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FTEUR VAN DER I.AAN TANCEERÏ DEBUUÏNOVELIE'RUS'
TeksUFoto: Caroline van Sluis/
Bureau Plan B
SCHOONHOVEN - Onlangs lan-
ceerde Schoonhovense Fleur van der
Laan (30) haar debuutnovelle 'Rus'.
'Rus' geeft een prachtige impressie
van het huidige leven op zee en hoe
een biizondere vrouw zich staande
weet te houden in een keiharde man-
nenculfuur. De twee hoofdpersona-
ges Roos en Boris ontmoeten elkaar
aan boord van het schip waar ze bei-
den werkzaam zijn. Rbos heeft, als
enige vrouw aan boord, een bevoor-
rechte positie en krijgt eigenlijk alles
voor elkaar. Dat maakt haar sterk,
totdat ze op een dag Boris ontmoet.
Ze raakt compleet in de ban vandeze
'afstandelijkef Rus en dat maakt haar
kwetsbaar. Haar gevoelens voor hem
blijven onbeantwoord. Daarnaast is
er kapitein Valk, een verknipte man,
die Roos voor zich probeert te win-
nen. Het verhaal is semi-autobiogra-
fisch. ,,Mijn fascinatie voor Rusland
is ontstaan door mijn ontmoeting
met 'Boris', een Russische collega
aan boord van één van de koop-
vaardijschepen. Inmiddels spreek en
schriif ik Russisch en nóem ik mezelf
een óchte 'Russofiel'. Sinds miin be-
zciek aan St.-Petersburg is mijn inte-
resse en liefde voor de Russische cul-
tuur alleen maar gegroeid. Vooral de
gastvrijheid en fijngevoeligheid van

Russen spreken mij enorm aan."

Geboeid door de zee

Fleur schrijft al sinds haar twaalfde.
Ze heeÍt inmiddels zo'n 39 dagboe-
ken volgeschreven. Van kinds af aan
is Fleur geboeid door alles wat met
de zee te maken heeft. Na het beha-
len van haar gymnasiumdiploma

studeerde ze korte tiid aan de kunst-
academie in Schotland, maar uitein-
delijk verkoos ze toch een zeemans-
carrière en volgde in Rotterdam de
opleiding tot maritiem officier. In
2000 mocht ze op kosten van de zee-
vaartschool haai boek 'De Leerling'
laten drukken, tien korte semi-auto-
biografische verhalen over de erva-

ringen van een zeemansleerling aan
boord van een schip.

Toekomstige roman

,,Mijn droom is om ooit een beroem-
de schrijfster te worden. Een groot
voorbeeld voor mij is schrijver Levi
Weemoedt. Hij schrijft voomamelijk
korte verhalen en gedichten. Ik
schrijf ook gedichten, maar ik vind
ze pas interessant worden als ik ze
met behulp van mijn gitaar op mu-
ziek zet. In de toekomst wil ik me
ook wagen aan het schrijven van een
roman. Eigenlijk ben ik iemand van
weinig woorden en schrijf ik dus het
liefst korte verhalen. Dat neemt niet
weg dat ik het in de toekomst wel wil
proberen. Verder staat het schrijven
van een kinderboek op mijn verlang-
lijstje. Bijvoorbeeld over de ervarin-
gen van een klein jongetje dat op een
schip woont. Momenteel werk ik aan
eenïervolg op 'Rus'. Volgend jaar
hoop ik dat uit te kunnen brengen,"
aldus een enthousiaste Fleur.

Het boek 'Rus' is voor vijftien euro
verkrijgbaar bij de volgende boek-
handels: De Gruijter in Schoonho-
ven, Donner in Rotterdam en de lan-
deliike Bruna's. Tevens is het boek te
besiellen via de website van uitge-
verij Ad Donker, www.donker.nl en
via www.bol.com.
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Een trotse Fleur met haar boek'Rus' en puppy Boris.


