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Intermezzo

BUITENHUIS (1)

Bakstenen Prozac is nu een dagelijkse werkplek
r was een tijd dat je meer had aan
de tuin, dan aan het huis. Aan de
rand van de stad lagen de moestuinen van de wederopbouw; groente en
fruit werden er geteeld uit noodzaak. Een
tuinhuis was er voor de kleine man, die
voedsel verbouwde en lid was van de vereniging van volkstuinders.
En nu zat in dat tuinhuis aan de rand
van de stad een schrijver/columnist/reclameman/conceptbedenker/vader/echtgenoot/fotograaf zijn burn-out te verwerken. En hij is niet de enige, geloof hem. De
primaire behoefte aan eten, zegt hij, is
veranderd in de primaire behoefte om
tot rust te komen. Dat is waar de welvaart
ons heeft gebracht.
Pierre Carrière zit op zijn terras, omheind door lavendel en digitalis. Het is
een kwartier fietsen van zijn huis, van
het stadsgedrang, van de brallende studenten en de pizzakoeriers. Een kwartier
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fietsen, tienduizend kilometer verderop.
Je komt hier en je ziet wel, zegt Pierre.
Je hele leven loop je te knokken en te controleren en dat leer je hier wel af. De ambities. Die komen nu dus op plaats vijf.
Zijn naam, Pierre Carrière, is echt. Hij
stamt van Hugenoten. Dat iemand met
zo’n naam bezwijkt onder het moderne
leven – dat zal toeval zijn. Of niet.
Het gebeurde zeven jaar geleden, tegen
het einde van september. Een depressie,
een midlifecrisis, you name it. Je bent
echt ziek dan, zegt hij. Je ligt trillend op
bed.
De wortels reiken altijd dieper dan je
denkt. Als je terugkijkt, kun je alles aan
zien komen. Zijn vader overleed. Zijn
moeder is meteen gaan dementeren. Nu
moest hij voor haar zorgen. Net nu hij
een reclamebureau had opgericht en kinderen had gekregen en geen afscheid kon
nemen van het dampende nachtleven

dat hij leefde in de darmen van de stad.
Hij had zijn moeder uiteindelijk naar
het verpleegtehuis gebracht, gillend en
schreeuwend. Toen kwam de opluchting,
en met de opluchting kwam de burn-out.
Het heeft nog geen jaar geduurd. Zonder zijn tuinhuis had het langer geduurd. Het tuinhuis bleek een wonderlijk
medicijn. Prozac van baksteen: zijn persoonlijke rehabilitatieoord. Eigenlijk,
zegt Pierre, had hij het moeten declareren bij de zorgverzekeraar.
Het huis dat hij nu heeft, is zijn tweede.
Het eerste viel van houtrot uit elkaar.
Deze is van baksteen, gebouwd door een
bestuurslid van de volkstuinvereniging.
Het heeft drie kamers, een kachel en een
boekenkast. Een veranda, een schoorsteen en een schuur met louvredeurtjes.
Hij komt er bijna elke dag. Het is zijn
werkplek geworden. Hier heeft hij zijn
boek geschreven: Spaak – Overwinnen van

een burn-out. Dat is net uit. Nergens
schrijf je zo goed als in een tuinhuis,
waar alles op afstand is.
Het boek is een ooggetuigeverslag van
zijn eigen ziekte. In het tuinhuis herlas
hij zijn dagboek, dat hij schreef in het
oog van de depressie. ‘Mijn hoofd is
zwaar, mijn blik wazig’, stond erin. ‘Het
zwaartepunt ligt op de brug van mijn
neus.’
Dat was naar om terug te lezen.
Natuurlijk bergt zijn tuinhuis nu die
nare geschiedenis. Natuurlijk hangt hier
een burn-out, zegt Pierre. Maar die burnout heeft hem wel deze plek opgeleverd,
twee boeken en een ontspannen leven.
Mijn depressie, zegt hij, is op een rare
manier ook een vriend gebleken.
Pierre Carrière: Spaak – Overwinnen van
een burn-out. Uitgeverij Kleine Uil; 202 p.;
€ 16,50; ISBN 978 9077 48 7877

