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weekend

De toekomst loopt
over onverharde wegen

© MERLIJN DOOMERNIK

rock-’n-roll. Ik behoor zeker niet tot de
grootste drank- en drugsverbruikers,
hoor. Sommigen krijgen het, anderen
niet. Nee, schuld en boete, daar heb ik
niks mee.’
‘Ik besef wel dat het makkelijker is om
dood te gaan als je iets kan achterlaten
dat enige troost biedt. Een oeuvre. En wat
daar in mijn geval bovenop komt, is dat
ik niets heb gedaan waar ik me over
moet schamen. Geen gênante knievallen
voor de commercie. Voor mij zijn er wel
een aantal heengegaan die krabbend,
scheldend en bijtend ten onder gingen.
Dat is het laatste wat ik wil. Columnist
Martin Bril lag blijkbaar te schreeuwen
in zijn bed omdat hij zijn grote roman
nooit had geschreven. Dan kan ik alleen
maar denken: ‘Nou, hád hem dan geschreven.’’
Thé Lau (61) is geboren in BerHij bestelt een vodka. Haalt in geuren
gen in de provincie Noord-Holen kleuren herinneringen op aan zijn
land. In 1974 werd hij gitarist bij
eerste kennismaking met België in 1974:
Neerlands Hoop Express van
in een theaterzaal in Oostrozebeke als
Freek de Jonge en Bram Vermeupiepjonge gitarist van Neerlands Hoop
len. Vijf jaar later richtte hij de
Express, van Freek de Jonge en Bram
Nederlandstalige rockgroep The
Vermeulen. Hoe naast het zaaltje twee
Scene op, bekend van klassiekers
teams aan het volleyballen waren. Manals ‘Blauw’, ‘Rigoreus’ en ‘Iedereen
nen met baarden en zonder snorren.
is van de wereld’. In 1991 stond
Hij schiet in de lach. ‘Ik dacht dat
hij voor het eerst op Torhoutalle Vlaamse mannen baarden zonder
Werchter. The Scene stopte in
snorren hadden, zoals Jerommeke.
2002 en kwam in 2007 weer bij
Tegen het einde van de avond had ik met
elkaar. Vorige zomer kreeg Thé
iedereen verbroederd, met enorm veel
Lau te horen dat hij keelkanker
pinten erbij. Pinten, dat was nieuw voor
had. Eind maart bleek een van
mij. Die avond is een blijvende liefde
zijn longen aangetast.
ontloken voor Vlaanderen. De warmte,
de hartelijkheid en de beleefdheid.
Mensen die zacht praten, zoals ik, en
waar ook nog eens naar wordt geluisterd: in Nederland is dat niet zo vanzelfsprekend.’
‘Toen het in 1990 met ‘Blauw’ gebeurde, kwamen we opeens drie keer
per week in België, van Limburg tot
West-Vlaanderen. In het begin heerste
in de band een soort lacherigheid die
Nederlanders kunnen hebben over
België. Dat heb ik van meet af aan met
wortel en tak uitgeroeid. Sindsdien is er
veel veranderd. De Vlaming van toen
was nederig, een beetje op het onderdanige af. Dat is helemaal omgeslagen.
Vlaanderen heeft Nederland in cultureel
opzicht helemaal overvleugeld: film,
mode, dans, popmuziek. Zelfs in het
voetbal, hoorde ik onlangs in de auto
op de radio. Ik kon bijna niet meer rijden
van het lachen.’
Het is geen toeval dat twee van de vier
afscheidsconcerten straks op Belgische
bodem plaatsvinden: in de AB en in de
Lotto Arena. Voor Werchter staat The
Scene bovenaan op de reservelijst, fluistert hij. Als een groep wegvalt, worden
Thé Lau en zijn soldaten mogelijk opgeroepen. Áls de gezondheid van de generaal het op dat moment toelaat. Bang
ik?’ En: ‘Hoe onrechtvaardig!’ Ik heb dat
lues’, over één nacht in het zievoor een fysieke uitputtingsslag op het
nooit gehad. Ik was vastbesloten alleen
Mijn ziekte stuwt me als een
podium is hij niet. ‘In het begin wel.
de positieve dingen te zien. Kijk, zo zit ik
nige voort om dat nummer te
Maar mijn artsen hebben me gerustblijkbaar in elkaar. Mijn naaste omge. Ik heb voor de eerste keer meegesteld: de kans dat ik zal stikken op
ving heeft het
dat ik ’s ochtends De
wakker
werd
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59 lastiger. Voor mijn het strijdtoneel, is klein. Ik kijk enorm
gezin is het erg zwaar. Ik ben er straks
een hele songtekst van vijf couuit naar die concerten. Het mag alleen
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niet meer,
vrouw moet alleen
door.
n mijn hoofd had. Koffiezetten,
te emotioneel
Het moet via
En mijn twee zonen gaan hun vader verypen, printje maken en beneden
een feest zijn.’
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liezen. Ze komen veel langs om te praten,
in de studio: fantastisch!
Dat was
’s Avonds stuurt Thé Lau per mail de
om dingen te vragen over zaken die ze
uw voor me, maar
afgemixte versie van ‘Platina Blues’. Veer' omdat het zo
eigenlijk al lang hadden willen weten.
as wat het moest worden, werd
tig minuten korrelige klankgedichten.
Mijn jongste zoon wil naar het conservaakkelijker. Vroeger was het zwoe-

Ik besef dat het
makkelijker is
om dood te gaan
als je iets kan
achterlaten dat
enige troost biedt.
Een oeuvre.
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Met ‘De kunst van het vallen’ heeft Gaea
Schoeters een ambitieuze en gedurfde roman
geschreven over een verschroeiende liefde.
‘Wat kunnen we zijn, zolang we gescheiden
zijn van dat waarvan we het meest houden?’
BOEK
ERIK ZIARCZYK

G

aea Schoeters (37) kan onmogelijk verdacht worden
van een gebrek aan ambitie. Met haar tweede roman mikt de schrijfster
hoog. ‘De kunst van het
vallen’ is dan ook geen gewoon boek
maar valt het best te omschrijven als een
ideeënroman - om eens een lelijk woord te
gebruiken - over ‘de dictatuur van de liefde’. En de geest van de grootmeester Milan
Kundera, duidelijk Schoeters’ grote voorbeeld, sluimert door het verhaal heen.
Het verhaal is snel verteld: de naamloze
verteller heeft een stormachtige relatie
met de gehuwde Maya. Uitgerekend nadat
Maya haar man heeft verlaten, loopt de affaire op de klippen. ‘Onze liefde, die altijd
te groot was geweest voor de hotelkamers
waartoe ze zich noodgedwongen moest
beperken, dijde zonder die begrenzing
uit tot een angstwekkend dun vliesje.’
Lees: het tweetal weet zich geen blijf met
de plotselinge vrijheid. Maya keert terug
naar haar man en begint een nieuwe buitenechtelijke relatie.

De eerste alinea
‘Wie wil ervaren hoe het leven in
een dictatuur aanvoelt, moet eens
een affaire proberen. Elk telefoongesprek, elk sms-bericht een onverantwoord risico. Elk briefje,
elk parkeerticket een bewijsstuk
dat moet verdwijnen. En altijd en
overal de angst om gezien te worden. Op de foute plaats. Door de
verkeerde mensen.’
Gaea Schoeters - De kunst
van het vallen - De Bezige Bij
Antwerpen, 356 blz. 19,99 euro.

Gekwetst slijt de verteller - van wie
Schoeters bewust lang in het midden laat
of het een man of een vrouw is - zijn/haar
dagen als zwembadredder. Want: ‘Wie in
het verleden leeft, doet er goed aan het
heden zo sober mogelijk te houden.’
Aan dat eentonige bestaan komt een
einde als de jonge schoonspringer Alex
opduikt met wie de verteller een relatie
begint. Tot Alex wordt ingewisseld voor
Katharina, wat de nodige verwikkelingen
oplevert.
Katharina is een pianiste die aan het
einde van de Koude Oorlog halsoverkop
de Sovjet-Unie is ontvlucht. In dat personage smelten de drie hoofdmotieven in
‘De kunst van het vallen’ samen: liefde,
muziek en de teloorgang van het Oostblok. Voor haar beschouwingen over de
liefde put Schoeters ruimhartig uit de stapel muziekmetaforen en de geschiedenis
van de Koude Oorlog. Soms is het wat te
veel van het goede maar uiteindelijk valt
alles netjes op zijn plaats.

Joeri Gagarin
De verteller en Katharina delen een
heimwee naar iets dat niet meer bestaat:
het Oostblok. Mooi is hoe Schoeters de
lotgevallen van de eerste kosmonaut
Joeri Gagarin in haar verhaal verweeft.
De Sovjet-Unie bombardeerde de brave
man tot held van de natie, maar zelf begon
Gagarin eraan te twijfelen of hij wel de eerste man in de ruimte was geweest.
Misschien was hij gewoon de eerste die
de gevaarlijke tocht had overleefd. ‘Feit is
dat het aan je vreet, als je niet zeker weet
of de waarheid waarop je hele leven is
gebouwd wel klopt.’
Gagarin is niet de enige oude Rus
die Schoeters inschakelt voor haar uitgesponnen beschouwingen over de liefde.
Er is ook de componist Rachmaninov, die
zijn land ontvluchtte na de Russische
revolutie. ‘Wie moet toezien hoe zijn piano van de tweede verdieping naar beneden wordt gegooid, wordt nooit meer helemaal zichzelf. Als het vallen eenmaal is
begonnen, houdt het nooit meer op.’ Net
als de verteller kan Rachmaninov het verleden niet vergeten.
Gaea Schoeters heeft het zichzelf niet
gemakkelijk gemaakt door zo hoog in
te zetten. In ‘De kunst van het vallen’ verwijst ze naar de Amerikaanse schoonspringer Greg Louganis, die na zijn carrière nooit meer dook. ‘Je duikt, of je duikt
niet. Je kunt niet een beetje duiken’, zei
Louganis. Schoeters heeft die les ter harte
genomen en de sprong gewaagd. Het is
geen perfecte duik geworden - die derde
dubbele schroef was niet nodig geweest
om indruk te maken - maar wel een
razend interessante. En voor haar literaire
durf en branie verdient Schoeters alle
respect.
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