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Tijd van leven

‘In vijf therapeutische sessies heb ik mijn
restanten trauma opgeruimd.’

Renate Dorrestein (59)
Schrijfster. Onlangs verscheen haar boek ‘De blokkade’.

Wat was uw geluksmoment?
‘Op een dag keek ik door het raam naar een
spelende eekhoorn in de tuin en ineens merkte ik
dat ik me niet aan de vensterbank vasthield. Voor
het eerst in de tien jaar dat ik aan ME leed, stond ik
weer op eigen kracht! Het duurde maar tien
seconden, maar ik voelde dat mijn lichaam zich
weer herinnerde hoe het moest, dat alle radartjes
weer even in elkaar grepen. Die fysieke sensatie was
ik totaal vergeten. Ik wist: nu word ik beter. Het was
een moment van diepe, diepe dankbaarheid.
Inmiddels ben ik al jaren helemaal hersteld.’
Hoe was uw kindertijd?
‘Ik vond er geen zak aan. Ik groeide op in de grauwe
jaren van de wederopbouw en kreeg thuis vooral
mee: laat je niet horen. Mijn vader werkte buitenshuis, mijn moeder binnenshuis en als kind had je je
mond te houden. Ook op school maakten de groten
de dienst uit. Ik was een heel obstinaat kind en
dacht: zodra ik groot ben, bepaal ik zelf mijn leven.
In mijn klas zat één meisje met een werkende
moeder en die werd mijn voorbeeld. Ik vond het een
fantastisch perspectief dat ik niet hoefde te worden
zoals de mijne: een boze thuismoeder, opgesloten
met haar vier kinderen. Ik ging het anders doen. Dat
mijn generatie vrouwen wel kansen kreeg en greep,
heeft de relatie met onze moeders getekend. Ze
waren trots op ons, maar ook afgunstig. Ik heb veel
moeten overwinnen, ook omdat ik afwachtend en
bescheiden was. Op de redacties van Panorama en
Opzij bloeide ik op. Ik werd in het diepe gesmeten,
kreeg kansen en reisde de wereld over. Zonder die
ervaringen was ik zeker een bange muis gebleven.’
Wanneer stond de tijd stil?
‘Tijdens mijn writer’s block zat ik muurvast. Het
begon anderhalf jaar geleden met een mislukte
roman. Ik was wel eens eerder vast komen te zitten
in het schrijfproces en kende inmiddels alle trucjes
om er doorheen te komen, maar dit keer hielp
niets. Wat ook nieuw was: ik voelde weerzin om te
schrijven, werd misselijk als ik er aan dacht. Toen ik
besefte dat die walging uit angst voortkwam, ben ik
die gaan onderzoeken. Tot mijn verrassing bracht
mijn zoektocht me bij de zelfmoord van mijn zusje.’
Wanneer kwam de doorbraak?
‘Na een gesprek met de filosoof Ad Verbruggen. Hij
had de prachtige vergelijking gemaakt tussen een
writer’s block en liefdesverdriet, en terwijl ik naar
huis reed, dacht ik ineens: er schort iets aan mijn

relatie met mijn muze. Zij had mij niet weggestuurd, maar ik haar! Ik dacht altijd dat ik schreef
omdat de verhalen zich met een enorme urgentie
bij mij aandienden, maar nu besefte ik dat mijn
oeuvre een vlucht was om niet te hoeven schrijven
wat ik eigenlijk moest schrijven: de ultieme
anti-zelfmoordroman. Ik kon er niet meer onderuit:
ik moest mijn muze, mijn levenslange metgezel,
terugwinnen door haar in de ogen te kijken en haar
het hof te maken. Met dat besef verdween mijn
laatste restje paniek en wist ik: ik ga het fiksen. We
kennen onszelf slecht; het brein heeft allerlei
trucjes om dingen te verdringen. Pas nu begrijp ik
de motor achter mijn schrijverschap. Nou ja, je kunt
ook zeggen: “Wat fantastisch dat die vrouw dertig
jaar op de vlucht was, want ze heeft er wel een paar
mooie boeken door geschreven.”’
Wat was uw pijnlijkste moment?
‘Elke keer dat mijn zusje uit het niets opdook. Ze
was altijd op een nare manier springlevend. Zodra
ik een Snoopy-cartoon zag die me aan haar deed
denken, schoot ik in de alarmstand. Dan ging mijn
hart bonken en wilde ik in een gat in de grond
verdwijnen. Elke herinnering aan haar zelfmoord
was met schuld en schaamte beladen, die drukte ik
weg. Afgelopen december heb ik in vijf therapeutische sessies mijn restanten trauma opgeruimd. De
sessies waren behoorlijk afgrijselijk, maar het
rendement is krankzinnig fantastisch.’
Wat was uw mooiste tijd?
‘Het allerleukste moment in het leven van een
schrijver is ontegenzeglijk het verschijnen van je
eerste boek. Er gaat zoveel aan vooraf, en als je dan
je droom werkelijkheid ziet worden… Ik heb nog
jaren geteerd op dat vervullende gevoel, vergelijkbaar met een liefdeservaring.
Toen mijn partner en ik na een breuk van anderhalf
jaar weer samen kwamen, brak eveneens een
fantastische periode aan. Onze relatie was oud en
vertrouwd, maar tegelijkertijd glanzend en
fonkelend, zonder de stress van een nieuwe liefde.
Tijdens onze breuk waren we een stuk completer en
verstandiger geworden. Ineens matchten we perfect.
Maar wellicht is dit wel mijn mooiste tijd. Ik ben iets
kwijt wat dertig jaar als een blok aan mijn been heeft
gehangen. Dat voelt als een bevrijding. Ik moet het
vertrouwen in mijn schrijverschap weer heroveren,
maar ik krijg er weer zin in. De lente gaat beginnen.’
door Carolina Lo Galbo foto Eddo Hartmann
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