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Gaea Schoeters: ‘Madonna heeft mij gered’

In haar strak gecomponeerde roman De kunst van het vallen verkent Gaea Schoeters
de mogelijkheden van een ménage à trois, maar ook de verhouding tussen drie
oerkrachten: liefde, geschiedenis en klassieke muziek. Met pal in het midden:
een geslachtsloze verteller.

doen – ‘dat is beter voor alle betrokken partijen’. Maar de klassieke
muziek heeft me nooit verlaten. Ik
heb mijn roman dan ook opgebouwd
naar een pianotrio van Tsjaikovski.
In de driestrijd tussen geschiedenis,
muziek en liefde komt die laatste er
maar bekaaid af. Liefde redt niet?

De kans op een happy
end was miniem, gezien de partnerkeuze van de verteller. Als je een
relatie hebt met een jongen die half
zo oud is als jij, staat de statistiek niet
aan jouw kant. Maar dat hoeft ook
niet. Tegenwoordig hebben we de
neiging om alles, ook de liefde, resultaatgericht te bekijken. Terwijl elke
relatie, ook de ‘mislukte’, waardevolle momenten kent.

Een verteller zonder sexe. Dat ruikt
naar een statement, maar het zal u
vooral veel schrijfmoeite gekost
!
hebben.

SCHOETERS:

GAEA SCHOETERS: Eigenlijk is de achterﬂaptekst nog het moeilijkst, tijdens
het schrijven van de roman zelf viel
het nog mee. Ik wou de lezer er
vooral mee confronteren hoe sterk je
een verhaal zelf inkleurt – om ﬁnaal
vast te stellen dat het nooit gezegd is.
Zeker in dit verhaal, waarin de verteller zowel op oudere vrouwen als op
jonge jongens valt, wou ik het zo lang
mogelijk vaag houden; je zou het met
andere ogen lezen als je meteen zou
weten of het een man of een vrouw
betrof.

Waarom wou u hetzelfde verhaal
twee keer vertellen?

Klassieke muziek krijgt een prominente rol in uw roman. Vanwaar die
voorliefde?
SCHOETERS: Van kindsbeen af ben ik
opgegroeid met klassieke muziek,
zelfs in die mate dat popmuziek een
grote onbekende voor me was. Tot ik
op mijn zestiende per toeval Madonna
ontdekte. Zelf speel ik niet, hoewel
mijn ouders me wel eventjes notenleer
hebben laten volgen. Tot de juf hen
voorzichtig doch beslist aanmaande
om me toch maar ‘Woord’ te laten
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‘Als je een
relatie hebt met
een jongen die
half zo oud is
als jij, staat de
statistiek niet
aan jouw kant.’

SCHOETERS: De roman is inderdaad
een samensmelting van twee novelles
waarin ik in de tweede versie een
fundamenteel detail in het verleden
van één personage verander terwijl
alles wat hem overkomt hetzelfde
blijft. Wat zijn daar de gevolgen van
– geeft dat je leven een andere wending, of ligt je lot vast? Ook wou ik
de lezer duidelijk tonen dat het hier
om ﬁctie gaat: beide verhalen zijn
even ‘waar’, beide uitkomsten zijn
mogelijk. Elke lezer kiest zijn eigen
waarheid. Meer nog: elke lezer leest
in elk boek het antwoord op de vraag
waar hij of zij op dat moment mee
worstelt.
Roderik Six

Wat kunnen we nog van Shakespeare leren?

‘Shakespeare is dead, get over it!’ schreef Paul Pourveur in 2002. Maar na 450 jaar
is hij helemaal terug, met festiviteiten van Londen tot Amsterdam en Antwerpen.

1 De jeugd is aan het rotten

'

‘Er is iets aan het rotten in ons land’ –
Knack 02/04/2014, bladzijden 84 & 85
daarmee doelde Shakespeare niet alleen
op corrupte
machthebbers. Wat rot in
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever
via Knack
een land waar de toekomst aan flarden
!"#$%&&''&()*+','-.%'/($(&0$((0'123','/41525'/$.&&%6&'
wordt gereten door hebzucht en
machtswellust is de jeugd – zoals Hamlet
– die niet meer weet waarvoor te leven en

2 Vloek, verdomme!

‘Woorden. Woorden. Woorden.’
Hamlets citaat ging vlot over de
lippen na de Bozarspeech van
Barack Obama. ‘Woorden handelen
niet’, laat Shakespeare zijn Hamlet
beweren, en hij doet de Deense
kroonprins vloeken als een ketter.

3 Je bent niet, je was

Hamlets ‘To be or not to be, that’s the
question’ is meer dan een schone frase
over de grens tussen leven en dood, het
gaat over de manier waarop je in het leven
staat. Elk personage leeft als een vuurbal
die uit elke seconde het maximum wringt,
voordat de zwakte de sterkte overmant.

10 Blue Note-platen
die u moet hebben

Het legendarische jazzlabel viert zijn
75e verjaardag met 100 heruitgaven
op luxevinyl. Wij selecteerden er tien
waar u geen spijt van krijgt.

Klara, nog niet z

Waarom is er op de VRT-zen
modern klassiek?

E

en tijdje geleden
klassieke muziek
onthult’. Een plaa
iets over het dedain w
behandelt. Toch tijden
naar nieuwe composit
Sakamoto. Aangenam
Valckenaers & Vanhoud
Art Blakey
Kenny Burrell
Aphex Twin mag aansc
Moanin’
Midnight Blue’
echter niet verbergen
omarmen en zo de a
missen.
Want modern klas
één dag dapper de IJsl
Amerikaanse Julia Ho
Cannonball Adderley John Coltrane
Somethin’ Else
Blue Train
opera als van field re
concert van Greg Hai
over de hipsters en ne
Bezoek de Bijloke v
Herreweghe en je bent
ste bezoeker. Laat de
Dexter Gordon
Eric Dolpy
spelen de nu opkome
Go
Out to Lunch!
storven zalen.
Dat heeft ook De
begrepen. Het klassi
tekende net Max Richt
opnieuw op de mark
Richters bewerking va
Herbie Hancock
Thelonious Monk
Maiden Voyage
Genius of Modern Music
herinterpretatie waarv
dat het beter is dan he
beurt gebruiken. Dat i
debuut Memory House
met laptoploops, ambi
tueuze en melancho
Lee Morgan
Sonny Clark
tragiek van het gehave
The Sidewinder
Cool Struttin’
Straks dus onder
Grammophon, nu alva
77789"#$%&&8:%','(&;6<9"#$%&&8:%'
op maagdelijk wit viny
‘Schrijven draait om
Klara uit zijn wintersla

