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Ines Nijs: "Ik wou mij n
waarde kennen als
schrijver."

'Het tweede boelC is een rubriek
waarin we zopas gedebuteerde
auteurs bevragen over de op-
volger. Gaan ze gebukt onder
de Yloek van het Vermalediide
Volgende BoelC of is schriiven
voortaan een fluitje van een cent?

Door
Sofre Rycken

Amper twee jaar na haar debuut heeft lnes Nijs al een tweede roman
klaar: De terugvlucht. Een origineel verhaal over ouder worden, rouwen
om wat voorbij is en plaats maken in je hoofd en je hart voor kleine en
grote veranderingen. Nijs werd enkele jaren geleden geselecteerd voor
SchrijversAcademie, waar ze twee jaar lang haar pen aanscherpte.

Het t$/eede baek

Toen ik je contacteerde voor dit
gesprek was je nog in Senegal.
Je tweede roman speelt zich
deels af in Congo. Toeval of heb
jij een speciale band met Afrika?
In '1 995 trok mijn man voor zijn werk
naar Ghana, aan de westkust van Afrika.
Het was geen kort project, maar iets van

verschillende jaren. Dus besloot ik met
hem mee te gaan. Terwijl hij werkte in de
mijnbouwsector, deed ik vrijwilligerswerk
in een bibliotheek. We voelden ons heel

goed in Ghana en genoten volop van het

buitenleven, het samenleven op z'n

AÍrikaans, van de warme mensen en heï

mooie weer. Toen we een zoon kregen,

kwamen we terug naar België, maar
we wisten zeker dat we ooit zouden
terugkeren. Op een bepaald moment
ontmoetten we hier iemand met een

hotel in Senegal en besloten we om daar
eens op vakantie te gaan. Dat was een

geweldige ervaring. Nu overwinteren we
daar elk jaar.

Je studeerde in 20í 6 af aan
SchrijversAcademie. Hoe was
die ervaring voor jou?
Zo'n tien jaar geleden volgde ik een paar

korte cursussen van CreatieÍ Schrijven.
Hoewel ik er veel opstak, voelde ik dat
ik toch iets anders zocht. lk wou echt

mijn waarde kennen als schrijver. Kan ik

iets? ls het de moeite, wat ik schrijf?
lk besloot om me te engageren voor een

Ianger traject en stelde me kandidaat
voor SchrijversAcademie. lk werd
toegelaten, wat op zich al een opsteker
was, en volgde er twee jaar les. De

begeleiding van SchrijversAcademie
heeft een enorm verschil gemaakt. ln

het tweede jaar was vooral Els Moors,
die veel mensen kennen als dichteres
maar die ook proza schrijft, een grote
hulp. Ze was eerlijk en gaf me íeedback
waar ik concreet mee aan de slag kon.

lk liep soms wat verloren in lange zinnen,

in mooischrijverr.l. lk bleef zoeken en

na enkele maanden begreep ík precies

wat ze bedoelde. lk heb mijn schrryÍsLijl

uitqepuurd. Op het einde van de rit ze!

Els: 'Nu ben je aan het schrijvenl'

Ben je toen ook begonnen aan je
debuutroma n, Onomkeerhaa/?
Ja. Op het einde van het tweedejaar
had ik een hoop losse scènes, maar nog
geen overkoepelend verhaal dat alles

"Starten vanuit een hoop losse scènes, zonder
structuur en zonder echt verhaal, is chaotisch
en tijdrovend."



"ik irc';d geen specifieke
lk prcbeei-mijn ideeën zc
mogelijk te foi-inLlieren "

lezer in qeclachien.

duideiilk en beknopï

noq wat meer nadruk te eggen op hei
pr veLeven van mijn hoofdpersonage.
Dat was een vrij zware herschrijfronde,
maar urteindel jk paste alles mcoi bln-

nen het therna.

Wat had je debuut je intussen
geleerd?
lk heb vooral mijn werkwijze b jgestuurd

Voor mijn debuut startte ik vanuiï een

hoop losse scenes, zonder structuur en

zonder echt verhaa . Dat is chaoï sch er
tijdrovend Deze keer heb tk de t 1d geno

men orn eerst het volledige verhaa uit

te denken. k maakte een samenvattinq
op één 44, een referentiekader om a tijd
- aaT Ie -g e cr ,Pe-. Onderr.t eg zi n

er natuurlijk nog aanpasstngen gebeurd,

maaT zo had ik ieïs tastbaars om van te
vertrekken en om naartoe te werken Tij-

dens het schrijven zelf had ik nog een

andere methode: per vijf scenes waar tk

aan wou rryerken, noteerde ik telkens een

aarttal L e woo'den L. o Lo c6p6q' ,sg
ik ze volledrg uitschreef. Daarna vulcje ik

de volqende vijf scènes aan Dat werkte

veel gemakke jker en sneller

En inhoudelijk?
Inhoudel jk was ik toiaal niet meer bezig

met mijn debuut toen ik De terugvltrcht
schreef Voor mij zÍjn het twee heel

verschillende boeken. Alleen het vertel
perspectief is hetzelfde, ik werk het liefst
met k-f guren In het derde boek, waar rk

nu aan werk, wil ik proberen om het toch
eens anders te doen lk ga expenmerrte
ren met meerdere verte ers.

Het hoofdpersonage van De
terugvlucht is een piloot, Victor,
die vooral tussen België en
Congo vliegt. ls dat een wereld
die je goed kent?
k ben altrlcl al geinteresseerci geweesi in

luchtvaarï. Als.long meis.le wou ik zelfs
arrhostess worden lk denk niet dat dat
echt lets voor mlj geweest zou ztln, om
eerlijk te zijn, maar ik werd vooral aan

getrokken door het idee altrjd onderweg
te zijn. lk wist al jaren dat rk rets wou
schr jven over een luchtvaartpionter
Het s ongelofelijk wat de piloten n de
jaren '30 en '40 gerealiseerd hebben

Wat zij deden was te verqel jken met
tui-Le."a t -zo n èJ\\ zo ortqez.e''

Hoe pakte.ie de research aan?
k ben meegevlogen met een DC-3, van

urt Schipho, om het gevoel te ervaTen

met elkaar verbond. Lk begon contacten
te leggen met uitgeverijen Tegelilkertijd
werkte ik als zelfstandig redacteur, dus

ik had niet zoveei schnjftijd voor mezelf.
Uiteindelijk heeft het boek een thuis
gevonden bij Uitgeveril ln de Knipscheer
Het is een comtng of age verhaal over
een meisje dat opgroeit bi.l haar labiele
rnoeder Eens ze achttien is, gaat ze op

zoek naaT haar afkonrst. r,vie was haar
vader? Haar grootouders? Na de pu-

blicatie kreeg ik een stimuleringsbeurs
vaÍr Lrteratuur Vlaanderen. Dat was een

crote hulp en een frlne bevestrging

Het lijkt alsof je snel erna met
het manuscript van De terug-
vlucht bent gestart?

Eens lk w st dat Onomkeerbaar litge-
ge\,/en zou worden. ben ik kleine stukjes
beginnen te schrijven ,roor de opt'oLger.

lk was toen al k aar mei de research.
Vanaf her ;rloment dat mijn debuut
echt gepub rceerd was, ia apnl202A,
heb ik me he emaa op De terugvlucht
gesmeten Alles zat k aar rn miln hoofd.
Toen de eerste versie brj de redacteur
van de ungeveril belandde, vroeg die om
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van aan boord van zo'n toestel te zitten.
Dat was abso uut niet comfortabell
Daarraasr heb il. veel ge ezen. on i^e er
in boeken. 0m de details van de vlieg-
technische scenes goed te krijgen, kreeg
ik hulp van Cynrik De Decker, de auteur
van Sabena, Het turbulente verhaal van

een pionier. Hij was lovend over de
vliegscènes die ik had verzonnen. Alsof
ik geregeld zelf in de cockpit zat, zo leek
het wel

Victor Iijkt op het einde te komen
van zijn glorieperiode: "Er komt
een nieuwe orde aan, met nieuwe
bazen, nieuwe toestellen en an-
dere regels en voorschriften."
Deterugvlucht is inderdaad een verhaal
oveT een piloot op zn retour Dlt boek
gaat over ouder worden en je moeten
herorlënteren in een maatschappij die
verandert. Het is een thema dat ook
vandaag heel actueel is - denk maar
aan alle mensen die moeite hebben
rrer de laaLsLe Lecinologieën apps en

digitale tools. Maar ook in de jaren '40

was dat al een uitdaging Victor moet,
noodgedwongen, een hoop gewoontes
en vanzelfsprekendheden loslaten. Ook
in ziln priveleven wordt hij gedwongen
om stil te staan bil hoe hlj omgaat
met zijn vrouw, hoe hil tot nu toe altild
gecommuniceerd heeft met de mensen
om hem heen.

Op de cover staat een bijzonder
masker.
Victor raakt via andere Belgen ln Conqo
betrokken bij het verkopen van lokale
kunstobjecten. Het masker van de hemei-
bestormer, dat beschreven wordt in
het boek, is gebaseerd op een bestaand
masker dat ik zag in Senegal Het hing
daar in een ecolodge, in het dorp naast
het onze. lk was er meteen door
gefascineerd, vooral door de propellers
aan de zijkanten. lk wilde het heel
graag op de cover van dit boek zetten,
maar het masker bestaat helaas nieï
meer. Terwijl het masker in het boek

door een pater uit een brand wordt ge

red, is het echte masker recent vernield
bij .. een brand. Een heel vreemd toeval:
de scene was al geschreven toen de
echte brand zich eind 2020 voordeed,
na een blikseminslag Spiltig genoeg

had ik van dat speclfreke masker maar
éen foto, waaTvan de kwaliteit niet goed
genoeg was voor de cover Het is dus
een ander masker geworden.

Het beeld van een masker zegt
ook iets over hoe Victor zich
toont aan de buitenwereld en
het contrast met zijn woelige
innerlijke Ieven. Ook in je eerste
boek ging je in op geheimen,
op dingen die niet uitgesproken
worden binnen een familie.
lk herken dat bij veel mensen en ik zie
hel n n ijn eiger famirip: V amirgen zijn
doorgaans niet zo goed in het uitspreken
van hun echte emoties en gedachten. Je
moet tussen de regels proberen te Jezen

wat er eigenlijk aan de hand is of waar ze

moeite mee hebben.

Hoe zou je je schrijfstijl om-
schrijven?
lk houd geen speciÍreke lezer in gedach
ten. lk probeer mÍjn ideeén zo duide ijk
en beknopt moge ilk te formuleren. Mijn
omslachtigheid ben ik kwiltgeraakt, met
dank aan Els Moors. lk blilf nu to the
point. k krilg wel rege matig te horen
van iezers dat rk veel aandacht heb voor
het zintuig ijke lk omschrijf iichtinval,
geuren, hitte... Dat heeft ermee te maken
dat ik zeif heel gevoelig ben aan geluid
en licht, denk lk.

Ben je nu zekerder van je stuk als
auteur dan enkele jaren geleden?
ln het begin rediqeerde ik zelf onmiddel
lilk ik herschreef elk sïukle tien keer Zo
ging het natuurli'1k niet vooruit. Nu doe ik
voort en kijk ik pas de dag erna naar wat
ik geschreven heb Zoals iedereen heb ik
dagen waarop alles vlot lilkt te lopen
en dagen waarop niets lukt. Daar word je

onzeker van, maaT het is beiangrilk om
door te zetten Ook die slechte dagen
gaan voorbij

Wat lees je zelf graag?
lk lees heel vee . Enerzijds houd rk van

boeken die eicenlijk weiniq plottwists
bevatten, maar vooral een unieke sfeer
uitademen. Werk van de Nederlandse
schrijfsters Esther Gerritsen en Jannre
Regnerus, die naast schrljver ook beel

dend kunstenaar is. Ik kan niet meer
bilhouden hoe vaak ikZtjde van
Alessandro Baricco al cadeau heb gege-

ven. Anderzilds lees ik ook veel thrillers

Wat hoop je voor dit tweede
boek? En voorje derde?
Het zou naiuurlilk íijn zijn mocht De

terugvlucht goed verkopen, en mocht
er een tweede druk komen Maar ik
rooo voor al op oosiL eve ,eeservar ingen.

Mochten mensen die zelf gevlogen

hebben of een groot hari hebben voor
de luchtvaart dit boek omarmen, dan
zou rk dat echt geweldig vinden.

Meer over lnes Nijs lees je op
www.inesnijs.be

DeterugvluchÍ door lnes Nijs (2022)

Verschenen bil Davidsfonds

'!e wordt onzeker van dagen waarop niets lukt.
Het is belangrijk om dcor te zetten."
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