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BOOTDRAMA SCHRIJFSTER VERLOOR HAAR GEZIN BIJ ONGELUK MET VEERPONT

‘Het leven
dat je had
komt nooit
meer terug’

◀ Maria van Rijsewijk
met haar nieuw verschenen boek Echo
van het Water.
FOTO JEROEN JAZET

Hoe ga je verder met je leven als je je gezin
verliest bij een bootongeluk? De 74-jarige Maria van
Rijsewijk vertelt in het boek Echo van het Water
haar aangrijpende verhaal.
Mirjam van Biemen

Vanaf dat moment begint een leven
van vallen en opstaan voor moeder
en zoon. Michiels gemis is zelfs zo
groot dat hij in 2007, na een turbulent leven, op zijn 34ste een einde
aan zijn leven maakt.

Dordrecht/Zwijndrecht

Maria van Rijsewijk verliest op 5 oktober 1980 plotseling eerst haar man
en zoontje en moet jaren later ook afscheid nemen van haar andere zoon
na zelfdoding. ,,Ik was daar en tegelijk was ik er niet, het was alsof ik boven mijn lichaam zweefde. Het was
gewoon te veel om in één keer te voelen; zelfbescherming om niet gek te
worden van verdriet.’’
Zo beschrijft ze haar reactie veertig
jaar geleden als ze het nieuws krijgt
dat haar man Theo (38) en zoontje
Marc (8) verongelukt zijn op de veerpont van Dordrecht naar Zwijndrecht, destijds hun woonplaats. De
veerpont is overvaren door een grote
olietanker. Zeven opvarenden, onder
wie haar man en zoontje, komen om.
Maria is thuis gebleven met Michiel,
het tweelingbroertje van Marc, omdat ze geen zin hadden om mee te
gaan met hun fietstochtje.

Hoe leef je verder na zo’n groot gezinsdrama?

Toch heb ik het
die schipper
nooit kwalijk
genomen
–Maria van Rijsewijk

,,Ik heb er jaren over gedaan en ben
tot op de bodem gegaan, maar veerkracht zit blijkbaar in je. Michiel beschikte er niet over. Een psychiater
zei me na de dood van Michiel: een
kind dat zo jong een tweelingbroer
verliest, die redt het niet. Ik voelde
enorme opluchting toen ze dat zei. Ik
had namelijk kunnen doen wat ik
wilde, maar het had toch niks uitgehaald.
,,Zo is het ook gegaan. Marc en Michiel deden alles samen en Michiel
was na Marcs dood ‘geamputeerd’.
Michiel had meer last van extremen
dan Marc en die zijn later uitvergroot
door dat trauma. Langzaamaan is hij

afgegleden en verslaafd geraakt. Hij
heeft veel hulp gehad, maar toch is
het een verloren zaak geweest. Zijn
dood was dan ook geen verrassing
voor me.’’
Hoe kijkt u daar nu op terug?

,,Ik vind dat ik als moeder tekort ben
geschoten, maar ik was totaal overweldigd door verdriet en mijn familie
was me onvoldoende tot steun. Nu
denk ik: ik had hem veel meer moeten knuffelen, maar de tijdsgeest was
ook anders. Omstanders wisten niet
goed hoe ze met ons om moesten
gaan en op school, waar Michiel gepest werd, werd er niet over gesproken. Toch heb ik het die schipper
nooit kwalijk genomen, ik voel alleen
maar mededogen voor die man. Hij
had voorrang moeten verlenen, maar
dit had mij ook kunnen overkomen.
Ik heb wel heel lang gedacht: was ik
maar meegegaan, dan had ik ze misschien kunnen redden.’’
Waarom komt u nu, zoveel jaar
later, met dit boek?

,,Ik voelde opeens een enorme drive
om te gaan schrijven, ook al had ik
geen schrijfervaring. Niet, zoals iedereen denkt, om het een plek te geven, want dat had ik al gedaan. Na de
dood van Michiel kon ik pas echt
gaan rouwen, ook om Theo en Marc.

Daarvoor moest ik mezelf staande
houden voor Michiel, wat een behoorlijk zwaar leven is geweest. Ik
had ook een doel voor ogen met dit
boek. Je kunt, hoe pijnlijk ook, je leven weer oppakken, je kunt weer blij
zijn en liefhebben, die ervaring wilde
ik delen.’’
Wilt u nog iets meegeven aan mensen die nu in een rouwproces zitten?

,,Het leven dat je had, komt nooit
meer terug en uitvinden hoe je verder gaat, is heel ingewikkeld. Mijn familie vond dat ik te lang rouwde.
Toch zeg ik: neem zoveel tijd als je
nodig hebt, maar koester het niet,
want dan word je slachtoffer. Een altaar maken of bloemen leggen op de
plek van overlijden, daar ben ik op tegen. De dood zie ik als een eindpunt.
Dat moet je accepteren, dat is de essentie van het leven.
,,Verder heb ik veel gehad aan gesprekken met een dierbare vriendin,
aan persoonlijke ontwikkeling gedaan en veel troost gevonden in de
natuur. Natuurlijk huil ik nog wel
eens, ik droom ook nog over ze, maar
voor het merendeel voel ik me goed.’’
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