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I LITERATUUR
De structuur van BuxtehudesMemb ra JesuNosf ri vormt
de basis van de debuutroman
van Gerdien Verschoor. Dit
meditatieve koorwerk
bezingt het lichaam - en daarmee ook het lijden - van
Christus. ln De druad en d,e
uliegende nauld, is het een
moeder die haar zoon belveent en na zijn dood terugkijkt op een pijnlijk leven.
Evident is dat de Joodse Ju1ia
Nowak als kind getraumatiseerd uit de Tweeïe Wereldoorlog is gekomen. Met haar
ouders en zusje Nina ontvluchtte ze op een boerenkar
Warschau, waarbij Nina zoekraakte. Door haar toedoen.
althans zo voelt ze dat.

Trauma's
lukt
Vanzelfsprekend
dit
niet. Haar onderdrukte emoties intrigeren haar zoon Ro- '
man, die de geheimen van het ,
verleden probeert te ontrafe- '
len, maar tevergeefs. Trau- ;
ma's worden doorgeven van ,
ouder on kind. Eenmaai volrwassen,probeert de vaderlo- ,
ze zoon te vechten tegen maatonrecht.
Dat
schappelijk
wordt hem fataal
Gesitueerd in Polen in de I
tweede helft van de vorige
eeuw schetst de auteur bovendien de geschiedenis van , .
een getraumatiseerd Iand.,,Ik i
zou mijn leven willen geven
voor een veilige en 'warme l
p1ek, als een vliegende naald
mij niet a1seen draad door de ,
wereld trok", zo luidt een gedicht van Rus Arseni Tarkovski. In haar roman toont
Verschoor hoe maatschappelijk en persoonlijk onrecht de
mens tekent en verknipt.
Met De ilraad, en de uliegende
naaldheeft de auteur een nadrukkelijk literaire roman afgeleverd.
Doordacht en met veel oog
voor detail geconstrueerd. En
misschien zegt dat laatste wel
iets over het uiteindelijk effect. De d.raqd en de uliegende
naald zit absoluut knap in elkaar, toont de schrijnende'
worsteling van de mens in
een onrechtvaardige wereld,
maar de pijn blijft op afstand. I
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