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KunsÉhistorica Gerdien Verschoor debirteercle
rcet de r'ornanDe dr-z.&tle,nde uLiegend.e
nialá-.Ve*
irijziegea naar rrruaikale es iiteïair" ri,ári.*" *"
genres vormden de basis voor een pijnliik pools
o_orlogsverhaal.
IIaar nieuwste, Defcsp iài, órUo,
l,Uro-nski.,
heelr een Naderlands-poólse invutuiro*k.
Een jonge beeldhouwster
" 'Be kep van
van adelitjke kom:rf, Odessa
Wronski'van
vair llecls, r,zerlicsthaar hart
GerdíanVer"
aan de getormenteerde pooise
schaorheeft een
schiide:: trVronski.
rlosrwrschte
Odessa van Heel< heeí1 de
struÊtuEt.
t;otttour.'envan beeldhouwster
barones Char'lotte van pa1.iandt í1898-1997)
over wie Versehaor eerd.er non-fietie pubiiceer'de. Rr.rmcnfigS:urOd.ursa
is, evenals Van pïtiairat,, volGe-r'dienVéiichcoi:s twe ede
s[rekt a.rrlonoorn,eigenzinnig
ïoman heeft, net ;rjs haar rleeï'\ _bui'[eltgel\roon gete1q11i:uut, een iloorwroehte stlueteerrl, (_]inaarrhct l:egin .ran de
tuLri en is arnbitieusvair oozet.
trvrntigste eeu.w als jonge
Literai;:e vervrijzrng-en, utiit\,'1ou\v rraa:'Perijs af tc leizàn
l-iissc!1n$cn en cte- pa,s$-agc$
orn een rcepingfe volgcn is een
or,'er..
de kr.rnst van het schclli-i1ooillltgangsputlt vocr een
pen geven haar welk. auioiiïoman,
teit. Wat mist bii Versehoor is
Verschoor laat ha.ar.Oclessa
speelsireiel, emótie, relativeecrr beta:l<enis.;olfe ontrnoe-tincrsvc'rmnoan
ï)e L
-.'^D -'-'
'JOP D tl n
íii:g op een rolírap hei:ben, bii
-lVronsici
is,
net
ais
De diasd en
aankomsl in PariJs,,,Eenmarï
c|.eoliegendenaal,rl,te cereraet scherjïcu iii zii rrgezichí en
sïaal.
eêir oog ciat kapot w]rs", ïr ekt
FIee het is a1sraeisie een huhaar aandacht; liefde up het
weiijk
te ontvluchteii, op jonLoe:steé.{ezicht.Deze 'Rrr.ssige leeftijd alleen in Pariis te
sche prjns' bliilqt cle kunstezijn, om tegen de conventie in
::aai: *sh:rr 14rrcns1ci.
voor eÊn besta.arials beeidhourvsier te kiezen of om een
FáamdtekeEïiF?g
grote liefde te verliezen: de lezer moet elnaal' eissen. Ger'{'egei!jkeCijrl stornrt ccE
dier: Yei',rclioor:sr-ïhliiit ficij e
andei:e heer ile r,olerap af,
a.lsofhet non-fictie is,'mei djsïsurisÉverzameiaar G-ii;1ther
tantic. Als Vei'sehool ais ror,on F_eÉseh,
nsair iaÉer illijkf.
maneiei: succesvolryil ziin, zai.
È)eqii"r/uï1Fctsr:h lnrenrt Oclesze zith verder moeten b"ekwasq iiiteintleiijk biÍ " ,Ëraar,
men op het punt van inlevings"
l4Jrorrski tenig, euit hnlve:
verrnogen. In de drijfueren
ca!r,1q'
nq ccn hcftiqe affaire in
van kalakters welteverstaan,
jlaliis. fie kop u'in =-,Vronskí
niet in die van de kunsten.
i;lijii all.ijd de handtekening
Lies Schut
va:r het werk van de i:eekll
hou'"vster, oolq als ze aa ele
Gerdien Verschoo r,' De kop
plvgeci,e -Y.$:eirïc+rl+g naag
Asker Wronski'; 171t:lz.;
'tan
rï'ederiand is temcverËuisd.
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