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Saskia Goldschmidt
Schokland

Saskia Goldschmidt schrijft de eerste grote roman
over de gevolgen voor de bewoners van het
aardbevingsgebied in Groningen.
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‘Saskia Goldschmidt behoort tot de top van de Nederlandse schrijvers.’
– Algemene Boekhandel, Amersfoort

Saskia Goldschmidt Schokland

Saskia Goldschmidt (Amsterdam, 1954) studeerde aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en was lang
actief als theaterdocente en actrice. Haar debuut Verplicht gelukkig, portret van een familie (Cossee 2011)
werd een groot succes. In 2012 verscheen haar roman
De hormoonfabriek, waarvan de Duitse, Zuid-Afrikaanse, Turkse, Franse, Bulgaarse en Engelse vertaalrechten
kort na verschijnen werden verkocht. In Nederland is
een hoorspel in 25 afleveringen uitgezonden en wordt
er gewerkt aan de verfilming. De hormoonfabriek werd
genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2013. Haar
roman De voddenkoningin (Cossee 2015), die in het najaar van 2018 in het Duits verschijnt, is ook een favoriet
van de boekhandels.

De grond onder het Hogeland van Groningen beeft.
Eerst nauwelijks voelbaar, maar langzaamaan wordt het
sterker. Als de bodem onder hun voeten steeds instabieler wordt, proberen Femke, haar moeder Trijn en haar
grootvader zowel de boerderij als hun eigen leven onder
controle te houden. Femke is in haar element tussen de
dieren op de boerderij en de gedroomde opvolger van
de melkveehouderij van haar grootouders. Haar moeder
daarentegen deed ooit een poging aan het boerenbestaan
te ontsnappen maar is tegen haar zin teruggekeerd.
Sindsdien is ze nooit meer van het erf afgekomen. De
spanning tussen moeder en dochter over de te volgen
koers groeit. Femke wil verduurzamen, Trijn ziet dit als
een aanval op de traditie. Van oudsher ontvlucht Femke
de wrokkige stiltes door het uitgestrekte rietland in te
gaan, waar ze tussen de kuifeenden en reigers haar weg
hervindt.
Terwijl de scheuren in hun muren groter worden,
staat een bewoner verslagen voor zijn gesloopte boerderij, raakt Femke onder invloed van een ambitieuze jonge
boerin en moet de gemeenschap zich verzetten tegen de
bedrijven die van hun grond willen profiteren.
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Voor haar nieuwste roman verhuisde Saskia Goldschmidt
naar het door aardbevingen getroffen Groningse platteland. Ze woont daar inmiddels twee jaar, heeft tientallen
bewoners gesproken en hielp mee in de stallen van verschillende melkveehouderijen. In Schokland onderzoekt
ze wie je bent als je identiteit intens verstrengeld is met
je geboortegrond. En hoe je overeind blijft staan als de
wereld langzaam instort.
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