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Eindelijk weer

schrijven

Waar een ongelukkige val toe kan leiden. In november 2015 struikelde Rosalie Sprooten in haar
huis over de stofzuiger. Diezelfde avond was haar rechterarm blauw, dik en pijnlijk.
De pijn zou maanden aanhouden. Rosalie kon niet autorijden, niet slapen, maar het
ergste van alles: niet schrijven. Voor ieder ander behoorlijk lastig, maar voor een schrijfster funest.
Dankzij de hulp van fysiotherapeut, ergotherapeut en osteopaat krabbelt
Rosalie langzaam weer op. “Mijn nieuwe boek moet dit jaar af zijn.”
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“Mijn verhalen ontwikkelen
zich altijd al schrijvende”

Rosalie vertelt haar verhaal in haar huis
aan de rand van Maastricht, met uitzicht
op de magnifieke tuin. De tuin waarin ze
nu weer voorzichtig kan werken, iets wat
lange tijd onmogelijk was. “Na mijn val
had ik vreselijke pijn in mijn arm. Niets
hielp, ook niet de pijnstillers die ik van
mijn huisarts kreeg. Nachtenlang heb ik
gehuild van de pijn, slapen was onmogelijk. Ik was tot niets meer in staat. Net op
dat moment verkeerde ik in een moeilijke
fase in mijn leven. Het schrijven vormde
altijd mijn uitlaatklep, maar nu dat niet
meer ging, werd alles nog erger.”
Via de huisarts belandde Rosalie bij Fysio Zuyd, waar ze in handen kwam van
verschillende specialisten op het gebied
van bewegingszorg. De fysiotherapeut
behandelt meerdere keren per week
haar arm. Geen pretje, vindt Rosalie. “De
martelkamer, noem ik het. Mijn arm en
schouder worden steeds wat meer opgerekt, maar daardoor gaat het nu wel beter.” Een ergotherapeute van de praktijk
kwam bij de schrijfster aan huis. “Zij keek
onder meer naar mijn schrijfhouding en
constateerde dat mijn klachten deels
werkgerelateerd waren. Op haar advies
heb ik mijn bureaustoel vervangen, zodat
mijn onderarm nu horizontaal ligt als ik
aan het schrijven ben. Ook stelde ze voor
om ’s nachts een kussen onder mijn arm
te leggen. Daardoor verdween de pijn en
slaap ik beter. Net vanochtend heb ik een
nieuwe, lichtere handspalk gekregen,
bedoeld om de klachten rond mijn pols te
verminderen. En omdat mijn pijn zo lang
aanhield, ben ik ook in behandeling bij
een osteopaat van Fysio Zuyd.”

Na al die tijd bij de fysio, heeft Rosalie
een goede band opgebouwd met haar
therapeuten. “Los van mijn klachten,
hebben ze me ook geweldig geholpen
met andere, meer persoonlijke zaken.
En ik kom er zo vaak, dat ik soms gewoon in de fysiopraktijk zit te schrijven.
Van de week nog vier pagina’s. Dat komt
mede door de sfeer, het voelt daar bijna als mijn huiskamer. Daarom ga ik er
ook gemakkelijk buiten mijn reguliere
afspraken om naar toe, bijvoorbeeld om
oefeningen te doen op de loopband. Het
is prettig dat dat kan.”
Ook al is Rosalie nog niet volledig genezen, ze is allang blij dat het schrijven
weer enigszins lukt. Niet langer dan
een uur achter elkaar, maar dat deed
ze sowieso al niet. “Ik denk vooral veel,
meer dan ik schrijf. In mijn hoofd ben ik
constant bezig met dialogen en scènes.
Overal waar ik heen ga, neem ik voor
de zekerheid pen en papier mee, want
schrijven kan ik ook op andere plaatsen
dan thuis. Maar als ik niet meer weet hoe
het verder moet, sla ik op de vlucht. Dan
zoek ik afleiding, bijvoorbeeld in de tuin.
Totdat de woorden er in één ruk uit komen, net als een ballon die steeds verder
onder druk komt te staan en dan knapt.“
Momenteel werkt de schrijfster aan een
nieuw boek. Lachend: “Ik heb al tachtig
pagina’s, dus nu kan ik niet meer terug.”
Het wordt een novelle, denkt ze. “Een
roman van tweehonderd pagina’s is me
te veel, dat zit er niet meer in.” Over het
onderwerp wil ze alleen kwijt dat het
te maken heeft met roddels in een gemeenschap, die door de pers onnodig

groot worden opgeblazen. “In mijn boek
‘Jacht op een rechter’ heb ik geschreven
hoe het is om jarenlang te worden achtervolgd door leugens, verspreid door de
pers. Het boek waar ik nu aan werk, is
mijn manier om de verwerpelijke werkwijze van de pers aan te pakken. Mijn
verhalen ontwikkelen zich altijd al schrijvende; ik geniet soms zelf van de zijweggetjes die ik insla. Hoe het boek afloopt,
weet ik dus nog niet. Maar net als in mijn
eerder werk, zal ook nu wel weer mijn
maatschappelijke betrokkenheid, en
waarschijnlijk iets van verontwaardiging,
erin doorklinken.”

Rosalie Sprooten (1938) werd geboren in Epen. In 1981 publiceerde ze
haar eerste gedichtenbundel ‘Ambtenaar in de gezondheidszorg’. Daarna
volgden nog vele romans, waaronder
‘De pest voor een schip’, ‘Muren van
glas’ en ‘Nieuwe huurders’. Haar
briefwisseling met NRC-journalist
Max Paumen werd gepubliceerd onder de titel ‘Maastricht met en zonder rouge’. Verder schreef ze onder
meer ‘Heerenkuil’, een Maastrichtse
geschiedenis over het ontstaan van
de berenkuil, het historisch document ‘Een vrouw voor zonen’ en het
non-fictieboek ‘Jacht op een rechter’, waarin ze de rechtszaak tegen
de ten onrechte van kindermisbruik
verdachte Maastrichtse rechter reconstrueert.

“Overal waar ik ga,
neem ik pen en
papier mee”
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