
intioduceert die in een geheei eigen universum lijkeí te ver-
toeren. Er È in Midden.Iuropa en in de loodse traditie een
magische veÍhalende traditie', zegt ze daaroleL 'Magischer
dan jn Nederland. De Poólse schdjler Bruno schdz heeftdat
bijvoorbeeld. h het boek 

'esjjs 
ik heel n adruld€1ijk naar hen

als il Julia ziin troek D. rd"rslriel,klaatlezen. Maar heris óók
heel erg miin eigen stij1. MijnredacteuÍ bij de uitgeverij heeír
me steeds gestimuleerd niet vooÍ dat magische terug re schÍik-
ken. Ditboek is een echte Ve$choor, zei hij dan.'
Fantasie en het leven ran alledag lielen ook srl eens dool
elkaar. Door het schdjven vàn h€t boek was nijn antenne op
een bepaalde manler naar de werkelijlàeid gericht, merlde iL
Ik schreeí het boek in Krakau en kwam op straar een vrouw

boekdelen

fd, En w, ao\l

legen dieme aansprak met zinncr die iknog geen uur eeÍdeÍ
in een ee$te lersie van mijn manrscript naar mijn uitgeler had
gemaild. .u mag weleven door nljn navel kijtren", zei,e. n(zor
dan haar oneeboren kiíd kunnen zien. In nijn boek zegr ner
zo n ves€íde \Íouq' precies datzelíle over háár ongelroren ]ond.
In het boek, dat Lomend seizoen op het programma staat trij
leesclubs die deelneDen aanher rtró1e.r Baekenteql Mon.llaal,
beschrijft Verschoor éénlange nacht in Huize Tajemnica het
cehejm'in warschau. julia treíi haar rolwasser zoon dood in
zijn kamer aan enbesluirdat ze nog een paar uu samen lnei
hemwildoorbrenger voordalzedehulpdienstcn belt. Zeruimr
zijn kameÍ op en stxit daarbij op brielen en foto's die zowel
zijn a1s haar verleden blootlegeen. AaNainclijk vond Verschoor
hel lastig om beide levens tot één reÍhaal te ven'lechten. 'De
oplossing diende zich aan ií de q'clus en zeven cantates
'MembÈ lesu Nostri' van de componist BlLrehude. Ik dachr:
dlt is een pnchtige al bestaandc heel klassiete strucrurÍ die j1(

goed kan toepassen. In elke cantate wordl een laf de ledematen
van de gekruisigde Chdstus bezo gen. Mijn boek beslaat nu
uil zeven delen, waarin elk deelreNijstnaar een lichaamsdeel

Voluit heet de zoon Roman Nowal.]n het boek houdt een polj-
tieagent een lol'íede op die repeterende o er a. Het is ttpisch
iets voor Polen om op de gekste momenten een onvenvaót
poétische inslag te hebber . Mensen en wle je het riet renvachr,
'F. iprp i i -Fn." l lê Frr-dr F . i r  . ,Lo i l

Wat ze pÍachtig vindt om te meÍken, is hoe lerers haaÍ bock soms
ltnuit een geheei elgef interyreiatie blijken te lezen.'De een
vanuit hel veÍlies van een kind, de ander vanlit de geschie.ienls
'd, lo n, /ond" nê, ps . . r  D- glp -  rp l  '  p"  r -e
!€rhaien oveÍ, áchter dat ene rerhaal dat je dadt ie l€Itellen. r

*n ieuwe n ameÍr 0..,,,.nn,"","n

ze wilde al jarehlang h€t verhaal over een Joodsê familiê in Polen schÍiveh, vef-

telt Gêdiên veEchoor (r963) oy€] haat hoek De dnad.k de vliegende naald.

kendêde hoofdl i jnen. lk wist  dat  eíêêh Iul ia zou zi jn di€ heuÈoh het vê iêsvan

haar zoon. Dat ze een ingêwikkêld ve €dên met zich meedmagr waarto€ ze zelí

geên toêgang heeft. En d.t de dood van haar zoob d.t vê €den wêêr voor haar

zou openên.'Ve6choor we*iê op de Nederlandse ambassade in lqarschau, de

plaats waar haar boêk zich afspeeli. Têg€nwoordig is ze directêur van CODART,

een organisatie voor museumconsêruatoren van Nederlandse en Vlaamse kunsr.

Eersr ,ou hrà, bocl  D.
L !idÊ., rdr coJheten een
poëiische benaming voor de
witte lok in het veder donkere
haàr van Roman, de zoon van

lulia. MaaÍ de onbedoeld rcii
gieuze Liijldank dette de iadiíg
niet en het weÍd Ds dfru,l dr
de tL;,egenc1e naald,, ontleend.
aan een gedichr laf de Rus
Arseíy Tarkorsky. 'Daar ben
ik óók heel telreden mee , ?egt
VeÍschooÍ. 'Maar aan die ande
Íe titel was ih wel een beetje
gehecht.
Belde boektitels hebben een

spmokjesachtige klank, passend l,ij de manier \ráarop Verschoor
in haar boek speelt met tijd en weÍkelijkhejd, en personages

G€rdien

Dedraad

vliegende


