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ze wilde al jarehlangh€t verhaalovereen Joodsêfamiliê in PolenschÍiveh, veftelt Gêdiên veEchoor (r963)oy€]haat hoekDe dnad.k de vliegendenaald.
ke n dêdehoof dlijne nl k. w i s td a te íê ê hIu l i az o uz i j nd i€heuÈ oh hetvê i êsvan
haarzoon. Dat ze een ingêwikkêldve €dên met zich meedmagrwaarto€ze zelí
geêntoêgangheeft.En d.t de dood van haarzoob d.t vê €denwêêr voor haar
zou openên.'Ve6choorwe*iê op de Nederlandseambassadein lqarschau,de
plaatswaar haar boêkzich afspeeli.Têg€nwoordig
is ze directêurvan CODART,
eenorganisatievoor museumconsêruatoren
van Nederlandse
en Vlaamsekunsr.
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L !idÊ., rdr coJheten een
poëiischebenaming voor de
Dedraad
wittelok in hetveder donkere
vliegende
haàr van Roman, de zoon van
lulia. MaaÍ de onbedoeld rcii
gieuzeLiijldankdette deiadiíg
niet en het weÍd Ds dfru,l dr
de tL;,egenc1e
naald,, ontleend.
aan een gedichrlaf de Rus
Arseíy Tarkorsky.'Daar ben
ik óókheeltelredenmee, ?egt
VeÍschooÍ.'Maaraandie ande
Íe titel was ih wel een beetje
gehecht.
Belde boektitelshebben een
spmokjesachtigeklank, passendl,ij demanier \ráarop Verschoor
in haar boek speeltmet tijd en weÍkelijkhejd,en personages
intioduceertdie in een geheeieigen universumlijkeí te vertoeren. Er È in Midden.Iuropa en in de loodsetraditie een
magischeveÍhalendetraditie', zegt ze daaroleL 'Magischer
dan jn Nederland.De Poólseschdjler Bruno schdz heeftdat
bijvoorbeeld.h het boek
ik heeln adruld€1ijknaarhen
'esjjs
alsil Juliaziin troekD. rd"rslriel,klaatlezen. Maarheris óók
heelerg miin eigenstij1.MijnredacteuÍ bij de uitgeverijheeír
me steedsgestimuleerdniet vooÍ dat magischeterug re schÍikken. Ditboek is een echteVe$choor,zei hij dan.'
Fantasieen het leven ran alledaglielen ook srl eens dool
elkaar. Door het schdjvenvàn h€t boekwas nijn antenneop
een bepaaldemanler naarde werkelijlàeid gericht,merlde iL
Ik schreeí het boek in Krakau en kwam op straar een vrouw

En w, ao\l

legendieme aansprakmet zinncr die iknog geenuur eeÍdeÍ
in eenee$telersievanmijn manrscriptnaarmijn uitgelerhad
gemaild..u magwelevendoornljn navelkijtren",zei,e. n(zor
dan haaroneeborenkiíd kunnen zien. In nijn boekzegrner
zo n ves€íde \Íouq' preciesdatzelíle overháár ongelroren]ond.
In het boek,dat Lomend seizoenop het programmastaattrij
leesclubsdie deelneDenaanher rtró1e.rBaekenteql
Mon.llaal,
beschrijftVerschooréénlangenachtin Huize Tajemnica het
cehejm'in warschau.julia treíi haarrolwasserzoondoodin
zijn kamer aan enbesluirdat ze nog een paaruu samenlnei
hemwildoorbrengervoordalzedehulpdienstcn
belt.Zeruimr
zijn kameÍ op en stxit daarbijop brielen en foto's die zowel
zijn a1shaarverledenblootlegeen.
AaNainclijk vondVerschoor
hel lastigom beidelevenstot één reÍhaal te ven'lechten.'De
oplossingdiende zich aan ií de q'clus en zeven cantates
'MembÈ lesu Nostri' van de componistBlLrehude.Ik dachr:
dlt is eenpnchtige al bestaandcheelklassietestrucrurÍ die j1(
goedkan toepassen.
In elkecantatewordl eenlaf deledematen
van de gekruisigdeChdstusbezo gen. Mijn boek beslaatnu
uil zevendelen,waarinelk deelreNijstnaar eenlichaamsdeel
Voluit heetde zoonRomanNowal.]n het boekhoudt een poljtieagenteenlol'íedeop die repeterendeo er a. Het is ttpisch
iets voor Polenom op de gekstemomenten een onvenvaót
poétischeinslagtehebber. Mensenen wle je het riet renvachr,
' F.i prp i i -Fn." l l ê Frr-dr F .i r .,Lo i l
Wat zepÍachtig vindt om te meÍken, is hoelerers haaÍ bock soms
ltnuit een geheeielgef interyreiatieblijken te lezen.'Deeen
vanuithel veÍliesvaneenkind, deandervanlit degeschie.ienls
' d,l o
n,/ond" nê, ps ..r D - gl p - rpl ' p" r - e
!€rhaien oveÍ, áchter dat ene rerhaal dat je dadt ie l€Itellen. r

