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BESTE LEZER/ES,
Wat een heerlijk nieuws, afgelopen maand: de Nobelprijs voor de Literatuur voor de
Peruviaanse schrijver, humanist en activist Mario Vargas Llosa. Hij behoort tot mijn idolen.
Vorig jaar had ik het genoegen hem te ontmoeten, toen hij voor een kort bezoek in
Nederland was. We spraken toen over de noodzaak van moraal en engagement in fictie.
Een klein gedeelte van dat gesprek is terechtgekomen in dit artikel.
MEINE FAMILIE BRINGT MICH UM
Onlangs is op het Hamburger Filmfest de eerste vertoning geweest van de Duitse
verfilming van Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor. Ik
was er graag in een avondjurk en met een tiara op het hoofd bij geweest, maar de
producent meldde dit heuglijke feit pas op de dag van de première.
Een paar dagen later kreeg ik gelukkig een dvd’tje toegestuurd. Ik had
het scenario van ‘Meine Familie bringt mich um’, zoals de titel luidt,
natuurlijk gelezen en goedgekeurd. Alleen is dat toch iets anders dan
beelden zien. De acteur die Peter speelt, de man van hoofdpersoon
Heleen, blijkt werkelijk als twee druppels water te lijken op de Peter
die ik bij het schrijven in mijn gedachten had. Een bijna griezelige
gewaarwording.
‘Meine Familie bringt mich um’ komt dit najaar op de Duitse televisie.
Als de producent eraan denkt mij tijdig op de hoogte te brengen, dan geef ik de datum
METEEN aan u door. Het is een aardige film met een opgewekte motoriek geworden,
maar ja, het boek is vanzelfsprekend beter…
LINTJE
Docent Nederlands Joop Dirksen, een onvermoeibaar pleitbezorger voor
het litaruuronderwijs in Nederland, krijgt vandaag in Eindhoven een
koninklijke onderscheiding opgespeld. Hoezee, leve Joop en leve de
koningin. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum stelde Dirksen
onlangs een bundel samen van de vele en altijd onderhoudende
artikelen die hij de afgelopen decennia voor vakbladen schreef.
Daaronder bevindt zich een essay over mijn werk, dat eens een keer
andere koek is. U leest het artikel hier.
GEHEIM VAN DE SCHRIJVER
Er was een journaliste bij me over de vloer voor een interview in een weekblad. Met
gepaste trots vertelde ze me dat ze zelf ook een roman had gepubliceerd. Dat was als
volgt gegaan. Toen ze een uitgeverij haar manuscript wilde laten zien, had men daar

gezegd: ‘Heb je vooraf Het geheim van de schrijver van Renate Dorrestein wel gelezen?
Nee? Nou, ga dat dan eerst maar eens doen.’
Leermoment: wie een schriftelijke overhoring van mijn boek aankan, maakt
blijkbaar méér kans om gepubliceerd te worden. Graag breng ik daarom
onder de aandacht dat er onlangs een nieuwe editie van Het geheim is
verschenen.
Wie daarnaast ook nog persoonlijk contact wenst, is op 10 november van
harte welkom in Cultuurcentrum De Griffioen in Amstelveen, waar ik vanaf
20.30 uur een korte stoomcursus ‘Zelf schrijver worden’ verzorg.
Aanmelden via www.griffioen.vu.nl.
WRITE NOW!
Write Now! is dé belangrijkste schrijfwedstrijd voor jongeren tussen 15 en 24 jaar van het
Nederlandse taalgebied en omvat maar liefst achttien voorrondes in Nederland en
Vlaanderen. Vanaf vandaag barst de nieuwe editie weer los. In juni
zullen in Rotterdam de winnaars van de voorrondes strijden om de
publieks- en juryprijs. Naast eeuwige roem krijgt de winnaar een
MacBook ter waarde van ! 1.500 en optredens op een aantal literaire
festivals.
Er kan t/m 14 februari worden ingezonden. Gedichten,
korte verhalen, rapteksten, alles tot maximaal 2.000
woorden is mogelijk. Let op: Wie inzendt op 25
januari, mijn verjaardag, maakt kans op een exclusieve workshop en
lunch bij mij thuis. Opporren maar, al dat jonge talent in uw omgeving! Ik
verwelkom ze graag aan mijn keukentafel. Zie ook www.writenow.nu.
BOOKAZINE

NUMMER 11

Een boek dat je kunt oprollen, met een elastiekje eromheen? Jazeker, het bestaat. Libelle
biedt iedere vier weken een Bookazine aan, een complete roman in de vorm van een
tijdschrift. ‘Lekker licht om mee te nemen en in bed te lezen. Handig voor onderweg en
voor in de koffer.’
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Een hart van steen
Renate Dorrestein

Altijd al een Bookazine-editie van een van mijn romans willen hebben?
Dat kan ik me levendig voorstellen. Ik mag van Een hart van steen in
deze opmerkelijke gedaante een stapeltje weggeven. Wilt u kans
maken op een exemplaar? Stuur dan een mailtje naar
info@literairsecretariaat.nl. Andrea zal geblinddoekt en geheel at
random 48 uur na verzending van deze nieuwsbrief de winnaars
trekken.

TIP VAN DE MAAND
Onlangs is de campagne ‘Nederland leest’ weer van start gegaan, met
ditmaal De grote zaal van Jacoba van Velde in de hoofdrol. Wat een
voortreffelijke keuze. Het boek beschrijft de laatste maanden van het leven
van de oude Geertruide van der Veen in een verpleegtehuis.

Hartverscheurend, ondanks de nuchtere toon. Over de eenzaamheid die een
fundamenteel onderdeel van de menselijke conditie is.
Leden van de openbare bibliotheek krijgen het boek cadeau. De winkeleditie kost ! 10 en
is t/m 19 november verkrijgbaar.
LAATSTE NIEUWS
Net bekend geworden: mijn dubbeldekkertje Zolang er leven is & is er hoop behoort tot de
drie bestverkochte ‘dwarsliggers’ van 2010.
En nu nog zin in iets heel anders, een kort filmpje misschien? Kijken maar!

