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

GAEA SCHOETERS: Eigenlijk is de ach-
terflaptekst 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 vertel-
ler 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. 
Klassieke muziek krijgt een promi-
nente 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

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 betrok-
ken 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?

SCHOETERS: De kans op een happy
end was miniem, gezien de partner-
keuze 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, resul-
taatgericht te bekijken. Terwijl elke
relatie, ook de ‘mislukte’, waarde-
volle momenten kent.
Waarom wou u hetzelfde verhaal
twee keer vertellen?

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 wen-
ding, 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

CULTUUR
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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’ –

daarmee doelde Shakespeare niet alleen

op corrupte machthebbers. Wat rot in

een land waar de toekomst aan flarden

wordt gereten door hebzucht en

machtswellust is de jeugd – zoals Hamlet

– die niet meer weet waarvoor te leven en

desnoods uit wanhoop ten strijde trekt

voor een vaag doel.

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.

De scheldtirades van Shakespeares

hoofdpersonages tonen de

verontwaardiging die we vandaag

missen.

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.

Bemin, vloek, lach en huil om de

schoonheid van het leven. Want voor je 

het weet, ben je niet meer. Je was.

‘Als je een 
relatie hebt met
een jongen die
half zo oud is 
als jij, staat de
statistiek niet
aan jouw kant.’

Mediargus 
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Klara, nog niet zo wakker
Waarom is er op de VRT-zender overdag geen plaats voor
modern klassiek? 

E
en tijdje geleden vergeleek een Klara-presentator modern

klassieke muziek met ‘een brede glimlach die een rot gebit

onthult’. Een plaagstootje, ongetwijfeld. Maar tegelijk zegt het

iets over het dedain waarmee Klara de avant-gardecomponisten

behandelt. Toch tijdens primetime, waar het vruchteloos zoeken is

naar nieuwe composities van pakweg Jóhann Jóhannson of Ryuji

Sakamoto. Aangename uitzondering: het zondagavondprogramma

Valckenaers & Vanhoudt, waar weleens een William Basinski of een

Aphex Twin mag aanschuiven. Die minuscule schaamlapjes kunnen

echter niet verbergen dat Klara koppig de verjonging  weigert te

omarmen en zo de aansluiting met een nieuw publiek dreigt te

missen.

Want modern klassiek leeft. Zo programmeert Gent Jazz op

één dag dapper de IJslandse componist Ólafur Arnalds en de jonge

Amerikaanse Julia Holter, die zich op haar artpopplaten zowel van

opera als van field recordings bedient. Of ga een

concert van Greg Haines bekijken: je struikelt er

over de hipsters en net niet gillende tienermeisjes.

Bezoek de Bijloke voor een avondje Philippe

 Herreweghe en je bent als dertiger al gauw de jong-

ste bezoeker. Laat de tijd zijn werk doen en straks

spelen de nu opkomende ensembles voor uitge-

storven zalen.

Dat heeft ook Deutsche Grammophon goed

begrepen. Het klassiekste der klassieke labels

tekende net Max Richter, en zal het oeuvre van de Britse componist

opnieuw op de markt brengen, waaronder een heruitgave van

 Richters bewerking van Vivaldi’s Vier Seizoenen, een verbluffende

herinterpretatie waarvan ik in een brallerige bui weleens beweer

dat het beter is dan het origineel. Richters werk kon een oppoets-

beurt gebruiken. Dat is alvast gebeurd met zijn wonderlijke solo-

debuut Memory House. De Brit combineert er zijn compositietalent

met laptoploops, ambient en poëzieflarden tot een majes -

tueuze en melancholische geschiedenistrip over de

 tragiek van het gehavende Europa. 

Straks dus onder het gele vaandel van Deutsche

Grammophon, nu alvast te vinden op FatCat Records

op maagdelijk wit vinyl. Een zoethoudertje, tot ook

Klara uit zijn winterslaap ontwaakt.
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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. 

Roderik Six

Art Blakey
Moanin’

Kenny Burrell
Midnight Blue’

Cannonball Adderley
Somethin’ Else

John Coltrane
Blue Train

Dexter Gordon
Go

Eric Dolpy
Out to Lunch!

Herbie Hancock
Maiden Voyage

Thelonious Monk
Genius of Modern Music

Lee Morgan 
The Sidewinder

Sonny Clark
Cool Struttin’

‘Schrijven draait om
drie werkwoorden:
durven blijven zitten.’
Joke Hermsen in Vrij Nederland

Bij Greg
Haines
struikel je
over de
hipsters en
net niet
gillende
tienermeisjes.

Mediargus 


