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Geen gen voor geluk 
T H I J S K U I P E R 1 9 9 1 - 2 0 1 3 

Geriof Leistra 

Voor zijn familie en vele 
vrienden was het alsof 

Thijs Kuiper surfte over de 
golven van het leven, zegt zijn 
vader Bram (56). Hij was so
ciaal en zorgzaam, slim, stoer, 
sportief en creatief. Inmiddels 
derdejaars student genees
kunde in Utrecht wilde hij co-
schappen lopen in Nicaragua. 
Daarom was hij met Spaans 
begonnen. Maar de laatste tijd 
zat hij niet goed in zijn vel. 
'Thijs was kwetsbaarder dan 
hij liet merken en had te veel 
op zijn bordje liggen.' Woens
dag 9 januari besloot hij een 
eind aan zijn leven te maken. 

Thijs Kuiper werd zes we
ken te vroeg geboren, amper 
2 Mlo. 'Een dapper ventje,' 
zegt zijn vader, psycholoog. 
Zijn moeder AaQe werkt als 
trainer bij de NOS. Hij maakte 
van jongs af veel vrienden. 'Thijs was ondernemend en wilde altijd 
met z'n allen dingen doen,' zegt Geert Kronemeijer (21), die hem al 
vanaf de peuterspeelzaal kent. 'Hij was in iedereen geïnteresseerd.' 
Vanaf hun negende voetbalden ze bij Kampong. 'Kuipie' had lon
gen als een paard en wilde altijd wmnen. 'Wie de kantjes eraf liep, 
gaf hij op zijn donder.' 

Na het gymnasium gaf hij in een tussenjaar les op een schooltje 
in Ghana. Met hulp van zijn vader als fondsenwerver zorgde hij 
voor nieuwe klaslokalen. Daarna ging hij in zijn geboortestad ge
neeskunde studeren. Hij was praeses van zijn dispuut, dook volop 
in het nachtieven en werkte in het Diakonessenhuis op de afdeling 
spoedeisende hulp. 

Thijs speelde uitstekend piano en schreef zelf muziek. Verder 
ging hij graag met zijn vader zeilen en hield hij van reizen. Voor zijn 

Sociale student Thijs Kuiper was Jtwetsbaarder dan hl] tiet merten 

studie zat hij het afgelopen 
jaar tien weken in Londen. In 
de zomer reisde hij in zijn 
eentje een maand door Thai
land, Laos en Cambodja, Daar 
voelde hij zich vohnaakt ge
lukkig, zegt zijn vader. 

Sinds twee jaar woonde 
hij in Huize Sickesz met der
tien medestudenten. 'Thijs 
was één en al vrolijkheid,' 
zegt Eline Weerts (22). 'Hij 
was altijd positief, betrokken 
en de motor van het huis. We 
spraken veel over reizen. Toen 
zijn jongere zusje Diede na 
haar eindexamen een reis naar 
India plande, had hij meteen 
het idee om haar daar samen 
te bezoeken.' 

Op Nieuwjaarsdag ver
telde Thijs aan Eline en een 
andere huisgenote dat hij al 
maanden depressief was. 'Hij 
zei dat hij het gen voor geluk 
miste en ook nooit zou krij

gen. Thijs dacht dat hij erfelijk belast was.' Zijn opa maakte ook 
een einde aan zijn leven. 

Twee dagen lang sprak hij op Terschelling openhartig met zijn 
vader. 'Hij zei dat hij eigenlijk wilde stoppen met Spaans en opzag 
tegen een toespraak die hij voor zijn dispuut moest houden. Het liep 
niet helemaal goed in de liefde en na de vakantie had hij een tenta
men over euthanasie. Hij huilde veel en zei dat hij wel nadacht over 
zelfmoord, omdat hij van het "klote gevoel" afwilde. Maai we 
maakten alweer plannen om een rondje Texel te zeilen en hij had 
ook alweer kaartjes gekocht voor festivals.' 

Woensdagavond 9 januari zou Thijs zijn dispuut toespreken. Hij 
verscheen niet. Na het drinken van een halve fles wodka ging hij om 
17.45 uur bij Utrecht dwars op de spoorrails liggen en werd overre
den. Thijs Kuiper werd 21 jaar. 

O V E R L E D E N 

Actrice en zangeres Christel Ade
laar (77) overleed donderdag 10 
januari. Ze was vooral bekend 
van haar rol als Mammaloe in de 
populaire kinderserie Pipo de 
clown, die ze van 1958 tot 1963 
vertolkte. Na Pipo werkte ze veel 
samen met Joop Koopman, 
Corry Brokken en Ton van Duin
hoven voor de VARA. 

De Brit Tom Parry (77), uitvinder Actrice Christel Adelaar werd 77 

van de elektronische alcoholtest, 
overleed maandag 14 januari. De 
politie over de hele wereld ge
bruikt zijn uitvinding uit 1974 
om bij verkeersdeelnemers te 
meten hoeveel alcohol zij hebben 
gedronken. 

De bekende intemetactivist en 
computerprogrammeur Aaron 
Swartz (26) heeft vrijdag 11 janu
ari zelfmoord gepleegd in zijn 
appartement in New York. Hij 
bepleitte open toegang tot mter-
net voor een groot publiek. 

De Amerikaanse radiopresenta
tor Frank Page (89) overleed 
woensdag 9 januari. In 1954 de
buteerde zanger Elvis Presley m 
zijn programma met het nummer 
Tbat's AU Rigbt (Mama). Dat 
optreden betekende zijn defini
tieve doorbraak. • 
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