Pioniers van de luchtvaart
centraal in tweede roman van
Ines Nijs.

Ze wist al meer dan tien jaar dat ze ooit een boek over de luchtvaart en de
pioniers van deze wereld wilde schrijven. Jaren deed ze er research over. Maar
pas na de publicatie van haar debuutroman ‘Onomkeerbaar’ kreeg het verhaal
en de personages een concrete invulling. Twee jaar later stelt Ines Nijs ‘De
terugvlucht’ aan het grote publiek voor.
De luchtvaart boeit Ines al heel lang. “Ik hou van onderweg zijn, van het moment
waarop je nog niet aangekomen bent, wanneer er nog geen verplichtingen zijn. Op
die momenten onderweg kun je je openstellen voor alles wat er te zien is: niets moet,
alles kan”, begint ze haar verhaal. “In mijn jeugd kocht ik elke vakantie een
Interrailpas en reisde Europa rond, nadien maakte ik een paar vliegreizen (Spanje,
Griekenland). Op mijn 18e wilde ik airhostess worden, maar ik slaagde niet voor de
test. Te klein, te eenzelvig? Ik weet het niet, maar ik bleef toch geïnteresseerd in
Sabena.” Vooral de pioniers van Sabena wisten steeds weer haar aandacht te trekken.
“Dat waren bevlogen types, een beetje te vergelijken met de ruimtevaarders van nu.

Je moet het maar durven om in zo’n simpel vliegtuigje te stappen en de lucht in te
gaan”, verduidelijkt ze haar interesse.

Ze las boeken over de pioniersperiode en bekeek foto’s, ze ging zelfs vliegen met
een DC3 vanuit Schiphol. “Het was een rare ervaring”, blikt ze terug. “Het vliegtuig
schudde en rammelde en veel comfort was er niet. Na die vlucht vond ik het nog veel
straffer dat mensen in de jaren ‘30-‘40 dagenlang duizenden kilometers ver, helemaal
tot in Congo vlogen.”
Na de publicatie van haar debuutroman ‘Onomkeerbaar’ in de lente van 2020 kregen
alle puzzelstukjes die ze in de loop der jaren had verzameld geleidelijk aan een
plaatsje in haar nieuwe boek. Geleidelijk, want het schrijfproces nam ook nu weer
veel tijd in beslag. “Het schrijven van de eerste versie nam ongeveer zeven maanden
in beslag”, vertelt ze erover. “Het verliep tussen de andere bedrijven van het leven
door. De herwerking nam nog een keer evenveel tijd in beslag, maar aan het begin
van de zomer van 2021 had ik een herwerkt manuscript. Dat heb ik enkele maanden
laten liggen en na een laatste leesbeurt heb ik het in september 2021 naar een paar
Vlaamse uitgeverijen gestuurd, waaronder Davidsfonds Uitgeverij. Begin oktober wist
ik dat zij het wilden uitgeven.”

Met haar nieuwste boek geeft ze niet
alleen uiting aan haar schrijfdrang,
maar gaat ze ook moeilijke thema’s
zoals het ouder worden, kampen met
de vooruitgang, de noodzaak om
vastgeroeste gewoontes te
doorbreken en jezelf te heroriënteren
om verder te kunnen niet uit de weg.
“Mijn hoofdpersonage, een vijftiger,
moet op zoek naar een nieuw
evenwicht”, licht ze een tipje van de
sluier. “In zijn jeugd had hij weinig,
daarna had hij alles en dat alles (een
goede vrouw, een goed leven, een
goede job) werd voor hem zo
vanzelfsprekend dat hij er te weinig
aandacht aan besteedde. Tot het hem
wordt afgenomen en hij verplicht is
om na te denken over zichzelf en hoe hij verder wil met zijn leven.” Hoe het verder
gaat met zijn leven, daar verneem je alles over in ‘De terugvlucht’ van Ines Nijs.
Meer info op https://inesnijs.be/kennismaking-de-terugvlucht/

