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DE LEESCLUB: 
Leesclub 27-02-2012 

 

Zeven montere vriendinnen – Jo, Tillie, Willemien, Annabel, Martha, Leonie en 
Barbara – vormen een hechte leesclub, hoewel Barbara er sinds haar faux pas 
een beetje uit ligt. 
Met z'n allen gaan ze een literaire cruise maken in de Schotse wateren ('in de 
geest van Moby Dick') onder leiding van hun allerfavorietste auteur, Gideon de 
Wit. 'Onze knieën werden slap bij het vooruitzicht het ruime sop te kiezen in het 
gezelschap van de auteur van een van de meest spraakmakende oeuvres van 
deze eeuw én de vorige.' 
Donderwolken in IJmuiden werpen hun schaduw al ver vooruit, daar helpen geen 
krat The Famous Grouse en een tweepittertje aan. Eenmaal op de boot met 'hun' 
schrijver loopt alles totaal in het honderd. 'Ergens wel zonde dat Gideon de Wit 
het niet heeft overleefd.' 

  

  

Naam: Renate Dorrestein 
 

Geboren:  25 januari 1954 te Amsterdam 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Haar leven 
Renate Dorrestein werd op 25 januari 1954 in Amsterdam geboren. Ze groeide op in een rooms-
katholiek gezin. Haar vader was advocaat, haar moeder voor haar huwelijk onderwijzeres. Al op 
de lagere school begon ze met schrijven. 
 
In 1972 behaalde Renate haar gymnasiumdiploma aan het Keizer Karel College in Amstelveen, 
waarna ze besloot niet te gaan studeren, maar te gaan werken. Ze werd verslaggeefster bij het 
weekblad Panorama en reisde daarvoor de hele wereld af. In 1977 verliet ze dit tijdschrift en 
werkte in de daaropvolgende jaren voor verschillende andere bladen, waaronder Opzij, Viva en 
De Tijd. In deze periode was de Tweede Feministische Golf in Nederland op z’n hoogtepunt. Met 
haar columns en artikelen beoogde Dorrestein de wereld wakker te schudden en te provoceren. 
Ook hielp zij in 1986 de Anna Bijns Stichting op te richten, die elke twee jaar een speciale prijs 
uitlooft voor ‘de vrouwelijke stem in de letteren’. 
 
De zelfmoord van haar zusje in 1979 heeft op haar persoonlijkheid en haar schrijverschap een 
enorme invloed gehad, net als later de ziekte ME, die haar ruim tien jaar lang het leven moeilijk 
maakte. 
 
Haar werk 
Hoewel ze zich aanvankelijk vooral op journalistiek gebied liet gelden, wilde Renate Dorrestein 
het liefst romans schrijven. Nadat ze jaren tevergeefs had geprobeerd haar boeken gepubliceerd 
te krijgen, ontdekte een uitgeverij in 1983 eindelijk haar talent en verscheen haar debuutroman 
Buitenstaanders. Deze roman werd een succes en haar naam als schrijfster was gevestigd. 
 
Dorrestein deinst er niet voor terug om in haar romans over maatschappelijke kwesties te 
schrijven en dit maakt haar werk vrij uniek. Mede daardoor vinden haar romans een steeds 
groter publiek. 
 
Ook in het buitenland is Dorrestein populair. De roman Een hart van steen kwam in het nieuws 
door de grote internationale belangstelling. De vertaalrechten van dit boek werden verkocht aan 
meer dan tien verschillende landen. Ook andere titels werden en worden veelvuldig aan het 
buitenland verkocht. Klik hier voor een overzicht van de vertalingen. 
 
Lees de complete biografie op www.renatedorrestein.nl  

http://www.renatedorrestein.nl/
http://img.literatuurplein.nl/blobs/ORIGB/688492/1/1.jpg
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Wat ik geloof  

Fictie laat ons zien wat het betekent om mens te zijn en hoe moeilijk het is een fatsoenlijk mens 
te blijven als de omstandigheden onfatsoenlijk worden. Literatuur brengt ons iets dat de 
psychologie niet vermag, de sociologie niet vermag, de journalistiek niet vermag: het vermogen 
om in het hoofd van de personages te kijken, deelgenoot te worden van hun dilemma's en al 
doende in hun schoenen te gaan staan. Literatuur helpt ons, ons met anderen te identificeren en 
ook onszelf te begrijpen.  

 

Bron: www.renatedorrestein.nl  
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