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INTERVIEWSchrijfdiva

‘Een nieuw boek
moet worden gevierd’

Schrijfster Heleen van Roy-
en verhuisde vorig jaar met
haar gezin naar de Portu-
gese Algarve. Zij vond er
rust en stilte en begon te
schrijven aan de opvolger
van de bestsellers De ge-
lukkige huisvrouw en Go-
din van de jacht. Volgende
week verschijnt De ont-
snapping, over een jonge
moeder die haar gezin in de
steek laat en afreist naar
Portugal.

Op zaterdagmiddag, tien
voor half vier, verlangen
de bewoners van Casa
Cacimba heel even terug

naar Almere. „Jullie hebben
processierupsen”, zegt Henk
Jan, die zojuist een tweehon-
derd jaar oude olijfboom voor
de tuin heeft afgeleverd. De on-
heilsprofeet wijst naar twee
witte suikerspinnen in de top
van een metershoge naald-
boom bij het hek van de villa.

„Kijk, daar zitten de nesten.”
Ton en Heleen van Royen kijken
omhoog. „De haren van de rups
kunnen vreselijke jeuk geven”,
legt Henk Jan uit. Ton en Heleen
kijken elkaar aan. Henk Jan be-
sluit de stilte te doorbreken: „Je
kunt er ook blind van worden.”
Afgezien van de dreigende
blindheid is het leven goed in
Casa Cacimba (Huize Motre-
gen), een witte villa in het hart
van de Algarve, met een zwem-
bad, een waterbron en een tuin
met palmbomen, een giganti-
sche schotelantenne, drie stok-
oude vijgenbomen, amandelbo-
men in bloesem en, vanaf het
dakterras, uitzicht op de Atlan-
tische Oceaan.
Sinds de zomer van 2005 is het
de woning van Ton en Heleen
van Royen, de kinderen Olivia
(13) en Sam (9), de grasparkiet
Parkie en de Mechelse herder
Igor, allemaal overgevlogen uit
Almere om in Portugal een
nieuw leven te beginnen. Een-
maal aangekomen in de zon-
overgoten en rustige Algarve,
ontstond het plan om van de
villa de thuisbasis te maken en
van de woning in Almere een
pied à terre.

Vuurdoop
Bij wijze van vuurdoop bracht
de schrijfster afgelopen zomer
drie weken alleen door in het
nieuwe huis, samen met de
huisdieren en enkele Portugese
bouwvakkers. Tijdens die drie
weken nam Van Royen plaats
achter haar laptop om te wer-
ken aan de opvolger van haar
eerste twee romans, De gelukki-
ge huisvrouw en Godin van de
jacht. „Het was vreemd. Ik zat
alleen in een leeg huis in een on-
bekende omgeving. Het schrij-
ven ging verschrikkelijk goed.
Ik kreeg de gekste ideeën voor
het verhaal. Het was soms alsof
ik hallucineerde. Ik was ook een
beetje los van de wereld, denk
ik achteraf.”
Het eindresultaat, De ontsnap-
ping, handelt over Julia, een ge-

trouwde moeder die haar ver-
stikkende bestaan ontvlucht en
afreist naar, jawel, Portugal om
het plezier in het leven terug te
vinden. Dat gaat niet zonder
slag of stoot. Aan de zonnige Al-
garve deelt Julia, na eerst door
een plastisch chirurg onder
handen te zijn genomen, het
bed met twee Duitse dwergen,
Heinz en Wolfgang, en een
groot geschapen Amerikaanse
pornoacteur, Romeo.

Tijdens haar zoektocht wordt
de vrouw gezelschap gehouden
door de knagende herinnering
aan haar op jonge leeftijd over-
leden broer. Het is, vertelt Van
Royen over de lotgevallen van
haar heldin, grotendeels fictie.
„Toen ik hier eenmaal aan het
schrijven was, leek het mij wel
zo handig om Julia maar naar
de Algarve te laten afreizen. Ik
zat hier nu toch.”
Het is niet voor het eerst dat
Van Royen haar hoofdpersona-
ge laat worstelen met het leven
temidden van een wildwater-
baan aan bizarre en groteske
handelingen en voorvallen.
Toch is er een opmerkelijk ver-
schil tussen dit derde boek en
zijn voorgangers. De ontsnap-
ping heeft een grimmige onder-

toon en lijkt hier en daar met in-
gehouden woede te zijn ge-
schreven.

Troost
Was er in de vorige werken al-
tijd wel een enthousiaste min-
naar in de buurt om de tobben-
de vrouw des huizes in wisse-
lende posities te wijzen op de
zin van het leven, ditmaal moet
er, door Julia én de lezer, met
een vergrootglas worden ge-
zocht naar iets van troost.
Hoe dat zo komt? Van Royen
haalt haar schouders op: „Dit is
het verhaal dat ik in dit boek
wilde vertellen. Beter dan dit
kan ik het niet. Het boek heeft
een andere toon omdat Julia, in
tegenstelling tot mijn eerdere
hoofdpersonen, zichzelf wegcij-
fert voor anderen.”
„Ze voelt zich verantwoordelijk
voor het geluk van iedereen. Ze
is wat labiel en depressief. Ze
grijpt voor haar ontsnapping
veelvuldig naar valium en heeft
ook nog een echtgenoot die
haar voortdurend laat voelen
dat ze tekortschiet als huis-
vrouw en moeder.”
„Het boek is uiteindelijk moei-
zaam tot stand gekomen. Ik heb

er heel hard aan gewerkt. Over
de eerste versie was ik ook niet
tevreden. Ik heb daardoor de
deadline van de uitgever ge-
mist. Die had het boek graag
met de feestdagen in de winkel
gehad. De boekhandels hadden
op voorhand zeventigduizend
exemplaren besteld, een on-
waarschijnlijk hoog aantal.”

Van Royen kán natuurlijk haar
eisen stellen na twee opeenvol-
gende bestsellers. Van Royen:
„Aan Dan Brown en Harry Pot-
ter kan ik niet tippen, maar met
John Grisham kan ik mij wel

meten. Dan hebben we het wel
over internationale succesau-
teurs. Iemand als Renate Dor-
restijn kan ik makkelijk heb-
ben.”
De verkoopresultaten maken
dat Heleen van Royen bij haar
nieuwe uitgeverij Foreign Me-

dia Group beschikt over een ei-
gen imprint, een bijzondere sta-
tus die zij deelt met de succes-
volle kinderboekenschrijfster
Carry Slee. Ook beschikt zij te-
genwoordig over een manager,
ondergebracht bij de Entertain-
ment Group, die ook de belan-
gen behartigt van sterren als
Marco Borsato, Daphne Dec-
kers en Guus Meeuwis.

Rode loper
Het spreekt voor zich dat bij
een auteur van dit kaliber de
presentatie van een nieuwe ro-

man niet kan worden afgedaan
met het gangbare glas rode wijn
en het toastje met paling. De
uitgever honoreerde zonder
aarzelen de harde eis van Van
Royen voor een rode loper bij
de presentatie én dertig foto-
grafen ernaast, vermoedelijk

een primeur in de vaderlandse
literatuur.
„Een nieuw boek moet worden
gevierd,” vindt Van Royen. „Ik
heb al die maanden hier in stilte
zitten werken. Dan mag er vol-
gende week bij de officiële pre-
sentatie wel eventjes wat reu-
ring zijn.”
De uitreiking van het eerste
exemplaar van De ontsnapping
aan Linda de Mol is tevens het
startschot voor een opmerkelij-
ke publiciteitscampagne. In de
komende weken trekt Van Roy-
en met een touringcar door het
land om haar roman voor de
deur van boekhandels te signe-
ren. „Zo’n touringcar zal de no-
dige aandacht trekken omdat
het iets nieuws is. Dat is natuur-
lijk mooi meegenomen.”
Want publiciteit is noodzakelijk
om het nieuwe boek onder de
aandacht van de lezers te bren-
gen, net als de tientallen inter-
views en tv-optredens. Niet dat
een uitgekiende marketing al-
leen garant staat voor succes.
„Die eerste zeventigduizend
boeken verkoop je daarmee
nog wel,” zegt de schrijfster.
„Daarna moet er een buzz ont-
staan. Als het boek tegenvalt,
houdt de verkoop op. Als er en-

thousiaste reacties zijn, schiet
je door naar de 200.000 boeken
of meer.”
Het publiciteitsoffensief staat
enkel en alleen ten dienste van
haar boek, zegt Van Royen stel-
lig. „Ik vind het leuk om in de
publiciteit te staan, maar alleen
als ik iets te bieden heb.” In het
algemeen is ze juist zeer terug-
houdend met verzoeken om in
het openbaar op te treden. „Ik
verricht dit jaar de opening van
de Huishoudbeurs, omdat ik
daar kan signeren. Ik sta later
dit jaar in Playboy ter promotie
van een boek dat ik maak met
Marlies Dekkers (lingerieont-
werpster, red.).”
„Ik vind dat allemaal best leuk
om te doen, maar schrijven is

en blijft mijn corebusiness. De
afgelopen jaren heb ik meeste
verzoeken ook naast mij neer-
gelegd. Ik had Herken de homo
kunnen presenteren, ik had
kunnen meegaan met Bobo’s in
de bush, ik had in heel veel quiz-
zen kunnen zitten.”

„Er zijn ontzettend veel van dat
soort programma’s op televisie
en dat zorgt voor een chroni-
sche honger naar bekende Ne-
derlanders. Ik wil toch vooral
een schrijfster van boeken zijn.
Er zijn veel mensen die een leuk
tv-programma kunnen presen-
teren, maar er is maar één die
de boeken kan schrijven die ik
schrijf.”

PATRICK MEERSHOEK

Skûtsjecoach

‘De race is een crisis.
En dan is
Douwe de leider. Punt.’

Skûtsjesilers zijn niet alleen in de zomer
actief. Schippers speuren in de winter-
maanden naar nieuwe bemanningsleden,
het team klust aan het schip en de zeilers
zijn vanaf maart weer op het water te vin-
den. Om tijdens de wedstrijden van de
SKS super te presteren, werken de man-
nen van De Sneker Pan met een team-
coach. ,,Ik zeg echt geen tsjakkaa.’’

D e golven waren kort en de wind kwam uit het
westen toen de skûtsjes zeilden op het IJssel-

meer. Vanaf de dijk bij Stavoren keek Kris Heijnis
naar de schepen, de zeilen en de mannen. ,,Hasto it
heart, Snits hat in Ratelband oan board’’, hoorde hij
een andere toeschouwer zeggen. Maar teamcoach
Heijnis zegt echt geen ,,Tsjakkaa!’’
Het ruim van de Douwe Hendrik is leeg, het IJssel-
meerzand is gelost. Hetty Visser loopt naar de boeg
van het binnenvaartschip. Als haar man Douwe met
zijn rechterhand een seintje geeft, weet zij precies
wat hij bedoelt. Die tros moet naar de kant.
,,Werom snapt myn frou wol hoe’t ik it hawwe wol en
giet it net sa mei dy kerels op it skûtsje?’’, vroeg Vis-
ser zich vijf jaar geleden af. De schipper van de Sne-
ker Pan had het gevoel dat hij zijn enthousiasme
voor het zeilen, het schip, de wind en het water niet
kon overbrengen op zijn bemanning. ,,Ik hie it gefoel
dat ik der allinne yn stie.’’

Gemakzuchtig
,,Wy hiene alles wûn, wiene gemaksuchtich wurden,
freeslik. Hoe’t ik dat feroarje koe, wist ik net. Ik wie it
net wend om te wurkjen mei in ploech.’’ Hetty en
Douwe varen altijd samen, al dertig jaar.

Stoppen met skûtsjesilen was een optie. Of het
moest drastisch anders. Visser kwam op het spoor
van teamcoach Heijnis uit Gorredijk. ,,It wie foar my
al wat glibberich. Coaching wie fansels in frjemde
matery yn de skûtsjewrâld’’, zegt Visser.
Zij spraken over het doel van de schipper. ,,Meigean

foar de earepriis.’’ Over het bijzondere van het
skûtsjesilen, schippersfamilies, de verbanden en
tradities. ,,En topsport fansels.’’ Over omgaan met
kritiek. ,,Dat wie ik net wend.’’
Dat merkte Heijnis. ,,Douwe is een dominante man.
Maar hij wilde wel dat de bemanning meer initiatief
toonde. Ja, dan moet je zelf toch echt meer achter-
over leunen.’’ In oktober 2001 kreeg ieder beman-
ningslid een brief over de nieuwe werkwijze aan
boord van de Sneker Pan. Zij krijgen sindsdien een
jaarcontract zodat er ieder najaar gelegenheid is
voor een evaluatie. ,,Heel revolutionair’’, zegt Heij-
nis, die ook brandweerteams en bedrijven adviseert.

Sommige bemanningsleden waren sceptisch. ,,Wy
geane dochs allinne mar te hurdsilen, wy hawwe fjir-
tjin dagen fakânsje en fierders gjin nijs’’, vertelt Vis-
ser. Maar na de eerste gesprekken met Heijnis veran-
derde dat. ,,Elkenien woe kampioen wurde, de ien fia
de Noardpoal, de oar fia de Sahara, it doel is gelyk.
No hawwe wy allegear deselde route nei itselde
doel’’, merkte Visser.
Om dat te bereiken heb je behalve geluk, een perfect
schip en dito bemanning nodig. ,,Sy hoege perfoarst
gjin topsilers te wêzen. Dat is in misferstân.’’ Op ad-
vies van Heijnis kijkt hij meer naar de ploeg als ge-
heel. ,,Der past net in soart Johan Cruijff yn dy’t 85
meter foar de musyk útrint.’’

Communicatie is het toverwoord van Heijnis. En
daarom geeft Visser na ieder seizoen feedback en de
bemanning geeft haar mening over het functioneren
van de schipper.  ,,Wy moatte prate mei elkoar, net
oer elkoar. Froeger wie de SKS fjirtjin dagen, mar no
sile wy fan maart oant novimber mei ús ploech. Dan
moat it ek wurkje.’’ Tijdens de wedstrijden blijft dis-
cussie taboe. Heijnis: ,,De race is een crisis. En dan is
Douwe de leider. Punt.’’
Heijnis houdt zich dan al helemaal afzijdig. ,,Ik ga
niet mee aan boord. Ik houd afstand, anders kan ik
niet adviseren. Ik kijk, ik let op de communicatie en
na het seizoen evalueren we alles. Waar zat de
kracht en waar zat de kwestbaarheid, wat gaat goed,
wat zit je dwars en waar zitten de verbeterpunten.’’
Of het dankzij de andere werkwijze is of niet, de Sne-
ker Pan werd in 2002 en 2003 kampioen. De afgelo-
pen twee jaar eindigden de mannen als derde.

Sfeer
De sfeer aan boord is veranderd, zegt Visser. ,,Froe-
ger wie der wolris trammelant en net útsprutsen er-
gernissen. Dan sukkelde it wat troch, mar no is alles
besprekber. Ek de selfredsummens is grut. Sa wur-
ket op tiisdeitejûn in part fan de bemanning spon-
taan oan it skûtsje en as wy yn maart of febrewaris
sile wolle, sjocht net ien der raar fan op.’’ Maar de
nieuwe werkwijze stoot ook wel eens een nieuw be-
manningslid af, merken Heijnis en Visser.
,,Het is heel verplichtend’’, zegt de teamcoach, want
de eisen zijn helder maar hoog. Visser: ,,Moast en-
tûsjast, sterk en linich fan geast wêze, beskikke oar
in grut groepsgefoel en in hoap frije tiid. Fan maart
oant novimber bist 80 persint fan de wykeinen der
mei dwaande. As de Sneker Pan in dyn libben past,
bisto hartstikke wolkom. Past it net mear, dan moast
ôfskie nimme. Dy ôfspraak is no dúdlik.’’

TRUUS DUISTERWINKEL

HET SEIZOEN

Het Sneker skûtsje op de Lang-
weerder Wielen.
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Heleen van Royen
geboren op 9 maart 1965 in Amsterdam-West
getrouwd met Ton van Royen, moeder van
twee kinderen
opleiding: vwo en School voor de Journalistiek
in Utrecht
werkzaamheden: redacteur bij Haarlems Dagblad,
verslaggever Radio Noord-Holland, freelancer bij
diverse tijdschriften
2000: De gelukkige huisvrouw, roman waarvan tot op
heden meer dan 125.000 exemplaren zijn verkocht en
die in acht landen verscheen
2003 Godin van de jacht, roman waarvan inmiddels
meer dan 200.000 exemplaren zijn verkocht

Helen van Royen:
,,Het was soms bij het
schrijven alsof ik halluci-
neerde. Ik was ook een
beetje los van de wereld,
denk ik achteraf.”
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