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3 Renate Dorrestein ze-
vende Schrijver in de Kerk
3 Schrijfster vertelt over
writer’s block en nieuwste
boek

Kiel-Windeweer "Hier kom ik

Door Kirsten de Jonge
Kiel-Windeweer "Hier kom ik

nooit meer van af." Dat dacht Rena-

te Dorrestein (59) toen het haar

twee jaar geleden niet meer lukte

om schrijven. Op deze zondagmid-

dag vertelt ze erover in kerk De

Amshoff in Kiel-Windeweer. Dor-

restein is de zevende Schrijver in de

Kerk, een initiatief van De Culture-

le Onderneming, Stichting Oude

Groninger Kerken en Bijzondere

Locaties Groningen.

Het publiek in De Amshof zit

klaarmet thee enwat lekkers. In de

kerk staan hoge kandelaars met

kaarsen. De ruimte straalt warmte

uit, letterlijk en figuurlijk. "Afgelo-

pen zomer heeft De Amshoff een

nieuwe verwarming gekregen en

die doet het goed," verklaart Moni-

que Kremer van Bijzonder Locaties

Groningen.

Dorrestein wordt geïnterviewd

door Margriet Bos, sidekick Remko

Wind begeleidt de beide vrouwen

met zelfgemaakte nummers. Dit

jaar is het 30 jaar geleden dat haar

debuutroman Buitenstaanders
werd gepubliceerd. De Blokkade
kwam dit jaar uit: haar nieuwste

boek waarin haar writer’s block

centraal staat.

In 2011luktehet de schrijfster in-

eensnietmeer omte schrijven. "Dat

gevoel kende ik al", zegt ze. "Dat

ging ook elke keer vanzelf weer

over." Maar dat was deze keer niet

het geval. "Als ik naar m’n werkka-

mer liep dan kreeg ik een gevoel

van walging, zo erg dat ik er bijna

van moest kotsen.” Dorrestein liet

zich zelfs omscholen tot stemac-

teur.

De blokkade bleef en ze begon

zich te verdiepen in het fenomeen

writer’s block. Ze wist dat collega’s

er ook last van hadden, maar die

wilden er niet over praten. Dorres-

tein wendde zich tot een hersen-

wetenschapper, een psycholoog en

een filosoof. Ze kwam erachter dat

het niet kwam van walging dat ze

bijna moest kotsen, maar dat dit

werd veroorzaakt door angst.

Na 30 jaar schrijverschap was ze

zich onbewust gaan afvragen of

haar oeuvre wel de moeite waard

was. "Ik vroegme steeds af: stelt het

wel wat voor?" vertelt ze. Het ant-

woord is grotendeels ’ja’. Op de

meeste boeken is ze trots.

Momenteel is Dorrestein bezig

met een nieuwe roman over Alme-

re. Ze is gevraagd gastschrijver te

worden van die stad.

e bijna van angst’

¬ Op het podium in kerk De

Amshoff voelt Margriet Bos

(links) Renate Dorrestein aan

de tand.
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