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“Kalmthout als ideaal schrijversbiotoop”
Daan Esch brengt met ‘Stem’ eerste roman uit
Kalmthout is een schrijver rijker. Eind
september ligt het eerste boek van Daan
Esch - een blije Kalmthoutenaar, zegt hij zelf
- in de boekhandel. Wij benieuwd natuurlijk!
Hoe ontstaat zo’n boek eigenlijk? Daan doet
het verhaal.
Daan Esch: “Als dramaturg was ik betrokken
bij operaproducties en verdiepte ik me in de
barokmuziek. Het repertoire, de componisten,
de opvoeringspraktijken en de uitvoerders
van toen… Het boeide me enorm. En dan
kom je onvermijdelijk castraatzangers tegen.
De ooggetuigenverslagen van die tijd zijn er
lyrisch over, op het hysterische af. Wij kunnen
ons dat niet voorstellen want nu bestaat dat
fenomeen gelukkig al lang niet meer. Maar
de castraten lieten een diepe indruk na op
hun publiek. Sopraan- en altstemmen, met de
power van een mannenstem! Van Italië tot in
Londen, Duitsland en Rusland, de wereld liep
storm voor die fascinerende zangers. Ik vond
dat zeer intrigerend.”
“Toen kwam de film Farinelli uit, een Europese
productie waarin een van de bekendste
castraten ooit voor het voetlicht wordt
gehaald. De muziek in de film is goddelijk
en er komen prachtige stukken in, maar hoe
Daan Esch in ‘de mooiste kamer van mijn huis’

die man werd voorgesteld, daar stelde ik
me toch wel vragen bij. De film vertelt een
deel van het verhaal maar laat belangrijke
problemen onbelicht. Je zal als kind maar
gecastreerd zijn. Wat doet dat met jou, wat
betekent dat voor jou als persoon, voor je
persoonlijke groei… ? Dat fascineerde me zo
dat ik er tijdens mijn vakanties losse stukjes
over begon te schrijven. Zomaar, spontaan,
zonder te weten wat ik ermee ging doen.”
“Het fascineerde me
zo dat ik er op vakantie
losse stukjes over
begon te schrijven”
“Na twintig jaar had ik een pak materiaal
verzameld. Honderden pagina’s met nota’s,
schetsen, impressies... Na veel gepuzzel
bracht ik structuur in de chaos. Alles draait
rond ‘stem’. Wat is de impact van een stem?
Wat zijn de mogelijkheden, de grenzen? En
wat is de impact van zwijgen? Eens ik die
kapstok had, is alles op zijn plaats beginnen
vallen en wist ik dat ik er een roman van ging
maken.”
“Ik vertel het verhaal van drie personages
in het Italië van de 17de eeuw, waarbij de

wereld van de castraten op de achtergrond
meespeelt. Elk hoofdpersonage heeft iets
met ‘stem’. Een jonge wees belandt aan het
conservatorium en vecht heel hard om zijn
stem te veroveren. Een operazangeres staat
voor een fantastische carrière. En dan de oude
vissersvrouw die aan het begin van het boek
zweert om nooit meer te zullen spreken, alles
achterlaat en op de dool gaat. Elk personage
leeft in een totaal andere wereld en toch is
hun lot innig met elkaar verbonden.”
“Mijn tuin is mijn
mooiste kamer”
“Doorheen het hele boek komt de natuur landschappen, planten, dieren - vaak op de
voorgrond, als een soort medespeler. Logisch,
want ik hou zelf enorm van natuur. Het is niet
voor niks dat ik in Kalmthout woon. Dit is zo’n
beetje mijn ideale schrijversbiotoop. En mijn
tuin? Dat is ongetwijfeld mijn mooiste kamer.”

Boekvoorstelling

Op zaterdag 21 oktober om 20 uur
stelt Daan Esch ‘Stem’ voor in de kerk
van Heide. Sopraan Hendrickje Van
Kerckhove en pianiste Inge Spinette
brengen een minirecital met barokaria’s
van o.a. Händel. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Vooraf inschrijven kan
via cultuur@kalmthout.be.

Win een gesigneerd
exemplaar

Wat is jouw mooiste herinnering aan een
menselijke stem en waarom?
Stuur je antwoord (max. 100 woorden)
naar hallo@daanesch.com. De leukste
posts worden gepubliceerd op de
facebookpagina @daaneschauteur.
De schiftingsvraag om het boek te
winnen: “Hoeveel inzendingen zal Daan
Esch ontvangen hebben voor 10 oktober
2017?”
De winnaar wordt persoonlijk via e-mail
op de hoogte gebracht, en mag zijn
boek op 21 oktober in ontvangst komen
nemen.
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