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Soort boek/stijl/ziekte: Ervaringsverhaal van Merlim R., een vrouw met een 
dissociatieve stoornis (disser) waarin zij vertelt over ontstaan en ontdekken van haar 
DIS en hoe zij heeft leren leven met haar DIS. Met enige tips van Merlim over hoe 
om te gaan met DIS. Ingeleid door de het redactieteam Tobi Vroegh. Met tekeningen 
van Merlim. Merlim wil graag met dit boek lotgenoten bereiken om hen met DIS te 
leren leven, en artsen en hulpverleners om het fenomeen DIS meer te proberen te 
begrijpen. Goed geschreven, informatief en makkelijk leesbaar. 
 
Over de schrijfster: Merlim R. kreeg in 2004 op 46-jarige leeftijd te horen dat zij 
een DIS had. Zij heeft meerdere ‘Alters’, (persoonlijkheden). Zij werkte als docente 
geschiedenis en daarna als schrijfster. Zij is getrouwd, heeft drie zonen en meerdere 
kleinkinderen. 
 
Korte samenvatting : In dit boek vertelt Merlim hoe ze de eerste keer te horen 
kreeg dat ze een DIS was, een disser. Ze was al jaren in therapie bij een 
begeleidingscentrum toen ze werd opgenomen omdat ze depressief en suïcidaal was. 
Daar werd de diagnose DIS gesteld. Aanvankelijk ontkende ze wat ze had. Toch begon 
ze op het internet en in boeken informatie te zoeken, bekeek oude verhalen die zij had 
geschreven en nam ook haar dromen serieus. Zo kwam het besef dat ze wel degelijk 
een disser is en begon ze anders naar zichzelf te kijken. Volgens artsen hebben dissers 
veelal in de vroege kindertijd een zich herhalende traumatische gebeurtenis gehad. 
Merlim beschrijft hoe haar jeugd was, hoe ze in haar jeugd misbruikt werd en hoe ze 
alter ego’s ontwikkeld heeft. Ze vertelt hoe het is om met meerdere persoonlijkheden 
te leven. Ze leerde omgaan met haar angsten en haar vervreemding de baas te 
worden. Ze begon de alters te leren kennen, begrijpen en hanteren en herkende de 
verschillende persoonlijkheden wanneer ze optraden. Door te laten zien hoe ze dat 
heeft gedaan geeft ze ook lotgenoten handvatten om ermee om te gaan. Daarnaast 
maakt haar verhaal met de inleiding van het redactieteam dat het boekje veel 
inzichten levert over een DIS en leven met een DIS. 
 
Wat viel op: De heftige ervaringen uit de jeugd van Merlim en dat ze van haar jeugd 
eerst een beeld had dat niet overeenkwam met een disser. En dat ze met familieleden 
niet echt over haar jeugd kan praten. 
Opvallend vond ik ook dat haar man trouw bij haar is gebleven, alle persoonlijkheden 
wel kende, maar vond dat dat bij haar hoorde. 
Dat Merlim zegt dat met een DIS goed te leven valt en dat de verschillende delen van 
haar persoonlijkheid haar krachtige impulsen geven om een creatief en gelukkig leven 
te leiden. Een verhelderend boekje. 
 
Citaten: Pag. 15: ’Ik had intussen zo ongeveer begrepen wat DIS inhield en wat het 
voor mij zou betekenen, maar ik geloofde niet dat dit alles op mij van toepassing was! 
Ik was als kind immers geliefd en vertroeteld. Vriendinnen waren jaloers op mijn 
lieve moeder. Ze zagen op naar mijn knappe vader. Ik wist nog wel dat hij me sloeg, 
maar had dit in een ander deel van mijn geheugen bewaard. Mijn man herinnerde me 
er echter aan dat ik daar steeds over begon wanneer ik wat gedronken had (…). Ik 
begon te graven in mijn geheugen en stelde verbijsterd vast dat ik maar zeer 
gedeeltelijke herinneringen had.’ 



Pag. 20: ‘Een dag als disser is niet zoveel anders dan die van mensen zonder DIS. 
Niemand zal je aanwijzen als vreemd. Zelfs wanneer je jezelf vreemd voelt in een 
bepaalde situatie, merken mensen dat vaak niet eens op. Het is wat zich binnen in je 
hoofd afspeelt dat bepaalt of je DIS hebt.’ 
Pag. 34-35: ‘Erkennen ging voor mij dus gepaard met namen geven, bijna als bij een 
geboorte. (…) Vrij vlug had ik de hele familie benoemd. Ik had er wel een hele klus 
aan; zeventien alters hebben is niet niks. Er zijn alters die zich heel stil houden, maar 
juist die kunnen plots voor een conflict zorgen. De drie leidende alters kibbelen 
dagelijks over allerlei zaken. Het omgaan hiermee kost me veel energie.’ 
Pag. 66: ‘DIS is voor mij een zware opdracht, maar anderzijds heb ik geleerd hoe 
inventief en sterk een mens kan zijn wanneer het haar niet voor de wind gaat. Ik 
leerde als kind overleven, nu leer ik écht leven. Ik wens iedereen een innerlijke kracht 
toe en de openheid om te veranderen.’ 


