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Inleiding g

'Mr.. Wezelaar statuaire', zo adresseerden de Deense
beeldhouwerss Adam Fischer en Gottfred Eickhofhun
Amsterdamsee vriend sinds zij weer. na een gezamenlijke
Parijsee studietijd, op eigen bodem waren teruggekeerd.
Dee toevoeging statuaire, maker van standbeelden, was nog
eenn echo van het strak hiërarchisch geordende Parijse
kunstlevenn waarvan zij langere tijd deel hadden uitgemaakt.'' Het verried bovendien een zekere heimwee naar
dezee jaren waarin zij, alledrie afkomstig uit landen met
eenn schrale sculpturale traditie, waren ondergedompeld
inn een fascinerend en professioneel artistiek milieu.
Montparnassee was tussen beide wereldoorlogen een internationalee kunstenaarsgemeenschap met opleidingen en
ateliercomplexen,, modellen te kust en te keur, een leger aan
gips-- en bronsgieters, praticiens, metteurs au point en andere
artisans,artisans, galeries, jaarlijkse salons en andere expositieverbanden,, een dozijn invloedrijke kunstcritici die in tal
vann bladen en blaadjes hun meningen ten beste gaven,
en,, niet onbelangrijk, vele cafés, dancings en andere ontmoetingsplaatsen.. De kunstenaars van Montparnasse en
dee omliggende wijken aan de zuidrand van Parijs vormden
dee zogenaamde École de Paris, de allochtone afdeling van
dee autochtone École franc,aise die zich wijd openstelde
voorr die buitenlandse kunstenaars die bereid waren te
assimilerenn in de grote mehingpot van de moderne Franse
kunst. .
Zoalss een aantal Amerikaanse kunsthistorici - Golan,
Green.. Silver, Storre.a.-in de afgelopen twintig jaar
overtuigendd heeft aangetoond, was die École franchise
gedurendee het interbellum geheel doortrokken van het
beseff dat zij in één directe lijn stond met de klassieke oudheidd en dat haar identiteit de Latijnse was.' Grote Franse
kunstenaarss als Poussin, Ingres en Puvis de Chavannes
werdenn in Frankrijk gezien als de schakels in het voortbestaann van deze rijke classicistische traditie die wreer tot
levenn kwam in de jaren dat ruim een miljoen Fransen
sneuveldenn in de loopgraven waarin ze hun land badden
verdedigdd tegen de Duitse barbarij. 'History demanded
classicism',, aldus Kenneth Silver die in 1989 zijn lezerspubliekk deelgenoot maakte van zijn 'ontdekking' dat de
Parijsee praktijk in het interbellum sterk afweek van de
masterr narrative of modernism zoals Gied ion-Wekker,
Greenbergg en anderen die hadden opgestelde Silver
'ontdekte'' dat de teleologische reconstructie van zijn
voorgangers,, met de zegepraal van de avant-gardJstische
stromingenn die culmineerde in de abstracte kunst, niet
spoordee met de werkelijkheid. In het Parijs van het inter-

bellumm was het voor de gewezen avant-gardisten van 1910
namelijkk backward march geblazen en de grote helden waren
classicistt turned modernists als Picasso en Derain of een
geborenn primirief-classicist als Maillol. Voor de profeten
vann het later door Greenberg c.s. gedefinieerde modernismee als Brancusi en Mondriaan was pas een rol van
betekeniss weggelegd toen hun werk de Verenigde Staten
hadd bereikt. De Stijl en het daarop voortbordurende Cercle
ett Carré en Abstraction-Création waren bewegingen die
nagenoegg onberoerd bleven door de maatschappelijke
ontwikkelingenn en vrijwel apart stonden van het eigentijdsee kunstbedrijf. De abstracte kunst was volgens de toenmaligee critici ingehaald door de neo-humanistische terugkeerr naar de natuur. Het theoretiseren van Mondriaan,
Vann Doesburg en Seuphor over kunst als de belichaming
vann een hoger idee had geleid tot een non figuratieve kunst
diee door zijn vacuüm verpakte ideeën onaantastbaar
wass geworden en door de Parijse kunstkritiek als elitair
enn irrelevant werd afgedaan. Het begrip 'modernisme'
werdd weliswaar geformuleerd in een Franse context maar
verkreegg pas zijn importantie als exportprodukt. De verhuizingg van de avant-garde naar Amerika vond niet, zoals
langg was beweerd, plaats na 1945 maar al kort na de Eerste
Wereldoorlogg en kreeg extra status toen Alfred H. Barr
zijnn tentoonstellingen over het modernisme ging maken
inn het in 1929 geopende Museum of Modern Art in New
York.44 Op dat moment was Parijs, het Parijs van Wezelaar,
nogg volledig in de greep van wat de Amerikaanse kunsthistoricii aanduidden met French reactionary modernism.
'Thee pantomime of classicism was the most appropriate
fictionn for a nation overwhelmed by grief', schreef Silver.^
Dee benadrukking van Frankrijk als de ware erfgenaam van
dee klassieke beschaving was sinds de Frans-Duitse oorlog
(I870-I87[)) een gemeenplaats van nationale propaganda
geweestt maar bouwde voort op een lange historie. Allereerstt was daar het zeventiende-eeuwse classicisme van de
Italicgangerss Poussin en Lorrain dat rond 1800 een vervolg
kreegg in het neo-classicisme van David dat bloeide onder
hett imperialistische bewind van Napoleon. Uit de school
vann David kwamen de eenlingen Ingres en Corot die beiden
langeree tijd in Rome hadden gewerkt en daarna in eigen
landd overeind waren gebleven in de woelende romantiek.
Inn de tweede helft van de negentiende eeuw was het Puvis
dee Chavannes die de ware classicistische aard van de
Fransee kunst weer nieuw leven had ingeblazen met zijn
monumentalee schilderkunst, tegen het einde van de eeuw
gevolgdd door Denis en andere kunstenaars onder wie ook

dee latere beeldhouwer Maillol, die onder de noemer van
Nabiseenn modern classicisme beleden. Het gebruik van
dee termen 'classique' of'classicisme' wras in Frankrijk
gedurendee het interbellum niet zozeer gebonden aan één
vann bovenstaande voorbeelden maar deed des te meer
eenn beroep op een nieuw nationalistisch zelfbewustzijn.6
Dee bloei van het moderne classicisme tijdens het interbellumbellum stond dan ook in direct verband met de door de
oorlogg aangewakkerde polariteit van enerzijds de eigen
klassiekee beschaving en anderzijds de barbarij van de
Germanen/Tegenoverr het demonische, emotionele,
feodalee en mannelijke van de Duitse cultuur stelde Frankrijkk de intellectuele schoonheid, de democratische staatsvorm,, het vrouwelijke en het platoonse karakter van haar
beschaving.. In deze termen werd de Eerste Wereldoorlog
inn Frankrijk ervaren als de noodzakelijke zuivering van
hethet eigen kunstbedrijf dat zich in de jaren voor 1914 had
ingelatenn met experimentele stromingen als het kubisme
waarvann xenofobe opiniemakers zelfs meenden dat ze niet
alleenn van Duitse herkomst waren maar bovendien van
Duits-joodse.88 Dankzij de loopgraven, waarvoor zich
overigenss ook vele kunstenaars van buitenlandse komaf
haddenn gemeld, had de Franse cultuur zich hervonden en
rechtss en links waren vereend in de overtuiging dat de
klassiekee orde hersteld diende te worden omdat alleen
dezee de inheemse waarden belichaamde. In 1917 werd het
nieuwee classicisme herkend door de dichter Paul Dcrmée
diee schreef dat na een periode van overvloed en brute
krachtt er een tijd zou komen waarin organisatie, ordening
enn geestkracht zouden heersen: 'un age classique'.9 Begrippenn als retour a 1'hommeen retour au métier deden hun intrede
enn eenvoudige en mythische thema's met een algemeen
mediterraann accent - moederschap, baadsters, personages
uitt de commedia deH'arte-kwamen in zwang. Gewezen
avant-gardistenn als Picasso, Braque, Delaunay, Derain, Gris,
Eéger,, Lhote, Herbin, Metzinger, Severini en De la Fresnaye
grepenn terug naar de academische voorschriften en spoeddenn zich naarde musea om de historische meesters van
dee Franse schilderkunst te bestuderen.10 Het ambacht werd
inn ere hersteld en de arbeid van de moderne classicist was
noestt en studieus. De eerste na-oorlogse salon van 1919
werdd door de kunstcriticus André Salmon begroet als het
prillee begin van een waarachtige en collectieve twintigste
eeuwsee kunst. 'C'est unc si rare et si complete alliance
quii peut vraiment et seule favoriser L'Ordre classique',
schreefhijj enthousiast." Eenvoud, zuiverheid en rationaliteitt waren de eeuwige kenmerken van de Franse kunst
enn in de geschriften van toonaangevende kunstcritici als

haltt toegeroepen en de suprematie van de inventie en het
Courthion,, Fels. Waldemar George, Salmon en Vauxcelles
belangg van de atelierstudie weer in ere hersteld.20 In plaats
enn in die van theoretiserende kunstenaars als Cocteau.
vann het vooroorlogse analytische kubisme ontwikkelde
Delaunay.. Jeanneret, Ozenfant, Lhote en Sevcrini werd
zichh een synthetisch kubisme en uit de opgetekende uitgeschermdd met dezelfde terminologie.12 Universaliteit,
sprakenn van medc-foundingjather Georges Braque blijkt
humaniteit,, synthese, klaarheid, stabiliteit, maat, architecdatt diens principes niet ver verwijderd meer waren van
tonischee orde en intelligentie waren de meest gebezigde
diee van het moderne classicisme. Braque schreef in 191";
termenn voor de gedroomde kunst van de Franse weder'Enn art Ie progrès ne consiste pas dans 1'extension mais
opbouw.. Voorde Franse kunstenaar van het interbellum
danss la connaissance des limites. (...) J'aime Ie regie qui
wass het hoogste ideaal régulateur en constructeur te zijn
inn deze alliance de la simplicity, de la clarté ex du sens de la
corrigel'émotion.. (...) Les sens determent, 1'esprit
mesure.'*mesure.'* De term régulateur werd door een kunstcriticus
forme.'211 Cocteau en George onderschreven het belang
vann het kubisme voor de opleving van het classicisme teralss Salmon toegepast op het werk van uiteenlopende
schilderss als Derain, Dunoyer de Segonzac, Gromaire,
wijll anti-kubisten als de schilders Ozenfant en Jeanneret,
Lhote.. De Vlamincken De Waroquier terwijl het construcuitvinderss van de modern-classicistische stroming van
teurteur werd gebezigd voor de classicistische machinehett purisme, het kubisme - 'eet art trouble d'une époque
14
estheticii Jeanneret, Légeren Ozenfant.
trouble'' - een gebrek aan normen en waarden aanrekenden. 2:: De puristen preekten de intelligente schoonheid,
Volgenss Silver was de ontmoeting van Cocteau met
logica,, orde en zelfdiscipline van de Griekse oudheid, van
Picassoo in 1915 'the most powerful and direct influence
IS
diee
platoonse wereld met zijn eeuwige waarden die had
onn the avant-garde's new classicism'. Het bevrijdde
geleidd tot perfectie en hun geschriften stonden bol van
dee schilder uit het keurslijf van het kubisme dat hij zichdee architectonische metaforen. Het kunstwerk was een
zelff had aangemeten, Cocteau nodigde Picasso uit
bouwwerkk van pure, gerelateerde vormen dat altijd een
kostuumss en decors te onl werpen voor het ballet Parade
geheell vormde en nooit een fragment. Schilderkunst
vann Diaghilevs Ballets Russes.Toen zij begin 1917 naar
wass bouwkunst, bouwkunst was schilderkunst! Het tijdRomee waren afgereisd om zich te vervoegen bij Diaghilev
schriftt dat jeanneret en Ozenfant stichtten, L'Esprit nouveau
enn zijn groep, kwam Picasso in het Vaticaans museum
(1920-1925),, was de meest progressieve spreekbuis van
geheell onder de bekoring van Rafael en Michelangelo
hett moderne classicisme waarin machinc-esthetiek en
enn besloot hij door te reizen naar Napels en Pompei'om
klassiekee oudheid moeiteloos samengingen. Zo schrokken
dee klassieke roots van de renaissancistische kunst verder
16
zee er niet voor terug de ontwikkeling van de Griekse temtee bestuderen. De 'les van Rome', zoals de classicistische
pelss te stellen naast die van de automobiel.25 Daarnaast
ontwikkelingg in Picasso's oeuvre (1917-1923) wel is omwarenn er populistischertijdschritten als Comoedia, L'Amour
schreven,, kwam niet geheel uit de lucht vallen. Classicisdede
l'art, L'Art vivant en Cahiers d'art die het pro-classicistische
tischh zijn sommige figuurstukken-harlekijnen! -die hij
standpuntt deelden door de Écolefrancaise juist in zijn
rondd 1905 schilderde. Kahnweiler kreeg in 1914 classicisgrootstee
verscheidenheid te tonen.
tischee tekeningen van zijn sterkunstenaar onder ogen en
aa la Ingres zijn de portrettekeningen van Apollinaireen
Inn 1925 werd de wederopbouw van Frankrijk officieel
Jacobb vaneen jaar later.1" De Latijnse afkomst van de
voltooidd verklaard met de Exposition Internationale des Arts
'masterr from Malaga, who had been caught up by the
DécoratifsDécoratifs ei Industriels, de wereldtentoonstelling waarv
cubistt whirlwind north of the Alps' verloochende zich
Duitslandd nu maar eens niet was uitgenodigd. In de jaren
88
niet.'
daarnaa werd de École franchise een vergaarbak van min
off
meer geïnspireerde, classicistisch werkende Franse en
Nadatt de mist van de xenofobie enigszins was opgebuitenlandsee kunstenaars, van tijd tot tijd stevig onder
trokkenn en ook Picasso, die niet naar het front was gegaan,
vuurr genomen door de uit de Dada-beweging voortzichh weer op straat durfde te vertonen, gingen er stemmen
gekomenn surrealisten. 'The bottom had fallen out of a
opp die het kubisme niet meer als een uit Duitsland oversystemm of belief', schreef Silver over de moderne Franse
gewaaidd virus zagen maar juist als de wegbereider van
schooll die naar zijn mening al rond 1925 zijn nadagen
hett moderne classicisme."> In beide stromingen tenslotte
wass ingegaan.24 De hierboven genoemde, vaak uitbundig
werdd het intellectuele concept gesteld boven de zintuiglijke
geïllustreerdee tijdschriften geven een goed beeld van de
waarneming.. Het kubisme had het impressionisme, de
middle-of-the-road-schildcrkunstmiddle-of-the-road-schildcrkunst
kunstt van het momentele, de emotie en het plein-air, een

hanigee trots streelden. De tweede stroming was die van de
inn overvloed bleef afscheiden.2^ Door de economische
vooruitstrevendee JrioYpetio'iints-beeldhouwers als Maillol,
depressiee van de vroege jaren '30 leek hei wel of de kunst
Bourdelie,, Despiau en Bernard.:y Zij inspireerden zich op
zichh nog meer dan voorheen toespitste op de weergave
dee laat-archaïsche en vroeg-klassieke beeldhouwkunst
vann de mens in zijn oorspronkelijke, natuurlijke omgeving.
vann de Grieken, streefden een modern-classistische beeldDee overzichtstentoonstellingen van beeldende kunst
diee tijdens de Exposition Internationale des Arts et Techniques houwkunstt na en verspreidden hun leer op de particuliere
dansdans la Vie Moderne van 1937 door de Franse staat werden académiess in Montparnasse waar zij doceerden. Een neoromaansee stroming, ten slotte, met de beeldhouwer
georganiseerd,, vormden het laatste vooroorlogse podium
26
joachimm
Costa als belangrijkste pleitbezorger, verlangde
vann de École franchise. De sculpturale decoratie van de
terugg naar de middeleeuwse bouwplastiek van eigen
bombastischee tentoonstellingspaleizen die op de SeineGallischee bodem. JO Costa predikte de taille directe en in
oeverss waren opgetrokken, werd geleverd door een groot
zijnn campagne voor het 'carving as the key to truth'''
aantall beeldhouwers uit de scholen van Maillol en Despiau,
vondd deze tailleur de pierre zowaar kubisten als Brancusi,
dee leiders van de classicistische stroming in de moderne
Csaky,, Laurens, Lipchitz en Zadkine en salonkubisten als
Fransee beeldhouwkunst. De meesten daarvan zouden twee
Miklóss en de gebroeders Martel op zijn weg die eveneens
jaarr later exposeren op de grote overzichtstentoonstelling
zwoerenn bij het retour au métier.^1 In samenwerking met
RondomRondom Rodin in het Stedelijk Museum in Amsterdam die
onderr anderen Zadkine en Pompon hakte Costa en taille
eenn openbaring was voor het Nederlandse publiek dat
directedirecte figurale reliëfs voor het paviljoen van het tijdschrift
nogg zo weinig vertrouwd was met moderne, autonome
LaLa Douce France op óe Exposition Internationale van 1925. De
beeldhouwkunst.. Wezelaar was mede-organisator van
steen,, zo werd uitdrukkelijk vermeld, was gewonnen uit
datdat evenement.
dee omgeving van Verdun en Lens waar Frankrijk zijn
oorlogstrauma'ss had opgelopen. Tegenwoordig staat dit
Inn de moderne Franse kunst van het interbellum nam de
gelegenheidshuwelijkk van chauvinistisch passéisme en
beeldhouwkunstt een geheel eigen plaats in die direct
allochtoonn modernisme in een stadsparkje in Etampes."
samenhingg met de speciale bestaansvoorwaarden van
Mailloll was de grondlegger van de in het interbellum
dezee discipline. Het fysieke, ambachtelijke aspect bracht
allesoverheersendee modern-classicistische stroming in de
tochh al een zekere weerzin tegen modes met zich mee en
beeldhouwkunstt die al kort na 1900 zijn intrede deed en
resulteerdee daardoor mede in een geheel eigen en gestage
blijkbaarr geen loopgraven nodig had om te ontspruiten.^
ontwikkeling.. Beeldhouwers werden apart opgeleid,
Zijnn beeld van de zittende vrouw uit 1905, in 1920 toepasexposeerdenn apart van de schilders en hun werk werd
selijkk La Mediterranée gedoopt, was het eerste voldragen
apartt besproken. Het podium voor de beeldhouwers werd
werkk in de statische en plastische, meditatieve stijl die zijn
gevormdd door de salons waar zij met hun gipsmodellen
oeuvree zou bepalen. Maillol werd gevormd als schilder in
dee aandacht van de opdrachtgevers probeerden te trekken.
dee kringen van de Nabis-schildersen niet, zoals Bourdelie,
Dee Parijse kunsthandel concentreerde zich geheel op de
Brancusii en Despiau, in de omgeving van Rodin tegen
schilderkunst,, een enkele experimentele beeldhouwer als
wienss sculpturaal impressionisme zij in opstand kwamen.
Archipenko,, Brancusi, Csaky, Laurens, üpchitz, Orloff en
Rodinn had rond 1880 de beeldhouwkunst gered van de
Zadkinee daargelaten.-^ Maar dat waren dan ook kunsteondergangg die dreigde met de lege huls van het neo-classinaarss die niet tot de echte beeldhouwkunst werden gerekcismecisme dat op de École des Beaux-Arts werd gedoceerd.
endd en door een criticus als Baslcr, een Poolse jood die zijn
Maarr Rodins vernieuwing leidde in de richting van een
Fransee nationaliteit in de loopgraven had verdiend, van
expressionistische,, literairgeïnspireerde plastiek terwijl
samenzweringg met de modernistische schilderkunst van
zijnn jongere collega's juist verlangden naar een beredeweleerr werden beticht.28
neerdee en abstracte vormentaal waarvan de klassieke
Grofwegg gesproken waren er in het begin van het
oudheidd
het voorbeeld gaf. Maillol wilde terugkeren naar
interbellumm drie stromingen binnen de moderne Franse
dee intrinsieke wetten van de beeldhouwkunst, naar de
beeldhouwkunstt te onderscheiden. Ten eerste de officiële
esthetiekk van het volume en het reliëf. Rodin verbaasde
stromingg van de École des Beaux-Arts die een eclectisch
zichh over Maillols gevecht met de natuur want hij streefde
naturalismee voorstond dat nog lang bleef terugkeren in
zelff juist naar de volledige weergave en niet naar de samendee monumenten -van Bartholomé, Bouchard, Niclausse
vatting.. Voor Maillol en generatiegenoten was dan ook de
enn anderen - die het nationale verdriet ledigden of de

schilderr Puvis de Chavannes, de stahwire van de moderne
Fransee schilderkunst, het grote voorbeeld.-^ Puvis werd
alomm gezien als de redder van de Franse schilderkunst
diee hij reinigde van zijn academische, neo-classicistische
principess die niets van doen hadden met de werkelijke
waardenn van de klassieke kunst. Puvis' monumentaal
vereenvoudigde,, allegorische schilderingen die tal van
openbaree gebouwen sieren en Frankrijksrol als de ware
erfgenaamm van de klassieke oudheid belichamen, bezorgdenn hem een unieke en onomstreden plaats in zijn land.
Zijnn universele kunst waarin hij streefdenaarde volledige
synthesee van vorm en inhoud, dwong bewondering af
doorr zijn klare eenvoud en harmonie en door zijn effectiviteitt met eeuwigheidswaarde. Puvis benadrukte dat de
natuurr weliswaar alles bevatte maar om ordening vroeg.
Doorr de chaos samen te vatten, te vereenvoudigen kwam
dee kunstenaar tot de essentie. Eén detail teveel en de emotionelee kracht van het kunstwerk was gebroken, aldus
Puvis.. Die angst verklaart Maillols worsteling met de
natuurr die Rodin zo komiek overkwam. Puvis stond aan
dee basis van Maillols geometrisch naturalisme waarin
bewegingg en detail zoveel mogelijk zijn vermeden. Maillol
wass op zoek naar de architectonische structuur van een
beeld,, naarde mathematische schoonheid en de opvatting
datdat beeldhouwkunst architectuur was, zoals Jeanneret en
anderee moderne classicisten die in de jaren '20 verwoordden,, was al eerder door Maillol verkondigd.ih Rond 1925
vormdee Maillol met Matisse, Derain en Picasso het kwartet
vann de meest succesvolle kunstenaar in Frankrijk. Door
zijnn instinctief en primitief kunstenaarschap had de maitre
uitt Banyuls zich een welhaast heilige status verworven die
nauwelijkss in gevaar kwam toen hij in de jaren '30 enigszinss werd ingehaald door zijn jongere collega Despiaudie
mett zijn meer tijdgebonden, innerlijk gecompliceerder
classicismee de aandacht van de jongeren naar zich trok. r
Inn plaats van de zware mediterrane vrouwen in meditatieve
rust,, schiep Despiau efebe-achtigc torsen en geperfectioneerdee maar raadselachtige portretten van de moderne
menss in zijn neurotisch bestaan.^ De tors, die in navolging
vann de Amerikaanse kunstgeschiedschrijving wellicht
gezienn mag worden als het melancholisch symbool van
eenn door de barbarij bedreigde klassieke beschaving, werd
inn de school van Despiau een favoriet thema.
Dee kunstcriticus Florisoone stelde in 1939 dat de
modernee Franse classicistische beeldhouwkunst baat had
gehadd bij de ordenende werking van het kubisme.59 Het
verschill tussen Brancusi en Despiau, beiden enige tijd
uitvoerderss bij Rodin, zat hem in de mate waarin zij hun

compositiess vereenvoudigden of deformeerden. Toch
speeldenn de beeldhouwers die tot het vooroorlogse
kubismee worden gerekend en in de latere kunstgeschiedschrijvingg de hoofdrollen kregen toebedeeld - Archipenko.
Brancusi.. Laurens, Lipchitz. Zadkinee.a. -.geen rol van
betekeniss in het Parijse kunstleven van het interbellum.
Zijj exposeerden wel met hun classicistische collega's op
dee mammoettentoonstellingen die de salons waren maar
oogsttenn hun eerste successen in de kunsthandel van
Neww York.4" Veelzeggend is de spaarzame wijze waarop
zijj aan bod komen in de drie Franse publicaties over de
ontwikkelingg van de eigen moderne beeldhouwkunst die
inn het interbellum verschenen.41 Martinie wijdde in zijn
[333 pagina's tellende overzicht uit 1928 slechts drie pagina's
aann de kubistische beeldhouwkunst die volgens hem door
dee Pool Nadelmann was geïntroduceerd en waartoe hij
verderr Archipenko, Brancusi, Cornet, Csaky, Laurens,
Lipchitz.. jan en Joel Martel en Zadkine rekende. Zijn aandachtt ging grotendeels uit naar de Indépendants Despiau,
Maillol,, Bourdelleen Bernard die leiding gaven aan de talrijkee jonge beeldhouwers die uit de hele wereld naar Parijs
kwamen.. 'Sans se refuser a la tentative tres interessante
duu cubisme, elle fla sculpture franchise] manifeste son
attachementt aux qualités de race', aldus een opgeluchte
Martinie.4'' In tegenstelling tot de milde Salmon en
Martiniee was Basler fel gekant tegen het Fransvreemde
kubismee omdat het als oorspronkelijk schilderkunstig
fenomeenn de eeuwenoude principes van de beeldhouwkunstt zou ondermijnen.4* Basler deelde met critici als
Georgee en Vanderpyl de zorg dat de zuivere en natuurlijke
Fransee kunst van Derain en Maillol werd bedreigd door
Amerikaa (de machine-maatschappij) en Afrika (het primitivisme)..44
Dee mystiek waarmee de modernistische beeldhouwers
wrarcnn omhuld, niet in het minst door henzeifgecreëerd
enn zorgvuldig in stand gehouden door hun galeriehouders,
wass verwant aan de beeldvorming van inmiddels
beroemdee schilders als Picasso en Léger.41» Het imago
vann de boven zijn ambacht uitgestegen kunstenaar dat
dee modernistische schilders aanhingen drong op subtiele
wijzee binnen in de praktijk van de beeldhouwkunst. Exemplarischh daarvoor zijn de atelierfoto's van beeldhouwers
alss Brancusi en Lipchitz die in tijdschriften als Cahiers d'art
enn Minotaure verschenen. Dit zijn ware broedplaatsen van
geniaall talent, mysterieus belichte grotten van tovenaars
diee het materiaal weten te betoveren. In schril contrast
daarmeee staan de foto's van beeldhouwers als Maillol en
Despiauu die juist de eeuwenoude Franse waarden van een-

nismee en werd als vanzelf sterkertoen die Germaanse
cultuurr met de komst van Hitler in 1933 in een kwaad
daglichtt kwam te staan. Het toen nog besloten Nederlandsee kunstenaarskamp was, voor zover politiek bewust,
tenslottee links angehaucht.
Naa zijn terugkeer uit Frankrijk in 1934 gold Wezelaar
alss een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de
classicistischee stroming in de Nederlandse beeldhouwkunstt die deze voorgoed wist te bevrijden uit de greep van
dee architectuur. De beeldhouwkunst werd een autonome
kunstt en dat was een stap vooruit in de emancipatie van
dezee discipline die in de werkplaatsen van Mendes da Costa
enn Zijl rond 1900 zijn aanvang had beleefd maar dan nog
well als een vorm van toegepaste kunst. Na deze grondleggerss kwam de generatie van Krop, Radeeker en Polet
diee haar bouwbeeldhouwwerk leverde in opdracht van
dee architecten van de Amsterdamse School. In de late
jarenn '20, op het moment dat het merendeel van de Nederlandsee schilders al was meegezogen door de uit Duitsland
afkomstigee Nieuwe Zakelijkheid, gingen deze expressionistischee beeldhouwers steeds meer blijk geven van hun
Inn dit proefschrift worden leven en werk beschreven van
bekoringg
voor het eigentijdse classicisme dat de westerse
eenn Nederlandse beeldhouwer voor wie de Parijse leerbeeldhouwkunstt gedurende het interbellum zou gaan
schooll voorgoed bepalend is geweest, niet alleen voorde
bepalenn en Franse maüres als Maillol en Despiau tot zijn
ontwikkelingg van zijn oeuvre maar ook voorde plaats
kampioenenn rekende. In tegenstelling tot zijn oudere
diee hij verwierf en die hem later is toebedeeld. Wezelaar
collega'ss was Wezelaar door zijn lange verblijf in Parijs niet
vestigdee zich in Parijs in 1923 toen het rappel a l'ordre zijn
gevormdd in de traditie van de jonge Nederlandse beeldwerkk grotendeels had gedaan en de Franse wederopbouw
houwkunstt waarvan de toegepaste beginselen werden
opp volle toeren draaide. Hij bezocht de particuliere acadeverspreidd door professor Bronncr aan de Rijksakademie.
miess van Montparnasse, werd opgenomen in een breed
Naa een expressionistisch begin had Wezelaar rond [930
netwerkk van buitenlandse en Franse kunstenaars, expodoorr zijn ontmoeting met Adam Fischer en Maillol het
seerdee met hen op de salons waar zijn werk de aandacht
classicismee omhelsd en als vertegenwoordiger van die
trokk van toonaangevende kunstcritici als Courthion, Fels,
'Franse'' stroming beleefde hij met zijn doorwerkte,
Vanderpyl,, Vauxcclles en Werth. Toen hij eind 1934 in
monumentalee en mysterieuze portretten en torso's een
Nederlandd terugkeerde als modern classicstisch beeldsuccesvollee terugkeer op eigen bodem. Was in Nederland
houwerr uit de École de Paris, werd zijn entree bejubeld
dee overwegend expressionistische schilderkunst in de
doorr collega-beeldhouwers als Polet, kunstcritici als
tweedee
helft van de jaren '20 onderinvloed van de Duitse
Engelmann en kunsthistorici als Röell die vanaf het midden
Nieuwee Zakelijkheid gesplitst in een aantal min of meer
vann de jaren '20, ieder op eigen wijze, de aanval hadden
realistischee stromingen, voor de expressionistische beeldgeopendd op het expressionisme dat de moderne Nederhouwkunstt was het classicisme het alternatief. Henzelfde
landsee kunst bepaalde. Rond 1940 werd Wezelaar met de
ontwikkelingg deed zich voor in de meeste andere Europese
ouderee Radeeker gerekend tot de voormannen van de
landen-België,, Denemarken, Duitsland, Italië, ZwitserNederlandsee beeldhouwkunst. In de Kroniek van hedendaagschedaagsche Kunst en Kultuur, die vanaf 1935 uitgroeide totlandd - waar de gewezen expressionisten en kubisten ook
voorr het classicisme van de moderne Fransen hadden
hett belangrijkste kunsttijdschrift in Nederland, werd de
gekozen.. Zo volgden de meeste Duitse beeldhouwers
verheerlijkingg van het genie latin mede door toedoen van
hethet door het Eehmbruck beleden Frans georiënteerde
Wezelaarr met vernieuwde ijver voortgezet. Deze eenzijclassicismee terwijl een enkeling nog in de 'eigen' expresdigee liefde voor de Franse cultuur kwam in reactie op het
sionistischee traditie van Barlach bleef werken. In Nederland
overwegendd Duits georiënteerde Nederlandse expressio-

voudd en zuiverheid benadrukken. Maillol zien we als de
markantee ambachtsman die aan het einde van een lange
dagg uitrust temidden van zijn beelden en zijn gereedschap.
Despiauu is meer de petit bourgeois. Hij heeft een sigaretje
opgestokenn en staat klaar om met zijn Bretonse spaniel
opp jacht te gaan. Deze foto's eren niet het artistieke genie
maarr de temen, zoals ook andere classicisten als Derain en
Dee Vlaminck zich hadden laten kieken in de omgeving van
hunn Normandiscbe buitenhuizen, in gesprek met een boer
off staand achter de ploeg. Deze tweedeling in de beeldvormingg is illustratief voor de Franse beeldhouwkunst in
hethet interbellum die zich hoofdzakelijk langs de lijn van
hethet moderne classicisme ontwikkelde maar een kleine
sectiee bleef behouden met modernisten van het eerste uur.
Beidee stromingen leefden in goede harmonie met elkaar
enn traden op de grote overzichtstentoonstellingen zelfs
gezamenlijkk naar buiten. De hoofdstroming was en bleef
eenn zaak van de beeldhouwers zelf, de tweede golfde mee
opp de veranderingen die in de schilderkunst plaatsgrepen.

wass het kiezen tussen de toegepaste, decoratief-symbolisrischerische stijl die rond 1900 door Mendes da Costa was ontwikkeldd en de autonomie, universaliteit en plastische
expressiee van het moderne classicisme dat Wezelaar uit
Parijss had meegenomen. Ook de oudere bouwbeeldhouwerss bekeerden zich tot het levende model, terwijl de eerste
stappenn van de jongere generatie, die na de bevrijding
grotendeelss experimenteel zou uitpakken - die van
Couzijn,, Esseren Kneulman-, sterk classicistisch waren
getint.. Wezelaars leeftijdgenoten die wel bij Bronncr in
dee leer waren geweest - Andriessen, Van Hall, Van der Veen
enn anderen -voelden zich direct aangetrokken tot de
nieuwee richting met zijn nadruk op de louter sculpturale
waarden. .
Dankzijj het classicisme kwam in de Nederlandse beeldhouwkunstt een autonome richting tot bloei die op warme
belangstellingg mocht rekenen van museumdirecteuren als
Hannemaa en RÖell. kunstcritici als Engelman en Niehaus
enn functionalistische architecten als Oud, Van Ravesteyn
enn Boeken. In die jaren dat de classicistische richting zich
steedss nadrukkelijker manifesteerde in de Nederlandse
beeldhouwkunstt ontwikkelde de Nederlandsche Kring
vann Beeldhouwers zich tot een machtige vakvereniging
diee greep kreeg op het openbare opdrachtenbeleid en
indrukk maakte met zijn ledenexposities. In 1941 kon met
trotss worden vastgesteld dat er in Nederland een beeldhouwkunstgroeide.. Kort daarvoor was Wezelaar medeorganisatorr geweest van de grootste tentoonstelling van
modernee Franse beeldhouwkunst die tot dan toe was
gehouden,, in Frankrijken daarbuiten. Rondom Rodin, die
dee zomeren het najaar van 1939 de hoofdzalen van het
Stedelijkk vulde en overweldigend veel belangstelling trok,
wass niet alleen debevcsting van de suprematie van de
'Franse'' richting maar tevens een eerste bewijs van
Wezelaarss kwaliteiten als organisator in dienst van de
beeldhouwkunst. .
Nett als elders in Europa was ook in Nederland het
modernee classicisme onherroepelijk de wegbereider voor
dee abstracte richting in de beeldhouwkunst. De opkomst
vann die richting, als een fenomeen dat voortkwam uit de
kringenn van de beeldhouwers zelf en niet uit het sculpturalee experiment van een schilder, vond in Nederland
plaatss in de na-oorlogse jaren. Terwijl de classicistische
generatiee van 1900 het land voorzag van oorlogsmonumentenn en zich beijverde voor de uitwisseling met het
buitenland,, werden de jongere beeldhouwers geïnspireerd
doorr wat zij zagen op de openluchttentoonstellingen. In
dee na-oorlogse periode fungeerde Wezelaar als schakel

inn het internationale netwerk van beeldhouwers dat een
zinvollee bijdrage wilde leveren aan de wederopbouw van
maatschappijj en cultureel bestel. Hij was voorzitter van de
Nederlandsee Kring van Beeldhouwers in de jaren dat de
opdrachtenstroomm voorde oorlogsmonumenten moest
wordenn gereguleerd, de openluchttentoonstellingen van
modernee beeldhouwkunst hun intrede deden en de hunker
naarintcrnationalee uitwisseling van ideeën en werk om
bevredigingg vroeg. Door zijn intelligentie, diplomatieke
aanlegg en internationale contacten was Wezelaar de aangewezenn persoon om leiding te geven aan die ambitieuze
Nederlandsee beeldhouwersgemeenschap. Het was mede
aann hem te danken dar de richtingenstrijd die de Nederlandsee schilders al spoedig na de bevrijding had verdeeld,
dee beeldhouwers nog enige tijd bespaard is gebleven. In
19588 kon triomfantelijk worden vastgesteld dat Nederland
inmiddelss een beeldhouwkunst had.
Alss beeldhouwer deelde Wezelaar met zijn vriend
Marii Andriessen lange tijd de eer van meestgevraagde
uitvoerderr van monumentale opdrachten in het openbaar.
Zijj groeiden uit tot de leidinggevende statuaires in het naoorlogsee Nederland dat langzamerhand vertrouwd raakte
mett autonome plastiek in het openbaar. Een naturalistischmonumentalee stijl kwam tot bloei die wel met de term
'Hollandsee renaissance' is aangeduid. Ongewild droegen
dezee beeldhouwers zelfbij aan de ondergang van hun
artistiekk streven, want de nadruk die zij, in reactie op de
symbolistischee bouwbeeldhouwkunst van weleer, legden
opp de zuiver plastische - en dus abstracte - waarden van
dee beeldhouwkunst sloeg onherroepelijk een brug naar
dee nonfiguratieve plastiek die zo rond [960 alle aandacht
naarr zich toe zou trekken. De Koude Oorlog der richtingen
barsttee in alle hevigheid los en Wezelaar en de andere
beeldhouwerss die de zichtbare werkelijkheid niet konden
off wilden loslaten als uitgangspunt voor hun kunst,
belanddenn sindsdien in een isolement om als 'figuratieven'
gebrandmerktt hun weg te vervolgen. De opdrachten die
henn nog restten en de tentoonstellingen waarvoor zij
werdenn uitgenodigd speelden zich steeds meer afin de
periferie.. Gelaten droeg Wezelaar zijn lot, bij gelegenheid
Brancusii citerend die hem in 1928 had toegevoegd: 'Ce
quejefaisc'estt du realisme profond'. Nadat Wezelaars
Amsterdamsee standbeeld van Rembrandt na de onthulling
inn 1969 in de pers was afgekraakt, besloot hij definitief geen
grotee opdrachten meer te aanvaarden. Pas tegen het einde
vann zijn ieven zou Wezelaar berusten in zijn isolement
enn weer met plezier aan het werk gaan. Een gave reeks
kleinplastiekenn waarin zijn talent voorde monumentale

compositiee en de intieme vertelling voor de laatst maal
opvlamden,, was het resultaat en vond waardering in een
kleinee kring van verzamelaars. Aan de vooravond van
zijnn retrospectief in 1980 kon Wezelaar terugkijken op een
beslotenn maar kwalitatief evenwichtig oeuvre dat op het
eerstee gezicht weinig spectaculair oogt en zich pas bij
naderee beschouwing doet gelden. Een beeldhouwkunst
diee geladen is tot in het kleinste detail en waarin alle
onderdelenn functioneel bijdragen aan de verbeelding van
hethet onderwerp in louter plastische termen. Een beeldhouwkunstt waarin de abstractie vanzelf tot figuratie heeft
geleid,, zonder dat die - soms eindeloze - strijd zichtbare
sporenn heeft achtergelaten. Wezelaar was de beeldhouwer
vann de zuivere plastiek, de man die wist 'wat bollen en
vlakkenn zijn en hoe deze tegen elkaar af te wegen', zoals
Andriessenn eens aan Braat uitlegde. In zijn atelier op het
Amsterdamsee Prinseneiland werd Wezelaar in reportages
neergezett als de eenvoudige en bescheiden ambachtsman,
dee terrien die gekleed in overall en stropdas en omgeven
doorr modelstudies in klare gips, helder uiteenzette wat
zijnn artistiek streven was. Wezelaar koesterde onbewust
datzelfdee anti-kunstenaarschap dat zijn Franse meesters
hemm hadden voorgehouden. Het gevecht dat hij als kunstenaar,, als constructeur en régulateur, met de natuur voerde,
leiddee tot een geperfectioneerde maar uiterst introverte
plastiekk waarvan de intrinsieke kwaliteiten eerder waarderingg vonden bij zijn collega's dan bij het grote publiek.
Rodinn had eens over het werk van Maillol gespot dat dit
nietss bevatte dat de aandacht van de voorbijganger zou
trekkenn A6 De tragiek van Wezelaar was niet zozeer dat
menn op den duur aan zijn werk voorbij liep alswel dat
hijj aan het einde van zijn leven moest vaststellen dat de
beeldhouwkunstt zich nauwelijks had verankerd in de
Nederlandsee cultuur.
Overr aandacht heeft Wezelaar overigens niet te klagen
gehad.. Vanaf zijn eerste expositie in Parijs in 1928 ten aan
hett einde van de jaren vijftig werd hij nauwlettend gevolgd
doorr de pers. De jaren zestigen zeventig vertoonden een
dramatischee neergang. Op het moment dat de beeldhouwergingg terugkijken op zijn leven verscheen er ten
slottee nog een reeks welwillende commentaren. Ook in
dee literatuur over de Nederlandse beeldhouwkunst is
Wezelaarr de plaats toegekend die hem past. Braat {1942),
Vann Reijn (1949} en Hammacher (1955) erkenden zijn rol
enn in de zilveren catalogus van het Centraal Museum uit
19699 is Wezelaar nog opgenomen. Daarna verdween hij
geruimee tijd uit beeld om weer op te duiken inde meer

kunsthistorischh opgezette publicaties die sinds 1994, het
jaarr van de landelijke manifestatie Beelden in Nederland, aan
dee Nederlandse beeldhouwkunst zijn gewijd.
Dee museale aandacht voor Wezelaars werk vertoont
eenzelfdee curve. Enkele grote Nederlandse musea en het
rijkk kochten tussen 1935 en 1955 zijn werk aan en hernieuwdenn hun belangstelling in de jaren '90, zij het voornamelijk
voorr het vroege en onbekende., door Wezelaar zelf als nierrelevantt bestempelde werk uit de jaren '20. De kleinplastiek
diee Wezelaar tussen 1970 en 1984 vervaardigde vond gretig
aftrekk in het particuliere circuit. Het vacuüm van de jaren
I955-I9755 werd gevuld door de monumentale opdrachten
diee Wezelaar in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven
uitvoerdee en hem niet of nauwelijks tijd lieten voor vrij
werkenn exposities.
Dee eerste monografie over Han Wezelaar verscheen in
19800 bij een tentoonstelling in het Singer Museum in Laren,
Wezelaarss eerste retrospectief sinds 1941. Het boek werd
geschrevenn door twee vrienden: de beeldhouwer Piet Esser
enn de kunsthistoricus Karel Boon. Voor de levensschets
enn bespreking van het beeldhouwwerk baseerde Esser zich
opp de gesprekken die hij mer Wezelaar had gevoerd en de
doorr deze zorgvuldig bewaarde archivalia. Her resulraar
wass een boeiend essay waaruit Essers betrokkenheid, zijn
grotee kennis van zaken en bovenal zijn beeldhouwersoog
spreken.. De connaisseur Boon concentreerde zich op het
getekendee oeuvre, door Wezelaar zelf tot kort daarvoor
nauwelijkss op waarde geschat, en legde op gedetailleerde
enn aansprekende wijze het verband mer deplasriek. Her
merendeell van de foto's voor hel boek was gemaakt door
kiesbethh Wezelaar-Dobbclmann die haar echtgenoot ook
bijstondd in de vormgeving en de eindredactie. Wezelaar
hadd dus sterk de hand in die eerste grote publicatie en met
spanningg zag hij de verschijningervan en de tentoonstellingg tegemoet. Zijn oude vriend, de Deense beeldhouwerr Gottfred Eickhoff vertrouwde hij op 5 augustus
19799 in een brief toe: 'Un projet ambitieux et hasardeux
danss Ie climat artistique hollandais actuel. qui est comme
tuu lesais, trèsexrrémisre,au moinsdans la plupart des
musées.. (...) Je suis plongé dans les archives et forcé de
rófléchirr sur mes intentions. Tout e 1'affairc est au fond unc
justificationn de ma vie de sculpteur. Tout en étant sincerementt convaincu que Ie résultat de mes efforts est modeste,
comparee a ceux des grands sculpteurs de notre époque, j'ai
pourtantt Ie désir de retenir dans un petit bouquin les oeuvress dans lesquelles je me suis exprimé comme je suis. Un
maillonn dans la chaine des sculpteurs hollandais au milieu
duu vingtième siècle: Wezelaar was inderdaad een schakel

inn de keten van beeldhouwers die in het midden van de
twintigstee eeuw de moderne Nederlandse beeldhouwkunstt gestalte heeft gegeven. Maar misschien wel eerder
eenn scharnier dan slechts een schakel.
Ditt monografische proefschrift over Wezclaar is het voorlopigee sluitstuk van een reeks van publicaties waarmee ik
inn de afgelopen twintig jaar het fenomeen van de moderne
Nederlandsee beeldhouwkunst heb trachten te doorgronden.. Tijdens mijn studie Kunstgeschiedenis aan de
Universiteitt van Amsterdam publiceerde ik in 1984 een
monografiee over Bertus Sondaar, waarmee ik voor het
eerstt in aanraking was gekomen met een wereldd die zich
bewoogg tussen de authenticiteit van de 'boerenprofessor'
Bronnerenn de esthetiek van de Latijn Despiau. Daarna
volgdee in 1986 mijn in 1987 gepubliceerde doctoraalscriptie
overr de dierbeeldhouwer Jaap Kaas, een Antwerpse
animalieranimalier van joodse komaf die in de Amsterdamse
spelletjess van Kramer en Krop zijn weg moest zien te
vinden.. Kaas, die uit zijn onderduik als een gebroken mens
tevoorschijnn kwam, ervoer de richtingen die inn de jaren
'yo'yo in de Nederlandse Kring van Beeldhouwers woedde
alss zijn persoonlijke strijd en hij ging erin ten onder.
Daarnaa volgden monografieën over beeldhouwers uit
dee volgende generatie, Pieter d'Hont en Henk Zweerus.
beidenn uit de stal van Bronnermaarin de jaren vijftig
volstrektt verschillende wegen inslaand. Volgde d'Hont
-evenalss verschillende van zijn collega's-het monumentalee impressionisme van Andriessen, Zweerus zwoer
trouww aan de architectonische principes van Bronneren
wistt als enige bronneriaan deze verder te voeren tot een
vormm van abstractie waarmee hij aansluiting vond bij
jongeree collega's als Volten en Visser. Kortere bijdragen
wijddee ik aan tal van beeldhouwers onder wie Mendes da
Costa,, Meik Rueter, Carel Kneulman en Jobs Wertheim.
Dee verschijning van de Beeldengids Nederland (Rotterdam
1994)) stelde mij in de gelegenheid entries te schrijven over
zo'nn 100 beelden van bijna evenzoveel beeldhouwers in
hethet openbaar in Nederland. In de afgelopen twintig jaar
kreegg ik ook een enkele keer de kans om, voor een tentoonstelling,, een meer samenvattende studie over de moderne
Nederlandsee beeldhouwkunst op papier te zetten " In het
onderzoekk dat tot die publicaties leidde dook de figuur van
Wezelaarr telkens op en het was mij al snel duidelijk dat
hijj als geen ander een cruciale rol had gespeeld in de emancipatiee en kortstondige bloei vaneen kunstdiscipline die
traditioneell als on-Nederlands werd en wordt beschouwd.
Inn de laatste vijftien jaar van zijn leven leerde ik Han

Y\'ezelaarr kennen als een bescheiden maar gedistingeerde
enn erudiete man met nog altijd iets van die zweem van
hett grote Parijsom zich heen. Een man van de wereld,
diee het echte kunstleven van binnenuit had gekend en
alss professional gruwde van het amateurisme, de gemakzuchtt en de gewichtigheid die hij in het Nederlandse
kunsrwereldjee aantrof. Geheel vervuld van zijn Franse
leerschooll stelde Wezelaar zich na zijn terugkeer in dienst
vann de Nederlandse beeldhouwkunst. De toen nog kleine
beddhouwersgemeenschapp werd zijn familie en daarover
konn hij in zijn laatste jaren, gezeten in die merkwaardig
harmonieuzee ambiance van oud-Hollandse bourgeoisie
enn verchroomd buismeubilair, Éeole de Paris-schilderijtjes
enn Hollandse kleinplastiek, met smaak en in vervoering
spreken.. In diezelfde kamer waar een kwart eeuw eerder
Marii Andriessen zijn malicieuze hoogstandjes had
geëtaleerd,, Willem Reijers in onbedaarlijke lachbuien was
uitgebarstenn en Fred Carassoop scherpe toon zijn zoveelmachtsstee boom had opgezet, daar bracht Wezelaar de goede oude
tijdd van de beeldhouwerskring weer tot leven. Hij deed dat
mett veel humor en zijn imitaties van een dierbare vriend
alss John Radecker, 'oude John', waren onvergetelijk.
Eenn kleine tien jaar na Wezelaars overlijden vatte ik
hett plan op een meer uitgebreide monografie over hem
tee schrijven, gebaseerd op het rijke archief dat hij met
veell historisch besef had gevormd, en op gesprekken met
zijnn weduwe en zijn collega's. Om redenen van praktische
aardd moesten de tekeningen buiten beschouwing blijven.
Wezelaarr was door zijn sculptuur en zijn activiteiten
eenn centrale schakel geweest in de opkomst en bloei van de
Nederlandsee beeldhouwkunst en hij bood mij de kans die
geschiedeniss van binnenuit te reconstrueren. Vrijwel aan
hett einde van dit project kwam ik dan eindelijk tot het besef
datdat mijn eigen ervaring een belangrijke drijfveer geweest
moett zijn om in deze materie te duiken. Als zoon van een
beeldhouwerr die in de jaren zestig werd ingehaald door
dee ontwikkelingen in de kunst en deze met onbegrip en
weerzinn gadesloeg, had ik niet alleen behoefte om een
dierbaree wereld van 'bceldhouwersooms' te laten herleven,
maarr zinde ik ongetwijfeld ook op wraak. De analyse
resulteerdee in het nodige begrip voor de 'vijand', dit
overigenss zonder negatieve gevolgen voor mijn oude
partijj die ik zal blijven eren.
Tenn slotte. Het classicisme als modernistische en cruciale
schakell in de ontwikkeling van de moderne Nederlandse
beeldhouwkunstt is een fenomeen dat door Hammacher
inn zijn overzichtswerk uit 1955 in een apart hoofdstuk

onderdee titel'Voortzetting en verandering'is beschreven
landsee beeldhouwkunst. In dit proefschrift werd voor het
4tS
maarr daarna langere tijd niet salonfahig was. Nu speelde
eerstt aandacht besteed aan het fenomeen van het moderne
dee beeldhouwkunst toch al een te verwaarlozen rol in de
classicismee als avant-gardistische uiting gedurende het
geschiedschrijvingg van de moderne Nederlandse kunst
interbellumm en de internationale context waarin dit
maarr in het vervolg op Hammacher, Paul Heftings publiplaatsvond.'11 Ondanks deze gloeiende wetenschappelijke
catiee uit 1986. waren het de regelen van de master narrative
interessee voor de moderne Nederlandse beeldhouwkunst
ofof modernism die bepaalden dat marginale figuren uit het
heeftt zich onder invloed van de klassieke vooruitgangsinterbellumm tot leven werden gewekt om de brug te slaan
gedachtee toch een beeld vastgezet dat weliswaar niet
naarr de na-oorlogse periode die was gereserveerd voor
spoortt met de werkelijkheid maar in scripties, monodee 'modernistische' ontwikkeling. Zo kwam het dat in
grafieënn en andere publicaties als een oud lijk uit de kast
Hcftingss hoofdstuk 'Hen korte voorgeschiedenis' werkelijk
blijftblijft vallen. Dit promotie-onderzoek is ondernomen
prominentenn als Van Hall, Van Pallandt en Wezelaar
vanuitt het geloof dat de geschiedenis van de moderne
hunn plaats hadden moeten afstaan aan obscure experiNederlandsee beeldhouwkunst veel meer te bieden heeft
mentelenn als Elling, Van den Hoonaard en Uiterwaal en
dann door velen tot dusver werd aangenomen en in de hoop
inn de beschrijving van de na-oorlogse jaren, in het hoofddatdat het zal bijdragen aan de waardering voor dit bijzondere
stukk 'Het klimaat na 1945', een hoofdrolspeler als Esser
facett van de moderne kunst in Nederland.
werdd gepasseerd door een opportunist als Toon Kelder!
Volgenss de klassieke evolutieleer van het modernisme had
Mijnn dank gaat in de eerste plaats uit naar Evert van Uitcrt,
Heftingg zich geconcentreerd op de vernieuwende trends
mijnn promotor, wiens hoogleraarschap ik vrijwel volledig
diee elkaar opvolgden en besteedde hij geen aan-dacht aan
hebb benut. Co-promotor Louk Tilanus dank ik voor zijn
dee voortzetting en vernieuwing van de figuratieve traditie.
collegialiteitt sinds wij elkaar in 1984 leerden kennen. Hans
Ditt werd hel onderwerp van drie publicaties van de kunstvann Helsdingen was een docent op het Kunsthistorisch
historicaa José Boyensdie in 1982 was gepromoveerd op de
Instituutt die het onderzoek naar de beeldhouwkunst
Belgischee beeldhouwer en classicist turned cubist Oscar
stimuleerdee en mij zelfs volgde toen ik mijn stage in Artis
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jespers. Ondertussen was de kunsthistorische belangliep.. Reindert Falkenburgdank ik voor zijn geloof in mij
stellingg voor de geschiedenis van de moderne beeldhouwalss kunsthistoricus, Hans Rooseboom voor zijn ongeloof
kunstt ook bij anderen gegroeid. Het wetenschappelijk
enn zijn immer kritisch maar betrokken commentaar.
onderzoekk naar de architectuur van de Amsterdamse
Veell baat had ik ook bij de suggesties van mij n medeSchooll in de jaren '70 bracht ook het werk van beeldredacteurenn van de Monografieën van Nederlandse Kunstenaars
houwerss als Krop, Radecker en Polet weer in de belang-- Mieke Rijnders, Ype Koopmans, Titus Eliëns en Peter
stellingg terwijl over andere beeldhouwers - Van Pallandt,
dee Ruiter-, de door het Prins Bernhard Cultuurfonds
Andriessen,, Couzijn, Van den Lijnde, Esser e.a.- monogeïnitieerdee en gefinancierde reeks waarin de handelsgrafieënn verschenen die het resultaat waren van kunsteditiee van dit proefschrift is verschenen.
historischh onderzoek.'" Een groep onderzoekers begon
Dankzijj de royale medewerking van Waanders
zichh aarzelend te vormen terwijl de Vakgroep KunstUitgevers,, Stichting Sculptuur Instituut en grafisch
geschiedeniss van de Leidse universiteit in de persoon van
ontwerperr Els Kerremans (Typography Inferiority &
Tilanuss - zelf in 1984 gepromoveerd op Mari Andriessen Otherr Serious Matters) kon dit proefschrift in boekvorm
structureell aandacht ging besteden aan de moderne beeldverschijnen. .
houwkunstt meteen veertigtal scripties, waaronder enkele
Dankk ben ik verschuldigd aan mijn oud-collcga's van
lijvigee monografieën, als voorlopig resultaat. Een voorhett Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
lopigg hoogtepunt van deze ontwikkeling was Beelden in
inn Den Haag, mijn dierbare werkplek van 1991 tot 2002.
Nederland,Nederland, het jaar van de beeldhouwkunst (1994) metRudii
tal Ekkart hechtte aan het wetenschappelijk onderzoek
vann exposities, publicaties en andere manifestaties met
vann zijn medewerkers en stelde ook mij daartoe in de
betrekkingg tot de beeldhouwkunst. In 1997 promoveerde
gelegenheid.. Op het RKD werd ik omringd door vele
Ypee Koopmans op zijn proefschrift over de moderne
geïnteresseerdee en behulpzame collega's maar speciale
bouwplatiekk in Nederland, een vrijwel allesomvattende
vermeldingg verdienen Ursula de Goede-Broug, Mayken
enn buitengewoon gedetailleerde studie naar de ontstaansjonkman,, Frans van der Most, Margot van Oosten, Henk
geschiedeniss en de praktijk van de vroegmoderne NederPlatenburg,, Jacqueline de Raad en Marcia Zaaijer. Mijn

nieuwee werkkring in Scheveningen, de collega's van
museumm Beelden aan Zee en het Sculptuur Instituut, was
getuigee van de staart van het project en ik dank hen voor
hett getoonde begrip in de afgelopen maanden.
Informatie,, medewerking en/of aanmoediging kreeg
ikk van velen en de hiernavolgende lijst is ongetwijfeld
onvolledig:: Anneke Banting-Radecker, Maria van BergeGerbaud,, Gijs Bolhuis, Frankje Borgh-Wezelaar, Dick
vann Broekhuizen, Frans van Burkom, Hans Buijs, Martje
Carasso-Lammers,, Minnie Folkersma, Jos Gabriels,
Anss Groeneveld-Woerlee. Joep Haffmans. M.D. Haga,
Margott Kaas-Brandon (t). Marijke Knies, joke van Pelt,
Carolinee Roodenburg-Schadd, Pieten Ida Sanders, Piet
Smiesing,, Martine Stroo, R. Verseput en Bab Westerveld.
Mariuss van Beek (t), Geurt en Sjuwke Brinkgreve,
Pieterd'Hontt (t), Piet Esser, Cor Hund, Carel Kneulman, jan
Meefoutt (t) en Irmgard Meefout-Stahl (t),Meik Rueter (t),
Bertuss Sondaar (t) en Ton Sondaar-Dobbelmann (t), Han
Wezclaarr (t) en Henk Zweerus waren de beeldhouwers
diee mij meevoerden in hun begeestering over de grote
Jarenn van hun beeldhouwkunst. Liesbeth WezelaarDobbelmannn (t) was één van hen maar verdient aparte
vermelding.. Meer dan een halve eeuw was zij de grootste
pleitbezorgerr van de beeldhouwer Han Wezelaar. Zij gaf
mijj vrije inzage in het rijke archief van haar man, stelde
dee historische beeldhouwerskamer in de Vossiusstraat
alss werkruimte ter beschikking, was een onuitputtelijke
bronn van informatie en legde het fundament voorde
ocuvrecatalogus. .
Mijnn vader, de beeldhouwer ArieTeeuwisse (ï)
koesterdee de hoop dat ik chefkok van een vermaard
restaurantt zou worden. Het vak van de kunsthistoricus
vondd hij nogal onzindelijk. Door zijn historische interesse

enn encyclopedische kennis kon deze telg uit een schoolmeestersgeslachtt uit de Amsterdamse Pijp het toch niet
latenn zijn kinderen mee te nemen naar het Rijksmuseum.
Daarr wist hij ons te vertellen hoe de paarden heetten die
doorr de hoofdrolspelers van Pienemans Slag bij Waterloo
werdenn bereden. Zo kreeg hij het voor elkaar dat zijn
beidee zoons kunsthistoricus werden, daarin gesteund
doormijnn moeder voor wie geen offerteveel was. Onze
vooropleidingg was verder goed. Als kinderen speelden wij
opp de binnenplaats van Wittenburg, het ateliercomplex
aann de rand van Amsterdam waar de beeldhouwers van
dee begane grond zo nu en dan een balletje trapten met de
schilderss van de bovenlokalen. Rond de grote oliekachel
inn het atelier van mijn vaderaten zij hun brood en verhitte
discussiess laaiden dan op over de gehate minister Harry
vann Doorn, over Che Guevara en over Ajax. F.r werden
sigarenn uitgedeeld en even later keerde het vaste rumoer
weerr terug: het monotone getik van Meefouts puntijzer
opp een hardstenen wijf, industrieel gesis uit de werkplaats
vann Nol Kneulman en tal van andere geluiden die werden
verbondenn door de oeverloze Mozart-deuntjes die mijn
vaderr fluitte terwijl hij boetseerde.
Mijnn speciale dank gaat uit naar mijn vrouw Alice
enn mijn dochters Silvicen Laura die jaren tegen mijn rug
hebbenn aangekeken en die al zo lang hebben gedoogd dat
ikk hen aanhoorde zonder te luisteren. Alice was in al die
jarenn mijn eerste lezer, criticaster en stimulator. Zonder
haarsteuncnn enthousiasme zou dit poefschrift niet zijn
geschreven, ,
janjan Tecuwissc
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1),, p. 61). Zadkine genoot langere tijd

inn Carel Blotkamp, Ype Koopmans

meerr populariteit buiten dan in

(red.).. Magie en zakelijkheid. Realistische

Frankrijk.. Zo is bekend dat de Franse

schilderkunstt in Nederland 7925-1945

ambassadeurr in Nederland erin 1953

(Zwollee 1999), zij het in verband met de

niett toe te bewegen was De Verwoeste

schilderkunst. .

StadStad in Rotterdam te onthullen. Het
expressionistische,, nordische karakter
vann Zadkines kunst viel goed in Nederland,, België, Duitsland en de Verenigde
Statenn m a a r kwam de gemiddelde
Latijnn als onesthetisch, geëxalteerd en
onevenwichtigg over. Het eerbetoon dat
Brancusii en Zadkine in het einde van de
twintigstee eeuw in Frankrijk ten deel is
gevallenn bewijst dat het land van het
géniegénie latin zich uiteindelijk heeft opengesteldd voor de master narrative of
modernism,modernism, Zadkine kreeg zijn eigen
m u s e u mm en de reconstructie van het
atelierr van Brancusi in het Centre
Pompidouu fungeert daar als een reliekschrijnn van het oermodernisme,
44.. Green op. eit. (noot i), pp, 223229. .
45.. Green op. cit. (noot 1), pp. 49-50.
46.. Chevillot op. cit. (noot 5s), p. 178.
47.. Jan Teeuwisse. 'De Nederlandse
beeldhouwkunstt in het jaar 1913'. in
).. de Vries (red.), Nederland 191$. Een reconstructiestructie van lm culturele leven, Amsterdam
[988,, pp. 251-259: idem,'[914-1945'. in:
Beermann e.a. 1994, pp. 55-57: idem. .

zijnn in het register te vinden.
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Dee jongeheer Wezelaar
Hett Amsterdamse handwerkersgeslacht Wezelaar, de opkomst van vader
Matthijss Wezelaar, de jeugd van het ziekelijke knaapje Han in Haarlem,
zijnn eerste lessen van Kruyder bij Kunst Zij Ons Doel, zijn studietijd aan
dee Rijks-School voor Kunstnijverheid in Amsterdam en bij Polet aan de
Schooll voor Kunstnijverheid in Haarlem, het overlijden van zijn ouders
enn zijn intrede in het gezin van architect Johan Visser, zijn toekomstige
schoonvader r

Hett jje/.in Wc/daarin de tuin van het
buitenhuisjee in Zandvuuri.Liiva igis.
linkss IkTthe Nicuwenhuijsen

VanVan schoenmakers en assuradeurs

Hann Wezelaar is voortgekomen uit de ambachtelijke
middenstandd van Amsterdam. In de Reguliersdwarsstraat,
aann de rand van de beruchte Duvelshoek, een doolhof van
verpauperdee stegen, hebben zijn voorvaderen gedurende
dee gehele negentiende eeuw gewoond en gewerkt. De
geschiedeniss van die voorvaderen bestaat voornamelijk
uitt feiten: van geboorte, huwelijk, adreswijzigingen en
overlijden.. Het is typisch de geschiedenis van de kleine
burgerij,, een geschiedenis zonder brieven of ander bronnenmateriaall dat belangrijk genoeg werd geacht om
bewaardd te worden. Maar uit die feiten valt veel af te leiden
overr de sociale laag waarvan het geslacht Wezelaar deel
uitmaakte:: die paar vierkante kilometers met de Reguliersdwarsstraatt als centrum. Een straat met koetshuizen,
stallen,, hoefsmeden, rijtuigfabrieken en andere bedrijfjes
diee aan talloze vaklieden werk boden, net als in de Kerkstraat,, de Langestraat en het Molenpad.1
Johanness Godfried Wezelaar, Hans overgrootvader,
wass schoenmaker en woonde met zijn gezin in de
Reguliersdwarsstraatt 126. Uit zijn huwelijk met Elisabeth
Beekmann werden drie kinderen geboren: Matthijs,
Anthoniee Johannes en Maria Agathe Elisabeth.2 Matthijs,
dee oudste zoon, tradd in de voetsporen van zijn vader en
werdd schoenmaker.' Het middelste kind, Anthonie
Johanness {Anton') - Hans grootvader-werd kleermaker.
Opp 3 augustus 1842 trouwde hij met Maria Elisabeth
Mayer,, mutsenmaakster en dochter van de stoelenbekleder
Hendrikjacobb Mayer en Maria Elisabeth Meyboom. Nadat
driee stamhouders in het kraambed waren overleden, kreeg
hethet echtpaar alsnog vier kinderen: Anthonie Johannes, ,
Matthijss Bartholomeus, Maria Elisabeth en Elisabeth
Jacoba.44 Anton woonde met zijn gezin in de Reguliersdwarsstraat,, eerst op nr. 126 en vanaf 1850 op nr. 29. In 1874
woondenn alie kinderen nog bij hem in, alsmede het gezin
vann zijn oudste zoon. Toen die inn 1881 verhuisde naar de
Brederodestraatt 59, een straat in de negentiende-ecuvvse
gordell rond de oude stad en uitloper van overvolle en ten
delee onbewoonbaar verklaarde buurten als de Jordaan en
dee Duvelshoek, gingen Anton en zijn vrouw mee. Daar
overleedd in 1891 grootmoeder Maria en op 10 december
19011 - twee weken na de geboorte van zijn enige kleinzoon
Hann - Anton Wezelaar. Zijn astmatische aanleg ten spijt
hadd hij de eerbiedwaardige leeftijd van vierentachtig
bereikt.' '
Dee tweede zoon, Hans vader Matthijs Bartholomeus,
bleeff tot 1875 wonen in zijn ouderlijk huis in de Reguliersdwarsstraatt 29. In dat jaar trad hij in het huwelijk met

Corneliaa Johanna Francina Mertz en het jonge paar vestigdee zich aan de Marnixkade 50.6 Matthijs Wezelaar was
winkelbediendee van beroep en had dus gebroken met de
familietraditiee van het handwerk. Hij ambieerde een maatschappelijkk hogere status en had meer in zijn mars dan
zijnn broer die, volgens dee overlevering, 'niet zo'n geslaagde
figuur'' geweest moet zijn. De artistieke handvaardigheid
vann de kleermaker was overgegaan op zijn jongste zoon
diee al vroeg een liefde aan de dag legde voor tekenen en
schilderen.. Voor advies klopte Matthijs aan bij de vermaardee schilder Johannes Bosboom die hem echter ten
stelligstee afraadde kunstenaar te worden als de linanciële
draagkrachtt ontbrak. Matthijs Wezclaar bleef dus winkelbediendee maar zou zijn loopbaan voortzetten in het verzekeringsbedrijf.. In 1879 verhuisden Matthijs en zijn jonge
vrouww naar de Marnixkade 41; kort daarop verlieten zij
dezee bescheiden omgeving om zich te vestigen in de
P.C.. Hooftstraat 107. Die verhuizing weerspiegelde de
voorspoedigee ontwikkeling van zijn loopbaan: hij was
inmiddelss opgeklommen tot 'inspecteur eener assurantiemaatschappij'.. Het geluk was van korte duur want in 1881
overleedd Cornelia aan tbc, op zesentwintigjarige leeftijd en
kinderloos.. Cornelia werd begraven in het door Matthijs op
Zorgvliedd gekochte familiegraf, een bezit dat wederom een
indicatiee is van de welstand die hij rond 1880 had bereikt.
Diee welstand stelde hem ook in staat gehoor te geven aan
zijnn liefde voor kunst en antiek en het is waarschijnlijk in
dezee jaren dat hij bevriend raakte met Anton Mcnsingvan
hethet Amsterdamse veilinghuis Frederik Muller & Co."
Driee jaar later huwde Matthijs, inmiddels vierendertig
jaarr oud, zijn vijftien jaar jongere huishoudster Grietje
Zeekat,, dochter van een Amsterdamse scheepstimmerman.. De tamelijk deftig doende, kunstzinnige en wereldse
Matthijss Wezclaar-inmiddels toegetreden tot de Vrijmetselarijj -trad zo in de echt met een bescheiden, toegewijdee en lieve vrouw van eveneens eenvoudige komaf.
Zijj woonden de eerste zeven jaren van hun huwelijk in
dee P.C. Hooftstraat 8, een fraai appartement nabij de Stadhouderskade.. Voor 1890 vestigden zij zich in Antwerpen,
inn de rue de la Paix in de wijk Borgerhout achter het
Centraall Station.8 Matthijs Wezelaar ging werken als
inspecteurr voor de'Direction Hollando Belgede la
Caissee Générale des Families'. Gedurende hun verblijf
inn Antwerpen stortte Matthijs zich volop in het sociale
leven.. Hij werd lid van de rederijkerskamer der Taelverbonderss die bestond uit lokale notabelen als de componistt Peter Benoit, kunstcriticus Pol De Mont en de
schrijverss Emmanuel Karel De Bom en Antoon Moortgat.

Inn Dif excellente cronike van de ghescllighe isamenkomste van
88 februari 1890 staat vermeld: 'Sieur Weselaerdede
waerachtigg oiek goed syn best met wtgalmen, nadat hy
goett binnengegalmd had'. De 'disehcaerte' vermeldt dan
ookk onder meer 'Zeeusce oesteren', 'braedganse' en 'rhumpoddingheV'' Tijdens hun verblijf in Antwerpen werd
dee liefde voor België en de zuidelijke manier van leven
voorgoedd gewekt. Sindsdien zou een fotoportret van de
Belgischee koning prijken in desaion van huize Wezelaar.
Uitt de Antwerpse periode dateren eveneens de portretten
vann Matthijs en zijn vrouw die de schilder Evert Jan Boks
inn opdracht uitvoerde.[U
OudOud Holland
Inn april 1894 vestigden de Wezelaars zich in Haarlem,
Ripperdaparkk 35, een voorname rij negentiende-eeuwsc
herenhuizenn rond een cirkelvormig gazon met oude
bomen,, pal achter de spoorlijn naar Amsterdam." Matthijs
wass benoemd tot directeur van het Nederlandse filiaal van
dee Franse verzekeringsmaatschappij La Confiance waarvan
hethet hoofdkantoor in Parijs was gevestigd. Nadat zij zeven
jaarr in alle stilte aan het lommerrijke plantsoentje hadden
gewoond,, werd de huiselijke rust plotseling verstoord.
Opp 25 november 1901 werd een zoon geboren, een grote
verrassingg want Matthijs en Grietje hadden zich al geschikt
inn het idee dat ze kinderloos zouden blijven. Tot kort voor
dee geboorte was Grietje zich niet bewust geweest van
haarr zwangerschap. Onder invloed van de Belgische jaren
werdd de familievoornaam 'Matthijs' in het Frans gesteld:
'Matthieu',, voorafgegaan door'Henri'dat al snel 'Han'
zouu worden.
Toenn Han aldus vrijwel geruisloos ter wereld was
gekomen,, was zijn vader reeds de vijftig gepasseerd en was
Grietjee met haar 36 jaren een voor die tijd'oude'moeder.
Hett jongetje erfde de astmatische aanleg van zijn grootvaderr van vaders kant en hij was zo geregeld - en soms
ookk zo zwaar - ziek dat zijn schooltijd vaak en langdurig
werdd onderbroken. De kleine achtertuin van het huis
grensdee aan een spoorwegemplacement en de wagons van
dee Koninklijke Fabriek van Rijtuigenen Spoorwagens, in
Haarlemm bekend als 'Beijnes', oefenden grote aantrekkingskrachtt uit op het jongetje.12 Van de festiviteiten in 1909 ter
gelegenheidd van het vijftigjarig jubileum van Beijnes zal hij
zekerr getuige zijn gewreest. Met de langwerpige, kartonnen
corsetdozenn van zijn moeder bouwde hij de wagons op
schaall na en schoof met ze over de zware Perzische tapijten
vann desaion.
'Tott de vroegste herinneringen van Wezelaar behoren

diee van het tafeltje waaraan hij zat te tekenen als kind in
hett tuinschuurtje bij het ouderlijk huis aan het Ripperdaparkk te Haarlem', schreef Wezelaars vriend en collega Esser
inn 1980.'> Van zijn vader had Han de liefde en aanleg voor
hethet tekenen geërfd. Uit circa 1910 dateert een getekend
portrett van zijn vader, gezeten opeen oud-Hollandse
stoel,, het huiskalotje bungelend aan de rugleuning. Vader
Matthijss kopieerde naar de oude meesters uit de Gouden
Eeuw-bijvoorbeeldd een schuttersstuk uit het Frans Hals
Museum-,, maar ook in zijn 'vrije'werk-stillevens-gaf
hijj blijk van zijn bewondering voor deze schilderkunst.'-+
Zijnn liefde voor die nationale glorietijd kwam tot uiting
inn de wijze waarop het huis was ingericht. Daarvan kunnenn we ons een goed beeld vormen dankzij een interieuropnamee uit circa 1920 van hun tweede-en laatstewoningg in Haarlem, aan de Koninginneweg 105. Rond
dee zware bolpoottafel staan hoge zetels waarvan de rugleuningg wordt bekroond met uit hout gesneden leeuwtjes.
Tegenn de wand staat een zeventiende-eeuwse Drentse
kussenkastt waarop antiek glaswerk prijkt. Boven derijk
geornamenteerdee schouw is eveneens glaswerk en aardewerkk opgesteld, er hangt een zware kristallen kroonluchter
bovenn de tafel en de ramen van de erker zijn van gebrandschilderdd glas, met heraldische motieven en genretaferelen.
Aann de wanden hangen, in vergulde lijsten, familieportrettenn en stillevens, waarvan enkele van Matthijs' hand maar
ookk de geschilderde portretten door Boks en een ongeïdentificeerdd familieportret door Cornelis Troost uit i/39.ls
Opvallendd is ook het marmeren borstbeeld dat in de erker
staatt opgesteld. Het stelt ongetwijfeld een schilder voor
wantt een palet siert de onderzijde. Het belangrijkste stuk
uitt de collectie van Matthijs Wezelaar, een triptiek door
Jann van Scorel die in 1556 in de Nieuwe Kerk in Delft was
geplaatstenn in circa 1885 in zijn bezit was gekomen, had
hijj reeds in 1896 van de hand gedaan nadat het nog als
zijnn eigendom was geëxposeerd op de tentoonstelling
vann oude kunstt te Utrecht in 1894.!ft Uiteindelijk belandde
hett schilderij - dat nog altijd bekend staat als de 'Wezelaar
triptiek'-inn [952 in het City Art Museum van Birmingham
inn Engeland. Zoals reeds gesteld was Matthijs in zijn
Amsterdamsee jaren goed bevriend geraakt met Anton
Mensingg van het veilinghuis Frederik Muller & Co en
waarschijnlijkk was dit de belangrijkste bron van zijn verzameling,, die verder nog werken van Croos, Jordacns,
Vann Micreveld.J. Molenaer, Moreelseen romantici als
B.C.. Koekkoek moet hebben omvat.1-Het meubilair in
huizee Wezelaar was ten dele gekopieerd naar zeventiendeeeuwsee voorbeelden. Het was speciaal vervaardigd voor
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Rcguliersdwarsstraatt 29 (links).
vlakbijj de hoek met de Sim Jorisstraat.. igi"
11 Iet Ripperdapark in Haarlem.
Prentbriefkaarll uil circa 1900

II lan Wezelaar met Bruno,
II laarlem circa 1910

Henrii Matthieu Wezelaar,
circaa 1905
Hermann kruvder. Bruno, circa 1912
Potloodd en klcurkrijt op papier.
400 x 20 cm. Rechtsonder gesigneerd.. Collectie erven kunstenaar

Hann Wezelaar, Portret van Watthijs
Wezelaar,Wezelaar, circa 1910. Potlood.
:~óó x 19,5 cm. Collectie nazaten
kunstenaar r

Dee salon van huize Wezelaar
aann de Koninginneweg 105,
Haarlemm circa 1920
Koninginnewegg 103-105.
Haarlemm circa 1920

Willyy Visser in de klas op de
Rijksschooll voor Kunstnijverheid,
Amsterdamm 1921

Hann VV'ezelaar (met fiets) en klasgenotenn van de Rijksschool voor
Kunstnijverheidd in de tuin van
hett Rijksmuseum, Amsterdam
circaa 1920
Bizonn [oc 1]

Dearchitecll |ohan Visser,
c i r c aa i<)2o

192011 links hel gipsmodel.
rechtsdee uitvoering in eikenhout
}?? x 56.5 x 31,5 cm

dee Wereldtentoonstelling van het Hotel- en Reiswezen, een open-

luchttentoonstellingg op het Museumplein in Amsterdam
diee op ii mei 1895 werd geopend-en door Jacob Oüe
gefotografeerdd - en een belangrijk onderdeel vormde de
replicaa van een oud-Hollands straatje.'8 Matthijs Wezelaar
wass een van de organisatoren geweest van deze tentoonstelling.. In deze ambiance van gedegen bourgeoisie en
opp het rijke Hollandse verleden georiënteerde kunstzin
groeidee Han op.
Dee wat zware en belegen atmosfeer van het ouderlijk
huiss kreeg een dramatisch accent toen vader Wezelaar in
19066 zijn gezichtsvermogen begon te verliezen. Als man
vann zijn tijd aarzelde hij niet om - toen de eerste tekenen
vann groene staar zich aankondigden - zich te laten opererenn door de meest vooruitstrevende medicus op dit gebied,
dee vermaarde professor Manuel Straub.19 Aangezien deze,
inn tegenstelling tot de praktijk van nu, beide ogen tegelijk
opereerde,, was het risico van de ingreep honderd procent.
Voorr Matthijs pakte het verkeerd uit: hij werd stekeblind.
Ditt betekende niet alleen het einde van het openbare en
werkzamee leven van deze joyeuze cukuurminnaar, maar
hethet legde ook een schaduw over het stille huis waarin het
ziekelijkee jongetje Han als enig kind opgroeide tussen zijn
ouders.. De oude Wezelaar kreeg - uit frustratie over zijn
invaliditeitt en de helse pijnen waaronder hij geregeld leed lastt van driftaanvallen. De spaarzame keren dat zijn zoon
eenn pak slag verdiende, dook deze niet weg maar ondergingg zijn strafgedwee. In 1912 werd een aardig huisje in
Zandvoortt aangekocht waar het gezin in de zomermaandenn ging vertoeven en waar Han moest aansterken in de
zeelucht.. Op een foto uit omstreeks 1915 zien we het gezin
inn de tuin achterhethuisin Zandvoort (afb.p. 11). Moeder
Wezelaar,, een gezette vrouw van middelbare leeftijd, kijkt
enigszinss zorgelijk maar berustend in de lens. Matthijs
Wezelaarr is de typisch negentiende-eeuwse heer, joyeus
gefriseerdd en tot in de puntjes gekleed, in de stramme,
militairee houding die het een heer betaamt aan te nemen
opp een staatsieportret. Naast Matthijs staat zijn veertienjarigee zoon, pips rond de neus en met zijn hoge schouders
eenn ouwclijke indruk makend. Op enige afstand staat
eenn meisje, Berthe Nieuwenhuijsen, de dochtervan een
Brusselsee zakenrelatie van Matthijs, die langere tijd bij
dee familie Wezelaar inwoonde om het Nederlands onder
dee knie te krijgen. Haar aanwezigheid in huize Wezelaar
zall voor Han zeker enige verlichting hebben betekend.
Inn een brief van later datum haalt ze herinneringen op
waarinn voor Wezelaar de rol is weggelegd van 'dat plaagziekee jongetje'.20

Hett financieel vermogen van Matthijs Wezelaar was
inmiddelss zo gegroeid dat het gezin, ook nu hij invalide
wass geworden, op dezelfde grote voet kon voortleven.
Doorr die welstand maakten Matthijs en Grietje zich geen
zorgenn over de toekomstvan hun zoon. Dat hij door zijn
langdurigee afwezigheid van school geen diploma's zou
halen,, was kennelijkgeen probleem voor zijn ouders, die
hemm volop stimuleerden in zijn artistieke aanleg. Zo rond
19155 schijnt Han zijn eerste lessen bij het oude Haarlemse
Tcekencollegee Kunst Zij Ons Doel (Kzod) te hebben gekregen.211 Zijn eerste leermeester was Herman Kruyder, die
zichh in 1907 in Haarlem had gevestigd en daar als vrij kunstenaareenn bestaan trachtte op te bouwen.22 Het is mogelijkk Kruyder geweest die zijn leerling Han voor het eerst
heeftt gewezen op de schilderkunst van de Belgische
expressionisten,, een invloed die tot uiting zou komen in
Hanss vroegste werk. Kruyder was van 1908 tot 1922 lid
vann Kzod. Dat er al vóór 1915 contact heeft bestaan tussen
Matthijss Wezelaar en Kruyder mag blijken uiteen door
Kruyderr getekend portret van Bruno, het hondje van de
Wezelaarss en de trouwe kompaan van Han in diens vroege
jeugd.2?? Het is mogelijk dat Matthijs deze opdracht verstrektee ter aanmoediging van de jonge kunstenaar. Deze
volgdee van 1900 tot 1904 de School voor Kunstnijverheid
inn Haarlem en wellicht dateert de tekening al uit deze jaren.
Aannemelijkerr is echter dat Kruyder de tekening maakte
naarr een foto, nadat hij in 1907 - n a een verblijf van drie
jaarr in Delft waar hij bij een glazeniersbedrijf werkte inn Haarlem was teruggekeerd. Een getekend naakt uit 1911
datdat Kruyder maakte als lid van Kzod in het Waaggebouw
enn waar in die jaren ook Boot, Bronner, Van den Hijndc,
Vreugde,, Wolbersen IJzerdraat op de modelavonden
aanschoven,, staat niet alleen in stilistisch opzicht dicht
bijj het portret van het hondje maar toont ook een vrijwel
identiekee signatuur en heeft bovendien dezelfde merkwaardige,, verticale maat.24 Het lijkt er dus eerder op dat
Kruyderr de tekening maakte vóór 1915 toen hij Han zijn
eerstee tekenlessen gaf.'Ik moest grote stillevens maken en
alss ik dan zo zat te priegelen zette Kruyder er een paar grote
halenn in en zei: "Kijk zo moet het'", aldus vertelde Wezelaar
inn 1980 aan Essen2' In 1922 zou Kruyder uit onvrede met
hett traditionele karakter van Kzod het tekengczelschap de
rugg toekeren en onder invloed van Le Fauconnier en Gestel
dee richting van het expressionisme inslaan. Ruim tien jaar
laterr zouden Han Wezelaar en Herman Kruyder nog enkele
maandenn eikaars buren zijn totdal de laatste op droeve
wijzee aan zijn einde kwam als gevolg van een in eerste
instantiee mislukte zelfmoordpoging.

Kunstvaardigheid Kunstvaardigheid

Omm de invalide Matthijs Wezelaar in de gelegenheid
tee stellen iets van de culturele geneugten waaraan hij zo
hechtte,, te proeven, verhuisde het gezin in september 1916
naarr Amsterdam: een statig pand in De Lairessestraat
-- nr. 37-, nabij Matthijs'geliefde Concertgebouw.26
Ondankss zijn handicap zette hij zich in deze jaren klaarblijkelijkk nog actiefin voor de Belgische vluchtelingen
wantt van de Belgische regering ontving hij daarvoor een
koninklijkee onderscheiding, 'la Médaille du Roi Albert
avecc ruban strié'.2- Han werd in 1917 aangemeld bij het
Barlaeusgymnasiumm maar moest het net als voorheen
voorall hebben van de privélessen aan huis. Het Amsterdamsee experiment was blijkbaargeen succes want een
kleinee twee jaar later werd de rust van Haarlem weer opgezocht. 288 De Wezelaars vestigden zich nu in de rechterhelft
vann een fraaie villa in chaletstijl die was gebouwd naar ontwerpp van architect ]. Zocher. In de andere helft woonde
notariss Wildschut met zijn gezin, waarmee vriendschappelijkee banden werden aangeknoopt.
Zoalss gezegd lag Han, als bemiddelde jongen zonder
schooldiploma's,, niets in de weg het artistieke pad op te
gaan.. Aan Esser vertelde hij in 1980: 'De academie was zo
ietss hoogs, daar dacht je gewoon niet aan.'2g In januari 1918
melddee hij zich aan voor de Rijks-School voor Kunstnijverheidd - kortweg: Rijksschool -, een van de twee opleidingen
diee in het Rijksmuseum waren gevestigd en naast de Rijksakademiee van Beeldende Kunsten de belangrijkste kunstopleidingg in Amsterdam.3° Tussen i9i8en 1922 zou Han
heenn en weer reizen tussen Haarlem en Amsterdam.

mett de praktijk: tekenen (Rechtlijnig Teckenen, Handteekenenn naar de Natuur) en boetseren. Defilosofieachter
hett leerplan was gebouwd op twee pijlers: de studie van
dee schone vormen uit het verleden en het leren tekenen
enn ontwerpen. Men leerde er geen ambacht, men leerde
err ontwerpen en er werd vormgevoel aangekweekt. Uit
dee stamboeken komt het volgende lesrooster tevoorschijn.
Inn het eerste jaar: lezen, schrijven en rekenen: beginselen
derr vlakke meetkunde; geschiedenis en aardrijkskunde;
handtekenenn naar groep; handtekenen naar ornament;
beginselenn van perspectief en projectieleer; beginselen
vann ornamentleer. Vanaf het tweede tot en met het vierde
enn laatste studiejaar: stijl en ornamentleer; kleurenleer;
geschiedeniss van kunsten en ambachten; kennis der materialen;; beschrijvende meetkunde: doorzichtkunde; ontleedkundee en proportieleer van mens en dier.*2 Han
bezochtt de Rijksschool toen deze zijn laatste jaren inging,
wantinn 1923 fuseerde de opleiding met deRijksnormaalschool.. Directeur in die laatste jaren wras de architect
j.W.H.. Berden die vennoot wasgeweest van rijksbouwkundigee Jacob van Lokhorst. Berden werd door de leerlingenn van de Rijksschool in januari 1918-zeer tijdelijk vereeuwigdd in een borstbeeld van sneeuw dat was opgerichtt in de tuin van het Rijksmuseum. Temidden van
zijnn klasgenoten is de 17-jarige Han Wezeiaarook te herkennenn op de foto van de onthulling ervan in De Prins van
266 januari 1918.

Omdatt de architecten in deze jaren, onder aanvoering
vann Berlage, en niet te vergeten hun opdrachtgevers, een
meerr organisch samengaan van eigentijdse architectuur
enn plastiek nastreefden, was de decoratieve, op neostijlen
gebaseerdee bouwbeeldhouwkunst die met Cuypers zijn
Dee Rijksschool was gesticht in 1881 en gevestigd in de
westelijkee hoektoren van het vier jaar later voor het
intredee had gedaan, rond 1900 uitgebloeid. Desalniettemin
publiekk geopende Rijksmuseum, hoog boven de hoek
bleeff de toestroom van jonge beeldhouwers naar de op
Stadhouderskade/Jann Luykenstraat. Het was niet alleen
Cuypers'leerr geënte kunstnijverheidsopleidingen groot
figuurlijkfiguurlijk maar ook letterlijk de 'hoogste' kunstnijver- enn zal ook het onderwijs van Jan Bronner aan de Rijksheidsschooll in Nederland want leerlingen van andere
akademievann Beeldende Kunsten in de eerste jaren na
opleidingenn zoals de - naburige - Quellinusschool
dienss benoeming in 1914, voorlopig nog in die traditie zijn
stroomdenn door naarde Rijksschool. Via de ingang van
voortgegaan.^^ Het onderwijs aan beeldhouwers op de
dee afdeling Kunstnijverheid aan de Jan Luykenstraat kon
Rijksschool^44 -een docentschap verdeeld over Rijksschool
enn Rijksnormaalschool - was sinds 1883 vormgegeven
menn de trappen beklimmen die leidden naar de school
doorr de Oostenrijkse beeldhouwer Ludwig Jünger, die
waarr in de jaren tachtig van de negentiende eeuw Mendes
conformm de opvattingen van directeur De Kruyff de
daa Costa, Zijl en andere pioniers van de gemeenschapsnadrukk legde op het ontwerpen. Het ambacht kwam op
kunstt hun vorming hadden gekregen.^1 Eerste directeur
dee twreede plaats. Jüngers opvolger was de beeldhouwer
wass de architect Jacob de Kruyff die met zijn school een
Willemm Retera, een bouwbeeldhouwer uit de school van
hogeree beroepsopleiding voor ogen stond waar het theoCuyperss die naam had gekregen met zijn sierlijke bouwretischee onderwijs (Stijl- en Ornamentleer, Doorzichtplastiekk in neostijlen. Hij doceerde langdurig aan beide
kunde,, Proportieleer, Kunstgeschiedenis) werd afgewisseld

schooll blijkt dat zich voor het jaar 1917 met Wezelaar zo'n
museumscholen,, van circa 1903 tot 1923. Retera liet zijn
leerlingenn kopiëren naar de antieken en naar voorbeelden
vijftienn leerlingen hadden inschreven van wie het merenuitt de grote historische stijlperiodes. Daarbij had hij de
deell in september begon, w Klasgenoten waren onder
anderenn Johanna Frederika Langeler, later bekend geworgewoontee om in de klas aan zijn eigen opdrachten te werdenn als illustratrice van kinderboeken, de latere schilder
kenn hetgeen het praktijkonderwijs ten goede kwam.^
enn glazenier Joep Nicolas, Mennojaarsma,zoon van een
Foto'ss in het archief van Wczelaar tonen de spectaculaire
enn exotische composities die op de torenzolder van het
bekendee haardenfabrikant uit Hilversum, Jan Willem
Tetterode,, zoon van de steenhouwer Leen Tetterode die
Rijksmuseumm uit klei en gips werden getoverd.
aann de Middenweg in de Watergraafsmeer een werkplaats
Toenn Han in de klas van Retera aantrad, had deze
voorr bouwplastiek en grafstenen dreef, Ad Boon en Manus
zojuistt zijn werkzaamheden voor het Vredespaleis in
vann der Ven. Met stamnummer 545 belandde Han begin
Denn Haag afgerond en was hij begonnen aan het versierend
19188 in de klas, als 'hospitant-leerling' op de afdeling
beeldhouwwerkk voor twee grote bouwprojekten van de
Schilderkunst,, 'in het bijzonder voor: teekencn'. In het
architectenn j . & M.A. van Nieukerken: het Koloniaal Instivolgendee schooljaar kreeg hij gezelschap van Henk
tuutt in Amsterdam en de Nederlandsche HandelsmaatMastenbroek,, bouwkundigg tekenaar op het bureau van
schappijj in Den Haag. Wellicht dat ook Wezelaar hieraan
H.Th.. Wijdeveld. Willy Visser, Wezelaars toekomstige
heeftt bijgedragen. Deze deelde met zijn leermeester de
vrouw,, kwam in 19210P de Rijksschool en voegde zich bij
liefdee voor antiek en curiosa en de kleinoden die hij op
ditt groepje. Foto's in een van de oude albums in het archief
zijnn tochten langs de Amsterdamse antiquairs en uitdragevann Wezelaar tonen een vrolijk gezelschap dat van tijd tot
rijenn had gekocht, toonde hij steevast in de klas. Retera
tijdd op excursie ging onder leiding van Retera of directeur
opendee zijn leerlingen de ogen voor Auguste Rodin.
Berden.. Zo stonden de historische binnensteden van
Wezelaarr kwam volledig in de ban van Rodin en zijn
Enkhuizen,, Gouda, Haarlem, Leiden en Utrecht op het
besluitt om beeldhouwer te worden stond vast nadat hij
programma;; een van data voorziene collectie ansichtopp 6 augustus 1919 nog de Akte van bekwaamheid van
kaartenn in het archief van Wezelaar getuigt van deze uithuis-- en schoolonderwijs in het handteekenen' had
stapjes.. In de notulen van de lerarenvergaderingen komt
behaald.. Groot was zijn enthousiasme toen hij in 1920
dee naam Wezelaar niet voor: hij zaleen allerminst problemett zijn ouders voor het eerst Parijs en het Musée Rodin
matischee leerling zijn geweest^ 0 Herhaaldelijk wordt er
aldaarr bezocht. Hij kocht als souvenir een exemplaar
vann Auguste Rodin. L'Art. Entrétiens réunies par Paul Cseli uit gewezenn op de vele en langdurige absenties, soms door
dee Spaanse griep maar veelal door spijbelen. De leraren
19199 en schreef op de eerste pagina:'Ter herinnering aan
beklagenn zich over de 'te grote levendigheid' van bepaalde
mijnn bezoek aan het prachtige Museum Rodin. Parijs,
leerlingen,, over baldadig gedrag en vooral over het spijbe99 april 1920'J 6
len.. Uit het Stamboek der Leerlingen kan ook worden
Datt hij een doelbewust en ambitieus leerling was,
opgemaaktt dat het er soms vrolijk aan toe ging. Zo wordt
mogee blijken uit de moeite die hij in 1921 en 1922 deed
overr leerling Tossanus Edgard van Hove, een Belgische
omm lezingen over de eigentijdse ontwikkelingen in de
vluchtelingg en verloofd met klasgenote Langeler, gemeld
beeldhouwkunstt voor zijn klasgenoten te organiseren.
datt hij 'op zaterdag 6 oktober [1918] onder de les in lijnDaarvoorr wendde hij zich tot inmiddels bekende oudteckencnn een zoogenaamden stinkbom (glazen bolletje
lcerlingenn van de Rijksschool zoals Mendes da Costa en
mett
smerig ruikend vloeistof gevuld) door een gewelfLionn Cachet. De eerste antwoordde vriendelijk doch stellig
gaatjee [had] neergegooid in de Eerezaal van het Museum'.
datt hij zulks nooit deed en'ook niet van plan was ooit
Hemm wordtin het Stamboek dan ook'een slinksch wantee doen', maar Lion Cachet was toeschietelijker, al vond
trouwendd gezicht' toegedicht en - uiteraard - 'niet veel
hijj het voorgestelde onderwerp 'Zijl en Mendes' te perkunstaanleg'.. Van Hove moest zijn grap duur bekopen
soonlijkk en wilde hij het algemener houden.' 7 Een jaar
mett verwijdering van de school, om kort daarna te worden
laterr zou Just Havelaar spreken. 'Het doel der kunst' was
opgeroepenn voor het Belgische leger dat op het punt stond
dee veelbelovende titel van diens lezing op 4 maart 1923
zichh via Engeland te verplaatsen naarde loopgraven van
inn Gebouw Heystee, Herengracht 545. De opbrengst van
hethet Franse front.
dee lezing moest op verzoek van Havelaar worden bestemd
voor'hulpp aan de hongerenden in Rusland'.?iS
Inn 1921 moest Wezelaar zijn studietijd voor een periode
vann negen maanden onderbreken om op te komen voor
Uitt het 'Stamboek der Leerlingen 111' van de Rijks-

zijnn nummer in het Vierde Regiment Infanterie dat gelegen
wass in Haarlem.41 Na die ook geruisloos verlopen militaire
diensttijdd keerde hij terug naar de Rijksschool, waar zijn
vriendschapp met Willy Visser vastere vorm aannam. Op
200 maart werd hij uitgeschreven uit Haarlem en ging hij op
kamerss wonen in Amsterdam, in de Derde Helmersstraar
28/]] i ]. Op 30 juni 1922, tussen het overlijden van zijn vader
enn moeder in, deed Wezelaar eindexamen. Uit het rapport
komtt naar voren dat 'zijn kunstvaardigheid [was] gebleken',, dat hij 'groot [was] in het gestyleerde dierbeeld en in
hethet maken van gebeeldhouwde ornamentale compositiën'
enn 'ruim voldoende in het boetseren van het mcnschbeeld'.
Inn het familie-album tonen enkele foto's de werkstukken
diee hij op de zolders van het Rijksmuseum vervaardigde:
eenn bizon in hout (oc i,afb. p. 16), een gipsen kapiteel met
eenn bizonkop (oc 3) en een zittende roofvogel (oc 2), zo te
zienn een gier of een condor. Zijn bewondering voor zijn
voorgangerss in de beeldhouwklas van de Rijksschool,
Mendesdaa Costa en Zijl, stak hij niet onder stoelen of
banken.. Wat verder resteert is een knappe en doorwerkte,
getekendee studie van een man en enkele goed getypeerde,
getekendee portretten van zijn ouders. Over zijn periode
opp de Rijksschool vertrouwde Wezelaar in 1980 Essertoe:
'In'In het begin moest ik veel pleisterkoppen tekenen maar
all gauw werd ik meer door de beeldhouwafdeling aangetrokkenn waar Willem Reteralesgafen nu moest ik die
pleisterkoppenn boetseren. Ik weet wel dat toen al de strenge
eenvoudigee vormen van de Egyptische koppen mij het
meestt aantrokken. Ons grote voorbeeld was Mendes da
Costaa wiens monument voorChristiaan de Wet juist klaargekomenn was en op Arti zagen we wel eens de beeldjes van
Zijl.. Wat wisten wij van Picasso of Duchamp-Villon! Maar
err lag wel op zekere dag bij Retera een boekje over Rodin
opp de werkbank. Nou dat was een heel evenement voor
mij.. Het bracht de "grote beeldhouwkunst" van deze tijd
ineenss heel dicht bij.'42
Nogg voordat Han Wezelaar zijn eenentwintigste jaar had
bereikt,, stierven zijn ouders kort na elkaar. Zijn moeder
leedd al enige tijd aan kanker en werd thuis verpleegd. In
hethet besef-wellicht-van zijn naderend weduwnaarschap
legdee Matthijs Wezelaar op 27 april 1922 het moede hoofd
neerr na een zware periode van vijftien jaar invaliditeit.
Eenn kleine drie maanden later, op 21 juli, sloot Grietje
Wezelaar-Zeekatt voorgoed haar ogen. Voor de resterende
vierr maanden tot zijn meerderjarigheid werd Han onder
voogdijj gesteld van overbuurman W.J.C. Wijsmuller Jr.,
eenn vriend van zijn ouders. Notaris - en directe buurman -

Wildschutt was de beredderaar van het testament. Rijksschoolstudentt Han Wezelaar had inmiddels wel enige
afstandd genomen van het burgerlijke en beschermde
milieuu van zijn ouders. Desalniettemin zou hij altijd met
veell liefde over zijn herkomst spreken. Ondanks de zekere
tragiekk van het kleine gezin, moet het gezellig zijn geweest
bijj Matthijs en Grietje die een harmonieus huwelijk hadden.4"'Zijj was een bijzonder lieve en zorgzame moeder
geweestt en haar kookkunst was vermaard. Wezelaar kon
laterr nog met vervoering spreken over de door zijn moeder
ingemaaktee snijbonen en augurkjes, de stokvis met uien
enn rijst die zij bereidde en de oudejaarsavonden met oesters
enn champagne in de Haarlemse familiekring. Veel van de
meubelss en antiquiteiten die zijn vader had verzameld, zou
Wezelaarr bewaren en stonden opgeslagen gedurende zijn
latere,, langdurige verblijf in Frankrijk. De kunstcollectie
daarentegenn deed hij al vrij snel na het overlijden van
zijnn ouders van de hand omdat deze hem als 'te burgerlijk'
tegenstond.. Enkele van de schilderijen die zijn vader
hadd gemaakt, schonk hij aan de families Wildschut en
Wijsmuller,, de inner circle van zijn ouders. 44
Naarr de maatstaven van die tijd was Han Wezelaar een
vermogendd man geworden. Hij erfde in totaal een kleine
tweee ton. ter waarde van zo'n anderhalf miljoen euro nu. 4 '
Hijj kon gaan leven van een jaarlijks inkomen van zo'n
negenduizendd gulden en zich volledig concentreren op
zijnn kunstenaarschap. Dat in deze jaren zonder de garantiess van de latere verzorgingsstaat de eerste profiteurs
spoedigg op het toneel zouden verschijnen, kon hjj op
datt moment nog niet bevroeden.
Inn Wezelaars korte, autobiografische aantekeningen wordt
dee datum '2 juli 1922' vermeld met de toevoeging: 'Polet,
kunstnijverheidsschooll Haarlem'.40 Wellicht direct na
hett behalen van zijn diploma aan de Rijksschool ging
Hann Wezelaar nog kort in de leer bij Johan Polet, op dat
momentt de vooruitstrevendste beeldhouwer van zijn
generatie.4"" Polet was aangetrokken door H.C. Vcrkruysen
die,, nadat hij in 1917 Von Saherwas opgevolgd als directeur
vann de School voor Bouwkunde,, Versierende Kunsten
enn Kunstambachten te Haarlem - kortweg: School voor
Kunstnijverheidd - van deze opleiding een bolwerk van de
Amsterdamsee School had gemaakt.48 De school was sinds
18833 ondergebracht in een lokaal op het terrein van de
voormaligee stallen van het Paviljoen Welgelegen. Polet
doceerdee sinds 1919 in de klas voor decoratieve beeldhouwkunstt en zijn lessen-vrij naar de fantasie-waren voor die
tijdd vooruitstrevend.49 Helaas ontbreekt ieder spoor van

Wezelaarss aanwezigheid op de school in het archief, wat
doett vermoeden dat hij slechts korte tijd bij de door hem
bewonderdee Polet in de klas heeft gestaan.>° Aan hsser
verteldee Wezelaar in 1980:'Polet vond ik van de toenmalige
beeldhouwerss in Holland eigenlijk de meest interessante.
Hijj was de "experimenteel" en wees mij op het abstracte in
dee kunst.'^ In zijn begeestering voor de moderne beeldhouwkunstt had de jonge Wezelaar even veel aandacht voor
dee historische 'vader' Rodin als voor de avant-garde waarmeee hij via Polet in aanraking kwam. Werd zijn liefde voor
Rodinn gewekt door Retera en Havelaar, Polet zal hem hebbenn geattendeerd op Archipenko, over wie hij in december
19222 tijdens een verblijf in Berlijn een boekje kocht. Met
Polett bleef hij ook gedurende zijn Franse verblijf in contact
enn in 1928 zou Polet zijn oud-leerling in Parijs bezoeken om
gezamenlijkk bij Brancusi op visite te gaan.52 Het was dus
Polett die na Kruyder (Vlaamse expressionisten), Retera en
Havelaarr (Rodin, Mendes da Costa en Zijl) een belangrijke
wendingg teweegbracht in de ontwikkeling van de jonge
Wezelaar. .
Boorman Boorman

Wilhelminaa Margaretha ('Willy') Visser werd in
Amsterdamm geboren op 6 februari 1902 als dochtervan
dee architect johan Visser. Deze Visser was leerling geweest
vann Cuypers op de Rijksschool, in de jaren dat ook Mendes
daa Costa en Zijl daar hadden gestudeerd." Toen Han
Wezelaarr zijn aanstaande vrouw in 1921 leerde kennen,
woondee zij nog bij haar ouders, haar zussen Greet, Cohi,
Mollyy en Hanny en enige broer Jan.54 Het gezin Visser
woondee in de Vondelkerkstraat 5, een straatje aan het
westelijkee einde van de Overtoom dat leidt naar het
Vondelpark,, terwijl het Technisch Bureau J. Visser op dat
momentt was gevestigd in de Paleisstraat 31. Voordat Wrilly
inn september 1921 naarde Rijksschool overstapte, was zij
vanaff 1919 leerlinge geweest van de Dagteekenschool voor
Meisjess in de Gabriël Metsustraat, waar zij de 'Teekencursus'' en de cursus 'Houtsnijden' had gevolgd.^ Uit het t
familie-albumm blijkt dat Han Wezelaar zijn aanstaande nog
aann zijn ouders heeft kunnen voorstellen wat betekent dat
zijj al vrij snel naar haar komst op de Rijksschool - in het
najaarr van 1921 -een verhouding kregen. Na zijn verhuizingg naar Amsterdam in maart 1922 zal Wezelaar veel over
dee vloer zijn geweest bij zijn toekomstige schoonouders
diee immers vlakbij woonden. Afkomstig uit een wat stijf en
geïsoleerdd milieu werd hij nu opgenomen in de gezellige,
artistiekerigee en vooruitstrevende kring van het grote
gezinn Visser. Het familie-album getuigt van gezamenlijke

avondjess in de Vondelkerkstraat en zonnige dagen rond
hett vacantiehuisjc inEemnes. 'Vader Visser', zoals Han
Wezelaarr zijn schoonvader blijkens de correspondentie
steevastt aansprak, zal een diepe indruk hebben gemaakt
opp de jonge, onervaren kunstenaar. Deze bouwkundig
tekenaar,, socialist en selfmade entrepreneur was tenslotte een
artistiekk en idealistisch bevlogen man met de natuurlijke
aanlegg van een volksmenner. Wie met Visser in contact
kwam,, raakte onwillekeurig onder de indruk van deze wat
megalomanee man die model gestaan zou kunnen hebben
voorr Elsschots personage van Boorman uit Lijmen en
HetHet been. Toen de toch ook niet kleurloze schilder Jan van
Herwijnenn in oktober 1923 met Johan Visser in contact
kwam,, schreef hij aan Han Wezelaar: 'Ik vind 't een reuzevent.. Ik zie hem in de toekomst nog eens leiding nemen
inn 't staatsbestuur. Het is een geboren Staatsman.'56 En
ookk een verklaard tegenstander van Visser als de eerbiedwaardigewaardige notaris Wildschut, die later met lede ogen moest
toezienn hoe het door zijn oude vriend vergaarde kapitaal
smoltt als sneeuw voor de zon door toedoen van Visser,
konn niet ontkennen dat deze overeen zeldzaam charisma
beschikte.577 Visser had een neus voor profijtelijke contactenn en bezat de gave om na iedere tegenslag zijn volgend
noodlott bezield tegemoet te gaan. Een waarschijnlijk
integeree man die door zijn gebrek aan zelfkennis en relativeringsvermogenn zichzelf en zijn directe omgeving telkens
inn de problemen wist te brengen. Ook de vele vestigingsplaatsenn en naamsveranderingen, het ondoorzichtige netwerkk van naamloze vennootschappen dat Visser stichtte,
meestall op naam van zijn vrouw of een van zijn kinderen,
kenmerktenn zijn chaotisch en wankel imperium.58
Alss architect bouwde Johan Visser voort op de beginselen
vann de Amsterdamse School, zij het in een sobere, wat
verburgerlijkteverburgerlijkte stijl. Voor zover bekend heeft hij vooral
kleine,, blokvormige landhuisjes of villa's in baksteen ontworpen,, met van die plastische, rieten daken. Een indruk
vann zijn kunnen biedt de door hemzelf geschreven prospectuss Villapark Gemullehoeken Oïsterwijk uit 1926 waarin

enkelee foto's van zijn projecten zijn opgenomen.59 Het
toontt landhuisjes in Bergen- voor Adriaan Roland Holst-,
Heemstedee en Laren en een villa aan de Sophialaan in
Amsterdamm met bouwplastiek van de beeldhouwer
Chriss Agterberg. Het villapark dat hij in i926inOisterwijk
bouwdee met het erfkapitaal van Han Wezelaar, is waarschijnlijkk de grootste onderneming van Johan Visser
geweestt en, zoals we later zullen zien, niet alleen zijn zakelijkee ondergang maar bijna ook die van zijn geldschieter.

Datt alles speelde kort vóór 193a. Daarna heeft deze Hochstapkrstapkr waarschijnlijk alleen nog in een ondergeschikte
positiee zijn bouwkundig tekenwerk uitgevoerd. De verkoopp van de Oisterwijkse huisjes verliep minder voorspoedigg dan hij had gedacht, waarop Visser er zelf maar
eentjee betrok met zijn gezin. 60 Tot zijn overlijden in 1946
hieldd Johan Visser daar ook kantoor en volgens dee overleveringg treinde hij enkele malen per week naar Amsterdam
omm daar zijn brood te verdienen. In zijn woonplaats was
Visserr actiefin de SDA F en vlak voor zijn dood schijnt hij
nogg actiefbetrokken te zijn geweest bij de oprichting van
dee Partij van de Arbeid/"
Inn zijn plannen ruimde Johan Visser ook een plaatsje
inn voor Han Wezelaar. Diens eerste expositie - een groepstentoonstellingg in 1926-was geïnitieerd door Visser en
ookk Wezelaars eerste opdracht in datzelfde jaar had hij
aann Visser te danken. Naast 'Vader Visser' kwam er na het

overlijdenn van Wezelaars ouders nog een leidsman voor
dee jonge kunstenaar op de proppen, Just Havelaar. Deze
kunstcriticuss en filosoof had met de hem waarschijnlijk
onbekendee architect Visser een ontembaar geloof in de
socialistischee toekomst gemeen. In hun idealistisch streven
ruimdenn beiden plaats in voor de jonge beeldhouwer wiens
kapitaalkrachtigee positie niet geheel onopgemerkt was
gebleven.. Notaris Wildschut schreef op 30 december 1922,
nietsvermoedendd maar profetisch, aan de zoon van zijn
gestorvenn vrienden Matthijsen Grietje Wezelaar: 'Han, het
kann moeielijk zijn voor een jongen van jouw leeftijd om
alleenn je weg te vinden en daarbij het goede pad te houden.
Komm je in moeielijkheden, voor beslissingen waarbij je
voeltt dat je geweten moet medespreken, haal hun gezicht
dann voor je. Je kunt het doen waar en in welk land je ook
bentt en hun herinnering zal je steunen en een besluit
gemakkelijkerr maken.'62

Voirr seulement dans la matière
Dee eerste Franse periode van Wezelaar, de contacten met Just Havelaar
enn Jan van Herwijnen, Wezelaars ontdekking van de mediterrane wereld,
zijnn eerste omzwervingen in Parijs, zijn leertijd bij Zadkine, de Parijse
enn Nederlandse kunstenaarsvrienden, zijn eerste tentoonstellingen,
dee breuk met zijn schoonvader. En, natuurlijk, zijn vroegste, expressionistischee werken
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Hett heeft er alle schijn van dat Han Wezelaar na het
treurigee overlijden van zijn ouders enorme behoefte had
omm de wijde wereld in te trekken. Naaste familie was er
niett en hij beschikte over de financiële middelen om aan
dezee wens te voldoen. In de herfst van 1922 toog hij in
hett gezelschap van Henk Mastenbroek en - de latere
cellistt - Eduard Brick op de fiets richting België. Ze passeerdenn Antwerpen, Brugge, Gent. Mechelen en Brussel
enn Wezelaar noteerde later: 'Ik zag wel dat Laermans en
Ensorr beter waren. Wouters, Meunier, Rodin, J. Fouquet.
Clouet.Corn.dee Lyon. Van Eyck. Beste Hollanders: Van
Gogh,, A. Brouwer. Streuvels. Gent Lam Gods van V. Eyck.
Beguinagess Timmermans. Minne ontdekt.'' Een kleine
collectiee ansichtkaarten van historisch stadsschoon, schilderijenn van Vlaamse Primitieven en beeldhouwwerk van
Meunierr getuigen nog van deze reis die de jongeheren ook
voerdee langs de Grotten van Han! In Frankrijk bezochten
zee Beauvais, Parijs, Versailles en Chartres en trokken ze
langss de Loire. Het waren vooral de middeleeuwse kathedraalbouww en de schatten van Musée Cluny die de oudleerlingg van de kunstnijverheidsschool interesseerden.
Delessenn van Retcra én de geschriften van Havelaar over
Rodinn en Chartres kwamen nu tot leven. De reis was
bovendienn gemaakt op instigatie van Retera, aan wric
Wezelaarr een ansichtkaart vanuit Chartres richtte met
eenn afbeelding van het zuidportaal van de kathedraal.2
Blijkenss zijn notities verbleef hij in december 1922 in Berlijn
waarr bij bij de Sturm Galerie - Potsdammers traEe 134a ansichtkaartenn kocht met fotoportretten van SturmKimstleralss Archipenko, Kandinsky, Klee en Kokoschka
enn experimenteel beeldhouwwerk van William Waucr
enn schilderijen van Alfred Kubin (Galerie Neue Kunst)
enn Marc Chagall (Erster Deutscher Herbstsalon). * Ook de
publicatiee over Archipenko uit 1920 van het Sturm Verlag
namm hij uit Berlijn mee, blijkens de annotatie op het titelblad.. Begin januari 1923 scheepte Wezclaar met twee
vriendenn in op het s.s. Bacchus, een kleine kustvaarder
diee de verbindingen onderhield tussen enkele havenstedenn rond de Middellandse Zee.4 Tijdens dagtochten
verkendenn ze delen van Spanje-onder andere Avila,
Madridd en Toledo. Dit was de eerste kennismaking van
Hann Wezelaar met de mediterrane wereld waaraan hij
eenn halfjaar later voorgoed verslingerd zou raken.
Alless wijst erop dat Wezelaar direct na zijn terugkomst
vann deze reis, eind februari 1923, zijn voorbereidingen
begonn te treffen voor een definitief vertrek naarr Frankrijk.
Ditt was met zijn middeleeuwse kathedralen niet alleen het

landd waarde gemeenschapskunst zijn hoogste niveau had
bereikt,, hier ook was aan het einde van de negentiende
eeuww de moderne beeldhouwkunst geboren. Wezelaar
wildee naar het land van Rodin, het land dat door Havelaar
werdd geroemd om zijn 'schoone Latijnsche traditie' en zijn
bevolkingg met dat aangeboren gemeenschapsgevoel. In
zijnn kleine monografie over Rodin uit 1920 prees Havelaar
Frankrijkk aan als het ideale land voor de kunstenaar^ In
Hollandd loerde naar zijn overtuiging voor de kunstenaar
hethet gevaar 'in de verschrompeling van zijn eenheidsbestaan,, in de engheid en ijlheid van zijn vertroeteld
egotisme.. Zoo vaak vraagt hij zich af waarom hij toch
zichh inspant en voor wie?'6
Dejongee Han Wezelaar moet een fervent aanhanger
vann de kunstcriticus Havelaar zijn geweest. Hun eerste
ontmoetingg vond plaats op 7 januari 1922, nadat Wezelaar
Havelaarr schriftelijk had verzocht een lezing te geven voor
dee leerlingen van de Rijksschool, hetgeen twee maanden
laterr ook zou gebeuren. In Wezelaars bezit was een groot
aantall van de publicaties van Havelaar die vóór of in de tijd
datdat zij contact onderhielden, zijn verschenen." Getuige
dee annotatie kocht hij op 30 augustus 1920, dus anderhalf
jaarr voordat zij in contact met elkaar kwamen, Havelaars
VincentVincent van Gogh dat in datzelfde jaar was uitgekomen. Het
laatstee directe contact tussen Wezelaar en Havelaar heeft
waarschijnlijkk op 26 juni 1924 plaatsgevonden toen de
becldhouwer-in-spee zijn leidsman in Amersfoort opzocht
omm zijn Franse tekeningen te tonen. Na diens dood in 1930
liett Wezelaar het in dat jaar verschenen Het portret door de
eeuweneeuwen heen, Havelaars laatste werk, naar Parijs opsturen
alsookk het aan Havelaar gewijde herdenkingsnummer van
DeStem.datt in juni 1930 was uitgekomen, In een brief van
33 maart 1932 aan de criticus Albert Plasschaert schreef
Wezelaarr dat hij zich gedwongen voelde aan zijn curriculumm toe te voegen 'dat hij niet in de eerste plaats de scholen
off degenen waarmede ik samenwerkte als belangrijk voor
mijnn ontwikkeling beschouw maar eerder, in aanvang, Just
Havelaar,, de bezoeken aan tentoonstellingen en musea en
verderr de Deensche beeldhouwer Adam Fischer, Maillol en
Despiau'.88 Op dat moment, inmiddels geheel in de ban van
hett eigentijdse classicisme, gunde Wezelaar aan Havelaar
nogg een hoofdrol in zijn ontwikkeling. Opmerkelijk
genoegg blijft de criticus onvermeld in de biografie die
Esserinn 1980 schreef op basis van de gesprekken die hij
mett zijn vriend Wezclaar had gevoerd. Op het einde van
zijnn leven beschouwde Wezelaar zijn ontwikkeling vóór
1930,, voor zijn ontmoeting met Adam Fischer, kennelijk
alss weinig relevant.9

Alss leerling van de Rijksschool, een bolwerk van gemeenaanzienn van zijn artistieke kaste. De zelfmoord van
schapskunst,, moet Wezelaar zich thuis hebben gevoeld
Vann Gogh hield hun collectief schuldgevoel levend. Ook
inn de socialistisch-humanistische leer die Havelaar in zijn
Wezelaarss aanvankelijke bereidheid om kunstenaars
publicatiess en lezingen verkondigde. Maar evenzeer zal een
financieelfinancieel te ondersteunen kwam voort uit dit schuldroll hebben gespeeld Wezelaars vurige bewondering voor
gevoell ten opzichte van de kunstenaar. Havelaar en
hethet kunstenaarschap, de underdog van de maatschappij
Bremmerr pionierden ineen tijd waarin de Nederlandse
diee tot taak had deze, aldus Havelaar, een spiegel voor te
kunstgeschiedeniss en kunstkritiek nog in de kinderschoehouden.. Wezelaar wilde zich uit zijn burgerlijke milieu
nenn stonden maar aan de kunstenaar wel een belangrijke,
losmakenn en hij zal zich, serieus als hij al jong was, aanmaatschappelijkee rol was toebedeeld. Dat vroeg om tekst
gesprokenn hebben gevoeld door Havelaars theorieën.
enn uitleg en deze kunstpredikanten voorzagen daarin.
Sowiesoo was de grote ernst waarmee Havelaar de wereld
Daarmeee legden ze de basis vooreen Nederlands fenomeen
beschouwde,, volgens ingewijden het gevolg van zijn door
vann kunstexpiicatiedat na de oorlog van nieuwe impulsen
langdurigee ziektes geteisterde jeugd, een eigenschap waarenn technieken werd voorzien door Jobs Wertheim met zijn
inn Wezelaar zichzelf zal hebben herkend. Hij vond zijn
OpenbaarOpenbaar Kunstbezit, Pierre Janssen met zijn Kunstgrepe
intellectueell leidsman in deze kunstdominee, die met een
Henkk van Os met zijn Beeldenstorm. Dat Havelaar, evenals
religieuzee eerbied het fenomeen van de kunst en zijn
Bremmer,, van tijd tot tijd onder vuur kwam van venijnige
makerss als het ware betastte en daar in bewoordingen uit
criticasterss zal de idealistische Wezelaar en andere geloofshethet tijdperk der Tachtigers, en met flinke porties moraal,
genotenn niet of nauwelijks hebben gedeerd. Havelaar
kondd van deed. In zijn bespreking van de Nederlandse
wass geliefd bij een groot publiek maar werd verguisd door
kunstkritiekk uit de periode 1900-1920 rekent Jan de Vries
dee intelligentsia. Kunstenaar Theo van Doesburg sprak
dee criticus Havelaar tot de zogenaamde teleologische
viaa zijn alter ego I.K. Bonset van een'chemise mal propre
richting:: de kritiek waarin de ontwikkelingen in de kunst
dee Tolstoy'om vervolgens het publiek toe te voegen: 'Het
wordenn verklaard vanuit een vooruitgangsideaal.10
iss om het even of gij Bremmeriaansch.bollandistischof
Havelaarr was immer op zoek naar de waarheid en stelde
opp z'n havelaarsch gecastreerd zijt. Eunuchen zijt gij
zichh de vraag:'Geeft het werk van den kunstenaar mij een
allen.'122 NRC-hoofdredacteurG.G. van der Hoeven
blikk in zijn geestelijk leven?' Onder het motto 'liever kaal
noemdee Havelaar'een eerlijke goede kerel, maar slap
dann aesthetisch' selecteerde hij zijn bonte stal die bestond
alss een zeil'. J.C. Bloemen Anton van Duinkerken lieten
uitt 'waarachtigen'als Aart van Dobbenburgh, Hein von
zichh evenmin onbetuigd en de toen beginnende criticus
Essen,, Jan van Herwijnen,Jan Mankes, Frans Masereel,
A.M.. Hammacherhadook niet veel op met Havelaars
Joriss Minne, Jacob Niewcg en Jan Toorop. 'Ook een schijnkunstkritiek.1^^ Maar Wezelaar, die inmiddels een sikje had
baarr zwakke vorm kan diep van geest blijken... maar is
latenn groeien op de benige kaken en getooid ging met een
zoo'nn vorm in waarheid dan nog zwak te noemen?', vroeg
artistiekee baret, had in Havelaar zijn geestelijk vader gevonHavelaarr zich bij voortduring- retorisch -af." Het ging
denn die hem - in ideologische en praktische zin - de weg
hemm om de louteringsstrijd, om de zichtbaarheid van het
weess naar het beloofde land. Via Havelaar kwam Wezclaar
'doorledenn leed', van de overwonnen ellende en deze zaken
inn de eerste maanden van 1923 in contact met Piet Valkhoff,
enn niet de uiterlijke schoonheid lagen ten grondslag aan de
privaat-docentt in de Franse taal- en letterkunde aan de
r
w aree kunst. Het schone was zelfs verdacht. Ware schoonRijksuniversiteitt van Utrecht, en met Jan van Hcrwijnen.
heidd was overwonnen, gelouterd leed. Dat Van Gogh stevig
Beidee contacten stonden in direct verband met Wezelaars
opp de troon zat in dit wat vaag ideeénrijk van historische,
Fransee plannen.
filosofischefilosofische en maatschappelijke algemeenheden, zal geen
verbazingg wekken. Met zijn 'collega'H.P. Bremmer deelde
InIn naam van Vincent
Havelaarr een dweepzieke voorliefde voor de tragische
Piett Valkhoff zal Wezelaars liefde voor Frankrijk en
autodidactt uit Zundert. Beiden hadden zo hun segment
dee Franse kunst nog verder hebben aangewakkerd.I4 Deze
vann het hongerige publiek van kunstleken - 'amateurs'
inn Hilversum woonachtige taalkundige was vanaf 1918
zoalss ze in Frankrijk worden genoemd-waarvoor zij
privaatdocentt aan de Utrechtse universiteit en werd daar
preekten.. Zo waren er bremmerianen en havclaristen
inn i 924 tot hoogleraar benoemd. Hij was redacteur van
enn beide groeperingen werden door hun goeroe aangedee serie Fransche kunst. Bibliotheek van Fransche letterkunde,
sprokenn op de erfzonde van het Nederlandse volk ten
schilder-,, bouw-, beeldhouw- en tooneelkunst, muziek enz. van
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opp heeft gedaan voor die andere protégé. Van Herwijnen.
dee Leidse uitgever AAV. Sijthoff. Hierin verscheen in [920
Kortt daarvoor had Havelaar over Van Herwijnen gepubliHavelaarss eerdergenoemde, kleine monografie over
ceerdd in zijn eigen blad De Stem, een artikel dat Wezelaar
Rodin.. Valkhoff besteedde aandacht aan de invloed van
laterr zou vertalen voor een Franse vriend. Hij gunde hem
dee Franse literatuur op de Nederlandse en propageerde
bovendienn een belangrijke rol in zijn Het sociaal conflict in de
dee moderne Nederlandse literatuur in Frankrijk. Met
beeldendebeeldende kunst dat in datzelfde jaar uitkwam en waarin
dee Groningse professor j.j. Salverdade Grave was hij in
dee schilder plaatste in een rijtje met Barlach, Van Gogh en
februarii [923 oprichter van het Genootschap NederlandKolhvitz.211 In de correspondentie tussen Van Herwijnen
Frankrijk,, waarvan hij langere tijd het secretariaat beenn Wezelaar, die in april 1923 opgang kwam en bruusk
kleedde.1'' In het jaar daarvoor was Valkhoff voor zijn
zouu eindigen in januari 1924, duikt de naam van Havelaar
verdienstenn door de Franse regering benoemd tot ridder
geregeldd op. Op 15 juni 1923 schreef Van Herwijnen vanuit
vann het Legion d'Honneur.
Colliouree aan Wezelaar: 'Havelaar heeft alle menschen
Hett eerste blijk van contact met Piet Valkhoff dateert
aangeschreven,, die mij al eenige jaren hielpen, maar ook
vann 25 februari 1923 toen Wezelaar de'De drie verzoekinzijj zijn niet in staat iets te doen, een enkele stuurt 25 gulden
genn van Flaubert', een overdruk van een artikel uit Groot
2
NederlandNederland met een vriendschappelijke opdracht kreeg maarr
toe- dat is ook alles.'- Uiteen schrijven van 27 juli 1923
blijktt dat Havelaar voor Van Herwijnen een tentoonstelling
gestuurd.If11 Uit diezelfde maand dateert de oprichtingshadd
geregeld bij Kunsthandel Gerbrandsin Utrecht.
circulairee van het Genootschap Nederland-Frankrijk,
'Utrechtt is heel goed, schreef Havelaar me', aldus Van
waarvann Wezelaar de achterzijde gebruikte als klad voor
1
Herwijnen.2' '
eenn brief. "" Blijkens de brieven van Valkhoff die in het
archieff van Wezelaar bewaard zijn gebleven hield hun
Voorr Havelaar was de schilder en tekenaar Jan van
vriendschapp stand tot Valkhoffs overlijden in 1942. In
Herwijnenn een tweede Van Gogh die met zijn werk de
dee tussentijd informeerde hij geregeld naar Wezelaars
maatschappijj met zichzelf confronteerde. Na een geesteervaringenn in Parijs, nam hij in 1926 plaats in het erecomité
lijkee crisis in i9i8was Van Herwijnen met zijn werk een
vann de eerste expositie waaraan Wezelaar deelnam en
nieuwee wegingeslagen. In de jaren 1919-1920 vervaardigde
wass hij in 1939 betrokken bij de activiteiten rond de tenhijj een serie portrettekeningen van krankzinnigen, waartoonstellingg Rondom Rodin in het Amsterdamse Stedelijk.lS
voorr hij dagelijks afreisde naar de Willem Arntsz Stichting
Hett contact tussen Han Wezelaar en de schilder Jan van
inn Utrecht. Havelaar organiseerde een tentoonstelling van
Herwijnenn in het vroege voorjaar van 1923 zal zeker door
ditt werk in Gebouw Heystee in Amsterdam die tot de
Havelaarr zijn gelegd. Havelaar was een actief fundraiser
omslagg in Van Herwijnens loopbaan leidde. De financiële
voorr noodlijdende kunstenaars en de constructie waarin
armslagg stelde hem in de gelegenheid om kort daarop
Wezelaarr tegen betaling vaneen maandgeld in het Zuid-inn 1921 - naar Zuid-Frankrijk af te reizen, naar eigen
Fransee Collioure les zou krijgen van Van Herwijnen, moet
zeggenn om de ervaringen in het gekkenhuis van zich af
doorr Havelaar zijn uitgedokterd. Het sloeg maar liefst drie
iee zetten. Daarbij wist hij zich gesteund door Havelaar,
vliegenn in één klap: Wezelaar wilde zich verder bekwamen
Richardd Roland Holst, literator Frans Coenen, de onderenn liefst in Frankrijk, Van Herwijnen, die sinds enige tijd in
directeurr van het Rijksmuseum Willem Steenhoffen
Colliouree verbleef, had altijd hard geld nodig en Havelaar
enkelee anderen.24 Met vrouw Anna en de kinderen streek
handeldee vanuit het principe dat één Van Gogh genoeg
Vann Herwijnen neer in het pittoreske vissersdorpje
wass geweest. Nooit meer mocht talent, in dit geval Van
Colliouree aan de Middellandse Zee {in het departement
Herwijnen,, onbemerkt blijven, laat staan wegrotten in de
Pyreneess Orientalcs in de Roussillon}. Zijn eerste brief aan
goot.. De kunstenaar moest zich ongestoord aan zijn verWezelaarr dateert van 15 april 1923 en begint nog vormelijk
hevenn taak kunnen wijden en de maatschappij moest
mett 'Geachte Heer' om te eindigen met het verzoek om
hemm de bestaansmiddelen verschaffen.ll> In 1924 schreef
vann enige tekeningen die Van Herwijnen bij Galerie dArt
Havelaarr aan Wezelaar een brief met het regelrechte verFrancaiss in Amsterdam had geëxposeerd, kiekjes te sturen.
zoekk een 'premie' toe te kennen aan een jonge schilder,
Voorr die kiekjes bedankte Van Herwijnen op 30 april 1923
genaamdd Gerrit Tuynman, die aan de kost moest komen
all vond hij ze 'wat klein', waarna hij Wezelaar van harte
alss timmerman.-" Hieruit moge blijken dal Havelaar op
welkomm heette in Collioure waar het weliswaar prachtig
dee hoogte was van Wezelaars bemiddelde positie en het
wass maar niet louter zonneschijn. 'Ik zit nu al een maand
ligtt dan ook voor de hand dat hij er reeds in 1923 een beroep
tee wachten op 't geid van 't schilderij dat verkocht is aan

'tt Haagsche museum. Nu wil Dr. van Gelder waarachtig
nogg pingelen ook (een prijs voor het museum). Ik zou
eerderr verwachten dat ze wat meer gaven. Maar Van
Deenee zal wel zorgen dat het niet gebeurd.'25 Nog voordat
Wezelaarr was afgereisd naar zijn toekomstig leermeester,
werdd de toon van hun toekomstige verhouding al gezet.
Vann Herwijnen begon op 15 juni 1923 met zijn klaagzang
inn een brief waarin hij meldde dat door de verslechterde
economischee situatie verschillende mensen gestopt waren
mett het sturen van toelages, Havelaars inspanningen ten
spijt.. 'Zooals je ziet spaart het leven ons niet, en komen
dee moeielijkheden op een ogenblik dat we het niet verwachten.. Het leven van Vincent komt me weer fel in de
gedachtenn en dat zal wel zijn bedoeling hebben. De toekomstt voor mij en mijn gezin ziet er zeer triest uit. Vincent
hadd zijn Broeder. [...] In deze toestand ontvang ik je brief
waarinn je me schrijft met een autootje naar ons toe te
komen,, als je nu bedenkt dat essence deze reis per auto
komtt op een dikke drieduizend franken, daarom zegt
mijnn geweten, in naam van Vincent, beste kerel verkoopje
autootjee en zendt ons het geld. Wij kunnen er een paar
jaarr van leven en werken, en kom per trein en neem nu je
getrouwdd bent tweede klas. [... ] Als je dit kunt verwerken,
dann zal je geluk vergrooten en verdiepen, en dat zal ook
zekerr van invloed zijn op je werk. [...] Beste kerel, als je dit
niett kunt verwerken, -geloof me - mijn houding tegenover
jee verandert er niet door, maar ik zou er veel verdriet door
hebben,, omdat ik de vaste overtuiging heb, dat je dan in
dee verdrukking komt in den tijd die komen gaat, ook met
jee werk.'26 Overigens moet de identificatie met de ongelukkigee Van Gogh vrij gebruikelijk zijn geweest in het Nederlandsee kunstmilieu in het interbellum. Ook de schilder
Hermann Gouwe refereert in zijn brieven aan zijn patroon
Regnaultt herhaaldelijk aan het onbegrepen genie. De uitgavee van de brieven van Van Gogh in i9i4hadzo zijn
directee effect.2^
HetHet klare licht

Dee notulen van de lerarenvergadering van de Rijksschooll voor Kunstnijverheid van 6 februari 1923 vermelden
'datt de leerlinge juffr. Visser na nieuwjaar maar éénmaal is
geweestt en daarna zonder iets tee laten weten, niet meer is
verschenen.. Voorzitter zegt dat, wanneer zij terugkomt,
niett meer moet worden toegelaten alvorens zich bij hem te
vervoegen.'2'1** De toenemende omgang met haar aanstaandee echtgenoot zal dit spijbelen van Willy Visser in de hand
hebbenn gewerkt. Wezelaars verhuizing in april 1923 van de
Derdee Helmersstraat naar de Overtoom bracht de gelieven

letterlijkk nog dichter bijeen. Huwelijksplannen werden
gesmeedd en dat het voornemen om daarna direct naar
Frankrijkk te vertrekken al vaste vorm had aangenomen,
magg blijken uit de brief van jan van Herwijnen van
300 april 1923.'Kom julliegerust hoor! Schrijf ons dan
bijtijds,, dat ik dan naar een woning uit kan zien. Het is
hierr prachtig. ..'29
Slechtss één duistere foto getuigt van het huwelijksfeest
opp 27 juni 1923 van Willy Visser en Han Wezelaar, waarop
dee bruidegom geheel is ingeklemd in de familiescbaar van
zijnn bruid. In een brief feliciteerde Van Herwijnen het
bruidspaarr hartelijk om vervolgens, zoals het een goed
havelaristt betaamde, uit te wijden over het sociaal conflict
datdat de wereld in zijn greep hield, over de suprematie van de
politiekk die het einde van iedere cultuurperiode aankondigdee en over Van Gogh en Dostojewski als de redding en
hett geweten van de eeuw. Zijn slotopmerking is pragmatischerr van aard. 'Bij de Grieken bestond reeds voor de
kunstenaarr het "Circom et Tanam", dat wil zeggen zijn
broodd en zijn kunst. Heeft hij andere oogmerken dan zal
datdat aan zijn werk te herkennen zijn. En nu beste kerel, uit
jee brief maak ik op, dat er in dien zin voor jou geen gevaar
bestaat.'^0 0
Vijff dagen na de bruiloft, op 2 juli 1923, vertrok het
jongee paar in het door Van Herwijnen gewraakte 'autootje'
-eenn zogenaamde Bobcar-, voordereis van ruim 1500
kilometerr naar Collioure. De reis, die tot 11 augustus zou
durenn en waarvan Wezelaar de halteplaatsen noteerde,
voerdee hen via Arnhem, Valkenburg en Huy naar
Rochefortt in de Ardennen waar autopech hen drie weken
ophield.. Vervolgens ging dereis via Verdun, Neuchateau,
Dyon,, Lyon, Avignon, Aries en Pezenasom op 11 augustus
19233 bij de Van Herwijnens te eindigen.*' Onderweg had
dezee hen al op een poste restante adres laten weten dat
zijnn kinderen ziek waren en het geld op was.'Dus we zien
reikhalsendd naar wat centjes uit. Je zult wel een groote
onkostenn gehad hebben, maar zie toch wat te sturen.'' 2
'Colliouree - Wezelaars ogen gaan glanzen als hij het
beeldd oproept van het vissersplaatsje aan de Middellandse
Zee',, aldus Esserin zijn biografie uit 1980.'De witgekalkte
huizenkubussenn in een halve maan gebouwd om het
strandd waar de bontgekleurde boten op het zand getrokken
liggen.. Hij zal er de hoge aloé's tekenen en de grillige olijfbomen.. De wijngaarden in de roestbruine heuvels waarachterr ver en blauw de Pyreneeën oprijzen. Maar vooral
ookk de vissers als ze met hun netten bezig zijn en heel het
kleurrijkee leven van de mensen in het plaatsje. Dat hier in
Colliouree 20 jaar eerder Matisse, Derain en Marquet vol

verrukkingg rondliepen en hun prachtige "fauvistische"
vanuitt Collioure hebben bericht, hetgeen deze enigszins
landschappenn op het doek gooiden zou hij pas later onttrachttee te relativeren in zijn antwoord van 4 september
dekken.. Zijn modellen haalt hij uit de Senegalezen kazerne
1923.. Het is de eerste brief uit een intensieve en vermakeenn lang werkt hij op zijn kamertje aan een levensgrote halflijkee correspondentie tussen 'vader Visser'en zijn schoonfiguurfiguur van zo'n mooie zwarte kerel die alle vliegen ten spijt zoonn die in 1928 abrupt tot een einde kwam,'"Visser
urenlangg onbewegelijk en stram in de houding voor hem
schrijftt in zijn hoogdravend maar primitief woordgebruik:
staat,, 's Nachts gaat hij met de vissers mee op sardinevangst
'Zooo het je bekend is ben ik nu direct geen ja broer en ben
enn liggend in het ruim ziet hij door het vierkant van het
noodgedwongenn genoodzaakt, hoogst waarschijnlijk door
openn luik hoog boven zich de sterrcbeelden heen en weer
mijnn rijpere ondervinding je diverse uitlatingen meteen
deinen.. "Ach, het was voor mij een openbaring, dat langzekerr voorbehoud te aanvaarden. Ten eerste je zoo verzaamm ontdekken van deze wereld van het Zuiden waar
heerlijktee werkmansleven ik vermoed dit weleen passie
iederr ding in het klare licht stond te stralen.'"'' Zelf noteerzall zijn een mensch kan zich tijdelijk veel ontzeggen, dat is
dee Wezelaar in 1984: 'Collioure was schilderachtig zoals
nuu eenmaal een luxe individu. [...] Het is voor mij natuurVolendamm schilderachtig was. Ook de mensen waren vol
lijkk makkelijk te critiseeren gezien den strijd welke ik steeds
karakter.. In mijn tekeningen zocht ik karaktergelijkenis
mijnn gehele leven, onder moeilijker omstandigheden als
mett veel en veel details en zonderde minste compositie,
jijj hebt moeten meemaken en nog steeds en [onleesbaar]
well studieus. Maar Collioure was zuidelijk, latijns, een
ookk wil meemaken. [...] Je inkomen deelen, eerst iemand
vreemdee wereld.'^
bewonderenn welke naar je zegt een ernstig man is, om zelf
aann den gang te komen. Zorg er voor niet onder invloed te
inderdaadd was Collioure niet meer het artistieke
komenn van anderen die je geestelijk beheerschen, tracht
centrumm van weleer toen Derain,Foujita, Matisse, Picasso
steedss
jezelf te blijven en je zult zelfleeren kennen. Ik
enn anderen er hadden gebivakkeerd. In 1923 was het niet
belooff je zijn werk in Utrecht te gaan zien. Je hebt toch
meerr dan een pittoresk dorp dat, zoals Volendam aan de
rechtt ook [onleesbaar] eigen kracht, je was toch reeds bij
Zuiderzee,, nog teerde op zijn recente artistieke verleden.
machtee dit Fransche Visschers Type daar te stellen voor je
Wiee er-naast Van Herwijnen -in 1923 in Collioure rondHerwijnenn kende? [...] je behoeft je lesgeld toch zoo duur
liepp was een lokale grootheid als Augustin Hanicotte, die
niett te betalen! Je presteerde toch zelf reeds wat. [...] Wat
vann 1899 tot 1916 notabene in Volendam had gewoond
jeluii verstandhouding met v.H. betreft deze wil ik niet
enn gewerkt, daar zelfs met een dochter van de befaamde
critiseerenn en laat deze vooreigen rekening.'Vader Visser
hotelierr Spaander was getrouwd, maar op advies van
zagg een kaper op de kust, niet vermoedend dat hij korte
Mailloll zich met zijn vrouw nadien in Collioure had
ï55
tijdd later dikke maatjes met Van Herwijnen zou worden.
gevestigd. Wat treft in de door Esser aangehaalde woorMisschienn wel het beste bewijs voor Van Herwijnens
denn van Wezelaar is het ontbreken van ieder spoor van Jan
kortstondigee maar sterke invloed op Wezelaar in 1923
vann Herwijnen, toch Wezelaars betaalde leermeester en
wordtt gevormd door de sociaal-realistische tekeningen
metgezell in die eerste Franse maanden. Zoals al eerder
diee Wezelaar in de zomers van 1923 en 1924 in Collioure en
werdd aangegeven, beschouwde Wczclaar aan het einde van
omstrekenn heeft gemaakt: oude vissersmannen op touwzijnn leven zijn artistieke ontwikkeling vóór 1930 als weinig
slotfen,,
zittend aan de haven of voor een schouw, een
relevantt en Van Herwijnen was in die zin hetzelfde lot
staandee visser behangen met netten, een oud vrouwtje op
beschorenn als Havelaar. Uit veel kan echter worden opgeeenn rieten stoel.?s Niet alleen de sociaal-bewogen ondermaaktt dat de jonge kunstenaar in die zomer van 1923 vol
werpskeuzee maar ook de zware, expressieve lijnvoering
bewonderingg was voor de oudere Van Herwijnen en diens
vievie de bohème. Zoveel mag bijvoorbeeld al blijken uit debrief waarbinnenn de vlakken zijn opgevuld, de doorwerktheid
enn de lichte, expressionistische abstrahering van contoudiee Wezelaar vanuit Rochefort vooruit stuurde. 'We verrenn en details tonen de invloed van jan van Herwijnen
trouwenn je gaarne toe een huisje voor ons te zoeken en ik
-enn indirect Van Gogh-en brengen diens krankzinnigenhoopp zoo dat we 't goed met elkaar zullen kunnen vinden
portrettenn in herinnering. Van de zes grote en drie kleine
enn vóór alles, wat toch alleen ons geluk kan zijn - te slagen
tekeningenn die nog resteren van beide zomers in Collioure,
inn ons werk. Ik bedoel dit laatste natuurlijk niet, alsof we
iss er slechts één gesigneerd - 'W' - en gedateerd: '1924'.i9
beidenn evenveel of even weinig bereikt hadden.'^6 Ook zijn
Ditt is later - wellicht veel later - gebeurd want op een wijze
schoonvader-mett Havelaar en Van Herwijnen één van
-- a la Maillol - zoals Wezelaar pas vanaf de jaren dertig
Wezelaarss raadgevers in deze jaren - zal hij enthousiast
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zowell voor zijn beelden als voor zijn tekeningen is gaan
toepassen.. Welke tekeningen van dit nog bestaande negentall nu direet onder leiding van Van Herwijnen in 1923 zijn
ontstaan,, is op stilistische gronden niet aan te tonen. Twee
portretstudiess van een man in profiel uit 1923, waarvan
alleenn foto's getuigen, sluiten geheel aan bij de overige,
ongedateerdee tekeningen waarvan een aantal ook in 1924
iss ontstaan. Een vervolg op deze tekeningen zijn de. niet
meerr bestaande, tekeningen van Parijse zwervers uit de
winterr van 1923-1924 waarvan Wczelaarin zijn aantekeningenn melding heeft gemaakt. Het 'doorleden leed' van
Havelaarr had hem, gezien die onderwerpskeuze, nog
stevigg in zijn greep.

19211 verscheen de eerste grote monografie door Octave
Mirbeau,, in 1937 gevolgd door die van Judith Cladel. Daarin
wijdtt deze uit over Maillols herkomst uit en verbondenheid
mett die kuststreek aan de voet van de Pyreneeën waar
15000 jaar eerder Griekse kolonisten en daarna Romeinen
voorgoedd een classicistische cultuur hadden gevestigd.
Maarr noch in 1923, noch in het jaar daarop zou Wezelaar
eenn poging ondernemen om de man te bezoeken die hem
alss kunstenaar zeven jaar later definitief zou veranderen.
Zijnn voorkeur ging opdat moment nog uit naar Minne,
Lehmbruckenn Archipenko.naarMendesda Costa en
Barlach,, naar Masereel en andere Vlaamse expressionisten
enn het was vooral de aanwezigheid van Van Herwijnen die
hemm in het 'Pays de Maillol'had doen belanden. Wel klopte
Wezelaarr in die zomer van 1923,0! in die van 1924, aan bij
Gedurendee de zomer van 1923 in Collioure kwamen de
Maillolss 'buurman', de Catalaanse oerbeeldhouwer Manolo
Wezelaarss in contact met het echtpaar René en Lily
Genieys.. Genieys was medicus. Ancien préparateur d'anatomie diee in het naburige Céret woonde.-*- In de eerste decennia
vann de twintigste eeuw was dit plaatsje een trefpunt van
aa la Facullé de Médecine de Lyon, Ancien externe des hopitaux de
kunstenaarss
en schrijvers uit Parijs en Barcelona. Over dat
de
LyonLyon et de Paris, lauréat de la Facuhé des Sciences et de la Faculté
bezoekk
aan
Manolo
vertelde Wezelaar in 1980 aan Esser:
MédecineMédecine de Toulouse, zoals zijn briefpapier voluit vermeldt.
'Eenn dik donker mannetje dat in een klein kamertje aan
Hijj had een praktijkgehad in zijn geboorteplaats Baixas,
tafell een beeldje zat te boetseren, met om zich heen een
niett ver van Collioure. In de Eerste Wereldoorlog was hij
groepp luidruchtig kleppende zwarte Catalaanse vrouwalss soldaat door het gas invalide geraakt en indirect had dit
tjes'.-^^ Manolo was beïnvloed door Maillol, maar zijn
tott gevolg dat hij enkele jaren later zou gaan lijden aan een
plastiekenn van het Catalaanse volksleven zijn primitiever
extremee vorm van achtervolgingsangst, die hem in 1929
enn picturaler, van een zeer aards classicisme dat - opvalvoorgoedd in een krankzinnigengesticht deed belanden.
lendd genoeg - sterk spreekt uit enkele kleinplastieken die
Maarr in 1923 was Genieys nog een uiterst gecultiveerd en
Wczelaarrondd 1930 zou maken. Tijdens dat bezoek aan
gedistingeerdd heer die zijn vriend Wezclaar inwijdde in de
Cérett zal Wezelaar ook Maillols Monument aux Morts
Fransee literatuur, met hem filosofeerde over de kunst en
hebbenn gezien, dat daarin 1922 was onthuld.
uitvoerigg inging op zijn werk. Dat ook Van Herwijnen een
roll in deze vriendschap heeft gespeeld, mag blijken uit het
Naa een tocht met Van Herwijnen door het Spaanse
feitt dat Wezelaar Havelaars artikel over Van Herwijnen uit
grensgebiedd bleven Han en Wil Wezelaar eind september
19222 voor Genieys in het Frans vertaalde.^0 Genieys nam
19233 achter in Collioure. De schilder reisde met vrouw en
Wezelaarr in die zomer van 1923 mee naar Perpignan om op
kinderenn af naar Nederland om zijn tentoonstelling in
dee binnenplaats van het stadhuis Maillols La Mediterranée
Utrechtt voor te bereiden. Ondanks het feit dat Wezelaar
tee bekijken, een beeld dat de jonge beeldhouwer pas enkele
alleenn de maanden augustus en september les van Van
jarenn later op waarde zou gaan schatten.
Herwijnenn had gekregen, bleef hij voorlopig maandelijks
ƒ100,-- doorbetalen. In oktober schreef Van Herwijnen aan
Aristidee Maillol woonde en werkte op dat moment in
Wezelaar:: 'Het zal nu wel wat langer duren voor wij weer
hethet nabijgelegen Banyuls-sur-MeM1 In 1893 w ^s hij terugbijj elkander zijn, en weer hard aan 't werk kunnen gaan.'-+4
gekeerdgekeerd naar zijn geboorteplaats waar hij een tapijtweverij
Hett zou er niet meer van komen. Ondertussen had zijn
hadd opgezet. Twee jaar later had Maillol daar zijn eerste
oudee klasgenoot van de Rijksschool, Henk Mastenbroek,
beeldjess gemaakt; de publicatie daarover in 1902 bracht
zichh bij de Wezelaars gevoegd nadat hij in Neurenberg de
zoveell succes dat hij er ook een atelier in Marly-le-Roi, even
StaatlichesStaatliches Bauhaus Weimar Ausstellung had bezocht. V
tenn westen van Parijs, op kon gaan nahouden. Daar bracht
daaruitt had Mastenbroek enthousiast geschreven over
hijj de zomers door terwijl hij in Banyuls overwinterde.
Gropius,, Kandinsky en Klee en zijn vriend met licht
Naa de Eerste Wereldoorlog was Maillols roem gevestigd
verwijtt toegevoegd: 'Hoe kom je toch zoo met Barlach?'4>
enn kreeg hij opdrachten voor oorlogsmonumenten in
Gezamenlijkk vertrokken ze half oktober naar Parijs.
Banyuls,, Céret en andere plaatsen in de Roussillon. In

(zwervers).. Veel bezoek aan tentoonstellingen', en ook in
Datt Wezelaar in 1923 niet alleen heeft getekend maar ook
zijnn eerder aangehaalde brief van 3 maart 1932 schrijft hij
geboetseerd,, blijkt uit enkele foto's. Waarschijnlijk nog in
aann Plasschaert in gelijke bewoordingen.>' Uit de brieven
Amsterdamm had hij een vrouwelijke tors (oc 4, afb. p. 31)
blijktt dat de Wezelaars in december 1923 woon- en werkgemaakt,, een langgerekte figuur met onuitgewerkte gelaat
ruimtee hadden gevonden in derueTronchetop nr. 21, een
enn hoog voorhoofd, die sterk geïnspireerd lijkt op het
straatt achter de Madeleine. 'Lollig jelui zoo spoedig een
vrouwelijkk naakt (of kariatide) van Johan Polet uit circa
atelierr gevonden hebben', schreef johan Visser aan zijn
1918.. Dit beeldje, dat in 1920 in Wendingen werd afgebeeld,
schoonzoon.. 'Bevalt het je nog steeds goed dat bohémien
iss op zijn beurt weer sterk verwant met de torsen die
leven?? Er is een zeer prettige kant aan vind je niet? [...]
Wilhelmm Lehmbruck tussen 1910 en 1920 heeft gemaakt.46
Gaatt het nogal met het krijgen van je modellen? [... ] In
Inn Collioure boetseerde Wezelaar een kop van Jan van
elkk geval wensch ik je veel succes met je werk en raad je
Herwijnenn (oc 5), door hem later ook aangeduid met de
voorzichtigheidd aan met de menschen waar je mede in
titell Dogmatische kop, die in zijn abstrahering veel overaanrakingg komt.'52 Ondertussen hadden - noodlottiger
eenkomstenn vertoond met de zelfportretten van John
konn haast niet - Jan van Herwijnen en Johan Visser elkaar
Radeckerr (1912) en Hildo Krop (1918), die op hun beurt
inn Amsterdam bij toeval ontmoet. Vissers aanvankelijke
teruggaann op Raymond Duchamp-Villons Portret van
wantrouwenn was omgeslagen in groot enthousiasme voor
BaudelaireBaudelaire uit 1911.47 Allemaal kale koppen die ontstonden
dee schilder die op zijn beurt triomfantelijk berichtte: 'Zeg
inn een tijd dat bevriende kunstenaars elkaar uit solidariteit
jongenn - vanmorgen kwam ik vader Visser tegen. Ik zag
kaalkniptenn en daarmee uiterlijk te kennen gaven dat ze
hemm in de verte aankomen, en sprak hem aan. Verdomd
allee romantiek hadden afgezworen en zakelijk en nuchter
geschiktee kerel.'53 Dat de twee elkaar gevonden hebben
stondenn 'in de werkelijkheid van een nieuwe tijd',48 Naturablijktt ook uit Van Herwijnens volgende brief: 'Bij de fam.
listischerr is de tors naar een Senegaleze soldaat (oc 6) die
Visserr was ik al een paar maal. A.s. vrijdag ga ik met vader
kwamm poseren, de levensgrote halffiguur van zo'n mooie
Visserr naar Utrecht. Ik vind 't een reuzevent. [... ] Van de
zwartee kerel' waaraan Esser refereert, een echte studie die,
weekk hebben we zitten boomen tot laat in de nacht en heb
zoo blijkt uit een oude foto, door Wezelaar in gips werd
fijnn geslapen op een matrasje in de huiskamer.'5**
afgegoten. .
Wezelaarr had Jan van Herwijnen zijn eerste Franse
tekeningenn meegegeven om die aan Havelaar te tonen.
Halff oktober 1923 namen de Wezelaars in Parijs hun intrek
Waarschijnlijkk is het daar niet van gekomen, want terwijl
inn het Central Hotel, 58 rue de la Bruyère, nabij de Porte
Vann Herwijnenss vrouw in de Spinozakliniek lag met een
dess Lilas. Aan zijn schoonvader schreef hij op 22 november
onduidelijkee maagkwaal - zij bleek zwanger te zijn -,
1923:: 'U hebt al van Wil gehoord dat we dagelijks op zoek
bivakkeerdee
de schilder zelf met zijn twee kinderen bij een
zijnn naar een atelier en woning. De kamer is op zich zelf
vriendenn was hij, zoals gewoonlijk, druk in de weer geld
niett zoo moeilijk maar een werkruimte rez de chaussée en
bijeenn te schrapen. De tentoonstelling van Van Herwijnen
goedd verlicht is niet te vinden. Parijs is overvol. Wij denken
bijj Gerbrands in Utrecht had namelijk niets opgeleverd.
err dan ook over als wij begin volgende week niets gevonden
Vaderr Visser werd mede ingeschakeld in het hulpprohebbenn alvast kamers te huren en dan naar Holland te
gramma,, maar ook de jonge vriend in Parijs bleef niet
gaann om eenige meubels en linnengoed over te sturen.
buitenn schot. 'Heusch Han, als alles spaak loopt, dan is de
Wijj kunnen dan op minder kostbare en rustige manier
eenigstee oplossing dat we de kar verkoopen. Met de hulp
verderr zoeken en ik kan dan tenminste met teekenen aan
vann vader Visser zullen we er wel een duizend voor krijgen',
'tt werk gaan.'49
schreeff Van Herwijnen.55 Bedroefd over het overlijden
Esserr beschreef die eerste maanden als volgt, "s Morvann Havelaars vrouw schreef hij op 1 januari 1924 aan
genss in het eigen atelier en 's middags modeltekenen bij
Wezelaar:: 'Ik ben nog steeds zoekende naar geld. Han,
Colarossioff in "La Grande Chaumière", staande naast die
uitt ons laatste gesprek heeft zich het gevoel aan mij opgesomberee jongeman met zijn wilde haardos: Giacometti. En
drongen,, dat er van een volkomen vertrouwen van jou naar
dann al die uren dwalen door het Louvre waar hem de oude
mijj niet aanwezig is. Ik heb den laatsten tijd de vreeselijkste
Egyptenarenn en archaïsche Grieken een openbaring zijn
dingenn doorgemaakt. Waarom kon jij eigenlijk niet de veroff de "galeries doen" op de rive gauche vol van die vreemde
50
antwoordelijkheidd op je nemen als borg voor de ƒ 1.200,- te
nieuwee schilderijen.' Wezelaars eigen notities over deze
zijnn die ik dan zou krijgen? [...] Jij zou toch het vertrouwen
eerstee Parijse maanden vermelden: 'Uitsluitend tekenen
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moetenn hebben, en het weten, dat ik zoo spoedig als
mogelijkk is, je van dien zorg zou trachtten te bevrijden.,:>6
Wezelaarr antwoordde op t februari 1924, nadat zijn eerste
brieff onbeantwoord was gebleven: 'Wat is de reden waaromm je niet antwoordt op mijn la at sten brief'' Is het werkelijkk het eenigst wat je doen kunt ons zóó botweg te laten
stikken?? Jan, waarom geen verklaring voor je houding
gegevenn zooals ik 't deed van de onze?'>' Een notitie bij het
afschriftt van deze brief vermeldt het bedrag dat Wezelaar
inn totaal aan Van Herwijnen heeft betaald: ƒ670,-. Oftewel:
bijnaa zeven maanden lesgeld waarvan Wezelaar slechts
tweee maanden gebruik had gemaakt. Waarschijnlijk was
hethet de bedoeling geweest dat de lessen spoedig hervat zoudenn worden, maar Van Herwijnens verblijf in Nederland
duurdee langer dan hij had verwacht en de schilder zal een
dringendd beroep op zijn jonge vriend hebben gedaan om
doorr te gaan met het voorschieten van het lesgeld. Toen
duidelijkk werd dat de lessen niet meer hervat zouden
worden,, stopte Wezelaar met het maandgeld en was hij
ookk niet meer bereid borg testaan voor Van Herwijnens
verderee avonturen. Wezelaars eerdere onzakelijke opstellingg wordt, zoals hierboven werd aangegeven, verklaard
doorr zijn vurig streven kunstenaar te worden endeeke
gaann uitmaken van hun kringen. Niet onbelangrijk ten
slottee zal ook de pressende aanwezigheid van Havelaar
opp de achtergrond zijn geweest.
'Herwijnenn is van het Toneel hè, maak je daar geen
zorgg over', schreef Vader Visser niet zonder opportunisme
aann zijn schoonzoon. Het contact tussen Wezelaar en Van
Herwijnenn was inderdaad voorgoed verbroken, al zijn zij
elkaarr nadien ongetwijfeld bij verschillende gelegenheden
tegenn het lijf gelopen. Rond 1930 verkeerde Van Herwijnen
namelijkk in dezelfde kringen van Nederlandse kunstenaars
inn Parijs als Wezelaar en ook bij diverse tentoonstellingen
vann deHollandsche Kunstenaarskring in de jaren dertig
warenn zij beiden betrokken. Veel later, ergens in de jaren
zestigg tijdens een wandeling door de Utrechtsestraat, wees
Hann Wezelaar zijn vrouw op een kleurrijke figuur met
eenn bosje bloemen op het stuur van zijn fiets. Het was Jan
vann Herwijnen, de man die hem had geïntroduceerd in
dee wereld van het klare licht.
Ondertussenn begonnen de V/ezelaars in Parijs hun draai
tee vinden, "s Middags laat als het licht te slecht wordt voor
hett werk is er de Döme, waar schrijvers, schilders en beeldhouwerss zich verdringen aan de tafeltjes met een apéro voor
zich.. [...] Maar Wezelaar had toch te weinig van een lion
hunterhunter in zich om van tafel naar tafel te springen om met

iederee beroemdheid kennis temaken. Wel zou hij zich eens
opp straat aansluiten bij een schare eerbiedig luisterende
jongee beeldhouwers verzameld rond een kleine grijze man
diee met vorstelijke gebaren een betoog over architectuur
hield.... Bourdelle.'58
Eenn jager of niet, vrijwel meteen nadat de Wezelaars in
ParijsParijs gesenled waren, kwam hij in de eerste maanden van
19244 in contact met een gemêleerd gezelschap kunstenaars
waarinn de namen opvallen van de beeldhouwer Banninger,
dee literator Léon Werth en de schilders Eugène Corneau
enn Charles Berthold-Mahn. De Zwitserse beeldhouwer
Ottoo Banninger-de'herdersjongen met blauwe ogen'
zoalss Wezelaar aan Esser vertelde - was een leerling
vann Bourdelle en - later - echtgenoot van een andere
Parijsee beeldhouwer die Wezelaar ook zou leren kennen:
Germainee Richier. De essayist, novellist. filosoof en criticus
Léonn Werth is vooral de geschiedenis ingegaan als de
jeugdvriendd aan wie de schrijvende piloot Antoine de
Saint-Exupéryy zijn wereldberoemde ie petit prince (1943)
heeftt opgedragen. Werth, van joodse afkomst en een
ferventt aanhanger van de bolsjewieken, was de auteur van
hett nu vrijwel vergeten maar in die jaren bekende la maison
blanchee (1924), waarvan zich een door de auteur gesigneerd
enn aan Wil Wezelaar opgedragen exemplaar bevindt in de
bibliotheekk van Han Wezelaar. ^ De omslag van dit bock
werdd geïllustreerd door Charles Berthold-Mahn, over wie
hieronderr meer. Naast literatuur schreef Werth kritieken
enn monografieën over kunstenaars als Bonnard (1923),
Puvisdee Chavannes (1926), ChanaOrloff(i927)6oen
Monett (1928) en stelde hij catalogues misonnées; samen over
dee grafiek van Bonnard en Maurice de Vlaminck. Werth en
dee schilders Corneau en Berthold-Mahn waren bekenden
vann René Genieys, met wie Wezelaar sinds de zomer van
19233 bevriend was gebleven en die in Beauchamp nabij
Pontoisee overwinterde, maar ook een appartement in
Parijss had. Daar, inderuejouffroy 14 in het 17de arrondissement,, zullen Han en Wil Wezelaar door Genieys zijn
geïntroduceerdd in dit progressieve Parijse milieu van
artiestenn en intellectuelen. Niet zozeer de bohème van
Montparnassee was het dus waarmee zij in aanraking
kwamenn en waarin het merendeel van de Nederlandse
kunstenaarss dook. Charles Berthold-Mahn was een Parijse
schilderr en illustrator van Duits-joodse aftomst.61 Op
adviess van de kubistische schilder Albert Gleizes had
hijj voorde kunst gekozen. In het interbellum verwierf
Berthold-Mahnn een reputatie met zijn getekende portrettenn van destijds bekende literatoren als Aveline, Béraud,
Duhamel,, Verlaine, en met zijn illustraties bij het werk

vann onder anderen Charles Dickens. Als schilder exposeerdee hij zijn werk op de Salon d'Automne en de Salon des
Tuileries.. Uit een briefje van Berthold-Mahn van april 1924
blijktt dat Wezelaar zijn tekeningen is komen tonen in
Berthold-Mahnss atelier in de rue de Seine 27 en ook gedurendee 1925 onderhielden beiden - daarvan getuigen de
brievenn in Wezelaars archief- nauw contact.62 Eugène
Corneauu was een landschapsschilder in de trant van de
Nabiss die ook in de Roussillon heeft gewerkt.^ Vanaf
19211 was Corneau sociétaire van de Salon d'Automne en
vanaff 1923 exposeerde hij mee op de Salon des Tuileries.
Inn Nederland werd zijn werk in de jaren rond 1930 getoond
doorr de Haarlemse kunsthandelaar J.H. de Bois. Naar
verluidtt waren het Berthold-Mahn en Corneau die
Wezelaarr hebben geïntroduceerd bij de toen al beroemde
beeldhouwerr Charles Dcspiau, maar die introductie heeft
waarschijnlijkk pas rond 1930 plaatsgevonden.6** Het was in
iederr geval wel Berthold-Mahn die inn circa 1930 Wezelaar
meenamm naar de Deense beeldhouwer Adam Fischer in
Arcueil,, een ontmoeting met verstrekkende gevolgen,
zoalss we later zullen zien.
Inn maart 1924 waren de Wezelaars van de omgeving
vann de Madeleine verhuisd naar het westelijke, ióde arrondissementt van Parijs, naar de Hameau Boileau, lóbisnr. 1
inn de rue Boileau 38. Daar zouden ze ruim een jaar blijven
wonen.. In juni reisde Han Wezelaar voorkorte tijd alleen
naarr Nederland om enkele zaken te regelen. Op 18 juni
tekendee hij in Amsterdam een papier waarmee hij eigenaar
werdd van alle aandelen van de door zijn schoonvader kort
daarvoorr opgerichte N.V. Bouw- en Handel Maatschappij
'Arendshoven',, een onheilspellende daad. Visser had hem
eerder-- a la Micawber- laten weten 'zeer goede vooruitzichten'' te hebben.^ Een week later later ging Wezelaar op
bezoekk bij Just Havelaar in Amersfoort om zijn tekeningen
-- en misschien ook foto's van zijn eerste beelden - te laten
zien.. Onbekend is hoe Havelaar heeft gereageerd. Waarschijnlijkk heeft hij zijn pupil aangemoedigd de ingeslagen
wegg te vervolgen, want van een ommezwaai was voorlopig
-- nog - geen sprake.
Inn augustus 1924 reisden de Wezelaars wederom af naar
Collioure,, waar ze nu ruim vier maanden zoudenverblijvenn bij Descleaux, een plaatselijke kuiper die kamers
verhuurde.. Daar werden ze opgezocht door twee jonge
echtparenn uit Amsterdam: Gerrit en Lientje Tuynman en
Joopp en Ada ter Veer. Wellicht dateerde de vriendschap
vann Wezelaar met Ter Veer uit de jaren dat zij beiden de
'museumscholen'' bezochten. De Amsterdamse tekenaar

enn schilder Joop ter Veer was leerling geweest van Huib
Lunss op de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers
enn verdiende zijn brood als tekenleraar in het middelbare
onderwijs.. Inde jaren 1924-1934 correspondeerde hij
regelmatigg met Wezelaar die ook wel bij de Ter Veers
logeerdee als hij in Amsterdam moest zijn. Dat Ter Veer als
kunstenaarr nauw betrokken bleef bij de artistieke groep
waartoee ook Wezelaar na zijn terugkeer in Amsterdam in
19344 zou gaan behoren, blijkt niet alleen uit een artikel over
zijnn werk in een aflevering uit 1936 van de Kroniek van hedendaagschedaagsche Kunst en Kultuur66 en uit zijn tentoonstelling in
19700 bij Santee Landweer, de Amsterdamse kunsthandel
diee sedert de jaren dertig werk van 'Franse' Nederlanders
toonde.. Gedurende zijn leven legde Ter Veer een collectie
tekeningenn en grafiek aan waarin vrijwel alle kunstenaars
uitt Wezelaars directe omgeving waren vertegenwoordigd:
onderr anderen Tjerk Bottema, Paul Cornet, Kogan, Krop,
Gestell enJohnRadecker.67 Door Ter Veers huwelijk met
eenn zuster van Hildo Krop, zal zijn betrokkenheid bij deze
kunstenaarsgroepp nog groter zijn geworden.
Dee in het Noord-Hollandse Bergen geboren Gerrit
Tuynman,, een bouwkundig tekenaar, was niet alleen een
bekendee van Henk Mastenbroek maar ook een protégé van
Havelaar.6SS De eerder aangehaalde brief van Havelaar geeft
aann dat deze onder het mom 'liever kaal dan aesthetisch'
Tuynmann al in het vroege voorjaar van 1924 in Wezelaars
aandachtt had aanbevolen. Havelaar schreef: 'De schilderstudies,, die ik onlangs van hem zag, wijzen op een
duidelijkee coloristische begaafdheid, hoe moeizaam
geschilderdd ze over't algemeen ook nog waren. [...] Hij is
eenn autodidact, maar van de goede soort. Hij maakt het
zichh niet makkelijk maar studeert. Er was dan ook een
duidelijkee groei te bespeuren in 't werk. [...] Ik heb vertrouwenn in Tuynmans toekomst, hoe dreigend die er soms
ookk uit moge zien. Het zou mij buitengewoon verheugen,
indienn jullie hem de premie toekenden.'69 Mogelijk bevondenn Gerrit Tuynman en Lientje Tuynman-Verhoeven zich
all sinds januari in Collioure maar in ieder geval bleven
zee in het zuiden nadat Tuynman eind 1924 werk had
gevondenn bij een architect in Montpellier^0 Daar werden
zee in de zomer van 1925 bezocht door de Wezclaars die van
augustuss tot en met oktober in Montpelüer zouden bivakkeren.. In 1929 vestigde het gezin Tuynman-inmiddels met
vijff kinderen - zich in Parijs waar het ongetwijfeld in contactt is gebleven met de Wezelaars. In 1932 keerde Gerrit
Tuynmann met zijn gezin definitief terug naar Nederland,
waarr hij de kost bleef verdienen als bouwkundig tekenaar
enn zich verder vooral zou inzetten voor de artistieke loop-

Lionn Cachet, Mendes da Costa en R.N. Roland Holst en
verderr uit jongere representanten van de Amsterdamse
Schooll als Krop en John Radecker. Deze Nederlandse
inzendingg werd getoond in het door Frits Staal ontworpen,
zeer'Amsterdamse'Nederlandsee paviljoen en in enkele
zalenn van de Galerie de 1'Esplanade des Invalides en het
Grandd Palais."4 Westerman behoorde als medewerker
vann de Dienst Publieke Werken. Afdeling Gebouwen
vann de gemeente Amsterdam tot de 'harde kern' van die
Amsterdamsee School."' Of Wezelaar inderdaad als Parijse
gidss heeft gediend voor zijn schoonvader en diens vriend
enn of de laatste hem in contact heeft gebracht met genoemdee beeldhouwers blijft onduidelijk. Het is wel duidelijk dat
Wezelaargrotee interesse had in de ontwikkelingen van de
modernee Nederlandse beeldhouwkunst en dat hij oudere
collega'ss als Krop en Radecker graag wilde ontmoeten.
Uiteenn brief van vader Visser van 11 februari 1926 blijkt dat
dezee op verzoek van zijn schoonzoon een tentoonstelling
inn Amsterdam had bezocht, zeer waarschijnlijk van de
Nederlandschee Kring van Beeldhouwers, waarvan hij de
prospectuss en enige kritieken meestuurde en nog zou
trachtenn enig fotomateriaal te bemachtigen. '[D]e arbeider
uitgevoerdd door Polet deze leek mij wel het beste der
inzendingenn eveneens inzending Raedecker', aldus
Visser."6 6
Kortt voordat de Wezelaars voor de derde achtereenvolgendee zomer naar het zuiden trokken, verhuisden ze in
Parijss van het westelijke arrondissement naar de zuidelijke
banlieue.banlieue. Daar, in het dorp Montrouge, betrokken ze een
ateliercomplexx aan de Route d'Orléans nummer 111
(Atelierr H'), waar ze bijna drie jaar zouden blijven wonen.
Ondertussenn bleef Wezelaar door zijn schoonvader geïnDeDe maanden augustus tot en met oktober 1925 brachten
formeerdd over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse
dee Wezelaars door in Montpellier, bij de familie Lacour in
beeldhouwkunst.. In het voorjaar van 1925 kwam Visser
dee Villa des Lauriers in de rue St. Berthomien. Uit het curribijj zijn dochter en schoonzoon logeren in het gezelschap
culumm dat Wezelaar in 1932 aan Plasschaert stuurde, blijkt
vann de Amsterdamse architect Arend Jan W'esterman,
datt hij zich vanaf de zomer van 1925 volledig was gaan toe'eenn speciale vereerder van HildoKropen John Radecker,
leggenn op de beeldhouwkunst. Wezelaar voegde eraan toe:
tevenss een vriend van beide', zoals hij schriftelijk aankon'geenn teekeningen meer gemaakt om deteekeningen; van
digde."'' 'Deze zou gaarne met mij binnenkort voorcenige
nuu af aan uitsluitend beeldhouwen'.""' Uit die zomer datedagenn naar Parijs komen ter bezoek tentoonstelling ik
renn de hierboven genoemde portretstudies van Gerrit
gelooff dat jij hier veel aan zou hebben deze te leeren kenTuynmann die alleen nog door foto's bekend zijn: een borstnenn daar je dan van beider bovengenoemden hun levensbeeldd in gips (oc 9) en een kop in steen (oc 10), het laatste
wijzee en opleiding zou vernemen en persoonlijk met hun
sterkk verwant met de kop van Jan van Herwijnen uit 1923
inn aanraking zoude kunnen komen.'Visser refereerde aan
(occ 5). Verder ontstonden in [925, het eerste jaar waarin
dee opening van het Nederlandse paviljoen op de Exposition
hijj zichzelf
internationaleinternationale des Arts Décoratifs et Industriels Modemes
op als beeldhouwer beschouwde, een gipsen portretstudiee van een vrouw (oc 7, afb. p. 31}, en een - nog
277 mei 1925. De Nederlandse selectie stond geheel in het
bestaandee - uil in terracotta (oc 11). Een harmonicaspeler
tekenn van de Nederlandse gemeenschapskunst en bestond
ingips(oc8)zalzijnn ontstaan inde winter van 1925-1926,
uitt oudere kunstenaars uit de omgeving van Berlage als

baann van zijn dochter Dora. Tot op het einde van zijn
levenn onderhield Wezelaar contact met Tuynman, zij het
sporadisch.. Van hun vriendschap getuigen de twee portrettenn die Wezelaar in de zomer van 1925 in Montpelliervan
Gerritt Tuynman maakte (oc gen 10). Een daarvan exposeerdee hij op zijn eerste tentoonstelling in 1926.
Bijj zijn terugkomst in Parijs half december 1924 zal
Wezelaarr de draad weer hebben opgevat: werken op het
eigenn atelier, tekenen naar model op één van de particuliere
academies,, tentoonstellingen en musea bezoeken, kennismakenn met andere kunstenaars in Parijs. Vooral met de
eerdergenoemdee Berthold-Mahn heeft hij, blijkens de
briefjes,, in het jaar 1925 nauw contact onderhouden. Uit
enkelee brieven van zijn vriend Henk Mastenbroek blijkt dat
Wezelaarr immer ernstig en zelfs enigszins tobberig aan het
werkk was. 'Genoegen deed me niet alleen wat je schreef
overr vooruitgang maar ook je meer vertrouwen in je eigen
werk',, schreef Mastenbroek op 3 maart 19240m te vervolgenn met: 'Het is niet mogelijk dat je altijd vertrouwen hebt
inn je eigen werk. [...] Maar maak jij ook werk waar je mee
inn je schik bent, en dat ben jij niet gauw hè; je critiek over
dee naïeve tevredenheid van Herwijnen. Dan is dat ook dubbell goed.'"1 Op 25 november 1924 schreef Mastenbroek:
'Benn het met je eens dat je werkt langs de weg van de
natuurstudie.. '~- Deze werkwijze was-kennelijk-een
weloverwogenn keuze geweest in een tijd dat de expressionistischee stilering - ook in Wezelaars werk - nog de toon
aangaff en het werken naar model als een min of meer
academischee praktijk uit het verleden werd beschouwd.

vann Jan Wolkers over zijn leertijd bij Zadkine in 1957 op
dee toen al enigszins verlopen Académie de la Grande
Chaumière.. Wolkers beschrijft hoe het naaktmodel door
Zadkinee 'op een verhoging [werd] gezet met een mandoMonn êlhe
linee tegen zich aan geklemd als een dikbruin keverkind'.s4
Esserr tekende in 1980 uit Wezelaars mond op hoe deze
Inn 1925 moet de jonge Zadkine zich ook al van dat compoinn 1920 werd geboeid dooreen grote tentoonstelling van
8
sitiemodell hebben bediend, getuige de eerste geboetseerde
Zadkinee in Parijs." Toen hij kort daarop aan de deur van
figurenn met muziekinstrumenten in het oeuvre van zijn
eenn artiestencafé een papier zag hangen met de tekst:
leerlingg Han Wezelaar. Wezelaar zal het werk van Zadkine
'Zadkinee geeft lessen', meldde hij zich aan als leerling.
waarschijnlijkk pas in Parijs hebben leren kennen. In 1914
'Wee waren met zijn drieën in'tbegin', aldus Wezclaar,
hadd Zadkine reeds gedebuteerd in Nederland met drie
'enn stonden in een winkel met gewitte ramen waar ook
beeldenn en twee tekeningen op een tentoonstelling van
"Iee maitre lui-mème" stond te werken. Zaterdags ging ik
Dee Onafhankelijken in het eigen expositiegebouw van
vaakk naar zijn "jour" waar Zadkine dan met een wrijds
dezee vereniging aan de Amstelveenseweg in Amsterdam.
gebaarr naar mij wees; "Mon élève".'"^ De tentoonstelling
Wezelaarr was toen echter pas veertien jaar oud en niets
waaraann Esser refereert zal de eenmanstentoonstelling bij
wijstt erop dat hij zich op die leeftijd al voor de moderne
Galériee Barbazanges in de rue la Boétie in 1926 zijn geweest
beeldhouwkunstt interesseerde. Negen jaar later, in 1923
diee Wezelaar ongetwijfeld heeft bezocht. Maar waarschijntoenn Wezelaar in Frankrijk verbleef, exposeerde Zadkine
lijkk was dit niet de aanleiding voor zijn aanmelding bij
maarr liefst drie keer in Nederland: bij Kunsthandel
Zadkine.. In 1932 schreef Wezelaar namelijk aan Plasschaert
Gerbrandss in Utrecht, bij de Hollandsche Kunstenaarsreedss in de winter van 1925*3 maanden op het atelier van
kringg in Amsterdam (met onder andere de in Nederland
Zadkine'' te hebben gewerkt.8" Van de jongeren had
verblijvendee Belgen Vermeire en Cantré) en met de NederZadkine,, evenals Chana Orloff, veel succes geoogst met
landschee Kring van Beeldhouwers in Rotterdam.8^ In 1924
zijnn inzending op de Exposition Internationale des Arts
enn 1926
DécoratifsDécoratifs et Industries Modernes in het voorjaar van 1925
en zou Zadkine nogmaals met De Onafhankelijken
hethet ligt voor de hand dat Wezelaar aan deze tentoonstelling exposeren,, nu in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Zijnn inzending voor die laatste tentoonstelling reisde door
refereerde,, toen hij aan het einde van zijn leven vriend
naardee eerste tentoonstelling waaraan Wezclaar zelf zou
Esserr over deze periode vertelde.8' De 'winkel met gewitte
deelnemen::
in de zomer van 1926 inOisterwijk.
ramen'' was Zadkine's atelier in de rue Rousselet 35, nabij
Alss havelarist op zoek naar het pure en het waarhethet westelijke einde van de boulevard Montparnasse, waar
achtige,, is het logisch dat de jonge beeldhouwer Wezelaar
hijj van 1915 tot 1928 woonde en werkte. In dat laatste jaar
kooss voor de emotionele en expressieve kunstenaar
vertrokkenn Zadkine en zijn geliefde Valentine Prax naar
Zadkinee als leermeester. Aan Esser vertelde Wezelaar dat
deruedAssasnr.. 100/bis waar hij tot zijn dood in 1967 is
hijj zich in die tijd bijzonder aangetrokken voelde tot de
gebleven.. In [926 sprak Zadkine reeds van zijn Fxole, met
Belgischee expressionisten De Smet, Permeke, Masereel en
hett handvol leerlingen op dat moment een ruim begrip.82
datdat hij in Zadkine'iets vond dat daaraan verwant was'.86
Sindss Zadkine in de jaren vóór 1920 het kubisme had
Veell is er over die drie maanden leertijd in de rue Rousselet
omhelsd,, tekende, boetseerde en hakte hij figuurstudies
niett bekend. De verstandhouding met Zadkine moet goed
mett muziekinstrumenten - viool, gitaar, accordeon zijnn geweest want sindsdien was er- daarvan getuigen de
alss decoratief attribuut. Het was de plasticiteit van deze
brieven-eenn vriendelijk, collegiaal contact. In een briefje
voorwerpenn en hun geschiktheid ze met de menselijke
figuurfiguur tot één compositair vormenspel te integreren, die uitt 1926 aan zijn buurman en vaste fotograaf Mare Vaux
-'Monsieurr Montparno'-beval Zadkine zijn leerling
dee kubisten aantrokken. Accordeonmuziek was 'the
'Mr.. Wezelaar qui est mon ami'aan in de aandacht van de
workings-man'ss music par excellence' en de accordeonistenn uit de Bals pnpulaires en de Bals musettes overstelpten fotograaff met het verzoek enkele van diens beelden te fotograferen.8"" Wezelaar behoorde tot de allereerste leerlingen
dee kunst van Montparnasse in de jaren twintig.8* Bekend
vann Zadkine en deze schoof hem bij gelegenheid, zoals
iss de accordeonist die Chana Orloff maakte in 1924 en
Esserr beschreef, met enige trots naar voren. Na die leertijd
waarvoorr de Noorse schilder Per Krogh poseerde. Voor
inn de winter van 1925-1926 zou Wezclaar zelfs enige zakeZadkinee zou dit compositiemodel eigenlijk altijd een
lijkee belangen van Zadkine in Nederland gaan behartigen.
motieff blijven en veelzeggend in dit verband is een relaas
toenn Wezelaar drie maanden werkte op het atelier van de
beeldhouwerr Ossip Zadkine.

Dee verhouding leermeester-leerling spreekt nog fraai uit
eenn brief van 5 april 1927 waarin Zadkine reageerde op
foto'ss van werk die Wezelaar hem had toegestuurd. 'Je
trouvee que vous travaillez bien. La téte d'homme, probablementt en terre est surtout tres serieuse. Ainsi que la
statuettee de femme. Je suis bien content pour vous. Ce peu
quee je vous ai dis est tombe sur un terrain fertil. Ne vous
laissezz pas faire par Ie modelage. Il faut absolument voir
ett voir seulement dans la manere. Donnezmoi de vos
nouvelless de temps en temps.'s's Zadkine schreef ongetwijfeldd over de kop vanTuynman uit 1925 (oc 10) en de staande
vrouww uit 1927 (oc ió,afb. p. 45}. Of hij het eens was met
Wezelaarss ontwikkeling na diens 'bekering' tot Maillol in
circaa 1930, mag worden betwijfeld. Maar in contact zijn zij
-- zij het met grote tussenpozen-nog lang gebleven. In
verbandd met de selectie voor Sonsheek '55 bezocht Wezelaar,
inn het gezelschap van Essen Zadkine in maart 1954 in
Parijss op. MOM élève uit 1925 was inmiddels zelf een maïtre
geworden. .
Modernee kunst in Oisterwijk
Inn het vroege voorjaar van 1926 toog Visser aan een
bouwprojectt dat niet alleen tot het faillissement van zijn
bouwmaatschappijj - en loopbaan als zelfstandig architect
-- zou leiden maar ook het inkomen van zijn schoonzoon
inn de waagschaal zou stellen. Visser begon met zijn offensieftegenn het einde van 1924. Nu Van Herwijnen, zoals hijzelff aan zijn schoonzoon had geschreven, van het toneel
wass verdwenen, rook hij ongetwijfeld zijn kansen. Dit
offensief,, dat zijn bekroning zou krijgen in 1926, werd eind
19244 ingeleid met een brief waarin Visser voor het eerst
zijnn geldzorgen uitte. Thans nu ik zoo over dit alles schrijf,
vraagg ik mijzelf wel af waarvoor? Waarom? al dit gemodder.. Geld is wel niets doch onze maatschappij is er tot nog
toee geheel op ingericht. Zonder dit is geloof ik het hier zijn
onmogelijk.. Is dit nu het leven, voor iemand die nog idealenn heeft? En zoo brutaal is er principes op na te houden?
Somwijlee spijt het mij bedeeld te zijn met een dusdanig
stell hersens.'89 In 1925 stak Wezelaar op verzoek van zijn
schoonvaderr ƒ 10.000,- in Vaste planten en rotsheesters, een
publicatiee van de Belgische tuinarchitect John Bergmans,
eveneenss een schoonzoon van johan Visser.90 'Ik twijfel
err niet aan of na afloop dezer hulp zullen wij gezamenlijk
denn vrucht kunnen oogsten', schreef Visser hoopvol over
hett boek waarvan slechts enkele tientallen exemplaren
werdenn verkocht. De resterende bijna tweeduizend volstrektt onverkoopbare boeken kwamen zo ongewild in
hethet bezit van de jonge beeldhouwer die ze vier jaar later

maarr liet veilen door zijn notaris. Bergmans' verzoek om
ƒƒ 30.000,-te lenen voor de overname van een grossierderij
vann bloembindartikelen in Den Haag had Wezelaar begin
19244 nog afgewimpeld, maar tegen de herhaalde verzoeken
vann zijn schoonvader was hij niet opgewassen. Natuurlijk
bevondd Wezelaar zich als schoonzoon in een moeilijke
positiee en wilde hij spanningen met zijn echtgenote zoveel
mogelijkk vermijden. Maar het is ongetwijfeld ook het charismaa van Visser geweest dat Wezelaar heeft overrompeld.
Daarbijj kwam dat Visser zijn schoonzoon in contact
brachtt met interessante lieden en hem tentoonstellingen
enn opdrachten in het vooruitzicht stelde. In december 1925
werdd Han Wczelaar in Parijs bezocht door zijn schoonvaderr die er bij hem op aandrong ruim een ton-ongeveer
dee helft van zijn erfenis - te steken in een bouwproject in
Oisterwijk.. In januari 1926 kwam Wezelaar daarmee, als
enigee aandeelhouder van de door Visser opgerichte bouwmaatschappijj 'Arendshoven', in het bezit van vier percelen
bouwterreinn in het villapark Gemullehoeken aan het
Klompven.. Op deze percelen zou Visser vier kleine landhuisjess bouwen naar eigen ontwerp, in de trant van de villa
diee hij had gebouwd voor Adriaan Roland Holst in het
Noord-Hollandsee Bergen. Notaris Wildschut en vermogensbeheerderr Crommelin waarschuwden in april 1926
'datt de heer Wezelaar spoedig aan het einde van zijn fondsenn is en geen gelden meer zal kunnen opnemen', waarop
Visserr hen in een onderhoud geruststelde door mede te
delenn dat zij n schoonzoon zijn beste talenten wilde tonen
mett beeldhouwwerk aan dit - nota bene door Wezelaar
zelff gefinancierde - bouwproject. Voor één van de villa's
namelijk,, het zogenaamde 'Schildersatelier 't Kapelleken'
datt voorlopig tot kantoor van Visser zelf diende, mocht
Wezelaarr bouwbeeldhouwwerk leveren. En ondanks
hett feit dat daar alleen de maleriaalkosten tegenover
stondenn - natuurlijk ook door de beeldhouwer zelf voorgeschotenn -, was het een opdracht, en nog wel zijn eerste!
Visserr drukte zijn schoonzoon op het hart zich geen
zorgenn temaken over de notaris in Haarlem.'[0]p zijn plat
gezegd,, zit hij [notaris Wildschut] er even tusschen. Dit
soortt is alleen te overtuigen als het geld weer rustig in de
safee is. De onrust die in de maatschappij heerst, wordt juist
teweegg gebracht door dit slag.'91 In maart 1926 waren de
stenenn geplaatst. Het ging om een lateiversiering met
zijstukkenn (euville) en een gevelsteen (sianiet) aan het
exterieurr en een sluitsteen en een reliëf voor het interieur
(beidee in zandsteen). Wezelaar zou van juli tot oktober 1926
inn Oisterwijk verblijven om aan de opdracht te werken.
Gedurendee dat verblijf was hij medeorganisator van én
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exposantt op een groepstentoonstelling in datzelfde
Schildersatelier.. Kort daarvoor waren de Wezelaars binnen
hethet complex aan de Route d'Orléans verhuisd naar'Atelier
F'' - een grote maar vochtige ruimte rez-de-chaussée - en was
Hann Wezelaar, na een zware astmatische aanval, opgenomenn geweest in het Hopital Cochin, een particulier ziekenhuiss aan de boulevard Saint Germain 179. De arts had voor
hethet leven van zijn patiënt gevreesd, maar stelde hem betere
tijdenn in het vooruitzicht als hij de dertig zou halendOpp 23 april 1926 schreef Visser aan Wezelaar dat hij het
bestuurr van de Nedcrlandsche Kring van Beeldhouwers
hadd rondgeleid op 'onze bouwerij' en dat zij in hun enthousiasmee hem hadden aangeraden het Schildersatelier af te
staann vooreen tentoonstelling met werk van leden.95 'Je
begrijptt ik direct noemde Raedeckcr-Polet-Krop welke
mijj bekend waren. Kortom de voorzitter Bolle uil R'dam
enn Theo van Reijn welke secretaris is zeggende onze alle
medewerkingg toe, alleen raden zij mij aan diegene uit te
noodigenn welke ik zelf wenschte, daar zij als bestuur op
dee keuze geen invloed konden uitoefenen. Zij waren overtuigdd dat degeen die in de gelegenheid werd gesteld bij
onss teexposeeren, mogelijk finantieel succes zouden hebben.' 944 De bevlogen Visser wilde zijn villapark op de kaart
zettenn en koos voor dit doel een tentoonstelling van ultramodernee kunst, daartoe ongetwijfeld geïnspireerd door
zijnn Parijse schoonzoon. Twee maanden later had hij de
artistiekee leiding van de tentoonstelling opgedragen aan
Mauritss de Groot, kunstschilder te Blaricumen voorzitter
vann De Onafhankelijken. Zelf nam Visser zitting in het uitvoerendd comité, samen met zijn schoonzoon Bergmans.
Voorr het erecomité werden gevraagd de burgemeester van
Oisterwijkk j.J.L.M. Venviel, enkele plaatselijke notabelen,
mr.. C. Dijkstra, een relatie van Visser uit Amsterdam, en
dee Utrechtse hoogleraar Franse taal- en letterkunde Piet
Valkhoff,, een oude bekende. In opdracht van Visser zorgde
Mauritss de Groot voor de druk van de 150 affiches die in
dorpenn en steden in Noord-Brabant werden verspreid. De
beeldenn en grafiek werden geëxposeerd in het Schildersatelierr voor de schilderijen was in de tuin van ditlandhuisjcc een speciale loods opgetrokken van 6 x 20 m. Bij
dee tentoonstelling verscheen een catalogus waarvan het
omslagg was ontworpen door een van de exposanten, de
Belgischee kunstenaar Valentijn Van Uytvanck die ook
actieff was in De Onafhankelijken. ^ In het Gemeenteblad van
Oisterwijkk werd Visser in de gelegenheid gesteld zijn plannenn te ontvouwen en in zijn artikel roemde hij Oisterwijk
alss de derde plaats in Nederland, na Amsterdam en Den

Haag,, waar zo'n vooruitstrevend kunstevenement zou
plaatsvinden.. Op 17 juli 1926 werd de Eerste moderne tentoonstellingstelling van beeldende kunst in het villapark Gemullehoev
aann het Klompven te Oisterwijk geopend doorr de burgemeesterr en ingeleid door De Groot, dit in aanwezigheid
vann een grote schare belangstellenden, onder wie )ac. R
Thijsse,, de bekende natuurbeschermer.
Dee Eerste moderne tentoonstelling aan het Klompven zou
meteenn ook de laatste zijn, maar het was Wezelaars debuut
tee midden van een aantal gevestigde reputaties. De catalogus-mett tal van spelfouten in denamen van de buitenlandsee kunstenaars-vermeldt in totaal 172 wrerken van
599 kunstenaars, waarvan 36 beeldhouwwerken van de volgendee dertien beeldhouwers: Altorf, Bolle, Cantré, Chabot,
Havcrmans,, Van Lunteren, Polet, Toon Radecker. Remiëns,
Testas,, Wezelaar. Wichmann en Zadkine. Van de Berlijners
Bellingg en Herzog waren twee werken nagekomen die door
middell van een los inlegvel aan de catalogus waren toegevoegd.. Uit de overzichtfoto's in het archief van Wezelaar
blijktt echter dat ook Theo van Reijn tweeen John Radecker
minimaall één werk hadden ingezonden, waarmee het
totalee aantal beeldhouwers op zeventien komt en het
aantall beeldhouwwerken op minimaal 40. De groep van
477 schilders, tekenaars en grafici bestond uit: Alma,
Arondéus,, Van Baarsel, Beekman, Boot, Boussingault,
Chabot,, Coubine, Dieperinkjzn., Dufy, Eekman.Fcrat,
Frankenn Pzn., De Groot, Heckel, Jawlensky, Kickert,
Kutter,, Kuyten, Lebeau, Leyden, Lhote, Maclet, Mambour,
Marchand,, Messenger, Meurs, Moll, Mondriaan, Moreau,
Ortizz de Zaratc, Pechstein, Picasso, Rivera, Scauflairc,
Dunn oyer de Segonzac, Schlüter, Sehmid, Sluijters, Charley
Toorop,, Kristians Tonny, Tijtgat. Van Uytvanck, Vallet,
Vonn Wenz zu Niederlahnstein, Wichmann en Willink. Van
dee beeldhouwers Cantré, Chabot, Havermansen Zadkine
warenn ook tekeningen en/of grafische werken geëxposeerd
terwijll van Wichmann twee geboetseerde maskers waren
opgenomen. .
Voorr dit gclegcnheidsensemble dat De Groot en Visser
voorr Oisterwijk hadden samengesteld lijkt uit verschillendee vaten te zijn getapt. Van de ruim 60 kunstenaars had
eenderdee - een enkeling met dezelfde werken - ingezondenn voor de 27ste tentoonstelling van leden en invites van
Dee Onafhankelijken die kort daarvoor, van 22 mei tot
200 juni, in het Stedelijk Museum in Amsterdam te zien
wass geweest.96 Ook buitenlanders als Coubine, Mambour,
Scauflairc,, Tijtgat en Zadkine behoorden daartoe, alsmede
'Parijsee Nederlanders' als Kickert en Mondriaan. Voorts
warenn enkele particuliere collecties voor dit doel aange-

sproken.. Zo waren uit de collectie van de kunstcriticus
Jann F. van Deene werken van Franse kunstenaars als
Boussingault,, Coubine, Duly en L.A. Moreau geleend,
uitt die van ene mevr. Nijpels werken van Willem Arondéus
enn Ernst Levden, terwii! enkele andere bruik!eennevers
anoniemm bleven. Opvallend is de aanwezigheid van 'grote
namen'alss Heckcl,Jawlensky, Lhote, Ortiz, Picasso, Rivera
enn Dunoyer de Ségonzac, waarvoor zeer waarschijnlijk
ookk uit Nederlands particulier bezit was geput. De inbreng
vann geëngageerde kunstenaars als Alma, Beekman en de
revolutionairee Mexicaan Diego Rivera zal Johan Visser, een
actieff lid van de s DA pen-aldus Van Herwijnen-staatsman-in-spe,, goed hebhen gedaan en wellicht door hem
zijnn geëntameerd. Zijn invloed in de keuze zal zich echter
voorall hebben gemanifesteerd in de afdeling beeldhouwkunstt waarvoor zijn landhuisje het podium was en waarbij
hijj kon terugvallen op zijn schoonzoon aan wie hij foto's
terr beoordeling had opgestuurd. Visser had verder ongetwijfeldd medewerking gekregen van het bestuur van de
Ncderlandschee Kring van Beeldhouwers, dat tenslotte kort
tevorenn nog bij hem op bezoek was geweest in Oisterwijk.
Afgezienn van Cantré, Wezelaar en Zadkine waren alle
exposerendee beeldhouwers op dat moment lid van deze
vakvereniging.. Opvallende afwezige was Hildo Krop.
Dee selectie beeldhouwkunst, zoals die wordt vermeld
inn de catalogus en te zien is op het handvol opnamen dat
nogg van de tentoonstelling getuigt, bevatte voor het overgrotee merendeel werk van beeldhouwers die zich weliswaarr ook hadden bewezen als uitvoerders van opdrachten
inn de toegepaste sfeer, maar zich tegelijkertijd aangetrokkenn voelden tot de vrije, experimentele plastiek en niet
voorr niets waren er nogal wat dubbeltalenten bij: Cantré,
Chabot,, Havermans, Wichmann en Zadkine. Nestor
vann de Nederlandse-of in ieder geval in Nederland werkzamee - beeldhouwers was de vijftigjarige Altorf, gevolgd
doorr de veertigers Bolle, Van Reijn, Van Lunteren en de
gebroederss John en Toon Radecker.de dertigers Cantré,
Chabot,, Havermans, Polet en Remiëns en, ten slotte, de
onbekendee 24-jarige Han Wezelaar. Cantré en Havermans
haddenn de grootste inzendingen met iedervijfwerken,
gevolgdd door Chabot en Testas met ieder vier, Polet, Toon
Radeckerenn Remiëns met ieder drie, Van Reijn, Wezelaar,
Wichmannn en Zadkine met ieder twee, terwijl Altorf,
Belling,, Bolle, Herzog, Van Lunteren en John Radecker
iederr één wrcrk hadden ingestuurd. De foto's tonen aan dat
Johnn Radecker in ieder geval Gelukzalige kop uit circa 1918
hadd ingestuurd en van Van Reijn de Kop in beton uit 1925 en
Bevrijdingg uit 1919.'^" Altorf was vertegenwoordigd met zijn

portrett van Jan Toorop uit 1925, Bolle stelde daar zijn brute
kopp van een bootwerker uit 1924 tegenover. Cantré - over
wiee later meer - toonde onder andere zijn bekende dubbelportrett van Frits Van den Berghe en Gustave De Smet uit
1923,, en drie figuren uit zijn oorspronkelijk uit zes figuren
bestaandee Dansrei. Chabot die, ondersteund door zijn
vriendd en stadgenoot Bolle, pas in 1922 aan het beeldhouwenn was geslagen, exposeerde onder meer zijn Vrouw
uitt 1924 in teakhout, een beeld dat Wezelaar gezien kan
hebbenn op de internationale expositie in Parijs van 1925.l)S
Havermanss toonde experimentele kleinplastiek en drie
maskerss geïnspireerd op de L'Histoire du Soldat van componistt Stravinsky, van Polet werd de expressieve tors in lavabasaltt geëxposeerd. Van Van Lunteren, Remiëns en de nu
vrijwell onbekende Testas was experimenteel kleinplastiek
inn exotisch hout en brons te zien terwijl Toon Radecker
flinkk uitpakte met zijn exuberante Slavenkop in muschelkalksteenn en de merkwaardige groep Hond en slang in
Fransee kalksteen. De inbreng van de buitenlanders Belling,
Herzogg en Zadkine wordt verklaard door hun al langer
bestaandee relatie met De Onafhankelijken. Zoals gezegd
hadd Zadkine al in 1914 met deze vereniging geëxposeerd.
Inn 1921 waren Bellingen Herzog methunBerlijnse
NovembergruppeNovembergruppe te gast geweest op de groepstentoonstellingg van De Onafhankelijken in het Amsterdamse
Stedelijk.. In Oisterwijk exposeerde Belling zijn houten
TanzerinTanzerin uit 1916 en Herzog zijn bronzen Genieren uit
1920."" Zadkine was de enige kunstenaar wiens inzending
voorr de tentoonstelling van De Onafhankelijken inde
vroegee zomer van 1926 identiek was met die in Oisterwijk,
minuss de bronzen joueur d'accordéon die wellicht in
Amsterdamm was verkocht. In Oisterwijk exposeerde hij
tweee gouaches en twee beelden: Tëte d'homme (granatique)
enn la musicienne (steen).100 Wezelaar exposeerde op zijn
eerstee tentoonstelling twee werken: een Steenen kop waarmeee zijn portret van GerritTuynman uit 1925 wordt
bedoeldd (oc 10} en een Bronzen kop, het portret van Wil
uitt 1926 (oc 13, afb. p. 31), zijn eerste brons dat hij in Parijs
-bijTouret,BiscegliaofRudierinn Malakoffofbij Sussein
Arcueill - had laten gieten.101 In tegenstelling tot het merendeell van de inzendingen bood Wezelaar zijn eerste werken
niett te koop aan.
Ondankss het geïmproviseerde karakter van de tentoonstelling,, was het een sterk op de eigentijdse ontwikkelingenn gericht overzicht dat het Brabantse publiek kreeg
voorgeschoteldd in die zomer van 1926, waarbij ook de
beeldhouwkunstt zich van zijn experimentele zijde liet
zien.. De reacties in de lokale pers - landelijk kreeg de

komstt van Han Wezelaar verkocht aan de Brabantse plattelandsdokter,, verzamelaar en schilder Hendrik Wiegersma
om'eenn van de blikvangers'van zijn collectie te worden.10'
Dee onduidelijkheid rond de eerste ontmoeting tussen de
lateree vrienden Zadkine en Wiegersma is hiermee enigszinss opgelost want die vond dus plaats in de vroege herfst
vann 1926 in Parijs. Trait d'union was wellicht de schilder
Ottoo van Rees, Wiegersma's eerste kunstenaarsvriend, of
dee Russische beeldhouwt*r Kugan met wie Wiegersma in
19244 via Van Rees in contact was gekomen. Voor die eerste
ontmoetingg wraserin 1925 al schriftelijk contact geweest
tussenn Zadkine en Wiegersma over de aankoop van een
gouache.. Zijn tweede gouache kreeg Wiegersma dus in het
najaarr van 1926 van Zadkine cadeau als bonus op de aanUitt een brief van Zadkine blijkt niet alleen dat Wezelaar
koopp van La musicienne, het beeld dat sinds 1993 in het bezit
-inderdaad-actieff betrokken was geweest bij de organisaiss van Musée Zadkine in Parijs.
tiee van de tentoonstelling maar ook dat hij als bemiddelaar
Interessantt is ook de aanwezigheid van de Belgische
optradd bij de verkoop van een beeld van Zadkine. Deze
beeldhouwerr Jozef Cantré in Oisterwijk.lu-+ Deze was zijn
schreeff in zijn karakteristiek Frans: 'Cher Ami, En rentrcnt
militairee dienstplicht ontlopen door in 1916 naar Nederland
dee la campagne cc matin je trouvc voire lettre et photo's.
tee vluchten. Daar vestigde hij zich, evenals zijn Gentse
Less photo's me disent que 1'exp. est tres belle, memc qu'il y
stadgenotenn Frits Van den Berghe en Gustave De Smet in
avaitt trop de sculptures pour 1'espaee et que, neanmoins,
Blaricum,, waar hij in contact is gekomen met Johan Visser
vouss les avez arranges avec gout. Je regrets que mes
diee toen een buitenhuisje had in Eemncs en zich volophad
ceuvresn'ontt pas trouvés grace des critiques. Mais je ne
gestortt in het plaatselijke artistieke leven. Diens relatie
saiss plus faire [... ] de leur gloire en general!, puisque je n'ai
mett Maurits de Groot stamt ook uit deze periode. Door
jamaiss pensé qu'a mon travail ne faisant pas de sculpture
Cantré'ss kennismaking met de moderne, architectonische
quii plait aux critiques, je suis par contre tres heureuxque
maa sculpture a plait Mr. Weigersma [sic] qui est unn homme beeldhouwkunstt van de Amsterdamse School en de technn iek van de taille directe, werd de beeldhouwer in hem
dugout.. II me serabien possible si ellelui neplaira pas, je
geborenn en zijn eerste expressionistische werken, die in
vouss assure. Voici pour leprix. Jelui off re eet te sculpture
stijl,, compositie en thematiekgrote verwantschap verpourr 600 florins. Dernier prix. Dites lui que je voiscette
tonenn met Zadkine's plastiek, dateren van rond 1920. Vanaf
sculpturee comme une de mes tres importantes et que elle
19255 was Cantré ook betrokken bij het vooruitstrevende
existeexiste en piece unique sculcment.' Op 11 oktober inforkatholiekee tijdschrift De Gemeenschap en kwam hij -begin
meerdee Zadkine of de tentoonstelling al afgelopen was.
1926-inn contact met Wiegersma. Dein 1926 in Oisterwijk
'F.tess vousparvenued'en vendrequelque chose de miengeëxposeerdee beeldjes uit de Damrei vonden later hun
nes?? [...] I.'Hivers'annoncebon et je voudrai avoir toute
wregg naar Wiegersma's collectie. Gedurende zijn Nedermonn cieuvrc chez moi.' Twee dagen later, op n oktober
landsee verblijf genoot Cantré ook als beeldhouwer enige
1926,, schreef hij vervolgens: 'Merci pour la lettre et pour
bekendheidd en ontving hij een enkele opdracht voor
laa peine vraiment amicale que vous vous donnez a placer
bouwplastiek,, waaronder een van Johan Visser inn 1927
cettee sculpture de Zadkine. On ne peut refuser a un amavooreenn anderlandhuisje aan het Klompven,'d'Instuif'.1"'5
teurr et a un homme si charmant comme Wiegersma, dont
Omstreekss die tijd verhuisde hij naar Oisterwijk waar hij
j'aii fait connaissance eet automne a Paris. Il m'a montré les
hett Schildersatelier betrok en een vaste gast was van
photo'ss de sa peinture, done je suis sincerement émerveillé.
Hendrikk Wiegersma op Huize De Wiegerin Deurne. Daar
Done,, c'est entendu. Envoyez lui la musicienne. J'en suis
verkeerdee Cantré in het vrolijke gezelschap dat in die jaren
surr que elle sera Ie mieux appreciée chez Mr. Wiegersma.
verderr bestond uit Kogan, Otto van Rees, Joep Nicolas,
[...]] Comme la sommede 600 florins est un minimum [...]
Zadkinee en anderen. Gebruikmakend van de amnestiepermettezz moi de lui offrir une de deux gouaches que vous
regelingg keerde hij in 1930 naar zijn geboorteland terug.
avezz exposer, ainsi en effort sera recompense d'une lac.on
modestee lui'en entendu.' La musicienne werd zo door tussen- Mett Cantré raakte Wezelaar in de zomer van 1926 bevriend,

tentoonstellingg geen aandacht - betroffen bijna zonder
uitzonderingg de schilderkunst en waren overwegend
negatief.'Onbegrijpelijk,, bespottelijk en eigenaardig',
warenn de adjectieven. Vooral de abstracties van Beekman,
Mondriaan,, Ortiz, Picasso, Willink en Zadkine moesten
hethet ontgelden. De Tilburgsche Courant deed kond van 'de
radeloosheidd en angsten van den modernen geest, die zijn
steunselss heeft verloren, nu onverwoestbaar schijnende
groothedenn en ideeën zijn ingestort'. Waardering was er
well voor Cantré, Chabot, Sluijters en Charley Toorop.
Wczelaarss werk-en dat van het merendeel der beeldhouwers-bleeff onbesproken.102
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laansee ervaringen van 1923 en 1924. De andere steen die
hetgeenn blijkt uit hun briefwisseling. Cantrc stuurde hem
inn de achterwand van de haardnis was geplaatst, is waarinn november 1926 de adressen van Masereel in Parijs en
schijnlijkk wel verloren gegaan. Het is opvallend hoezeer
vann VanHeckein Brussel. In 1928 schreef hij: 'Van Hecke
Wezclaarookinn zijn enige proeve van bouwplastiek reeds
uitt Brussel geeft sinds 6 maandeneen nieuw tijdschrift uit
afweekk van de gebruikelijke plastisch-expressionistische
"Variétés"" die heel interessant is, wel ook te Parijs te krijgen.
stijll die kenmerkend is voor de beeldhouwkunst van de
[...]] Zie je Zadkine nog? Ik hoorde van Wiegersmadathij
Amsterdamsee School. Zijn reliëfs zijn encreux en lijken
eenn mooi huis heeft gekocht. Zoo iets lukt niet in Nedersterkk geïnspireerd op de schilderachtige oppervlakbehanland.. Hier blijven ze steeds arm. Parijs blijft toch nog altijd
dclingg met ondiepe maar scherpe lijnvoering die Zadkine
hett centrum.' 106
Hocc de verkoop is verlopen op de Eerste moderne tentoon- enn Orloff toepasten in hun kubistische composities. Ook
stellingvann beeldende kunst in Oistenvijk is niet bekend, maar nogall ongebruikelijk in de bouwplastiek uit deze jaren
vann de Amsterdamse School is de aanwezigheid van een
hett zal, gezien de reacties in de pers, geen vetpot zijn
signatuur.. Een van de vissenreliëfs is rechtsonder gemerkt:
geweest.. De tentoonstelling zou voor Visser-en in diens
ww '26. Het was tenslotte Wezelaars eerste opdracht.
kielzogg Wezelaar-nog een staartje krijgen. Het beeld Tête
d'Hommed'Homme van Zadkine werd pas een klein jaar later bij de
beeldhouwerr in Parijs terugbezorgd nadat Wezelaar zijn
MontrougeMontrouge d'Art
schoonvaderr was bijgesprongen door de douanekosten te
Vann juli 1925 tot oktober [934 zouden Han en Wil
betalen.. Organisator Maurits de Groot kreeg twee van zijn
Wezelaarr in de zuidelijke banlieue van Parijs wonen, waarvijff schilderijen naar eigen zeggen 'onherstelbaar beschavann zes jaar in Montrouge, onderbroken door drie jaar in
digd'' terug en werd daarbij nog gedaagd door de drukker
hett naburige Arcueil. Die banlieue, direct ten zuiden van
vann de affiches omdat Visser de rekening niet had betaald.
Montparnasse,, werd gevormd door toen nog dorpse
Dee rechtzaak die De Groot vervolgens in 1927 tegen Visser
gemeentenn als Arcueil. Cachan.Gentilly en Montrouge
aanspande,, zou het faillissement inluiden van bouwmaatwaarr tussen de buitenhuisjes en moestuinen in deze jaren
schappijj Arendshoven, waarvan Wezelaar de enige aandee eerste moderne appartementenblokken verrezen. Het
deelhouderr was.lü;~ Zoals gezegd diende het Schildersoudee Parijs barstte uit zijn voegen en veel buitenlandse
atelierr na de tentoonstelling nog als woonhuis voor Cantré
kunstenaarss die naar de artistieke hoofdstad van de wereld
totdatt deze naar België terugkeerde. Daarna deed het dienst
warenn toegezogen - rond 1925 werd hun aantal op dertigalss vergaderlokaal van de plaatselijke SDA p-afdeling waarduizendd geschat- zochten hun toevlucht tot deze voorbijj Johan Visser zich had aangesloten. In 1933 kreeg het zijn
stadjess met hun goedkope woon- en werkruimten. Achter
bestemmingg als woonhuis van de familie en tot 1995 werd
dee inmiddels beroemde ruggen van Van Dongen, Foujita,
hett bewoond door een dochter van Visser.
Giacometti,, Kisling, Man Ray, Modigliani, Mondriaan,
Picassoo en Zadkine verschuilen zich deze duizenden
Vann Wezelaars eerste opdracht zijn slechts enkele
anoniemee kunstenaars uit alle windstreken, die ook hun
onderdelenn bewaard gebleven nadat het Schildersatelier in
gelukk wilden beproeven op deze paar hectaren grond in
19333 wras verbouwd tot woonhuis. De versiering in Franse
hett zuiden van Parijs. Han Wezelaar was daar één van en
kaiksteenn aan de boven- en weerszijden van de voordeur
steldestelde een visser in een sloep voor, een verwijzing naar de gedurendee zijn Parijse jaren werd het fundament van zij n
kunstenaarschapp gelegd.
architectt van het huis (oc 14, afb. p. 34). Aan beide zijden
vann de deur zette de voorstelling zich voort in reliëfs met
Hett epi centrum van het Parijse - en mondiale vissen,, die bewaard zijn gebleven na herplaatsing in het
kunstlevenn had zich al vóór de Eerste Wereldoorlog
interieur.. Van het overige beeldhouwwerk geven alleen nog
definitieff zuidwaarts verplaatst, van Montmartrcnaar
foto'ss een indruk. Naast de zij-ingang van het huis stak een
Montparnasse,, en beleefde zijn bloeiperiode in de jaren
steenn in Franse kalksteen, een uil voorstellend, uit de gevel.
twintig.1088 Verschillende particuliere academies hadden
hunn poorten geopend in dit 6de arrondissement, galeries
Voorr de beide intcrieurversieringen was gekozen voor
voorr moderne kunst schoten er als paddestoelen uit de
zandsteen.. De sluitsteen boven de haard is waarschijnlijk
grondd en cafés als Le Dome, Le Parnasse, Le Petit Napolinogg wel bewaard gebleven maar bevindt zich tussen het
tain,, Le Jockey, Le Voltaire, La Rotonde, Le Select, La
nuu verlaagde plafond van de begane grond en de vloer van
Coupolee en de Closerie des Lilas profiteerden dagelijks van
dee bovenverdieping. Het toont een door gitaren omgeven
dee dorst, honger en eenzaamheid van de artiesten en hun
Spaansee danseres, en is duidelijkgeïnspireerd op de Cata-

aanverwanten.. Op particuliere academies als de Colarossi,
dee Académie Scandinave, de Académie de la Grande
Chaumièrcc en de Académie Ranson kon men niet alleen
vrijj goedkoop naar model werken, maar werd ook gedoceerdd door kunstenaars van naam. Dat doceren hield
overigenss voorr de leerlingen niet veel meer in dan 'conseilléss et leurs travaux suivis' zoals een advertentie uit 1932
vann de Académie Scandinave aangeeft en het was eerder
hethet model dan de leermeester dat aantrekkingskracht uitoefende.I099 In zijn memoires geeft de beeldhouwer Kees
Schrikkerr een gedetailleerd verslag van een middag tekenenn op de Colarossi waar de beeldhouwer Gimond les gaf.
Bijj de ingang zat een conciërge aan wie entreegeld werd
betaaldd waarvoor je een 'muntje' ontving. Er werd getekend
vann 14.00 tot 19.00 uur: twee keer een stand van een uur,
tweee standen van een halfuur, en dan standen van 20,10 en
55 minuten, een systeem dat erop was toegericht de leerling
steedss sneller te laten tekenen en de essentie van een stand
tee laten ontdekken.110
Dee door twee Zweedse kunstenaars in 1920 gestichte
Académiee Scandinave was gevestigd in het Maison
Watteauu in de rue Jules Chaplain 6 en was in de jaren
twintig,, niet in het minst door de aanwezigheid van
Despiauu en Frièsz, uitgegroeid tot een trefpunt van NoordEuropesee en Franse kunstenaars. Verder bestond het
docentencorpss hieruit toen gereputeerde kunstenaars als
dee beeldhouwers Paul Cornet en Dejean, en de schilders
Dufresne,Gromaire,, Kayzer en De Waroquier. De beeldhouwerr André Mal fray en de eveneens in die jaren befaamdee schilder André Lhote waren verbonden aan de
Chaumièreenn Malfray en Maillol hadden in het begin
vann de jaren dertig hun naam ook verbonden aan de
Académiee Ranson in de rue Joseph Barra nr. 7, waar laatstgenoemdee zich slechts tweemaal per jaar liet zien. Nabij
dezee academie - en later op de gang - werd op de maandagenn een marchéau modèle gehouden waar de docenten
enn andere kunstenaars hun keuze konden maken. Zonder
modell was je tenslotte nergens in deze jaren van het retour
aa l'ordre, de algemene en internationale terugkeer naar het
realismee in al zijn verscheidenheid, waaraan ook deze
particulieree academies - indirect - een belangrijke
bijdragee hebben geleverd.
Galeriess voor moderne kunst openden in het interbellumm op de rive gauche voor korte of langere tijd hun
deurenn - Bonaparte, Au Nouvel Essor, Zak-maar expositiemogelijkhedenn werden ook geboden door tal van verenigingenn en gelegenheidsgroepen die openbare ruimtes
huurdenn of de wanden van cafés benutten. Het Café-Musêe

wass een begrip in Montparnasse met als belangrijkste
voorbeeldenn La Rotonde en deCloseriedes Lilas, beide
aann de boulevard Montparnasse. En dan waren er nog de
talrijkee winkels voor schildersbenodigdheden en beeldhouwersgereedschapp en de vele werkplaatsen van bronsenn gipsgieters, agrandisseurs en andere gespecialiseerde
artisansartisans die hun graantje meepikten op deze bloeiende
markt.. Met deze smeltkroes vergeleken, was de artistieke
dynamiekk in - bijvoorbeeld - een stad als Amsterdam op
zijnn zachtst gezegd provinciaal, maar ook wereldsteden
alss Londen en Berlijn konden in deze jaren niet tippen aan
Montparnasse.. Alle ingrediënten waren er voorradig om
inn een economisch voorspoedige periode tot deze ongelooflijkee bloei te leiden. En er was nog iets anders. De
Nederlandsee schilder en wereldreiziger Tjerk Bottema
trokk in 1925 de vergelijking tussen Parijs en andere steden
omm te concluderen: 'Maar in Parijs, ja, werken doe je daar
ook,, en zelfs hard werken, maar daar in de éérste plaats
leeff je, daar adem je!'in
Bottemaa kon het weten. Hij woonde sinds T920 in Parijs
nadatt hij er op doorreis in 1912 zijn vrienden Jacob
Bendien,, Dirk Filarski, Hildo Krop en John Radecker had
bezocht.. In 1925 ging Bottema in het ateliercomplex in
Montrouge,, aan de Route d'Orléansni, wonen, waarde
Wezelaarss in datzelfde jaar zouden neerstrijken. Driejaar
warenn ze naaste buren. In het vooroorlogse Parijs was
dee Route d'Orléans de zuidwaartse voortzetting van de
Avenuee d'Orléans waar deze Parijs verliet via de gelijknamigee porte. Als grote uitvalsweg-de Route Nationale 2 0 scheiddee de Route d'Orléans de zuidelijke banlicue in
eenn westelijk deel - met onder andere de gemeenten
Montrougee en Bagneux-cneen oostelijk deel met voorstadjess als Gentilly, Arcueilen Cachan."2 Kees Schrikker,
diee inn de zomer van 1930 naar Parijs kwam om daar zijn
studiee voortt te zetten, beschreef zijn zoektocht naar woonenn werkruimte als volgt.'Zij [Liesjeen Kees Schrikker; hij
schreeff in de derde persoon] namen hun intrek in een klein
hotelletjee op de boulevard Brunc bij de Porte d'Orléans.
Dee gehele dag bezochten zij ateliers die zeer spaarzaam
aangebodenn werden, verspreid over de hele stad. Wat
zagenn zij een oude buurtjes en oude krotten en een ongelooflijkee misère in ongelooflijke buurten. Zij kwamen
voorall onder de indruk van één grote houten kast in een
cirkell gebouwd, drie étages hoog. In het midden een cirkelvormigee ruimte met een cirkelvormige trap in het centrum
diee je bracht op een omgang waar straalsgewijze alle
deurenn van alle appartementen op uitkwamen. Telkens
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DeDe Zeeuwse boerenjongen [oc 51]
19299 | rood bakkend terracotta
299 x 22,5

IA'' Italiaanse boerin [oc 21]
192-- | rood bakkend terracotta
2-- x 16.S x 18 cm

MaskerMasker [oc 27]
19288 | terracotta
hoogtee circa :s cm

DÉÉ Franse generaal [oc 22]
192-- | brons
11.SS x 6,5 x 1 cm

Dee Zeeuwse boer [oc 30]
19299 | terracotta
5ss x 12.S x 9,5 cm

4'; ;

gingg er een deur open waardoor je dan een blik kreeg op
eenn bohémien geval met hier en daar een ruziënde groep.
Hett geheel maakte een onwerkelijke luidruchtige indruk
waarr je hart bij in je schoenen zonk van de nasmaak van
ellende.. [...] Bij Alésia en de boulevard Arago waren vele
leukee courtjes met veel groen en gelijkvloerse ateliers die
heell rustig een buurtje op zich vormden.' Schrikkerging
ookk langs bij Wezelaan 'die een mooi atelier had op de
boulevardd Brune', zo herinnerde hij zich verkeerd."3
Inn het ateliercomplex aan de Route d'Orléans dat rond
eenn cour was gebouwd, raakten de Wezelaars goed bevriend
mett hun buurman Bottema die een zeer innemend en
sociaall mens geweest moet zijn. Bottema exposeerde sinds
19222 vrijwel jaarlijks met de Salon des Indépendantsen op
dee Salon d'Automne. mammoettentoonstellingcn met vele
honderdenn inzendingen op jaarlijks wisselende, openbare
locatiess in Parijs. In 1923 vormde hij met de eveneens in
Parijss werkende Matthieu WTegman en JosCroin het trio
Laa Tulipe dat bij Galérie Artes exposeerde en het ligt voor
dee hand dat Wezelaar via Bottema met deze schilders
bevriendd raakte." 4 De schilder ]os Croin. die door
Wczclaarr in 1943 werd geportretteerd {oc 96), verbleef in
dee jaren twintig en dertig langere perioden in Parijs. Hij
schilderdee stadsgezichten a la Frièsz en De Vlaminck. Het
wass wederom Bottema die Wezelaar introduceerde in de
Compagniee de Peintres et Sculpteurs Protessionels, een
verenigingg die in 1919 was opgericht 'pour Ie développementt dugoüt de 1'art moderne dans 1'esprit du public'en
diee in cafés als La Rotonde en de Closerie de Lilas tentoonstellingenn organiseerde. In 1924 had Bottema reeds meegedaann en op de veertiende expositie van deze vereniging
inn 1928 exposeerden Wezelaar en hij-met 81 anderen hunn werk in de Brasserie Terminus aan de boulevard Brune
nr.. 133, nabij de Porte d'Orléans. Onder de 83 kunstenaars
diee inn de catalogus worden vermeld, vallen eigenlijk alleen
dee namen op van Foujita, Lhote en Torrès-Garcia. De schilderr Edgar Parin d Aulaire was één van de exposanten op
dezee tentoonstelling en met hem en zijn Noorse vrouw
Ingrii raakten de Wezelaars goed bevriend. Gezamenlijk
schreeff en illustreerde dit echtpaar kinderboeken waarmee
zijj na hun vertrek naar de Verenigde Staten veel succes
zoudenn krijgen. Het overgrote deel van dit bonte ensemble
exposantenn - van wie verschillende van Oost-Europese
afkomstt - is echter in de naoorlogse periode in volstrekte
vergetelheidd geraakt. Namen als Alexandrowitch, Biolo,
Constantinesco,, Farkas, Glika, Konopatzky, Lebedeff,
Wuester.. Wysskota en Ziclcnewski betekenden lange tijd
vrijwell niets meer tot in de jaren negentig van de twintigste

eeuww deze sectie van de École de Paris werd opgewaardeerd
doorr ene Fondation Landowrski, die door het ambitieuze
Parijsee stadsdeel Boulogne-Billancourt een gloednieuw
museumgebouww ter beschikking werd gesteld. Terwijl
inn 1999 op de tentoonstelling Magie en Zakelijkheid in het
Museumm voor Moderne Kunst in Arnhem een schilderes
alsNolaa Hatterman weer triomfen ging beieven. speelde
zichterzelfdertijdinn Frankrijk eenzelfde ontwikkeling
vann herwaardering af waarbij -onvermijdelijk-ook
kunstenaarss aan de vergetelheid zijn ontrukt die daar beter
haddenn kunnen blijven. Onwetend van dit opmerkelijke
\achkben\achkben presenteerde de schilderes Rachel Gustave-Kah
inn 1928 met trots haar tachtig kunstenaars in de inleiding
vann de catalogus bij de tentoonstelling in de brasserie bij de
Portee d'Orléans, 'entre Buffalo, centre des spons, et la Cite
Universitaire,, palais des idees. Au milieu de cette antithese
ill amène, amicale et souveraine, la plastique, la transpositionn de la forme et del'idée parlapeinture'. Haar inleiding,
waarinn zij verder de loftrompet steekt over het stichtend
werkk van de schilderen initiator van de vereniging Auguste
Clergé,, eindigt met een profetie waaruit blijkt dat het dorp
Montrougcinn 1928 artistieke aspiraties begon te krijgen.
'Peut-étree bientöt dira-t-on Montrouge comme on dit
Montparnassc,, en pensant a une sorte de Cité d'art libre,
sonoree de propos esthétiques et après avoir tant contribué
aa fonder Montparnassc, Clergé sera 1'initiateurde
Montrougee d'art.' ns
Viaa Tjerk Bottema kwamen de Wezelaars in 1926 voor het
eerstt in contact met Lien ten Herkel-Bendien. zuster van
dee kunstenaar Jacob Bendicn en, evenals Wil Wezelaar,
textielkunstenares.11 xh Lien Bendicn was-na een korte
verhoudingg met Hildo Krop - in 1915 gehuwd met Jan ten
Herkei,, een Amsterdamse handelaar in edel- en halfedelstenenn en een goede bekende van Krop, Radecker, Polet
enn andere beeldhouwers. Ten Herkels zuster Annie was
sindss 1918 de echtgenote van John Radecker met wie de
Wezelaarss via Lien Bendien in 1927 voor het eerst in contact
zoudenn komen. Hun vriendschap met Lien Bendien
wass innig in de jaren 1926-1929 toen zij volop correspondeerdenn en langere periodes gezamenlijk optrokken, In
Amsterdamm woonde Lien Bendien op een appartement
opp de hoek Kerkstraat-Vij zei straat (Kerkstraat 235), haar
'torenkamer',, dat door de Wezelaars in deze jaren als pied
aïerreaïerre werd gebruikt en waar ook Jacob Bendien zijn atelier
had.. Deze bivakkeerde sinds 1923 op de nabijgelegen
Weteringschanss 141 bij het kunstlievende echtpaar Rein
Harrensteinn en An HarrensteiivSchrader. Rein Harrenstein

enn bij de vaderlijke Tjerk Bottema in Parijs die de jonge
wass directeur van het Emma Kinderziekenhuis en het
weduwee verafgoodde en - volgens de overlevering verhaall wil dat hij iedere dag tien jenevers achterover sloeg
speciaall voor haar én eigenhandig een huisje had gebouwd
alvorenss naar huis te gaan waar zijn vrouw en de 'geadopinn Cachan, pal tegen de muur van het oude citadel. Daar
teerde'' Jacob Bendien koortsachtig werkten aan hun
trokkenn Bottema en Bendien in de loop van 1928 gezamengezamenlijkee publicatie die in 1935, twee jaar na Bendiens
lijkk in.120 In het voorjaar en de zomer van 1927 verbleef
overlijden,, zou verschijnen onder de titel Richtingen in de
Lienn met
Bendien drie maanden bij de Wezelaars die in maart
hedendaagschehedendaagsche schilderkunst. In haar correspondentie
vann dat jaar waren afgereisd naar Campagne de la Valette,
dee Wezelaars rept Lien Bendien zo nu en dan van het
eenn gehucht nabij het plaatsje Les Arcs dat landinwaarts
schrijversduoo dat weer eens een hele nacht had doorgedee punt van de driehoek vormt tussen Saint-Tropez en
werkt.. Ook de Berlijnse kunst- en bonthandelaar Paul
Canness aan de Cöte d'Azur. Daarwoonden ze in een huisje
Citroenn was in die jaren kind aan huis bij de Harrensteins
vann ene'Monsieur Truc'en ontvingen die zomen naast
alss hij uit Berlijn over was en ook hij koesterde de wens
Lienn Bendien, oude bekenden als René en Lily Genieys,
eenn overzichtswerk te schrijven, hetgeen in 1931 zou leiden
Joopp
ter Veer, Henk Mastenbroeken zijn Noorse vrouw
tott zijn Palet. Een boek gewijd aan de hedendaagsche NederGunvorr Fjeldsgaard, en Joy M. Dhumé, een Indiase student
landschelandsche schilderkunst. Citroens fotoportretten uit circa 1930
diee
in Parijs Sanskriet studeerde en enige jaren later een
vann Jacob Bendien, Wim en Nel Oepts, John Radecker
docentschapp in Cambridge zou verkiezen boven een hoge
-- die korte tijd op Weteringschans 105 woonde -, Gerrit
regeringspositiee in Bombay. In 1928 aanvaardde hij alsnog
Rietveld,, Charles Roelofsz en Care) Willink geven fraai
eenn belangrijke positie bij de League of Nations in Génève
vormm aan het kunstenaarsgezelschap dat het gastvrije huis
waarnaa het contact met Han Wezelaar in 1929 eindigde.121
aann de Weteringschans in de tweede helft van de jaren
Dhuméé bracht op verzoek van Han Wezelaar niet alleen
twintigg frequenteerde. Charley Toorop speelde een ceneenn nieuwe pijp en schetsboekjes (George's Cahiers) mee
tralee rol in dit gezelschap en het was in haar woning aan
naarr Les Arcs maar ook de eerste nummers van het in 1926
deLeidsegrachtdatopp 13 december 192Ó dooreen aantal
gelanceerdee tijdschrift Cahiers d Art van de bekende Franse
vann deze kunstenaars AS B (Architectuur Schilderwerk
kunsthandelaarr en -criticus Christian Zervos.
Beeldhouwwerk)) werd opgericht, een vrijwel ongeorgaDee eerste ontmoeting met John en Annie Radecker
niseerdee vereniging die inn 1928 en 1929 zou exposeren in
7
vondd
waarschijnlijk in 1927 plaats in Les Arcs waar deze
hethet Stedelijk." Wezelaar moet de Harrensteins ook verhunn schoonzus Lien Bendien op een dag in juni kwamen
schillendee malen hebben ontmoet, al was het maar om
ophalenn
om gezamenlijk verder naar Italië te reizen.
bijj hen de sleutel van Lien Bendiens torenkamer op te
Enkelee foto's getuigen van dit bezoek. In de schaduw van
halen.. In een brief uit 1928 schreef Lien Bendien aan Han
eenn rieten overkapping nipt het gezelschap aan de thee.
enn Wil Wezelaar: 'Ik vond 't zoo prettig te hooren van An
Johnn Radecker heeft voor de gelegenheid een fraaie blazer
Harrensteinn en ook van Jaap [Jacob BendienJ,datzij echt
aangetrokken.. Lien Bendien schreef enige tijd later vanuit
hooptenn dat jullie in Holland zouden komen wonen. Wil
Parijss aan Wil en Han Wezelaar: 'Ikkan zoo begrijpen hoe
dachtt vroeger volgens mijn verhalen dat zoo iemand als
goedenn rustig't voor jullie zijn zal weer eens samen te zijn.
A.H.. niks om jullie zou geven, maar dat had je erg mis
Alss ik aan jullie denk, zie ik jullie altijd met z'n tweetjes
Wil.'1'88 Citroen ging in 1928 na zijn definitieve vestiging in
zittenn in't prieel, ieder met zijn pijpje:122 Maar voor Han
Nederlandd het atelier van zijn vriend Jacob Bendien delen.
Opp 18 december 1929 trouwde hij met Lien Bendien waarna Wezeiaarr waren het zware tijden. Hij werd geplaagd door
aanvallenn van astma en kreeg daar bovenop nog eens parazee in 1935 Amsterdam voorgoed verlieten en het contact
tyfuss
die hij bij een bezoek aan Marseille had opgelopen.12^
tussenn Lien Bendien en de Wezelaars min of meer werd
Lienn Bendien schreef in augustus 1927 aan haar vriendin:
verbroken.119 9
'Ikk
begrijp zoo Wil, hoe moeilijk 't ook vaak voor jou is.
Inn de jaren van vriendschap met de Wezelaars liep Lien
Jee staat er zoo machteloos tegenover. Als Han nou maar
Bendienn met haar ziel onderde arm. Haar huwelijk met de
niett te moedeloos wordt. Jullie zijn nog zoo jong, en er
paranoïdee Ten Herkei was met diens zelfmoord in 1924
kann nog zooveel in jullie leven komen.'124 En ook uit een
dramatischh geëindigd en de romance die was opgebloeid
brieff van Joop ter Veer blijkt dat Wezelaar geestelijk zwaar
tussenn haar en de immer met zijn werk tobbende Radecker
gebuktt ging onder zijn kwalen. Hij beschouwde het als tijdhadd de zaak er niet eenvoudiger op gemaakt. Ze zocht haar
verliess in zijn ernstig streven iets in de kunst te bereiken
toevluchtt afwisselend bij de Harrensteins in Amsterdam

Renéé Genieys. Les Arcs, zomer 192"

|ohn Radeckerop bezoek in Les
Arcs,, juni HJ.*~
Lienn Bendien, Les Arcs, juni ig2~

Hann Wezelaar 111 Les Arcs
zomerr 1027

enn Ter Veer trachtte dat streven van zijn vriend enigszins
tee relativeren. In het najaar van 1927 was Wezelaar
inmiddelss toch zo aangesterkt dat zij in oktober hun
geplandee autotocht door Noord-Italië konden ondernemen.. Twee grote plakboeken met ansichtkaarten en foto's
vormenn de neerslag van de reis die liep over Ventimiglia,
Genua,, Florence, Ravenna, Bologna, Parma, om over
Genuaa en Ventimiglia naar Les Arcs terug te keren.^ In
novemberr 1927 keerden de Wezelaars na een afwezigheid
vann bijna negen maanden in Parijs terug.
Hett merendeel van Wezelaars werk uit 1927-7 stuks
groot-zall in Les Arcs zijn ontstaan: het staande Vrouwelijk
naaktnaakt in terracotta {oc 16, afb. p. 45), de Haan en de Hen
inn gips (oc 17 en 18), de Franse boer (oc 19, afb. p. 35) en de
kopp van Wil Wezel aar-Visser (oc 20, afb. p. 34), beide in coromandelhoutt gesneden, de kop van de Italiaanse boerin in
terracottaa (oc 21, afb. p. 48} en de karikaturale kop in miniformaatt van de Franse generaal (oc 22, afb. p. 48) die later in
bronss is gegoten. Dat Lien Bendienin de zomer van 1927
voorr Wezelaar heeft geposeerd, blijkt alleen nog uit haar
brieff van 2 oktober 1927 waarin zij informeert: 'Hoe is 't
mett mijn beeltenis afgelopen Han? Heb je er nog wat aan
veranderd?? en is 't nog naar je zin geworden, of deed je er
nietss meer aan?'126
Nadatt Zadkine in zijn brief van 5 april 1927 al enthousiastt had gereageerd op de kop van Gerrit Tuynman (oc 10)
uitt [925 en het staande Vrouwelijk naakt (oc 16, afb. p. 45) uit
1927,, was het in januari 1928 aan een andere leermeester om
zijnn mening te geven. Johan Polet bezocht de Wezelaars in
januarii 1928 en moet zich lovend hebben uitgelaten over
hett werk van zijn ouddeerling. Johan Visser schreef op
244 januari 1928 aan zijn schoonzoon: 'De waardering van
Polett is zeer te respecteeren. Proficiat hiermee.' En Genieys
schreeff kort daarna:'Lejugement de). Polet - que vous
mee confiez - me fait plaisir, tres plaisir.'12^ Gezamenlijk
brachtenn Wezelaar en Polet een bezoek aan Brancusi in
dienss atelier in de impasse Ronsin 11. 'We zien ze voor ons',
schreeff Esser in 1980.'de grote onbehouwen Hollanderen
dee magere jonge Wezelaar met zijn fijne bleke gezicht
omrandd dooreen baardje, staande in dat wonderbaarlijke
blankee atelier. De grote meester zelf in een onberispelijke
wittee boerenkiel op een gele sofa met naast zich een hele
mooiee dame.'128 Deze sfeerbeschrijving, die wellicht enigszinss is gekleurd door Essers eigen bezoek aan Brancusi in
19477 toen deze inmiddels een levende legende was120, krijgt
eenn feitelijk vervolg door Wezelaars eigen woorden: 'Zijn
[Brancusi's]] werk bewonderde ik erg omdat het, hoe geab-

straheerdd ook, toch van binnen uit een sterk leven bezat.
Brancusii zei mij toen: "lei on dit que je suis un abstrait,
maiss je suis un réaliste profond'ï'-iU
Zoalss gezegd kreeg Wezelaar via Bottema in 1928 de
gelegenheidd voorde twrcede maal te exposeren. Met 82
anderen,, verenigd in de hierboven genoemde Compagnie
dee Peintres et Sculpteurs Professionels vulde hij van juni
tott oktober mede de ruimtes van Brasserie Terminus aan
dee Boulevard Brune. Van een kwart van de kunstenaars
werdd in de catalogus een werk afgebeeld en onder hen
warenn ook Bottema en Wezelaar, wiens Vrouwelijk naakt
(occ 16, afb. p. 45) uit 1927 werd getoond. Dat hij ook hier
loff oogstte met zijn werk, mag blijken uit het feit dat de
Duitsee beeldhouwer Ewald Mataré hem uitnodigde om
alss gast mee te exposeren met de Novembergruppe in Berlijn.
Beduusdd maar resoluutt sloeg de jonge beeldhouwer deze
uitnodigingg af, onzeker en ontevreden als hijzelf nog was
overr zijn prestaties.131
Nadatt de Wezelaars in april 1928 waren verhuisd van het
vochtigee atelier aan de Route d'Orléans naar de Avenue
Laplacee 33, in het naburige Arcueil, werd de rest van het
jaarr overschaduwd door de financiële beslommeringen
waarinn Wezelaar door zijn schoonvader terecht was
gekomen,, én door de snelle geestelijke aftakeling van zijn
vriendd Genieys. Nadat Wezelaar op 16 mei in Haarlem door
notariss Wildschut en vermogensbeheerder Crommelin
wass ingelicht over de zorgelijke staat van zijn financiën,
werdd op ig mei een bespreking belegd ten huize van Johan
Visserr in Oisterwijk. Uit het door Wildschut opgestelde
verslagg komt niet alleen naar voren met welk een opportunismee en improvisatietalent Visser zijn door Wezelaar
gefinancierdee kaartenhuis in stand had gehouden, maar
ookk dat de vonken ervan af moeten zijn gevlogen in het
Schildersatelierr aan het Klompven. Vader Visser piekerde
err niet over'bij al de moeiten, kromme sprongen en capriolenn die hij al had moeten uithalen om de boel voor elkaar
tee houden [...] om naarde wenschen van anderen te gaan
handelen'enn voelde zich alles behalve schuldig aan het
dreigendee faillissement van zijn schoonzoon. Wezelaar
opp zijn beurt beklaagde zich erover dat zijn herhaalde
verzoekenn om informatie steeds op de irritatie van zijn
schoonvaderr waren gestuit. Crommelin merkte op dat het
kapitaall snel inteerde en dat, aangezien 'de heer Wezelaar
eenn werkkring gekozen [heeft] die hem geen inkomen
oplevert'' hij binnen afzienbare tijd naar zijn maandgeld
vann ƒ500,-kon fluiten.'waarbij den heer Crommelin
nogg eens duidelijk naar voren bracht de grondslag van

dee bemoeiingen van hem enden heer Wildschut voor
H.. Wezelaar, die als kleine jongen zijn blinde vader al naar
hethet kantoor van de firma Crommelin en Bouwmeester
geleidde;; die jong wees werd, geen zakelijke opvoeding
off werkkring kreeg en wiens vaderen moeder beiden den
heerenn Crommelin en Wildschut om steun voor hun zoon
haddenn verzocht'. De conclusie was duidelijk: Vissers
bouwmaatschappijj moest zo snel mogelijk worden geliquideerd,, desnoods met verlies.15'2 De onverbeterlijke
Visserr schreef op 12 juni 1928 aan zijn schoonzoon dat
hijj bezorgd was over het rapport wraaraan Wildschut de
laatstee hand legde en dat hij van Wezelaar verwachtte
'orderr te geven dat Wildschut dit gemier staakt of mij
inn kennis stelt wat de bedoeling daarvan is, nogmaals
ikwenschh niet langer door hem verdacht gemaakt te
worden'. 1 "" Kort daarop werd Vissers faillissement uitgesprokenn en het contact tussen Wezelaar en Visser tot
hett minimum teruggebracht.
Namenss Lily Genieys ging Wezelaarr zich eind 1928
inzettenn voorde opname van Genieys, wiens achtervolgingsangstt steeds ernstiger vormen ging aannemen. In
augustuss 1924 was de vriendschap al eensom onverklaarbaree redenen verbroken geweest om echter in de loop van
19277 weer op te leven. Onder degenen aan wie Genieys zijn
proefschriftt in dat jaar opdroeg, behoorden zijn vrienden
Werth,, Berthold-Mahn en 'Willy et Han Wezelaar'. Maar
inn de loop van 1928 verklaarde hij zijn directe omgeving
dee oorlog en spoorde in wanhoop kriskras door het land.
Nadatt Genieys zijn vrouw had bedreigd met een mes en
plannenn maakte om Werth te vermoorden, wist Wezelaar
inn het voorjaar van 1929 een oude vriend van Genieys, een
artss in Lyon, te overreden deze in observatie te nemen. In
19300 werd Genieys voorgoed opgesloten in het gesticht van
Limoux,, nabij Carcassonne, waar zijn vrouw hem af en toe
dooreenn klein venster kwam bespieden. In de zomer van
19299 verbleef zij drie weken bij de Wczelaars in Westkapelle
enn ook nadien zouden zij geregeld contact onderhouden.
Wezelaarss grote betrokkenheid bij deze episode in het
levenn van de ongelukkige Genieys geeft niet alleen aan hoe
hechtt hun vriendschap is geweest maar ook hoe belangrijk
dee intellectuele, kunstlievcnde arts was in dit stadium van
Wezelaarss loopbaan.
Uitt 1928 dateert aantoonbaar slechts een vijftal werken
-- drie figuurstudies in gips (oc 23, 24, 25), een masker in
terracottaa {oc 27, afb. p. 48} en een grote uil in teakhout
(occ 26) -waarvan alleen het houten beeld bewaard is
gebleven.. De figuurstudies in gips, waarvan helaas alleen

nogg foto's getuigen, doen in hun bewegelijkheid en aantrekkelijke,, vrije benadering sterk aan de kleinplastiek van
Matissee denken. Wezelaars zwakke gezondheid, de financiëlee beslommeringen met zijn schoonvader en de ondergangg van vriend Genieys hadden hem ongedurig gemaakt
enn hij was duidelijk op zoek naar nieuwe uitdagingen. Al in
dee door ziekten geplaagde zomer van 192-in Les Arcs had
Wezelaarr zijn vriend Henk Mastenbroek in Berlijn -daar
werkzaamm bij Bruno Taut - o p pad gestuurd om geschikte
atelierruimtee te zoeken.154 Begin januari 1928 moet er
sprakee zijn geweest van terugkeer van de Wczelaars naar
Nederlandd want in de correspondentie met Lien Bendien
werdd dit met instemming begroet - zoals hierboven reeds
geciteerd-doorr An Harrenstein en Jacob Bendien. Ln
nadatt 1928 en de eerste maanden van 1929 grotendeels in
beslagg waren genomen door het conflict met Visser en de
kwestiee Genieys, noteerde Wezelaar op 1; april 1929 tijdens
eenn verblijf in Amsterdam: 'ln ieder geval geloof ik wel
datt we bezig zijn als een aap in Artis te verkwijnen daar
inn Parijs en buiten net zo. Holland maakt rijker indruk,
gezond.. We moeten gauw naar Zeeland. Toevallig gaat
Charleyy T. ook naar Westkapelle.'1^
Ongetwijfeldd was het in de kring van de Harrensteins
geweestt dat Wezelaar in contact was gekomen met Charley
Toorop,, die zich in 1929 ook aan de zuidrand van Parijs
vestigde,, in de Villa Brune. Zoals gezegd was het waarschijnlijkk Lien Bendien die in de zomer van 1927 Wezelaar
enn John Radecker met elkaar in contact heeft gebracht, al
kann niet worden uitgesloten dat zij elkaar al in het voorjaar
vann 1925 hebben ontmoet toen Radecker aan Staals paviljoenn voorde Exposition Internationale werkte. Gedurende
datt verblijf gaf Radecker in zijn berichten aan het thuisfrontt te kennen liever niet met de andere landgenoten die
daarr werkten, op te trekken - 'Ze geven me zoo weinig' maarr wel met Parijse Nederlanders als Mondriaan,
Matthieuu Wiegman en Tjerk Bottema, 'menschen waar
ikk voor voel'.156 Wezelaar en Bottema waren in datzelfde
jaarr eikaars buren geworden aan de Route d'Orléans.
Nadatt Radecker in juni 1927 de Wezelaars in Les Arcs had
bezocht,, was er in ieder geval sindsdien sprake van een
groeiendd vriendschappelijk contact. Rond de jaarwisseling
vann 1927/1928 logeerden de Wezelaars in de 'torenkamer'
vann Lien Bendien aan de Vijzelstraat en bezochten zij de
Radeckerss die dichtbij woonden, op de Weteringschans
105.. Zijn eerste brief aan Wczelaar schreef Radecker op
277 november 1928 waarin hij melding maakte van het
success van Polet opeen tentoonstelling-ondersteund
doorr een paar meegestuurde krantenknipsels - om te

besluitenn met:'Ook was er hier werk te zien van
Lehmbruck,, dat is toch ook wel wat. Ik weet niet of je
hethet ken.' i r Begin 1929 vond Wezelaar voor Radecker een
atelierr in hetzelfde complex aan de Route d'Orléans.
Bezorgdd schreef Radecker op 10 april 1929 aan Wezelaar:
'Alss nou die gemeene huisbaas ons maar niet een poets
baktt voor we er zijn.'1 ï8 In diezelfde maand bezocht
Wezelaarr zijn vriend in Amsterdam.'Wandeling met John
doorr Amsterdam. Onder zijn leiding Begijnhof', noteerde
hijj op 17 april 1929.1?9 In mei 1929 betrokken de Radeckers
hunn Parijse adres waar ze woonden tot september 1931,
toenn ze enigszins gedesillusioneerd naar Amsterdam
terugkeerden.. John Radecker had in Parijs tevergeefs
gehooptt zich te bevrijden uit zijn rol als uitvoerder van
opdrachten.'' Ik hoop zoo erg nog eens vrij kunstenaar
tee worden. Ze zitten al weer aan mijn hoofd met een
opdracht',, schreefhij in het voorjaar van 1930 vanuit
Amsterdamm aan Wczelaar die Radeckers Parijse atelier
inn de gaten hield.140 Hij sprak geen Frans, ervoer de aanwezigheidd van al die 'groote en minder groote artisten'
alss benauwend en ging in Parijs ook steeds meer twijfelen
aann zijn eigen kunnen.'4' Zijn oudere broer Willem bivakkeerdee met zijn gezin, op voorspraak van Lien Bendicn,
gedurendee de zomermaanden van 1929 in het huis van
dee Wezelaars. Kort daarvoor had zij aan de Wczelaars
geschreven:: 'Ik had Willem Radecker beloofd jullie te
schrijvenn dat zij er wel voorvoelen om jullie atelier te
huren,, als't niet al te duur was. Hij wou er dan met z'n
vrouwenn deoudstejongen,diezoogoed tcekent en
schildert,, een poos gaan wonen.'142 Willem Radecker
wass evenals zijn broers John en Anton opgegroeid in de
ambachtelijkee beeldhouwkunst van het familiebedrijf.
Ookk Willem koesterde de wens'vrij kunstenaar'te worden
enn zijn vertrek naar Parijs markeerde het begin van die
loopbaan.. In het atelier van Wezelaar in Areueil zou hij
inn de zomer van 1929 zijn eerste vrije werk maken onder
dee veelzeggende titel jetzt komme ich. Zoon Max werd
beschouwdd als een wonderkind. Zijn tekeningen en
schilderijenn van Areueil en omgeving werden met succes
verhandeldd door Nederlandse kunsthandelaars als Dirk
Hoogendijkk en Jack Vecht. In zijn mémoires beschrijft Max
Raedeckerr hun aankomst in Parijs. Vanaf het Gare du Nord
reisdee Willem Radecker met vrouwen kinderen door naar
dee Route d'Orléans, waar ze tevergeefs bij John Radecker
aanbeldenn voor de sleutel. Daarop vervolgden ze hun weg
naarr de schilder Laurens van Kuik die met zijn gezin in
Cientillyy woonde en waar op dat moment de joyeuze Jan
vann Herwijnen op bezoek was. Eenmaal in het bezit van

dee sleutel daalden Willem en gezin via het Carrefourde
laa Vaehe Noir, genoemd naar het café aldaar met een
grotee geschilderde koe op de gevel, af naar het huis van
dee Wrezelaars aan de Avenue Laplace. 'Nous sommes
arrivéss dans Ie fond decettecour, laoü nousdevions rester
troiss mois pour garderun chat, un gros chat noir qui était
fortt gentil. [... ] Il y a vak un coquet appartement avec les
chambress a coucher en haut. Il fallait monter par un petit
escalierr en chêne avec une loggia qui donnait sur 1'atelier.
[.... ] L'atelier était immense. Dans ce grand atelier il y avait
dess tas de sculptures plus cmmerdantes 1'une que 1'autre.
111 yen avait un tasqu'il fallait mouillerparce que lui.Han
Wezelaar,, n'avait pas pu achever. Il fallait toujours arroser
soigneusementt les linges pour nee pas qu'elles se dessèchent
ett qu'il ne les trouve pas toutes craquelées a son retour.
Touss les matins on n'arrosait pas les plant.es mais les sculptures,, des projets qui étaient fait en terre glaise.'^
Naa dat eerste verblijf zou Willem Radecker een jaar
laterr naar Parijs terugkeren om er zich met zijn gezin
voorlopigg te vestigen. Eind 1933 kon hij met zijn gezin het
appartementt in Montrouge betrekken dat de naaste buren
vann Wezelaar, de Deense beeldhouwer Eickhoff en diens
vrouw,, hadden bewoond. Max Raedecker zou zelfs voorgoedd in Frankrijkblijven en zich met zijn Franse vrouw
naa de oorlog vestigen in het vermaarde ateliercomplex
Laa Ruche waar in het begin van de twintigste eeuw Chagall,
Kogan,, Modigliani,Zadkineen andere kunstenaars hun
loopbaann waren begonnen. In zijn smakelijke herinneringenn over de Nederlandse kunstenaarskolonie die zich
rondd 1930 in de omgeving van de Porte d'Orléans ophield,
passerenn vele bekenden de revue: Charley Toorop met
zoonss en amant Joris Ivens, Tjerk Bottcma en 'sa belle
Lientje;; Christusfiguur Laurens van Kuik die inn bittere
armoedee voorttobte in Gentilly, waar de plaatselijke
mosterdfabriekzijnn eeuwige azijngeur verspreidde.
Maxx Raedecker noemt ook de schilderes Jo Roer die de
Radeckerss was nagcreisd, woondeen werkte in het complexx aan de Route d'Orléans ui maar zich in Noord-Afrika
naa verhoudingen met -jawel - Van Herwijnen en met
tweee matrozen die bij buurman Krishnamurti inwoonden.
OndejohnOndejohn woonde daar ook maar werkte in een atelier
elderss waar hij kleine beeldjes maakte, 'slap en vaag, en
datt opeen moment dat Maillol er was!', aldus neef Max.
Enn verder Adriaan Lubbers. Jos Croin, Gerard Hordijk en
velee anderen die ook met de Wezelaars in contact stonden.
Hanenn Wil Wezelaar spelen echtereen onopvallende
roll in de histoires scandakuses van Max Raedecker en het
iss duidelijk dat zij niet direct tot deze artistieke bohème

behoorden.. Wezelaars aanvankelijke, havelaariaanse
bewonderingg voor de profetische maar lijdende kunstenaarr had langzamerhand plaatsgemaakt voor een zekere
weerzinn die natuurlijk was gevoed door zijn ervaringen
mett Van Herwijnen, vader Visser en ook Henk
Mastenbroek,, die onder het mom van hun groot maar
onbegrepenn kunstenaarsschap zijn vermogen hadden
geplunderd.. Het lijkt wel of de zoon van de gedistingeerde
enn erudiete Matthijs Wezelaar zo tegen 1930 in zijn ware
gedaantee begon te groeien. Dat zijn vrouw hun huis wel tot
eenn zoete inval van passerende landgenoten wilde maken,
gingg hem dan ook steeds meer ergeren en zou op den duur
gaann leiden tot een zekere verwijdering tussen beide echtelieden.. Het toeval wilde bovendien dat Wezelaar in 1930 via
zijnn Franse vrienden in contact kwam met enkele buitenlandsee kunstenaars, bij wie hij zich wèl thuis voelde.
Inn de maanden juni, juli en augustus 1929 logeerden de
Wezelaarss in Westkapelle, in hotel Kasteel van Batavia,
waarr zij ook Charley Toorop ontmoetten. Het langdurige
verblijff op Walcheren inspireerde Wezelaar tot een
omvangrijkk aantal getekende schetsen van de plaatselijke
bevolkingg die hij vanaf dat najaar in zijn atelier in Arcueil
zouu uitwerken in een tiental plastieken waarvan de laatste
nogg in 1931 werden voltooid. Deze groep omvat vier kleine
figuurstudiess van Zeeuwse boeren - staand, zittend,
pijpstoppendd —, een kop van een Zeeuwse boerenjongen,

eenn Zeeuws paardje en een monumentale figuur van een
Zeeuwsee boer in teakhout (oc 28, 29, 30 [afb.p.49], 31
fafb.. p.48], 32,38 [afb. p. ói], 39). Tezamen vormen ze het
hoogtepuntt en tegelijkertijd het einde van Wezelaars eerste
periode,, waarin zijn bewondering voor Zadkine, Barlach
enn de Belgische expressionisten zijn neerslag vond. 'Ne
vouss laissez pas faire par Ie modelage. Il faut absolument
voirr et voir seulement dans la matière', had Zadkine hem
inn 1928 geschreven na het zien van foto's van zijn laatste
werk.. In 1929 toog Wezelaar aan het hakken van een grote
vrouwenfiguurr in steen. Deze Bacchante (oc 36, afb. p. 61),
diee in 1930 gereedkwam, is een sleutelstuk en in die zin een
vervolgg op het Vrouwelijke naakt uit 1927 (oc 16, afb. p. 45),
omdatt zij zo fraai de overgang van Wezelaars expressionistischee naar zijn classicistische periode belichaamt.
Dee keuze voorde taille directe -zijn enige werk in deze
techniek-enn de stilering ademen nog de invloed van
Zadkinee maar juist in die volumineuze stilering is de
kenteringg zichtbaar terwijl de introductievan de tors
nadrukkelijkk op nieuwe inspiratiebronnen wijst. Ondertussenn had Wezelaar waarschijnlijk gedurende een van
zijnn Amsterdamse bezoeken de opdracht gekregen een
portretreliëff te vervaardigen van dezeventiende-eeuwse
medicuss en publicist )an van Beverwijck (oc 33), een
opdrachtt - zijn tweede - die uiteraard nauwelijks aanleidingg gaf ten experiment.
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Ill faut faire blond
Dee tweede en laatste Franse periode van Wezelaar, zijn ontmoeting
mett de Deense beeldhouwer Fischer die hem in de ban bracht van het
modernee classicisme, zijn entree in Fischers internationale vriendenkringg en de ontvangst in Parijs en Amsterdam van zijn vroegste werk

Hett model Whit tall dat poseerde
voorr Wezclaars tors (oc sO uit \QH.
Inn datzelfde jaar gefotografeerd
doorr Adam Fischer

'Hett leven is hier opener, gezonder, minder teruggedrongenn dan in Holland, actiever, daadwerkelijker ook. [...] Wij
hebbenn al zoo veel menschen hier aan 't werk zien gaan',
schreeff Wezelaar begin 1930 en hij gaf daarmee blijk van
hernieuwdee inspiratie.' Zijn besluit voorlopig toch in
Parijss te blijven was het directe gevolg van zijn introductie
bijj de Deense beeldhouwer Adam Fischer. Deze schreef
dertigg jaar later aan Wezelaar: 'Il y a longtemps que
Bertholdd Mahn est venue a Arcueil en amenant deux
jeuness Hollandais [...] c'était Ie commence d'une amitié
entree toi et moi, entre nous, qui a dure et qui s'est developpécc a travers toutes les circonstances de la vie'.2 Wie die
anderee jonge Hollander is geweest - Mastenbroek, Ter Veer,
Hordijk?-iss niet bekend maar voor Wezelaar was dit
bezoek,, dat in of kort vóór 1930 heeft plaatsgevonden, van
crucialee betekenis. Volgens Esser zou deze ontmoeting
voorr Wezelaar 'de aanraking betekenen met een wereld
diee hij van dat ogenblik af hoe langer hoe meer als de
zijnee zou onderkennen' en beter dan ooit zou hij hebben
gevoeldd dat 'het bruuske, hoekige, kantige naar buiten
treden,, het luidruchtig nadrukkelijke, de agressiviteit van
dee overdrijving, allemaal eigenschappen van het expressionisme,, aan zijn eigen wezen vreemd waren'.3 Hoe het
ookk zij, vanaf die ontmoeting werd de dertien jaar oudere
Fischerr in ieder geval Wezelaars nieuwe leidsman. In zijn
iKuvree tekende zich een abrupte omslag af die wordt
geïllustreerdd door de vrijwel identieke portretten die
beidenn in 1930 maakten van Wil Wezelaar. •* Zo'n vijfentwintigg jaar later schreef Wezelaar aan Hammacher:
'Fischerr deed mij de klassieken grondig begrijpen', in 1961
verwoorddee hij Fischers invloed in een brief aan de oude
mentorr zelf: 'Vous ne vous imaginez peut être pas combien
jee me rapelle bien les innombrables soirees que Willy et
moii ont passé, dans votremaison [...] et combien ilsont
ajoutéé a mon development comme sculpteur et combien
vouss avez encourage mes premiers pas sur Ie chemin aride
dee la sculpture. [...] Tu m'as initié dans 1'art classique et
appriss a travers tes oeuvres ce que la sculpture peut donner
commee sensation plastique et a la fois humain, a condition
detravaillersérieusement.c'estadiree s'y donner complètcment.';'' Fischer opende Wezelaarde ogen voor het klassiekee vormideaal van de pure, op zichzelfgerichte vorm, de
fraaiee maatgeving en de tijdloze verbeelding van de mens.
{•iett streven naar harmonie en de afstandelijke, formalistischetische benadering van deze beeldhouwkunst spoorden
volkomenn met de mentaliteit van de bedachtzame jonge
kunstenaarr en estheet die zich in de Latijnse wereld voelde
alss een vis in het water. Het is verleidelijk te bedenken hoe

Wezelaarss werk zich ontwikkeld zou hebben als Fischer
niett op zijn pad was gekomen. Door zijn besluit in Parijs te
blijvenn zette hij niettemin definitief een punt achter de
expressionistischee fase in zijn oeuvre. In 1931 bekrachtigde
Wezelaarr zijn besluit door een stukje grond in Arcueil te
kopenn waarvoor vriend Henk Mastenbroek een atelier in
Nieuw-Zakelijkee stijl ont wierp.6
'Nieuw-Zakelijk'' was ook de transformatie die
Wezelaarr zelf onderging en die een terugkeer naar zijn
rootsroots betekende. Hij schoor zijn baardje af en stak zich
-voorgoed-inn het pak. Een foto uit 1933 toont Wezela ar
opp atelicrbezoek in Amsterdam bij John Radecker: twee
gesoigneerdee heren die het bohémienschap definitief
achterr zich hebben gelaten. Picasso was de eerste geweest
die,, toen het grote geld zich aankondigde, zijn oude plunje
hadd verruild voor een glimmend kostuum en een auto met
chauffeurr aanschafte. Zo ver gingen de Nederlandse beeldhouwerss niet maar de algemene 'verburgerlijking', als blijk
vann maatschappelijke erkenning, deed wel degelijk zijn
intredee in hun kringen in de jaren dertig. Zo stond Hildo
Kropp bekend om zijn poenige kledij. De'man van steen'
hadd een voorkeur voor zijden sjaals en gleufhocden.
Denenn in Parijs

VlaVla Fischer trad Wezelaar toe tot de samenscholing
vann buitenlandse kunstenaars in Parijs die zich, samen met
eenn aantal van de avantgardisten van weleer, liet bekoren
doorr het internationaal snel om zich heen grijpende retour a
1'ordreJ1'ordreJ Die zogenaamde École de Paris kende een omvangrijkk Scandinavisch contingent met een sterk Deens accent.
Dee moderne Deense kunst was vrijwel geheel op het Franse
voorbeeldd geïnspireerd. Bijna alle Deense kunstenaars die
geborenn waren in het laatste kwart van de negentiende
eeuw,, studeerden wel enige tijd in Parijs, terwijl in eigen
landd uitgebreide collecties moderne Franse kunst werden
aangelegd.88 De vroege Deense verafgoding van de Franse
impressionistenn en hun opvolgers is wel verklaard door de
sterkee naturalistische inslag van de Denen en hun instinctievee afkeer van 'al te grote buitennissigheden en hoogdravendee bravadas', hun afkeer van sentimentaliteit en
hethet banaal blootleggen van gevoelens.'De door de geest
vann het classicisme gestelde eisen van rustige plasticiteit
enn bezadigde harmonie, zijn door alle tijden heen bij de
Deensee sculptuur te bespeuren als een rode draad', aldus
dee catalogus uit 1948 bij een tentoonstelling over moderne
Deensee kunst in het Haags Gemeentemuseum.9 Van de
vóórr 1900 geboren generaties was Kai Nielsen het grootste
talentt te midden van beeldhouwers als Gerhard Henning,

Ejnarr Utzon-Frank en Henrick Starcke. Een specialee groep
vormdenn Adam Fischer, Gottfred Eickhoff en Astrid Noack
'voorr wie gedeeltelijk het cubisme met zijn constructieve
eisen,, gedeeltelijk de vaste, strakke vormentaal van Maillol'
eenn afdoende rol had gespeeld. De expressionistische
tegenhangerr werd gevormd door beeldhouwers als Ui f
Rasmussen,, Robert Jacobsen en Henry Heerup.
Wezclaarss ontmoeting met Fischer heeft ertoe geleid
datt er langere tijd sprake is geweest van een speciale relatie
tussenn de Deense en de Nederlandse beeldhouwkunst.
Naa de oorlog introduceerde Wezelaar verschillende van
zijnn Hollandse collega's bij zijn Deense vrienden en bracht
hijj de moderne Deense beeldhouwkunst onder de aandachtt van de Nederlandse musea, wat heeft geleid tot tentoonstellingenn en aankopen. Voor Wezelaar persoonlijk
warenn de gevolgen verstrekkender. Hij noemde Fischer
zijnn 'vader' en Eickhoff zijn 'broer' en met beiden zou hij
naa zijn terugkeer in Nederland een intensieve correspondentiee onderhouden waarin de voortgang van het eigen
werk,, de opdrachten en de tentoonstellingen uitvoerig
werdenn besproken. 10 Rond i960 werden W^ezelaar,
Eickhofff en Fischer brothers in arms in de internationale
strijdd die woedde tussen de figuratieven en de abstracten.
Watt deze Deens-Nederlandse alliantie staalde was het
heiligee geloof in hun beeldhouwkunst die wortelde in de
gemeenschappelijkee artistieke vorming in Parijs.
Adamm Fischer, van eenvoudige komaf en een overtuigd
socialist,, was rond 1910 aan de academie van Kopenhagen
opgeleidd tot schilder." In 1913 kreeg hij een studiebeurs en
vertrokk naar Parijsom daar twintig jaar te blijven. Op de
Academiee Moderne van de schilder André Lhote raakte hij
bevriendd met de Deense Ellen Kragh, die daarvoor aan de
Académiee Ranson bij Maurice Denis had gestudeerd, en
mett de Mexicaanse, eveneens ideologisch bevlogen schilderr Diego Rivera. In 1915 trouwden Adam Fischer en Ellen
Kraghh en een jaar later vestigden zij zich in een oude villa
mett groot atelier in het landelijke Arcueil, aan de Avenue
Docteurr Durand 17. Fischer exposeerde zijn beeldhouwwerkk voor het eerstin 1918 in de galerie van Eugène Blot,
tezamenn met zijn schildersvrienden Corneau en Rivera
enn de beeldhouwer Paul Cornet. Vanaf 1919 exposeerde
hijj mee als lid van deSalond'Automneen vanaf 1922
mett de vooraanstaande Deense kunstenaarsvereniging
Gronningenn die in 1915 was opgericht. Met Corneau,
Cornett en de schilder Étienne Bouchaud exposeerde
Fischerr in 1924 op de Frans-Scandinavische tentoonstelling
inn het illustere Maison Watteau, hoofdkwartier van de
Académiee Scandinave en de L'Association des Artistes

Scandinavess en tevens podium voor de illustere bal
masquéesmasquées van Foujita en diens Montparnasse-groupit~5.i
Vanaff 1925 twintig doceerde Fischer aan de Académie
Scandinavee en waren Despiau, Cornet en de betaamde
Noorsee schilderen 'Montparno'Per Krogh zijn collega's.
Dejongee Deense beeldhouwers Gottfred Eickhoft en
Astridd Noack-de laatste in 1931 zelf docent op deze
academie-,, de Noor Hans Jacob Meyer en de Fransman
Jeann Osouf behoorden tnt zijn leerlingen en waren vaste
gastt op de soirees van de Fischers in Arcueil. Huize Fischer
zouu in de jaren twintig uitgroeien tot het ontmoetingspunt
vann vele Franse en buitenlandse kunstenaars en het was
hierr dat Wezelaar kennismaakte met beeldhouwers als
Gargallo,, Gimond, Hajdu. Leplae, Möllerberg, Orloif,
Suterenn Wléricken schilders als Bouchaud, Damboiseen
Maquet.'^ ^

Fischerr deed in Deense kunsttijdschriften als Klingen
enKunstbladetenKunstbladet verslag van zijn Parijse ervaringen e
standd van de moderne Franse beeldhouwkunst.'-+ Als
beeldhouwerr was hij autodidact en in Parijs ontwikkelde
hijj een enigszins anecdotische, kubo-expressionistische
stijll die aan overtuiging verloor na zijn kennismaking met
Despiauu in 1920. Toen Fischer in 1923 door Cornet werd
geïntroduceerdd bij Maillol werd zijn interesse voorde
classicistischee kunst gewekt en een jaar later ging hij al op
bedevaartt naar Griekenland. Op voorspraak van Maillol
bezochtt hij in het Frans-Catalaanse Céret Manolo wiens
bargoenss classicisme Fischer bijzonder aansprak. Manolo
werdd een huisvriend maar ook de relatie met Maillol was
vriendschappelijk,, getuige de litho's met opdracht die
Fischerr van Maillol kreeg. Fischer maakte er een gewoonte
vann leerlingen en collega's mee te nemen naar Marly-le-Roi
enn zo kregen Eickhoff, Noack, Leplae en Wezelaarde
gelegenheidd om de oude meester in zijn zomerverblijf te
bezoeken.'ja',, vertelde Wezelaar in 1980 aan Esser, 'en toen
namm Fischer mij mee op een dag naar Marly-le-Roi waar
Mailloll zomers werkte. Een verveloos huis, verwaarloosde
tuin,, waar Maillol met hel lichte ogen, de lange baard vooruitt priemend op lange ooievaarsbenen kaarsrecht rondstaptee door het hoge gras. Het atelier, een houten keet met
eenn afdak waar hij buiten kon staan hakken - en dan al die
beelden.'J>> Na de Griekse reis zou de Mediterranée Fischers
inspiratiebronn blijven. In 1931 werkte hij langere tijd op
Mallorca,inn 1933 in Algiers en ook na zijn vestiging in
Denemarkenn bleven de landen rond de Middellandse Zee
zijnn reisdoel. Fischer deelde Maillols voorkeur voor zwaargebouwdee vrouwelijke modellen die hij in klare en plastischee vormen weergaf. De sfeer van deze, meestal in
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gekleurdee terracotta uitgevoerde, figurale plastiek is die
vann pastorale rust, aardse stabiliteit en een eeuwigheid die
eerderr boers dan verheven aandoet. Eind 1933 keerden de
Fischerss terug naar Denemarken waar ze zich in de directe
omgevingg van Kopenhagen vestigden, in Charlottenlund
inn een door architect Georg Jacobsen in Nieuw-Zakelijke
stijll ontworpen huis alwaar Ellen Fischer de rest van haar
levenn een diepe heimwee bleef koesteren naarde Parijse
jaren.. 'Je crois que ce qui manque dans les pays du nord
c'cstt la volupté'. schreef ze in 1934 aan de Wezelaars.16
Directt na zijn terugkeer werd Fischers werk aangekocht
doorr de grote musea en werden hem eervolle opdrachten
verleend.. In 1936 verscheen zijn eerste monografie. Fischer
exposeerdee jaarlijks met Gronningen en vertegenwoordigdee zijn land in verschillende internationale organisaties
alss de Unesco. Zijn kring van intimi bleef echter beperkt
tott het handjevol vrienden uit de Parijse tijd en het is
opvallendd hoe saamhorig maar ook hoe geïsoleerd de
driee 'Franse Denen' - Fischer, Eickhoff en Noack - na hun
terugkeerr bleven optrekken. Veel sterker dan met de eigen
collega'ss was het contact met hun vrienden en geesverwantenn van weleer: Osoufen Cornet in Parijs, Leplaein Brussel
enn Wezclaar in Amsterdam. In 1963 schreef Wezelaar
aann Fischer: 'Tu as guide, Adam, mes premiers pas dans
cee métier sans jamais faire Ie professeur. en meparlant
commee a un jeune collègue. Mais ton meilleure leqon a été
tonn example. Un homme travaillant passionnément a la
sculpture,, dont il avait déja a ce moment compris tous les
secrets.. L'Amitiéqui est néedecesracontesaété pourmoi
toujourss tres précieuse. Pour en dire pas assez mais quand
mêmee beaucoup: tu m'as appris rnon cher Adam la probité
enn art et la perséverence.'1" In Wezelaars ogen had Fischer
zijnn beeldhouwkunst gezuiverd van de expressionistische
spasmenn en hem er ook van doordrongen nooit te vroeg te
juichen.. Voor dee van nature toch al tobberig aangelegde
Wezelaarr droeg de-ongelijke-verhouding met Fischer
daarmeee ook iets noodlottigs in zich.
Minderr zwaar op de hand dan Fischer was zijn leerling
Gottfredd Eickhoff die voortkwam uit een welgestelde
familie,, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan zijn voorspoedigee loopbaan.liS Nadat Eickhoff in 1927 was getrouwd
mett de schilderes Gerda Arensback Andersen, vertrok hij
mett haar naar Parijsom daar tot 1933 te blijven. Uit de
correspondentiee tussen Wezclaar en de Eickhoffs kan
wordenn opgemaakt dat ze elkaar in het voorjaar van 1931
bijj de Fischers hebben leren kennen en dat ze kort daarop
clkaarss directe buren werden vooreen periode van ander-

halff jaar. Wezclaar en Eickhoff tekenden samen naar mode!
opp de Académie Colarossi. beoordeelden eikaars werk en
voerdenn ernstige gesprekken over de beeldhouwkunst
waarvann Wezelaar notities bijhield in een schrift. Ineen
brieff aan Eickhoff uit het begin van 1942 sprak Wezelaar
vann 'Ie cahier ou Gottfred et moi ont commence notre
traitee sur la sculpture, qui eommencait avec 1'homme
sauvagee avcc une pierre arrondi dans la main et qui finit
brusquementt avec cette frase plein de 1'agresse: "En travaillantt Ie plus humble artiste pratique des livres plein de
theories.'"11'1 1
Opp de Académie Scandinave was Eickhoff bevriend
geraaktt met Charles Leplae die hij in contact zou brengen
mett Wezelaar.20 Deze zoon van een Leuvense hoogleraar
wass in de Eerste Wereldoorlog opgegroeid in Oxford en
daarnaa in Leuven gepromoveerd in de rechten. Op de
plaatselijkee academie leerde hij de gebroeders Luc en
Paull Haesaerts kennen die hem in de befaamde kunstenaarskringenn van Etikhove-met onder andere Gustave
Dee Smet, Permeke, Tijtgat en Zadkine-introduceerden.
Evenalss Wezelaar waren Leplaes eerste werken van
expressionistischee snit: accordeonisten en andere muzikantenn in hout of steen. Dankzij dein 1929 gewonnen
Rubens-prijss reisde Lcplae afnaai* Parijs waar hij op de
Académiee Scandinave in de klas van Despiau - met onder
anderee Eickhoff, Noack en Osouf- belandde. De ontmoetingg met Despiau betekende het definitieve einde van
Leplaess expressionistische periode en het begin van een
prachtig,, verstild ceuvre van portretten en figuurstudies
datt een voortijdig einde beleefde toen hij in 1961, op zijn
achtenvijftigste,, stierf. Met Eickhoff onderhield Leplae
sindss Parijs de meest innige contacten en ook hun werk
wass sterk verwant. Op het einde van zijn leven was hel
zijnn vriend Eickhoff die hem meevoerde op een laatste
gezamenlijkee reis naar Mallorca, sinds Fischers verblijf daar
inn 1933 een bedevaartsoord voor deze classicistische beeldhouwers.. Maar ook met Wezelaar bleef Leplae in contact,
zijj het minder intensief. Die band leidde onder meer tot
Wezelaarss inzet voor de organisatie van een retrospectief
inn 1962 in de Amsterdamse Rijksakademie en zijn bemoeieniss in 1963 bij de aankoop door de gemeente Utrecht van
Leplaess beeld Luco, het bekende figuurportret van zijn
zoon.21 1
Nadatt de Eickhoffs eind 1932 naar Kopenhagen waren
teruggekeerd,, begon de zegepraal vrijwel direct met de
aankoopp van zijn werk door de Ny Carlsberg Glyptotek
enn andere musea, eervolle opdrachten voor monumenten,
reisbeurzenn en - in 1955 - zijn benoeming tot hoogleraar

aann de academie van Kopenhagen. De Eickhoffs waren
gezienee figuren in het artistieke establishment van
Kopenhagenn en aan het Deense hof waren zij kind aan
huis.. Hun sociale kring was dus beduidend groter dan die
vann de introverte Fischer maar ook voor Eickhoff bleef de
Fransee groep van weleer de kern vormen. Daarbinnen
beschouwdee Eickhoff zijn generatiegenoten Leplae en
Wezelaarr als zijn bloedbroeders. Inde catalogus van 1942
vann Gronningenging hij uitgebreid in op hun relatie: 'Voor
144 jaar ontmoetten drie beeldhouwers van verschillende
nationaliteitt elkaar in Parijs. Zij waren ongeveer 25 jaar oud
enn nog niet lang bezig met hun vak. Hun kennismaking
zouu spoedig leiden tot een warme vriendschap. Er was al
gauww een behoefte om met elkaar over het werk te spreken
enn om de verschillende indrukken van die kunst waarmee
zee omgeven waren te delen. Zij voelden zich aangetrokken
doorr de geest van de Franse kunst, vermoedden eerder dan
zee het verstonden, diens bijzondere geestesgesteldheid,
maarr voelden gelijktijdig dat juist dit hun een antwoord
konn geven op een aantal vragen, die zij in hun eigen land
België,, Holland of Denemarken hadden trachten te formuleren.. Juist doordat zij uit kleine landen afkomstig waren
diee inn veel opzichten overeenkomst vertoonden, deed hen
inn het begin geloven dat zij misschien reeds van huis uit
eenn definitieve indruk van beeldhouwkunst hadden ontvangen.. Maar dit was niet het geval.
Toen,, aan het eind van de jaren twintig kon een jonge
Deensee beeldhouwer niet ontkomen aan de invloed van
eenn dominerende figuur als Kai Nielsen, wiens invloed na
zijnn vroege dood nog lang was na te voelen. Sculptuur was
inn zijn land geworden tot een rond, levend en vrolijk ding.
Welkeenn ontembare levensvolheid in de beste werken,
geschapenn door dit stralend talent! Natuurlijk dat zo'n
temperamentvollee kunst verblindt en verwart.
Dee Hollander Han Wezelaar kwam van een land dat
konn bogen op een unieke oude schilderscultuur maar dat
inn 't verleden nauwelijks een beeldhouwer tussen 's lands
kunstenaarss telde, waar, om zo te zeggen, de eerste beeldhouwerr in de geschiedenis van dit land nog leefde.22 Het
academismee dat dikwijls energieloos en tweedehands
werkt,, was hier zonder eigen karakter en een rij jongere
beeldhouwerss die, paradoxaal genoeg, beeldhouwden in
graniett en andere harde steensoorten zoals dit vlakke
groenee land die in't geheel niet kent, werkten opeen
manier,, mogelijk onder invloed van hun koloniën, dat
dee naar de vorm zoekende Wezelaar voorkwam als te
metafysisch,, meer beïnvloed door de mystiek van het
oostenn dan door de sculpturale waarden die bijvoorbeeld

voorr een deel een rijkdom is van de versieringen aan de
Borobudurtempell van Java.
Charless Leplae, de Belg, had een gedeelte van zijn
jeugdd in Engeland geleefd waar hij student werd in Oxford.
Zijnn universiteitsjaar in 't vaderland dat hij afsloot met
zijnn juridisch examen, was sterk bepaald door zijn omgangg met enkele kameraden in welke kring over alle tijdsideeënn -politiek, literair en artistiek-werd gedebateerd.
Dee opmerkelijke, primitieve, slavïsche beeldhouwer
O.. Zadkine die een tijd in België had gewerkt, bracht sterke
roeringg in het kunstleven. De eerste jaren nadat Leplae
hadd besloten beeldhouwer te worden, gingen voor hem
gepaardd met talrijke experimenten, waarin hij als 't ware
beproefdee de theorieën in praktijk te brengen die hij in
discussiess met zijn kameraden had verdedigd. Het was
eenn verlangen om in contact te komen met de tastbare
beeldhouwkunst,, een drang om het metier te leren kennen,
datdat Leplae naar Parijs voerde waar hij de Deense en de
Hollandsee beeldhouwer ontmoette.
Err kan natuurlijk geen regel worden vastgesteld die
aangeeftt welke bodem 't gunstigst was voor hun ontwikkeling.. Mijneigen ervaring heeft mij geleerd dat men
'tt beste oog krijgt voor de waarden van het eigen land waarinn men is opgegroeid, als men zich op een afstand daarvan
bevindt.. Ik zal in 't kort trachten te omschrijven wat hun
Parijsee tijd heeft betekend voor deze drie beeldhouwers
diee elkaar daar ontmoetten. Zo was dat juist dit, dat hen
ertoee dwong zichzelf te vinden. De veelzijdige inwerkingen,, de levendige vruchtbare atmosfeer gaf er de stoot
aann dat zij veel vooropgezette meningen moesten herzien
(wegwerpen)) die anders licht geleid zouden hebben tot
uitwassenn die manieren genoemd kunnen worden. Dus
voeldee het alsof zij een frisse en nieuwe toekomst begonnen,, onschuldig als het begin van de lente, maar net zo
aarzelend. .
Voorr een beeldhouwer is het een grote gebeurtenis
eenn figuur in klei op te bouwen om een imaginaire kern,
dee massa in de ruimte te plaatsen zodat het zijn eigen
levenn omsluit. Hij staat verwonderden bedeesd tegenover
dee steen, bezeten door de figuur die hij voor zijn innerlijk
oogg ziet leven in de begrensde vlakken van het weerbarstigee materiaal. Met de hamer en de beitel wil hij de figuur
bevrijdenn maar voorzichtig, zodat de betovering niet door
eenn dodelijke slag plotseling wordt opgeheven of voorgoed
gebroken.. Het mysterie van de beeldhouwkunst valt niet
tee onderwijzen. "Het enige wat ik kan aanleren", zei de
Fransee beeldhouwer Despiau die ons een tijd nabijstond. "is
'excercisee d'oeil'", een training van het oog, om proporties

tee zien, ril me en vorm. discipline waaraan hij zich onderwerpenn moet, zodai hij zich eenmaal vrij kan voelen om
uitdrukkingg te geven aan 't eigen idee.
Welkee charme bezat deze kameraadschap niet. wij
kendenn eikaars streven en konden eikaars werk bekritiseren,, uitgaande van die principes en bedoelingen die de
oorzakenn waren van 't verblijf: daar. Wij konden eikaarde
huidd vol schelden zonder dat wij elkaar kwetsten en wij
kondenn dezelfde vreugde ondervinden bij een ontdekking
off een geslaagd werkstuk dat de een of de ander had
gemaakt,, alsof het de eigen verdienste was.
Dee menselijke natuur wordt zelden verrijkt door
indrukkenn die op commandoo ontvangen worden en zelfs
dee vooropgezette wil van een kunstenaar om te beleven is
dann een hinderpaal. Eerst bovenal wenst de menselijke
natuurr zelf te beleven. Onze belevenissen van de Kranse
kunstt stonden dikwijls niet in verhouding tot de kunsthistorischee waardering ervan. Onze ziel was open, vol van
behoeftee en wat gisteren het toppunt was, was dat vandaag
niett meer. Vele keren hebben wij Chartres bezocht maar
hethet was op een dag toen de hemel loodgrijs van regenbuien
overr de gothische kathedraal hing, een dag dat de kathedraall oprees in al zijn glorie en wij de intieme harmonie
vann architectuur en beeldhouwkunst tot één groot kunstwerkk konden ervaren. 1...] De grote ervaring van de kunst
vann Maillol kregen wij misschien op die stralende zomerdag,, buiten in de tuin van Marly-le-Roi, aangezicht in aangezichtt met een van zijn grote vrouwenfiguren, rustend in
dee zware steen waaruit het was gehouwen, en het leek alsof
dezee figuur haar sculpturale geboorte zojuist in 't zomerlichtt had beleefd.
Hett was een geschenk om een aantal jaren te werken
enn indrukken op te doen in vrede, en ik geloof dat in die
tijdd wij meer en meer een concreet gevoel kregen van het
bijzonderee van de Kranse kunst, een geest die niemand
vann ons in zijn diepste innerlijk voelt als iets vreemds maar
integendeel,, als ons rechtmatig Europees cultuurerfgoed.
Watt zich de eerste maal in Griekenland manifesteerde en
hedenn in Frankrijk leeft, is een geestelijk evenwicht dat net
zoo ver af is van gevoelswerk als van denkwerk maar eerder
hett gevolg van een heldereen preciese sublimering van
gedachtenn en gevoelens.'2*
Eickhoffss beeldhouwkunst bleef ook na zijn terugkeer
inn Denemarken Franser van snit dan het geval was bij collega'ss als Fiseher, Leplaeen Wczelaar wier classicisme op den
duurr meer openstond voor inheemse invloeden. Evenals
Cornett en Osouf bleef Eickhoff echter volop trouw aan de
beginselenn van hun leermeester Despiau waardoor zijn

oeuvree - portretten en figuurplastiek -, hoe bekwaam en
smaakvoll ook. als tamelijk onpersoonlijk kan worden
gekenschetst. .
HollandersHollanders in Parijs

Inn de zomer van 1931 verhuisden de Wezelaars van
Arcueill naarMontrouge waar ze een atelierwoning betrokkenn op de bovenste verdieping van een modern appartementencomplexx aan de Place Jules Ferry nr. 46. Ze waren
hieropp geattendeerd door de schilder Gerard Hordijk, die
inn 1929 door John Radeckerbij hen wrasgeïntroduceerd
enn zelf op dit adres een - ander- appartement huurde.
Wezelaarr noteerde de maten van het nieuwe atelier in zijn
agenda:: '4.50 x 6.60 x 4 m hoog; raam begint 1.25 vanaf
dee vloer; raam breed 3.50; raam hoog 2.50'.
Hett verging Wezelaar niet slecht in deze laatste Parijse
jaren.. Vol ambities was hij de nieuwe weg ingeslagen die
Fischerr voor hem had geopend en het door zijn schoonvaderr geschonden kapitaal voorzag hem in ieder geval nog
vann de middelen om op sobere voet in Parijs voort te gaan.
Overdagg boetseerde Wezelaar naar model op zijn atelier
enn in de namiddag tekende hij opeen van de academies
inn Montparnasse of retoucheerde hij zijn terracotta's bij
ceramistt Mazuet in de rue Alcsia. Ook liet Wezelaar zo nu
enn dan een werk in brons gieten. Denamen van de bronsgieterss Touret, Valsuani in de rue des Plantes.Bisceglia in
Malakoffenn Susse Frères in Arcueil duiken vanaf deze jaren
inn zijn agenda's op. Hij was een trouw lezer van kunsttijdschriftenn als f'ArrVfwmt waarin niet alleen artikelen stondenn van zijn vriend LéonWcrth maar ook van PaulFierens,
degebroederss Haesaerts en Pierre Courthion, kunstcritici
diee spoedig zijn pad zouden kruisen. Verder bezocht
Wezelaarr met enige regelmaat de galeries voor moderne
kunstt en de musea waaronder ook de etnografische. In het
Muséee Cernuschi kocht hij op de tentoonstelling Art du
Siam.Siam. Art Khmer een gipsafgietsel van een Cambodjaans
tempelreliëff dat een ereplaats kreeg in zijn woonkamer.
Vanaff 1930 volgde Wezelaar de colleges van de in die dagen
befaamdee cultuurfilosoof Alain. Emile Auguste Alain, die
inn publicaties alleen zijn achternaam gebruikte, was een
verlichtt cynicus die nog tot aanzijn knieën in de negentiendee eeuw stond en in tal van boeken en artikelen met
veell omhaal van woorden het systeem achter de schone
kunstenn trachtte bloot te leggen.:-+ Wezelaar moet geheel
inn de ban zijn geweest van Alain want hij was niet alleen
dienss toehoorder maar abonneerde zich jarenlang op een
tijdschriftjee dat Alain uitgaf- fibres propos, journal d'Alain enn kocht verschillende van zijn boeken.^ Het uit 1926
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daterendee Système des Beaux Arts bevatte ook een veertigtal
pagina'ss waarin La Sculpture uit de doeken werd gedaan en
waarinn Wezelaar ijverig onderstreepte en uitroeptekens
plaatste.. Naast hoofdstukjes met titels als De limitation et
desdes modèïes en De I'invention desjormes was ook aandacht
besteedd aan onderwerpen als Des bustes en Du nu. De
gewezenn havelarist Wezelaar moet zich sterk aangetrokken
hebbenn gevoeld tot de Latijnse, analytische benadering
vann deze Franse nakomeling van Socrates die was gestoeld
opp de rede, wars van emotie. Havelaar had plaatsgemaakt
voorr Alain op een moment dat Zadkine was ingewisseld
voorr Despiau.
Hett avondprogramma van de Wezelaars zag er als
volgtt uit. Eerst een aperitief bij Le Dome of een ander café
aann de boulevard Montparnasse waar ze - zo blijkt uit de
agenda'ss - vrijwel altijd bekenden tegen het lijf Hepen:
Bottema,, Cornet en Zadkine, maar ook passerende landgenotenn als John Radecker, Matthieu Wiegman en Hildo
Krop.. Er werd gegeten bij Russen of Chinezen, theater,
concertzaall ofbioscoop ('Ivens!') bezocht en daarna nog
well eens gedanst bij La Coupole of bij een tent in het Bois
dee Boulogne.
Wezelaarss sociale kring in die tweede Parijse periode
bestond,, naast het circuit van Adam Fischer, uit oude en
nieuwee bekenden van Nederlandse komaf.26 De gebroederss Radecker bivakkeerden in deze jaren langere perioden
achtereenn in Parijs waarbij ze geregeld een beroep deden
opp Wezelaar als er in het Frans zaken moesten worden
gedaan.. Na het vertrek van de Eickhoffs kon Willem
Radeckerr zich met zijn gezin vestigen aan de Place Jules
Ferryy en zijn echtgenote Jo Gangel en zoon Jantje duiken
telkenss op in Wezelaars zakagenda's. Jeugdvriend Henk
Mastenbroek,, die zich inmiddels had gelieerd met het
architectenbureauu van Auke Komter in Amsterdam, kwam
geregeldd logeren maar zijn eeuwige geldgebrek werd een
storendee factor in de vriendschapen zou in 1935 leiden tot
eenn definitieve breuk. Dat kondigde zich al aan in een brief
uitt 1932 waarin Wezelaar blijk gaf van oud zeer. Hij schreef:
Toenn Ik geld had, heb ik eenige menschen consequent
geholpenn en wanneer ik nu zoo om me heen zie merk ik
datt een dergelijke manier nu niet bepaald usance is. Nu wil
ikk hier dadelijk bijvoegen dat ikdit niet als een bijzondere
kwaliteitt van mezelf zie want ik kende de waarde van 't geld
niett enz. enz. maarden morecle kracht heb ik er toch wel
uitgeputt dat ik nu ook consequent weigeren durf omdat
ikk niet meer helpen kan. De menschen die me geld hebben
gevraagd,, hebben zich bijna steeds in de positie van de
werkerr geplaatst en dit is ook jouw standpunt, maar is dit

tenslottee anders als het mijne? Wanneer de resultaten nu
niett bepaald parallel gaan met de moeite, tijd en geld die er
aann besteed worden, dan kan ik je zeggen dat ikzelf degene
benn die zich dat het meeste aantrekt en dan kan ik er als
verdedigingg bijvoegen dat beeldhouwwerk in onze tijd
minstenss even incourant is als avantgarde-architeauur.'2^
Inn het kielzog van Henk Mastenbroek kwam ook diens
psychotischee broer Anton in deze jaren voortdurend
wanhopigg en berooid bij de Wezelaars binnenstormen
omm uiteindelijk met veel kabaal te verdwijnen in het
Vreemdelingenlegioen.. Een andere kleurrijke passant
wass de bluffer Bob Colose die met zijn echtgenote Riek,
eenn zuster van de hierboven genoemde Gerrit Tuynman,
huizee Wezelaar regelmatig frequenteerde en de jonge
beeldhouwerr niet alleen financieel adviseerde maar ook
eenn beroep deed op diens kapitaal. Colose, die inn Parijs
woondee en werkte voor een Frans verzekeringsbedrijf,
gingg er enkele jaren later vandoor met de eerste vrouw
vann schilder Wim Oepts die hij bij de Wezelaars had leren
kennen. .
Dee beeldhouwer Kees Schrikker introduceerde zich
inn de zomer van 1930 bij Wezelaar nadat hij zijn opleiding
bijj Bronner in Amsterdam had voltooid. - 8 Omdat hij geen
atelierr in de stad had kunnen vinden - de Amerikanen
haddenn de prijzen zo opgedreven, aldus Schrikker in zijn
memoiress —, vestigde hij zich met zijn vrouw Liesje in het
dorpp GifsurYvette, zo'n 25 kilometer ten zuidwesten van
Parijss en niet ver van het zomerhuis in Talou dat Bronner
sindss 1922 bezat. Van daaruit spoorde Schrikker dagelijks
naarr Parijs om de Académie Scandinave te bezoeken ofte
tekenenn op de Chaumière of de Colarossi. De Schrikkers
warenn geregelde gasten van de Wezelaars die op hun beurt
ookk in Gif kwamen logeren. Schrikker zou pas in 1947
naarr Nederland terugkeren, waar hij in 1948 Wczelaars
woonhuiss en atelier in Laren mocht betrekken. Nadien
verwaterdee hun vriendschap.
Schrikkerss interesse voor Despiau was gewekt door
zijnn klasgenoot op de Rijksakademie Bertus Sondaar.
Dezee was op zijn beurt gefascineerd geraakt door de
modernistischee portretkunst van de Franse meester door
eenn boekje dat de schilder Joop Sjollema hem had getoond.
Sondaarr ging in zijn enthousiasme zo ver dat Sjollema
hemm ging uitmaken voor 'despioot'. Na zijn huwelijk met
klasgenoott Ton Dobbelmann vertrok Sondaar in het
najaarr van 1930 voor enige maanden naar Parijs waar hij
niett alleen zijn studie bij Despiau wilde voortzetten maar
zichh ook als zanger wilde bekwamen. De oude boerderij
vann Bronner was hun eerste onderkomen maar in het

voorjaarr van 1932 vestigden zij zich eveneens in Gif, waar
oud-klasgenootSchrikkerall bijna twee jaar woonde.
Viaa Schrikker kwam Sondaar in contact met Wezelaar.
inn de jaren 1933 en 1934 ontstond een hechte band die
werdd verstrekt door de wederzijdse vriendschappen met
dee Schrikkers. Sondaars jeugdvriend Wim Oepts en diens
vrouww Nel en de pianist Isaac Cohen ('Is') en zijn vrouw
Tine.-y y
Inn het kielzog van Sondaar-en met diens financiële
steunn - trok ook de Amsterdamse metaalbewerker en
schilderr Wim Oepts in deze jaren naar Parijs waar hij
vanaff 1938 definitief zou blijven wonen.>ü Hij was in het
gezelschapp van zijn eerste vrouw Nelly Teunissen, door
Paull Citroen en Sondaar in foto's en een borstbeeld vereeuwigd."'11 Oepts' eerste expositie in 1927 van zijn expressionistischee tekeningen en houtsneden van het Amsterdamsee volksleven en de desolate banlieue van Amsterdam
trokk de aandacht van Charley Toorop en John Radecker die
hemm adviseerden de avondopleiding van de Rijksakademie
tee volgen. In 1929 kreeg hij. als protégé van Charley Toorop,
dee kans mee te exposeren als lid van ASB. Om nu juist los
tee komen van'die Tooropkoppen'vertrok Oepts in 1931
naarr Parijs en zette hij inderdaad een streep onderzijn
expressionistischee werk. ; ' In de jaren 1933-1937 verbleven
Wimm en Nel Oepts langere perioden in Parijs en studeerde
hijj bij Othon Frièsz op de Académie Scandinave. Bij
Wezelaarr en Frits Klein werd hij geïntroduceerd door
Sondaarr en het was Klein die Oepts vervolgens aan woonruimtee en een atelier hielp. Na zijn scheiding vestigde
Oeptss zich voorgoed in Parijs met zijn tweede vrouw, de
inn Parijs geboren schilderes Marthe Caudal die hij in 1937.
notaa bene in Amsterdam, had leren kennen. Wezelaar
enn Radecker waren in 1939 getuigen bij hun huwelijk. Na
dee oorlog die Oepts als Nederlands militair in Engeland
doorbracht,, leerde hij de Mediterranée kennen-met zijn
'hevigee felle zon die zelfs aan de diepste schaduw zijn
zwaartee ontneemt''* - en vanaf dat moment woonde en
werktee hij zomers in St.Tropez om gedurende de wintermaandenn in zijn atelier op Montmartrezijn schetsen uit
tee werken. Dankzij tentoonstellingen bij Buffa, Vecht,
Huinckk & Schcrjon. Liernur en-vanaf 1964-M.L.de Boer
werdd en bleef Oepts met zijn École de Paris-achtige figuratievee stijl een bekende schilder in Nederland wiens karakteristiekee werk naarstig werd verzameld. Op Charley
Tooropss Maaltijd der vrienden u\t 1932 kreeg Oepts zijn
plaatss nog toebedeeld maar het contact met zijn oude
vriendenkringg verwaterde na zijn definitieve vestiging in
Frankrijk.. Na Toorops overlijden in 1955 beklaagde Oepts

zichh bij Wezelaar over hei feit dat niemand uit haar directe
omgevingg hem had ingelicht. 'Ik wordt dan toch wel een
"Niemandsland"" mannetje. Charley Toorop heeft veel voor
mijj beteekend en stond mij zeer na.'' 4 Met Han Wezelaar,
Johnn Radecker, Bertus Sondaar en de andere 'Parijse' collega'ss uit de jaren dertig zou Oepts wel in contact blijven.
Fritss Klein vertrok in 1919 naar Parijsomde lessen van
Andréé Lhote te gaan volgen. Voordat Klein zich definitief
inn Cagnes-sur-Mcr zou vestigen, was hij enige tijd overbuurmann van de Wezelaars aan de Place Jules Ferry. Met
Hordijk,, Croin en Wezelaar vormde hij vanaf 1932 het
Parijsee contingent op de jaarlijkse tentoonstellingen van
dee Hollandsche Kunstenaarskring in het Stedelijk en het
wass Klein die Wezelaar in februari 1934 introduceerde bij
dee Amsterdamse kunsthandel Santee Landweer. ^ Klein
hadd aanvankelijk veel succes met zijn joyeuze circusschilderijenn maar wekte op den duur,, evenals Hordijk.de
argwaann van het calvinistische Nederlandse publiek. Zijn
grootstee bekendheid zou hij dan ook verwerven als de
vaderr van Yves Klein, de wereldberoemde 'monochromist'
enn voorloper van de conceptuele kunst.
Mede-exposantt in deze jaren op de tentoonstellingen
vann de Hollandsche Kunstenaarskring was de schilder
enn bon vivmit Charles Roelofsz, die daarvoor met De Onafhankelijkenn had geëxposeerd en op beide A S B-tentoonstellingen.166 Na zijn studie in Delft, waar hij Carel Willink
enn Hordijk had leren kennen, koos Roelofsz rond 1925
voorr het kunstenaarsbestaan. In Amsterdam raakte hij
bevriendd met Charley Toorop, Bendien, Radecker, Hordijk
enn Citroen en de laatste betrok Roelofsz bij dein 1933 in
Amsterdamm gestichte Nieuwe Kunst school {1933-1943),
eenn particuliere, op de leest van het Bauhaus geschoeide
kunstnijverheidsopleiding.^^ Vanaf eind april 1933 woondenn Roelofsz en zijn vrouw Agnes Pereira vier maanden
inn het huis van de ook met Wezclaar bevriende schilder
Poll in Chatillon. In die maanden zette Wezelaar een portret
opp van Agnes Pereira dat hoogstwaarschijnlijk weer in
dee kleikist is beland. De vriendschap tussen Roelofsz en
Wezelaarr was aanvankelijk innig, getuige hun briefwisselingg uit die jaren. Op het tienjarig huwelijksfeest van de
Wezelaarss op 27 juni 1933 behoorden Charles en Agnes
Roelofszz dan ook tot de genodigden. De andere gasten
warenn Adam en Ellen Fischer, Edgar en Ingri Parin
d'Aulaire,, Frits Klein en echtgenote, Isaac en Tine Cohen,
dee Noorse beeldhouwer Hans Jacob Meyer en zijn vrouw,
enn good old Tjerk Botrema.*8 Er werd in het Nederlands en
inn het Noors gezongen, Ingri Parin en Adam Fischer hieldenn redevoeringen en 'we speelden grammophoon', aldus
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decoratievee schilderkunst verraadt zijn bewondering voor
Campigli,, Dufy en Lurcat. Hordijk was vanaf 1932 lid van
dee Hollandsche Kunstenaarskring. Wezelaar boetseerde
inn 1934 een kop van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) die op zijn
beurteenn portret van Wezelaar heeft geschilderd. In datzelfdee jaar waren de Wezelaars getuigen bij het huwelijk
vann Gerrit en Margaret Hordijk in de kleine mairie van
Muntrouge.. Hun vriendschap werd voortgezet toen beide
gezinnenn hun intrek hadden genomen in het ateliercomplexx in de Amsterdamse Zomerdijkstraat. Na Hordijks
emigratiee in 1940 naar de Verenigde Stalen ontving
KroniekKroniek van Heden&aagsche Kunst en Kuituur in de eerste jarenWezelaarr prachtig geïllustreerde brieven waarin zijn
vriendd kond deed van zijn nieuwe ervaringen. In 1947
vann dit in 1935 gestarte tijdschrift. Roelofsz was echter
keerdee Hordijk terug in Amsterdam waar hij elf jaar later
eenn te ongelijk gehumeurde figuur om het lang mee uit te
opp 59-jarige leeftijd overleed.
houdenn en ook zijn vriendschap met Wezelaar was van
kortee duur. Dat hij - als magisch realist of surrealist - toch
Dee pianist Isaac Cohen-later bekend onder het pseuenigszinss verwant is met de 'Franse' groep komt door de
doniemm Iskar Aribo - woonde met zijn vrouw Tine in
mediterranee oriëntatie van zijn werk.
Arcueill en studeerde bij de beroemde concertpianist
Marcell
Ciampi. Hoe zij elkaar hebben leren kennen is
Wezclaarss vriendschap met de schilder Hens van der
niett bekend maar de agenda's van Wezelaar getuigen van
Spoell en diens vrouw, de ceramiste Nel Houtman, bleef
U
talrijkee avondjes waarop Cohen zijn vrienden inwijdde in
well in stand.4 De in Kampen geboren Van der Spoel volgdee geheimen van de moderne Franse pianomuziek. Zowel
dee van 1924 tot 1928 de Rijksnormaalschool in Amsterdam
Isaacc als Tine Cohen zijn door Wezclaarin deze jaren
enn is mogelijk via Joop ter Veer rond 1930 in Parijs met
geportretteerdd (0C48 fafb.p.77], 54, 55}.
Wezclaarinn contact gekomen. Hij verdiende zijn brood
alss tekenleraar waarvoor hij in 1932 verhuisde naar Goes,
Enigee maanden na het hierboven beschreven tienjarig
waarr hij tot zijn vestiging in Amsterdam in 1959 bleef. Daar
huwelijksfeestt van Han en Wil Wezclaar werd op 23 sepwass hij tot 1969 adjunct-directeur van de Gerrit Rietveld
temberr 1933 in een privékliniek in de rue Vercingétorix hun
Academie.. De nu alleen nog bij een kleine groep van liefdochterr Frankje Marion geboren. Door het tegengestelde
hebberss bekende Van der Spoel was een schilder met een
karakterr van beide echtelieden was hun huwelijk langzeerr eigen signatuur. Zijn sobere, uiterst esthetische schilzamerhandd enigszins in het slop geraakt en het besluit
derkunstt - uitsluitend stillevens en figuurstukken -was
tott gezinsuitbreiding was misschien wel genomen in de
sterkk geïnspireerd op het late kubisme van Braquemaar
hoopp deze crisis te bezweren. De aanstaande komst van n
eveneenss op de figuratieve Picasso en de expressionisten
eenn baby had hen ook doen besluiten voorgoed terug te
Beckmannn en Kokoschka. Van der Spoel schilderde voorkerenn naar Nederland. Reeds in juli 1933 had Wezelaar connamelijkk in gouache op papier, corrigeerde eindeloos
tactt aangeknoopt met architect Piet Zanstra-van Zanstra,
enn was immer op zoek naar een perfecte balans tussen
Giesenn & Sijmons Architecten - over de huur van een
abstractiee en herkenbaarheid. Redeker schreef over zijn
atelierwoningg
in het een jaar later op te leveren complex
'noordelijkee drang naar expressiviteit' en zijn 'zuidelijke,
inn de Amsterdamse Zomerdijkstraat. Uit brieven van
latijnscc helderheid'. Het was Van der Spoel die Wezclaar
Johnn Radecker blijkt dat deze een fraaie atelierruimte had
inn de jaren zeventig adviseerde toen deze zijn tekeningengevondenn in een fabriekspand aan de Amstel die hij graag
voorraadd ging schonen.
wildee
delen met Wezelaar en nog een andere collega, 'ik
Hett meest hecht in de jaren aan de Place Jules Ferry
denkk zoo aan Zondaar', aldus Radecker. Hij verwachtte
wass de vriendschap met Gerard {'Gerrit') Hordijk, buurniett veel van de plannen voorde Zomerdijkstraat maar zag
mann van de Wezclaars, en Isaac en Tine Cohen.41 De getaaff van de fabriek, niet in het minst vanwege de huisbazen;
lenteerdee Hordijk was na zijn opleiding tot bouwkundig
'ergee nare zakenmenschen waarmee je te doen hebt. Echte
ingenieurr in Delft naar Parijs vertrokken om zich daar verrotluii ,'42 Dezelfde Sondaar had ook voor Wezelaar in
derr als schilder te bekwamen. Hij ontwikkelde zich tot een
Amsterdamm geïnformeerd naar geschikte atelierruimte
echtee representant van de École de Paris en zijn virtuoze,

Wezelaarr in zijn agenda. 'Ik loop wat vlug van stapel. Is
draagtt me in bed. Als ik wakker wordt ligt Charles naast
me',, schreef hij verder over het feest. Eind dat jaar logeerde
Wezelaarr bij Roelofsz in Amsterdam en werd er gesproken
overr de Nieuwe Kunstschool.Dat Roelofsz en Citroen aan
Wezelaarr hebben gevraagd zich ook aan deze opleiding
tee verbinden, mag worden geconcludeerd uit de volgende
notitiee die hij in zijn agenda maakte: 'Koffiedrinken bij
Citroenn en Lien. [...] Citroen spreekt over Academie
Citroenn Roelofsz Wezelaar'.3'J Met Roelofsz bleef Wezelaar
inn contact, alleen al door hun beider betrokkenheid bij de

enn schreef: 'Ik dacht even aan 't atelier van Hassoldt, maar
dann denk je ook meteen aan Ollie, Grijpie en Krippie', refererendd aan het vrolijke gezin van deze Amsterdamse ivoorbewerkerr en beeldhouwer. In de loop van 1933 werden de
contactenn met het thuisfront steeds intensiever. Nadat
Wezelaarr begin 1932 voor het eerst had geëxposeerd met de
Hollandschee Kunstenaarskring in het Stedelijk, exposeerde
hijj in 1933 maar liefst drie keer in Amsterdam. Voor de openingenn reisde hij steevast af naar Amsterdam en zo ook in
decemberr 1933 toen hij bij Roelofsz logeerde. Deze had de
Wezelaarss al per brief laten weten: 'Verleden zaterdag trof
ikk Polet op de Kring. Hij vond het erg aardig dat jelui terugkwamenn en sprak heel sympathiek over het werk van Han,
zichh verheugende dat de "broeders" allen weer bij eikaar
zoudenn komen. [...] Natuurlijk hebben we al rissen mensen
ontmoet.. [...] Dikwijls verlangden we toen terug naar Parijs
waarr je rustig uren rond kan loopen zonder iemand te
ontmoeten.. [...] Alleen zal ik je voorbeeld volgen Wil en
err iedereen uitdonderen. [...] Polet vroeg naar je Han en
Vechtt ook en die zei dat hij laatst bijna een beeldje van je
verkochtt had. Hij vroeg ook erg naar je tegenwoordige
werk.. Ik geloof dat jullie reuze goed doen om terug te
komen.. Wij verheugen er ons al op.'43 Dat Wezelaars
reputatiee groeiende was, wordt duidelijk uit een brief van
Roelofszz uit de vroege zomer van 1934 waarin deze schreef:
'Dee firma Santee Landweer, Han, is zwaar geïnteresseerd
inn je werk en wilde graag een expositie van je houden. Zij
verzochtt me jou dat mee te deelen. Stel je met hen in verbindingg s.v.p.'44 Een maand later-het gezin Wezelaar was
opp vacantie in Oostenrijk - kreeg hij vooruitlopend op zijn
terugkeerr via deze kunsthandel reeds opdracht een portret
tee vervaardigen van een actrice. Galerist Couwenberg
schreeff op 12 juli 1934: 'Naar aanleiding van 't exposeren
vann Hordijk's kop hier wil CeesLaseur (van het Centraal
Tooneel)) graag een bestelling doen van een geboetseerde
kopp die moet staan in een atelier-scène in "The laughing
woman",, 't Moet de kop zijn van Tilly Lus als "The laughing
woman".. [...] Natuurlijk kan de kop min of meer schetsmatigg zijn maar Tilly Lus lijkt mij voor een beeldhouwer
zéérr dankbaar.' Wezelaar zou worden vermeld in het
programmaboekjee en ook stelde men prijs op zijn advies
overr de belichting van het portret op het podium.
Couwenbergg stelde een 'prix d'artiste' voor van 100 a
1500 gulden en een commissievan 20%. Wezelaars eerste
portretopdrachtt in Nederland diende slechts een tijdelijk
doell en waarschijnlijk is de kop na de laatste voorstelling
verlorenn gegaan.4>

MaillolMaillol contra Despiau

Aristidee Maillol en Charles Despiau waren de bekendstee representanten van de groep Franse beeldhouwers die,
aanvankelijkk nog onder de invloed van Rodin, zich op den
duurr afwendden van de beweeglijke vormgeving die het
impressionismee in de plastiek had gebracht. Zij beleden
eenn gevoelig realisme, klassiek van opvatting. Een statische
beeldhouwkunstt waarbij het niet ging om de bewogenheid
vann de vorm in licht en schaduw, maar om de vorm zelf:
dee rustige ronding, de strakheid en het gesloten volume.
Eenn kunst die zich baseerde op de traditie van de negentiendee eeuw, maar die zich tegelijkertijd aangetrokken
voeldee tot het verstandelijke en geometrische avontuur
vann het kubisme. Daarbij gold de oudere Maillol als de
bewakerr van de pastorale rust terwijl Despiau juist openstondd voor de complexiteit van de moderne mens. Tussen
beidee voormannen van het Nieuwe Classicisme in de
modernee Franse beeldhouwkunst gaapte in het interbellumm een kloofje dat inmiddels door de tijd is overbrugd.
Hett kamp van Despiau gold als modern, dat van Maillol
alss passé. Kenmerkend voor deze tegenstelling is ook de
verbazingg achteraf van de schilder Max Raedecker over het
feitt dat iedereen in het Parijs van die jaren achter Despiau
aanliepp terwijl Maillol nog springlevend was. 46 'La fleur
dee notre jeune école de statuaire franchise se groupe a ses
cotes',, schreef recensent Louis Vauxcelles in 1931 waarmee
hijj doelde op Despiau. Van de generatie na Rodin was
Mailloll het 'génie solitaire' met als enige leerling Marcel
Gimond.. Despiau, 'ce régulateur' in de woorden van
Vauxcelles,, was de onbetwiste leider van de nieuwe
generatie.. 'Despiau n'aspire qu'a être naturel; il a autant
d'horreurr de 1'a peu prés, que de la deformation systématisée.. Despiau est une artiste qui ne mente pas. Ne croyez
d'ailleurss pas qu'il copie! Il interprète, exalte Ie réel, ne se
soumett point a cette vérité seconde qu'est 1'aspect fugitif;
ill s'élève au permanent, a 1'universel, au type. Le^on classiquee de précision, de clarté, de calme. Lec.on de probité.'47
Hett is nu moeilijk voorstelbaar dat Maillol en Despiau
inn 1932 de inzet waren van een heftige discussie binnen de
kringg van kunstenaars waartoe Wezelaar behoorde. 'Tu te
rapellee dans Ie temps quand nous étions ensemble Ie jour
denouvell an avec Cornet', schreef Gerda Eickhoff in 1954
aann de Wezelaars, herinneringen ophalend aan de gezamenlijkee oudejaarsavond van 1932.'Alafin Ellen pleurait
ett Adam et Cornet dispartait. Maillol contre Despiau!
Quellee fête et nous étions jeune.'48 In de discussie die op de
oudejaarsavondd van 1932 in hui ze Wezelaar werd gevoerd,
verdedigdee Fischer ongetwijfeld de principes van Maillol,

terwijll Cornet daar het modernisme van Despiau tegenovergesteldd zal hebben. Met Cornet zullen ook andere
jongerenn uit deze eerde als Eickhoff. Leplae, Noacken Osouf
eerderr voor Despiau dan voor Maillol hebben gekozen.
Despiauu was hun leraar en hun werk zou daar blijvend
vann getuigen. Dat die keuze tussen beide meesters een
belangrijkk punt vormde, mag ook blijken uit een notitie
vann Wezelaar uit 1933 waarin hij een criticus citeerde die
overr Osouf had geschreven: 'Osouf boit dans les deux verree s'. Ter verduidelijking schreef Wezelaar er de namen van
Mailloll en Despiau tussen haakjes achter.-^ Overigens had
ookk Despiau zijn criticasters zoals de recensent van het
gezaghebbendee blad Les Beaux Arts Pierre Courthion. Deze
hadd naar aanleiding van de Salon deTuileriesin 1933 enigszinss tot zijn teleurstelling vastgesteld dat het weer Despiau
voorr en na was. 'Maisoü sont ici les Zadkine.les Brancusi,
less Pablo Gargallo, les Lipehitz? Nous ne les trouvons
pass aux Tuileries oü la tendance générale est plutót au
modelagee et a un certain néo-classicisme a la Canova.
D'abordd c'est Despiau, 1'homme des bustes tendres, Ie roi
dess modeleurs, leportraitistefamilier, leseulpteurdes
nuancess et des blondeurs; artiste de grand savoir, nullementt académique et pourtant un peu court parfois dans
saa forme, oü. f on se prend a regretter des accents trop tot
distribuéss et une certaine pate alanguie.'SÜ
Nogg geheel in de invloedsfeer van Fischer zal Wezelaar
aanvankelijkk een tussenpositie hebben ingenomen. Esser
schreeff in 1980:'In Fischer had hij behalve een vriend ook
eenn soort vaderlijke raadgever gevonden en van hem hoordee hij voor het eerst de woorden "n'appuyez pas trop" wees
niett te nadrukkelijk en "il faut faire blond".'S1 Wezelaar zelf
heeftt er geen uitspraak overgedaan en vatte de Franse
invloedd in algemene termen. Hij schreef in 1984: 'Maillol
enn Despiau waren met Fiseher belangrijk voor mijn ontwikkeling.. [...] Het eerste wat ik moest afleren in Frankrijk
wass het stileren, gemakkelijk ornamcntaal. Despiau heeft
mijj er eens op gewezen dat de grote vlakken bij bijv. een
Egyptischee kop het resultaat waren van de samenvatting
vann een oneindig groot aantal details.^1 Door zijn ontmoetingg met Fischer werd Han Wezclaar er niet alleen van
overtuigdd dat hij het roer geheel moest omgooien, hij was
err ook van doordrongen geraakt dat zijn loopbaan, na veel
verlorenn tijd, nu pas echt aanving. In grote ernst en disciplinee toog hij aan het werk en vervaardigde in een kleine
driee jaar zo'n 25 beelden en portretten die hij op het einde
vann zijn leven als het werkelijke begin van zijn oeuvre
beschouwde.. Die professionele benadering had hij zich
inn Parijs eigen gemaakt en was blijkbaar iets dat ook een

landgenoott als Kees Schrikker was opgevallen. Deze
schreeff later: 'Het kenmerk van deze Franse artiesten is,
datt ze hun ambacht uiterst ausérieux nemen, zeer hard
werkenn en daarbij geen pretenties hebben zoals men zo
vaakk in Holland zict.'s>
Voordee portretten deed Wezelaar een beroep op zijn
naastee omgeving - Wil, Gottfred Eickhoff, Agnes Roelofsz.
Tineenn Isaac Cohen. Hordijk, het uit Duitsland gevluchte
kindermeisjee Löwc- terwijl hij beroepsmodellen als
Lucillee Passavant - die ook voor Maillol poseerde -, de
Russinn Karpoffen de Engelse Whittall via Fischer had
lerenn kennen. Fischer maakte foto's van zijn modellen en
afdrukkenn daarvan dienden Wezelaar als geheugensteun.^
Inn deze jaren waarin de tors een geliefd thema was bij deze
classicistischee beeldhouwers, waarin zoals een criticus
dall zo mooi omschreef'la mode est aux bras coupes', fotografeerdee Fischer zijn modellen doodleuk zonder hoofd
(afb.. p. 57). Beantwoordden Wil Wezelaar, Passavant en
Karpofff geheel aan de aardse fysiek van Maillols beelden,
Whittalll - dochter van een Londense politieagent - was
vann het androgyne type en meer 'despiaans' dan haar
voorgangsters.. In zijn agenda's hield Wezelaar het aantal
poseersessiess nauwgezet bij. Ook een nieuwe opzet of een
mislukkingg memoreerde hij. De volgorde waarin de werkenn zijn ontstaan laat zich zo goed reconstrueren. In de
jarenn 1930-1932 waren Wil (oc 36 [afb.p. 61J, 37 [afb.p. 61 [,
444 [afb. p. 651,46 [afb. p. 66]) en madame Passavant {oc 40,
41,422 [afb.p. 66]) zijn modellen, in 1932 Karpoff (oc 45,
afb.p.. 65) en in 1933 Whittall (oc 51, afb.p. 65). Tine Cohen
poseerdee in de maanden juni-juli 1933 maar liefst 30 keer
voorr de portretbuste die Wezelaar in oktober opnieuw
gingg opzetten (oc 48, afb. p. ~7). In 1932 ontstond de tors
naar hetr het model Karpoff, maar de agenda van 1933 vermeldt
datt zij van januari tot begin maart weer voor Wezelaar
poseerdeenn dat hij de Baadster (oc 44, afb.p. 65) -naar
Will - in die tijd ook weer opnieuw opzette. Whittall
poseerdee van septembertot november 1933 maarliefst
422 keer. Daarna werd de tors in gips gegoten - door vader
enn zoon Antonini van de avenue Allenby - en werkte
Wezelaarr vervolgens door in het gipsmodel. Van februari
tott april 1934 poseerde Whittall nog eens 29 keer waarmee
hett totale aantal poseersessies voor dit beeld 71 bedraagt!
Niett voor niets noteerde Wezelaar verbaasd na een bezoek
aann Amsterdam: 'Krop zegt vandaag heb ik model gehad33 uur. 1 Keer morgen nog een uur dan is 't klaar'.^ Notities
alss 'groote beeld uitgepakt en draperie geprobeerd' of
'weerr begonnen met de levensgroote figuur. De beenen
veranderd',, geven aan hoe studieus Wezelaar bezig was."»6
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Lövvee (oc 49, afb. p. "T~), de tors van Whittall (oc 51, afb.
p.. 65) en de koppen van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) en Is
NouvelleNouvelle anatomie artistique de corps humain u. Morphologic Cohenn {oc 54), allemaal werken uit 1934, heeft voor het
lafemmelafemme (Parijs 1920) wemelt van de door Wezelaar getrokeerstt de invloed van Despiau de overhand gekregen. Deze
kenn streepjes in de kantlijn. Ook schreef hij soms op waargedeïndividualiseerdee werken zijn despiaans van bouw:
overr werd gesproken tijdens de poseersessies. Zo vertelde
alss architectuur die uit sterk vereenvoudigde elementen is
Karr poff over haar arme moeder die voor een schamel loon
opgebouwdd die tezamen de geestelijke inhoud tot uitdrukjurkenn naaide voor warenhuis La Fayette en over haar vader
kingg brengen. Het zijn beelden met vele aanzichten en vele
diee ordonnans was geweest in het tsaristische Rusland. De
profielen.. De tors van Whittall staat niet meer symbool
agenda'ss vermelden ook werken die waarschijnlijk door
voorr moeder aarde maar is de verbeelding van een levend
Wezelaarr zijn vernietigd: portretten van Eickhoff (1932)
wezen.. De eeuwigheid en de aardse volupté van Maillol
enn Agnes Roelofsz (zomer [933), een 'matroosje' (meihebbenn plaatsgemaakt voor de eigentijdse complexiteit en
junii 1933), een 'mélophoniste' (december 1933) en een
esthetiekk van Despiau. De abstractie van de pure vorm is
kleinee tors van Whittall (begin 1934).
dee drager geworden van deze naturalistische beeldhouwkunst. .
Dee bacchante (oc 36, afb. p. 61) uit 1930 en de Zeeuwse
boerr in hout (oc 38, afb. p. ói) uit 1931 zijn overgangsWezelaarr noteerde in zijn agenda's de kritiek die hij
werken.. In materiaalkeuze en thematiek behoren ze nog
vann zijn collega's te horen kreeg. Cornet en Osouf lieten bij
bijj de voorgaande, expressionistische periode maar de
hunn bezoeken aan zijn atelier geregeld het woord préconcu
compositie,, stand en detaillering tonen al de abstrahering
vallenn wat letterlijk'vooruit opgevat'betekent. Hiermee
vann vorm en de veralgemenisering van expressie die kensteldenn ze het scheppen vanuit de geest tegenover het slaafs
merkendd zijn voor Wezelaars latere werken. Van een
nabootsenn van de realiteit. Dit was een belangrijk punt van
algemeenn mediterraan en aards classicisme getuigen de
kritiekk voor deze beeldhouwers die Despiau volgden in zijn
veelall in terracotta maar ook in brons uitgevoerde kleinmodernistischee objectiviteitsleer, in zijn vertaling van de
plastiekenn vaneen pijpstoppende boer uit 1931 (oc 39), het
inhoudd van het onderwerp met louter plastische middelen
kleine,, liggende naakt (oc42,afb.p. 66) uit 1931, het katje
vanuitt een conceptuele benadering.60 Naar aanleiding van
(oc43)uitt 1931, de baadster (oc 44, afb. p. 65) uit 1932, de
Wezelaarss - niet meer bestaande - portret van Eickhoff
monumentalee tors van Karpoff (oc 45, afb. p. 65),deminisdoceerdee Cornet dat iedere vorm van sympathie voor het
culee zittende vrouw (oc.46, afb. p. 66) uit 1932, de groep
onderwerpp bij voorbaat moest worden uitgesloten. Osouf
vann verliefden (oc 47, afb. p. 66) uit 1932 en de dikke man
merktee bij een bepaald beeld op dat het nog teveel van de
(occ 50. afb. p. 66) uit 1934." De geestig gedetailleerde maar
inspanningenn van de maker verried. Dit 'c,a sent trop la
zorgvuldigg gecomponeerde scènes van alledag hebben
peine'' werd door Wezelaar vlijtig genoteerd en staat niet
eenn zekere monumentale allure en zijn van een welhaast
zoverr af van het 'n'appuyez pas trop' en 'il faut faire blond'
gecompliceerdee eenvoud. Het zijn tanagra's uit het interdatt hem door Fischer was toegevoegd. Wezelaar noteerde
bellumm in Parijs, verwant met de vriendelijke wezens op de
ookk zijn eigen kritiek op het werk van anderen. 'Meyer zijn
schilderijenn van Tijtgat en ondenkbaar zonder de invloed
atelierr gezien. Houtkarakter van zijn werk, taai gesneden.
vann Maillol, Manolo en Fiseher. De baadster, de hedenGermaanschh karakter, onaangenaam, misschien wat liefdaagsee voortzetting van een thema uit de klassieke mythodeloos.. Abstract van opvatting, het zijn plastische vormen
logie,, was geliefd bij classicistische beeldhouwers als
off het is niets. Geen opstopping met anatomie zooals
Mailloll en Renoir en in Nederland bij kunstenaars als
Bendienn zegt. Er is een nerveuze spanning in en een zekere
Chabott en Jacobs van den Hof.^8 Van een historisch, bijna
krachtt die ik apprecieer, wel is het wat rauw en geforceerd,
Florentijnss classicisme getuigen de borstbeelden van Wil
niett vergenoeg doorgevoerd, te vaag. Mijn eigen werk is te
(occ 37, afb. p. 61) uit 1930 en Tine Cohen (oc 48, afb. p. 77)
rond,, zijn teveel facetmatig. Het onsymmetrische ervan
uitt 1933 met hun gaaf modelé, frontale compositie en verapprecieerr ik.'6' Naar aanleiding van een tentoonstelling
hoogdee plint. Over het eerste werk schreef Essen 'Een jaar
vann Ivan Mestrovic in het Jeu de Paumeschreefhij:
langg zou hij worstelen met een portret dat hij van zijn
'Mengelingg van Bernard en Bourdelle zonder hun plastivrouww maakte en als je nu om dit prachtige, een halve eeuw
schee kwaliteiten. Valsch overdreven van inhoud, banaal
oudee Franse bronsgietsel draait besef je dat dit de eerste
vann vorm. Pompier. De houten dingen nog wel aantrekechtee Wezelaar is.'s •' In het borstbeeld van mademoiselle
kelijk.'622 En teruggekomen van een wandeling door Parijs:
Onderr handbereik had hij de publicaties van de leraar
anatomiee aan de École des Beaux Arts, Paul Richer. Diens

'Komm langs de Académie des Beaux Arts. Ze zijn net bezig
dee beelden op te stellen voor de Prix de Rome de Sculpture.
Treurig.. Wat me het meest tegenvalt is dat het onhandig is,
verderr zoo dood als een pier enz., embêtant a mourir. Een
waarschuwingg dat die natuurstudie toch ook niet veel is.s"s
Enn over Osouf: 'Bezoek met de Fischers aan Osouf in diens
buitenhuiss 15 kilometer buiten Parijs. Orangerie als atelier.
Mooiee tuin. Werk Osouf is heel nerveus en fijn klein van
formaat,, geconcentreerd maar eigenlijk geen sculptuur'/' 4
EenEen 'espoir'als Wenzelaar

Wezelaarss eerste expositie sinds 1928 vond pas plaats
inn het voorjaar van 1931 en het was bij deze gelegenheid dat
hijj voor het eerst naar buiten trad met zijn nieuwe, classicistischee werk. De 9e Salon desTuileries was een jaarlijks
terugkerendd mammoetoverzicht - een kleine 2000 schilderijen,, beelden, tekeningen, grafiek en toegepaste kunst
vann enige honderden kunstenaars - dat evenals de Salon
dee Printemps en de Salon d'Automne de stand van zaken
inn Parijs toonde.6:> Het waren expositieverenigingen die
bestondenn uit een betrekkelijk kleine kerngroep van leden
diee jaarlijks een groot aantal niet-leden uitnodigden. Op
hetzelfdee principe waren in Nederland bijvoorbeeld verenigingenn als De Onafhankelijken en de Hollandsche
Kunstenaarskringg gebouwd. Despiau was vice-president
vann de Salon desTuileries en de ledenlijst van 1932 vermeldt
onderr de 28 leden naast enkele groten als Denis, Van
Dongen,, Maillol, Matisse en Pompon een groot aantal
kunstenaarss dat nauw verbonden was met de Académie
Scandinavee zoals Dejean, Drivier, Frièsz en De Waroquier.
Opvallendee namen van exposanten in de catalogus van
19311 zijn die van de beeldhouwers Banninger, Cornet,
Gottfredd Eickhoff. Berthe Martinie, Chana Orloff,
Raymondd Martin, Richier en Wlérick en de schilders
Dagoussia,, Gerda Eickhoff, Richard Maquet, Georg
Jacobsenn en Marthe Ternand, kunstenaars met wie
Wezelaarr vriendschappelijk omging. Van de partij waren
ookk Laurens en Lipchitz, toen nog relatief onbekend.
Wezelaarr zond zijn twee meest recente werken in, de
portretbustee van Wil (oc 37, afb. p. 61} uit 1930 en de
staandee Zeeuwse boer in hout (oc 38, afb. p. 61) die zojuist
wass afgerond. In de recensies werd zijn werk wel opgemerkt.. Louis Vauxcelles rekende Wezelaar- met Contesse,
Cornett en Loutchansky - tot de 'bons "bustiers'" van de
afdelingg beeldhouwkunst die hij typeerde als 'Ie Salon de
Despiau'.666 Vauxcelles constateerde verder het verschil
mett de Salons d'Automne en de Printemps waar de aanwezigheidd van Maillol, Gimond, Poupelet en andere

beeldhouwerss tot een minder homogeen beeld had geleid.
Dezelfdee Vauxcelles noemde Wezelaar wederom in zijn
recensiee in deVoIonréen situeerde hem in de eerde rond
Despiau,, van portretbeeldhouwers 'représenté par un
bustee d'une fermeté de modelé egale a sa delicatesse'. Ook
inn de andere kritieken werd Wezelaar telkens opgemerkt
alss een van de veelbelovenden. Fanny Clar schreef in de
ParisParis Soir: 'Enfin, il y a Wlérick, Bristol, Wezelaar, Poisson,
quii nous accordent des ceuvres qui emergent d'un ensemblee dont Ie plus charitable que Pon peut faire est de se taire.
Parfoiss par respect d'autres travaux.'67 Esser tekende in
19800 Wezelaars herinneringen aan dit eerste optreden als
volgtt op: 'Goed herinnert hij zich nog die voor hem allereerstee Salon desTuileries in 1931. De geweldige zaal vol
beeldenn met in het midden de wijde kring van sokkels
waaropp de werkstukken van de meest vooraanstaande
figuratievefiguratieve beeldhouwers en in het midden van die kring
diee ene lege sokkel. Vlak voor de opening van de tentoonstellingg kwam dan de assistent van Despiau met onder de
arm,, zorgvuldig omwikkeld in een fluwelen lap, het laatste
portrett van de meester dat dan onder eerbiedige aandacht
vann de reeds verzamelde kunstenaars op de sokkel werd
vastgeschroefd.. En dan, verlegen glimlachend, stapte
Charless Despiau zelfde zaal binnen om de gelukwensen
vann zijn confraters in ontvangst te nemen. "Mij hadden ze
toevalligg een goede plaats gegeven en een ieder stond bij
zijnn eigen werk. Wlérick, de boezemvriend van Despiau,
draaidee opmerkzaam om mijn portret en zei:'Ah,c'esta
vous?? Tiens!' Nou, een groter compliment was niet denkbaar.'"68 8
Eenn halfjaar later beleefde Wezelaar zijn tweede optredenn in Nederland - na Oisterwijk in 1926 -, in het Stedelijk
Museumm in Amsterdam waar hij in de maand februari met
achtt werken exposeerde met de Hollandsche Kunstenaarskring.699 Deze vereniging was in 1913 opgericht door Leo
Gestel,, Kees Maks en Piet van der Hem nadat zij zich haddenn afgescheiden van de vereniging St. Lucas. Het was een
bewustt klein gehouden vereniging van modernistische
signatuurr die ernaar streefde de aandacht te vragen voor
'dee uitingen in de hedendaagsche Hollandsche schilderenn beeldhouwkunst', door een jaarlijkse tentoonstelling
inn het Stedelijk en tentoonstellingen buiten Amsterdam en
inn het buitenland, althans dat was het voornemen in 1913.
Eigenlijkk was het een mix van Bergense School en aanverwantt expressionisme (Berg, Colnot, Van Herwijnen,
Kruyder,, Van Moolhuizen, Schwarz, Wiegman en Van
Wijngaerdt)) met - op den duur - zijn retour a 1 Wre-vervolg
(Hynckcs,, Van Rees, Sluijters en Willink). Ook beide beeld-

houwersledenn in 1932- Kropen Polet -pasten als zodanig
goedd in dit gezelschap. Het aantal leden van de Hollandsche
Kunstenaarskringg was beperkt - veertien in 1932 - maar
eenn speciaal kenmerk van deze expositiegroep was dat zij
anderee kunstenaars naar hun smaak uitnodigden mee te
exposeren.. In 1932 waren dat naast Wezelaar de schilders
Adams,, Heink de Boer, Chabot (geen beeldhouwwerk).
Edzard,, Ortiz de Zarate, Frits Klein, Koch, KruyderBouman,, Kuyten, Roelofsz en J.J. Voskuil. Als afsplitsing
vann St. Lucas was het niet verwonderlijk dat de nieuwe
kringg voornamelijk uit schilders bestond, maar na verloop
vann tijd-vooral in het begin van de jaren dertig-groeide
dee invloed van de beeldhouwers en waren zij het die de
meestee aandacht trokken. Van de leden kende Wezelaar
Vann Herwijnen, Krop. Kruyder, Polet en Wiegman persoonlijkk en het is zeer waarschijnlijk zijn oude leermeester
Polett geweest die hem in 1932 voor het eerst heeft gevraagd
tee exposeren met de kring. Wezelaar was met Polet in
contactt gebleven en deze was bijzonder enthousiast over
dee Parijse vorderingen van zijn voormalige pupil. Beide
inzendingenn voorde Salon desTuileries van een jaareerder
stuurdee Wezelaar in, aangevuld met twee studies naar
Zeeuwsee boeren {oc 30 [afb. p. 49], 39}, de kop van de
Zeeuwsee jongen Ariaan (oc 31, afb. p. 48), het katje (0C43)
enn het liggend naakt {oc42,afb. p. 66} uit 1931, alsmede
eenn 'Schets', inde kritieken niet nader omschreven dan
alss een studie naar vrouwelijk model.
'Eenn mij totaal onbekende is de ook in Frankrijk
wonendee beeldhouwer H. Wezelaar, die in enkele groot
gehoudenn kleine plastieken van een staande boer en een
liggendd naakt ongezocht vereenvoudigde, zonder dat
dee weglating van détails, zooals vaker wel, tot verarming
leidde',, schreef Kasper Niehaus in DeTekgraaf'0 Polet liet
ineenn brief weten met Niehaus over Wezelaars inzending
tee hebben gesproken, in een gesprek met hem hierover
bleekk mij dat je, ter Hollandsche Kunstenaarskring geëxposeerdee werk hem meer geïnteresseerd had, dan hij in zijn
recensiee tot uiting had laten komen. Het enthiele, doorwerktee en toch levendige was hem dan ook achterafin herinneringg gebleven.'"' Maria Viola was getemperd in haar
enthousiasme,, hoewel Wezelaar'gelijk een belangstellend
HandcLsbladlczerr ons mededeelt, op de tentoonstelling van
dee lndépendants te Parijs "niet naliet een grooten indruk te
maken".. Wij kunnen niet zeggen dat Wezelaar's inzending
onss door buitengewone qualiteiten heeft verrast; zijn verdienstelijkstee prestatie lijkt ons de nogal conventioneele
portretbustee in de groote zaal; in zijn kleine figuren zoekt
hijj blijkbaar naar vereenvoudiging van vormenschema en

wordtt daarbij eer vaag dan klaar, - wat zijn debuut hier
weinigg opvallend maakt.'"- Plasschaert was in de Groene
niett erg enthousiast over de tentoonstelling in het algemeen.. Hij typeerde de meesten als 'nieuwe realisten', hun
werkk als 'burgerlijk daemonisch' en vond dat hun figuren
hinderdenn door'een niet-overwonnen leelijkheid'.
Inzendingg nr. 112 van Wezelaar, de niet-geïdentificeerde
schetss die Plasschaert omschreef als de 'ware vrouw', was
hemm wel bijgebleven want: 'er is in deze groep zware voluminaa leven'."'Abas van de NRC was bekoord door de kop
vann Ariaan die hij afbeeldde en door het katje-'een prettig
rondd gesloten vormpje' - maar vond de houten boer grof
gesneden."-++ Sanders van Hel Volk noemde van de door de
Hollandschee Kunstenaarskring uitgenodigde gasten alleen
dee inzending van Wezelaar, die hij uitmuntend vond."
19322 Werd een belangrijk jaar voor Wezelaar met maar
liefstt vier exposities. Na Amsterdam exposeerde hij in mei
mett een internationaal gezelschap in het Maison Watteau,
hett centrum van de Académie Scandinave. Over deze tentoonstellingg is niet veel meer bekend dan dat het vooral aan
dezee instelling gelieerde kunstenaars waren als Damboise,
Despiau,, Dufresne, Eickhoff, Frièsz, Gunnar Nilson en
Dee Waroquier die hier werk lieten zien. In juni exposeerde
Wezclaarmett 31 landgenoten bij Galerie Zak, een galerie
opp de Place Saint Germain-des-Prés die werd gedreven
doorr de weduwe van de Poolse schilder Leon Zakr 6 Het
wass een combinatie van kunstenaars uit en rond de Hollandschee Kunstenaarskring van wie er een aantal - Croin,
Hordijk,, Klein, Mondriaan en Wezelaar-in Parijs woonde.
Dee selectie was gemaakt door Hordijk en Lubbers."
Wezelaarr behoorde met Chabot, Krop, Polet en Radecker
tott de sectie beeldhouwkunst. Had hij in 1925 nog gehoopt
eenss in contact te komen met deze vooraanstaande Nederlandsee beeldhouwers, inmiddels werd hij gevraagd met hen
tee exposeren. Wezelaar stuurde zijn portretbuste van Wil
enn de houten Zeeuwse boer in, dezelfde inzending als voor
zijnn eerste deelname aan de Salon des Tuilcries een jaar
eerder.. Raymond Cogniat omschreef de Nederlandse kunst
alss een combinatie van realisme en poëzie, een droomwereldd die op immer begrijpelijke wijze tot uitdrukking
werdd gebracht. Hij zag Polet als de meest getourmenteerde,
Radeckerr als de verstilde, humane dromer en Chabot als
dee meest gestileerde exponent. 'H. Wezelaar révèle une
naturee beaucoup plus simple qui s'exprime en lignes
simples,, pleines de sensibilité."5 Een andere Franse criticus
hadd gespeurd naar specifieke nationale kenmerken die deze
Hollandsee kunstwerken met elkaar zou verbinden, maar
vondd deze niet in de mentaliteit, in het kleurgebruik, noch
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inn de onderwerpskeuze. Een uitzondering maakte hij voor
eenn portret door Sluijters, een stilleven door Croin en de
houtenn Zeeuwse boer van Wezelaar, nota bene het werk
vann een Nederlander die zich had willen losmaken van zijn
herkomst.. ~9
Dee 10e Salon des Tuileries werd in juni 1932 gehouden
inn het gebouw Néo Parnasse aan de Boulevard Raspail 235
enn de catalogus vermeldt wederom tal van kunstenaars
uitt de salon van de Fischers.80 Voorbeytel haalde in zijn
recensiee twee Nederlandse beeldhouwers naar voren,
Schrikkerr en Wezelaar, en was vooral enthousiast over
dee inzending van de laatste: 'een vitrine met nog een paar
kleineree typen van Zeeuwsche boeren, eveneens raak en
goed,, en een paar dieren, een poesen kippen, die grappig
enn juist geobserveerd zijn.'81 De mooiste kritiek kreeg
Wezelaarr dat jaar in verband met een tentoonstelling waaraann hij niet had deelgenomen. In zijn bespreking van de
Nederlandsee inzending op de Biënnale van Venetië van
datdat jaar beklaagde Niehaus zich over het feit dat vooral
dee afdeling beeldhouwkunst - met Mendes da Costa, Van
Reijnn en Tjipke Visser-een onvolledig beeld gaf omdat
'Raedecker,, Folet, Kropen een "espoir'als Wenzelaar
schitterenn door hun absentie'.8Ookk in 1933 exposeerde Wezelaar zowel in Parijs als
inn Amsterdam. In april toonde hij vier werken - zijn productiee uit 1932 -, samen met zestien andere exposanten,
onderr wie Hordijk, Kropen Polet, namens de Hollandsche
Kunstenaarskringg in het Stedelijk.8^ De meest uitvoerige
kritiekk op deze tentoonstelling kwam van Plasschaert die
herinnerdee aan de tijden dat de Hollandsche Kunstenaarskringg nog vernieuwing had gebracht, iets dat alleen de
afdelingg beeldhouwkunst nog kon waarmaken. Het
werkk van Krop -'geestige kleurbceldjcs'-, Schrikker en
Wezelaarr gaf fleur aan deze tentoonstelling.'Het werk van
Wezelaarr was mij bekend, maar wat hij inzond, maakt het
bekendee blijvender, en maakt het nieuwe tot genoegen.
Voorall de Tors (een studie} in gebakken aarde (Kogan
maaktee nog schooners van zulken) en een Baadster, forsch
inn brons, doen verwachten dat het Museum daarvan minstenss één zal willen behouden', aldus Plasschaert.84 Viola
wass nu wel positief gestemd. 'Van de drie exposeerende
beeldhouwerss wint HildoKrop het uiteraard, met gemak.
Zijnn jongere kunstbroeders Schrikker en Wezelaar bezitten
nochtanss persoonlijkheid genoeg om zich vrij te houden
vann de neiging tot kunstmatig styleeren, die nog in de twee
starree houten beelden tot uiting komt: beiden inspireeren
zijj zich op de natuurlijke vormen van het levende model.
[...],, een forschc studie (Tors) en een baadster van Wezelaar,

waarinn de gaande beweging tegen den drang van het water
inn sterk is uitgedrukt, doen den een en den ander kennen
vann zijn besten kant.'8s
Ookk op de ne Salon des Tuileries was Wezelaar van
dee partij. Te midden van het leger van vooral kleine namen
valtt de deelname op van BrancusfCsaky, Despiaucn
Pomponn aan deze editie.86 Een lange recensie werd geschrevenn door Pierre Courthion in Les Beaux Arts waarin
dezee uitgebreid stilstond bij de inzending van Wezelaar,
dee baadster (oc 44, afb. p. 65} en het kleine zittende vrouwtjee (oc4Ó,afb. p. 66). 'Un autre sculpteur qui me plait',
schreeff Courthion, 'c'est M.H. Wezelaar; son monument en
platree doré, quoique reduit a des proportions lilliputiennes
estt d'une bonne plasticité. C'est une femme assise, sur une
pierre,, un sujet ingrat. Eh bien, Ie sculpteur s'en est admirablementt tiré pour balancer ses volumes, les situer dans
1'espaee,, faire jouer Ie vide autour de sa statuette, laquelle
réussitt a faire oublier ses proportions minuscules. Le
bronzee de M. Wczelaar a les mémes qualités de plenitude
ett de monumentalité. C'est une femme qui al'aird'avaneer
danss la nier et dont les mouvements sont d'une réelle
beautéé (ils ont ce naturel qui n'est pas exactement celui de
laréalité.maisunn rythme resultant d'uncheurcusc observationn et d'un choix exercé}. Ce bronze a une belle allure:
jamaiss ce fruit de la matière solide qu'est la sculpture n'a
etcc plus sagement surveillé. On pense a la reflexion du
Poussin:"Avecc le temps et la paille müriront lesnèfles.""^
Datt Wezelaar inmiddels goed lag bij de criticus van
DeTelcgraofleiddeereindd 1935 toe dat hij mocht exposeren
bijj kunsthandel Goudstikker in Amsterdam. Niehaus
selecteerdee een wat merkwaardig gezelschap van zo'n
400 kunstenaars van wie Kogan de enige buitenlander was
enn Beyerman, Havermans, Mendes da Costa, Radecker,
Wezelaar,, Tjipke Visser en Zijl de andere beeldhouwers in
eenn gezelschap van verder zeer uiteenlopende schilders als
Ansingh,, Bendien, DegouvcdeNunques, Gestel, Henriet,
Kott en Sal Meijer.88 Wezelaar exposeerde hier voor het
eerstt zijn portretbuste van Tine Cohen (oc 48, afb. p. 77)
enn verder zijn kleinplastieken van het zittende vrouwtje
(oc4ó,afb.. p. 66) uit 1932 en het liggend naakt in terracotta
(oc42,afb.p.. 66) uit 1931. In zijn eerste bespreking van
Wezelaarss werk omschreef Jan Engelman de portretbuste
alss wat staren doods maar hij zag'goede beloften'in het
kleinee beeldje.8tJ Terzelfder tijd exposeerde Wezelaar met
eenn minstens zo curieus gezelschap van dertien schilders
enn beeldhouwers in het Amsterdamse Parkhotel-hoek
Stadhouderskade// Hobbemastraat - op een tentoonstellingg die onder auspiciën stond van het zogenaamde

Nederlandsenn Kunstenaars Centrum, een club die zich ten
doell had gesteld om de onderlinge contacten van kunstenaarss en die tussen kunstenaars en het publiek te bevorderen. 900 Roclofsz had Wezelaar er al over bericht. 'Zelfs
hebb ik weer wat verkocht zij het om den dood niet in het
Parkhotel;; wat een hevige debacle blijkt te zijn. Ik geloof
datdat de kroegbaas daargetracht heeft kosteloos een paar
honderdd artisten als tafelhoeren te knippen wat hem goddankk niet lukken zal zoodat ik weldra met genoegen het
faillissementt van zijn gelegenheid zal mogen lezen.
Lubberss die vriendelijke lellebel rijdt in een nieuwe Buyck
rondd die naar hij beweert voor zes schilderijen geruild
heeft.. Er heerscht een prettige gezonde stemming in dit
"kunstenaarscentrum"" als in een prospectus voor sanatogen.'911 Wezelaar was vertegenwoordigd met twee werkenn die sinds de tentoonstelling in april in het Stedelijk in
Amsterdamm waren achtergebleven: de tors in terracotta
(occ 45, afb. p. 65) en Les amoureux (oc 47, afb. p. 66). Het was
Niehauss die hem weer naar voren bracht: 'H. Wezelaar,
diee veel doet hopen voor onze levende beeldhouwkunst,
o.a.. een met prijzenswaardig overleg gecomponeerde
groepp van een amoureus paar, die bewijst dat men groot
enn tegelijk zachtmoedig kan zijn.'92
Inn 1934 exposeerde Wezelaar nog tweemaal in Parijs en
tweemaall in Amsterdam. Een comité met Franse beeldhouwerss als Cornet, Dejean, Gimond, Malfray en Wlérick
verleendee gewicht aan een initiatief van de kunstcriticus
Charless ('Chil') Aronson om in Galérie Charles Petit (8, rue
dee Sèze) een grote tentoonstelling aan de hedendaagse
Fransee beeldhouwkunst te wijden/" 'Leur oeuvre doit remplirr sa mission veritable, elle doit embellir facades, jardins,
intérieurs.. Devenue nécessité dans la vie, la sculpture contemporainee trouvera un élan nouveau, une foi nouvelle,
unee raison d'etre', aldus Aronson in zijn voorwoord van
dee catalogus waarin architect Auguste Perret zijn volledige
medewerkingg aan dit streven toezegde. Er waren zestig

warenn hier bijeen en het is opmerkelijk dat dit initiatief
niett grootser in een Parijs' museum werd getoond. Vijf
jaarr later zou er - mede dankzij Wezelaar - een vervolg op
dezee tentoonstelling komen in het Stedelijk onder de titel
RondomRondom P.odin. 100 jaar Framche beeldhouwkunst en het was

organisatorr Aronson die zich toen - via John Re wald - bij
dee directeur van het Stedelijk Museum zou beklagen over
dee overeenkomst van beide exposities, In 1934 was er bij
Galériee Charles Petit werk te zien van de gevestigde orde:
vann classicisten als Maillol, Manolo, Despiau en Fischer
enn van experimentelen als Brancusi, Laurens, Picasso en
Zadkine.. De jongere generatie, de dertigers, bestond uit
beeldhouwerss als Auricoste, Couturier, Osouf, Richier en
Wezelaarr die allemaal min of meer waren opgegroeid met
hethet eigentijdse classicisme van de vorige generatie en hun
finestfinest hour zouden beleven met de Wereldtentoonstelling in
Parijss in 1937.94 Wezelaar werd inmiddels gerekend tot de
eigentijdsee Franse beeldhouwers en zijn opname in het datzelfdee jaar gepubliceerde overzicht van de contemporaine
kunstt van Edouard Joseph onderstreept dat nog eens. In de
positievee kritiek die Jacques De Laprade, recensent van Les
Beauxx Arts, naar aanleiding van La sculpture contemporaine en
FranceFrance schreef werd Wezelaars portret slechts genoemd.9^
Meerr aandacht kreeg de 12e Salon des Tuileries, die
eveneenss in mei zijn poorten opende maar langer voortduurdee dan het overzicht bij Galérie Georges Petit.96
Wezelaarr toonde er zijn classicistische portretbuste van
Tinee Cohen (oc 48, afb. p. 77) - waarschijnlijk in gips - uit
19333 waarvan hij het bronsgietsel enige maanden daarvoor
bijj Goudstikker voor het eerst had geëxposeerd. Op de
beganee grond van het gebouw Néo Parnasse was een
ruimtee gereserveerd waar Despiaus Tête de Landaise (Odette)
hett centrum vormde van een opstelling van portretten
doorr zijn oud-Ieerlingen en geestverwanten onder wie
Wezelaann Het was op deze Salon dat Bertus Sondaar, op
aandringenn van Despiau, debuteerde met zijn later door
beeldhouwerss voor La sculpture contemporaine en France
hett Stedelijk aangekochte portretbuste van het Russische
geselecteerdd van wie de meesten met slechts één beeldmodell Laina.97 Paul Fierens schreef enthousiast: 'Qui done
houwwerkk waren vertegenwoordigd. Van Arno Breker
aa dit que nous manquions de portraitistes? Les ceuvres de
enn de twee jaar daarvoor overleden Jane Poupelet waren
Despiau,, de ses camerades, de ses émules, portcront en
alleenn tekeningen geëxposeerd. Wezelaar had zijn zojuist
faveurr de 1'époque et de ses vertus un témoignage dont on
voltooidee kop in terracotta van Hordijk (oc 52, afb. p. 77)
nesauraitt mcconnaitrel'imponanceni mettreen doutela
ingestuurd.. Het merendeel van de werken was afkomstig
sincérité.. A ce propos, on ne parlera point d'une art "sans
vann de kunstenaars zelf, maar voor een beperkt aantal
ame'77 In Comoedia schreef criticus Poulain dat Wezelaars
beeldenn was geput uit collecties van kunsthandelaren
portretbustee was geïnspireerd op het werk van Chana
(Ambroise(Ambroise Vollard, Galérie Simon} of particulieren (onder
Orlofff 'et nous offre une Mme. C. d'une matière aussi belle
anderenn de kunstcriticus Adolphe Basler) uit Parijs. De
quee celle d'un chaudron', wat zowel positief als negatief
belangrijkstee Franse beeldhouwers uit twee generaties
kann worden opgevat.98 Het grote aantal Nederlandse

kunstenaarss - Jeanne Bieruma Oosting, Nicolaas Eekman.
Conradd Kickert - rechtvaardigde de komst van een journalistt van de NRC en deze schikte Wezelaar naadloos in een
rijtjee met Despiau, Drivier en Wlérick.^ Terwijl de Salon
nogg liep - Wezelaars voorlopig laatste tentoonstelling in
Parijs-.vondd in het Stedelijk op 2 juni de opening plaats
vann de jaarlijkse tentoonstelling van de Hollandsche
Kunstenaarskring.I(K)) Alhoewel Wezelaar door zijn verblijf
buitenn Nederland nog steeds niet tot de eigen leden kon
wordenn gerekend, was dit inmiddels zijn derde expositie
mett deze vereniging die sinds kort werd voorgezeten door
Polet,, met Krop de enige beeldhouwer in deze club.101 Het
iss opvallend hoe 'Parijzerig' de vaste keuze van invitees
-Kogan,, Lubbers, Schrikken Wezelaar- telkens was. In
dee kritieken was men het erover eens dat de inbreng van
dee beeldhouwers de tentoonstelling had gered. Wezelaar
exposeerdee de bronzen portretbuste van Tine Cohen
(occ 48, afb. p. 77) en verder zijn laatste werken uit 1934:
dee dikke man (oc 50, afb. p. 66) en de kop van Hordijk
(occ 52, afb. p. 77). Plasschaert zag in de portretbuste van
Tinee Cohen 'een der bijblijvende uitingen' van de tentoon-

stelling,, Viola noemde de kop van Hordijk een 'werk van
waarde'enn Niehauswas ronduit enthousiast.102 Hij sprak
vann 'een voortreffelijke keuze van beeldhouwwerken [.,.]
diee alleen reeds de moeite van een bezoek loont. In deze
afdelingg was men blijkbaar minder huiverig om den weg
voorr jonge talenten te openen. De eentonigheid van het
onderwerp:: het naakt, is inhaerent aan deze aristocratie
onderr de beeldende kunstenaars, de arme verwante ook,
nuu er geen koningen, kerkvorsten of andere potentaten zijn
diee bouwen. Wezelaar trachtte aan de beperktheid van het
onderwerpp te ontkomen met een terracotta van een op
Herriott lijkend martelaar der zwaarlijvigheid, die moe en
warmm op een bank zit uit te blazen. Ondanks deze rust is
hett amusante beeld rijk aan bewegingsrichtingen. In een
paarr bustes, o.a. van den schilder Hordijk, toont deze
beeldhouwerr zich ook een fijn psychologisch portrettist,
dienn men huldigingscomité's kan aanbevelen.' Engelman
siakk zijn enthousiasme ook niet onder stoelen of banken
enn noemde Wezelaar 'een opmerkelijk talent, die ruime,
naarr het monumentale neigende vormen levend weet te
houden'.103 3
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Montparnassee in Mokum
Wezelaarss ontvangst en opkomst in Nederland, zijn opname in de
plaatselijkee bohème van de Amsterdamse Zomerdijkstraat, zijn
groeiendee faam als neo-classicistisch beeldhouwer en pleitbezorger
vann de Nieuwe Beeldhouwkunst en het isolement van zijn nieuwe
woonplaatss Laren in de oorlogsjaren

Wezell aar aan het werk in zijn
atelierr in de Zomerdijkstraat 28
huis,, Amsterdam 1935

warenn toekomstige bewoners van het complex. Via hen
'Watt voelde ik mij vreemd daar in mijn atelierwoning
off via zijn vriend Henk Mastenbroek werd Wezelaar geataann de Zomerdijkstraat, met die kale zandvlakte aan 't
tendeerdd op de te bouwen atelierwoningen toen zijn planeindd van de stad pal voor je neus. Wel werd ik door mijn
nenn vooreen definitief vertrek uit Parijs vorm kregen.^
collega'ss alleraardigst in hun midden opgenomen, maar
Hett eerste contact tussen Wezelaar en Zanstra dateert
ikk miste in het begin toch wel die contacten en vriendreedss van juli 1933 maar de lange onzekerheid over het
schappenn waarbij alles om het werk draaide', zo vertelde
doorgaann van het project - uiteindelijk was het wethouder
Wezelaarr in 1980 aan Esser.'Toch had Wezelaar zich geen
Dee Miranda die het plan doordrukte-deed hem ook naar
beteree omgeving kunnen wensen toen hij zich met zijn
anderee mogelijkheden informeren zoals uit de eerder gecigezinn in het najaar van 1934 in Amsterdam vestigde en de
teerdee brieven van Radecker al bleek.4 Vennoot Jan Giesen
vijff misschien wel succesvolste jaren uit zijn loopbaan
hadd op 2 juni 1933 in Arti et Amicitiae een lezing gegeven
tegemoett ging. Hij werd opgenomen in de keurige bohème
overr de nieuwe atelierwoningen waarbij hij lichtbeelden
vann Amsterdam-Nieuw Zuid, ontving het lidmaatschap
toondee van de ateliers van Krop, Polet en de gebroeders
vann de Hollandsche Kunstenaarskring en de NederRadeckerr en daarmee de aandacht gericht op de achterlijke
landschee Kring van Beeldhouwers en kreeg volop de gelewerkomstandighedenn van de gemiddelde kunstenaar in
genheidd zijn werk te exposeren. Wezelaars naam 'groeide',
Amsterdam,, een onderwerp waarnaar hij diepgaand
hijj kreeg opdrachten voor portretten en monumenten en
onderzoekk had verricht. De Zomerdijkstraat 28 huis,
konn het zich in 1940 zelfs permitteren het fraaie woonhuis
Wezelaarss toekomstige adres, was één van de ateliers voor
enn atelier in Laren van de kort daarvoor overleden Mendes
beeldhouwers,, die uiteraard op de begane grond waren
daa Costa, nestor van de Nederlandse beeldhouwkunst,
gesitueerd.. Toen de Wezelaars er eind 1934 neerstreken,
tee kopen.
warenn Leo Braat, Fred Carasso, Johan Polet, Frits Sieger,
Hett volgens functionalistische opvattingen gebouwde
Keess Smout en Gerrit van der Veen de andere beeldatelierwoningencomplexx aan de Zomerdijkstraat van
houwers,, terwijl schilders als Jan van Herwijnen, Kees
hethet bureau 'Zanstra, Giesen en Sijmons, architecten' was
Heynsius,, Herman Kruyder, Jan Wiegers, Matthieu
directt geïnspireerd op de Parijse voorbeelden en tot stand
Wiegmann en diens schoonzoon Piet Worm met hun gezingekomenn dankzij de samenwerking van deze architecten
nenn de bovenverdiepingen hadden betrokkene Dat deze
enn enkele kunstenaars uit de Hollandsche Kunstenaarskunstenaarss niet geheel onbemiddeld waren, blijkt uit
22
kring. Zanstra had in het begin van de jaren dertig
dee huur die zij betaalden, ƒ 35,50 per maand, waar een
onderr Dudok gewerkt aan diens paviljoen voor het Cité
Amsterdamsee arbeiderswoning op dat moment tien
Universitairee en was daar in aanraking gekomen met het
guldenn minder deed.6 In zijn lezing had Giesen hoog
typischh Parijse fenomeen van de atelierwoning. Zijn directe
opgegevenn van de mogelijkheden die zo'n concentratie
voorbeeldd voor de Zomerdijkstraat was Le Corbusicrs
vann kunstenaars met zich meebracht. Een daarvan was de
atclierwoningg uit 1932 voor de schilder Ozenfant geweest.
organisatiee van groepsexposities, eigenlijk de voorloper
Dee Zomerdijkstraat werd bij de opening van het complex
vann het naoorlogse open-atclier-fenomeen/ Van veel gezaatelierwoningenn in november 1934 met gevoel voor undermenlijkk optrekken was echter geen sprake, al werd er een
statementstatement het 'Montparnasse van Amsterdam' genoemd.
periodee door een aantal bewoners naar model - onder wie
Zoalss in Parijs de massale vestiging van kunstenaars zijn
Truuss Trompert - getekend bij Carasso of Van der Veen.
stempell voorgoed op een geheel stadsdeel heeft gezet, zo
Gedurendee zijn verblijf in de Zomerdijkstraat onderhield
maagdelijkk is de zilvergrijze Amsterdamse Rivierenbuurt
Wezelaarr nauwe contacten met een aantal van zijn buren.
geblevenn na de komst van het paar dozijn kunstenaars
Dee Italiaanse beeldhouwer Carasso wilde zich niet alleen
sindss 1934. Hun betrokkenheidd bij de totstandkoming van
graagg met een collega in het Frans verstaan maar vond
hett eerste atelierwoningencomplex in Nederland is nietinn Wezelaar ook de ideale opponent voor zijn typisch
teminn groot geweest. Mommy Schwarz had al in 1953 in
Latijnse,, polemische discours dat de meeste andere colhethet Algemeen Handelsblad gepleit voor de bouw van atelier- lega'ss zorgvuldig meden. Matthieu Wiegman bracht
woningenn en de 'Naamloze vennootschap tot exploitatie
Wezelaarr in contact met ondernemer Ben Vroom, een
atelierwoningenn Amsterdam'die in datzelfde jaar was
belangrijkee patroon voor kunstenaars in die jaren. Polet
opgerichtt kende als commissarissen onder anderen Krop,
kendee Wezelaarr reeds van de Haarlemse kunstnijverheidsMatthieuu Wiegman en Kees Heynsius. De laatste twee
schooll en zij waren sindsdien in contact gebleven. Samen
GemoderniseerdeGemoderniseerde bohème

politiekee onderwerpen, was kenmerkend voor de opstellingg van de Kronieken zijn omgeving.10 In de optiek van
dee redactie was kunst autonoom en tijdloos, ver verheven
bovenn het alledaagse. De eclectische en registrerende aanpakk van de Kroniek was symptomatisch voor deze culturelee overgangsfase met zijn herbezinning op de vernieuwendee artistieke bewegingen van de twee voorafgaande
decenniaa en het zoeken naar synthese tussen traditionele
enn eigentijdse kunstzinnige waarden. Na de uitcenrafeling
vann de kunst door de ismen wrerd er in de jaren dertig weer
naarr een herstel van de eeuwige waarden in de kunst
gestreefd.. Kunst was een uiterst serieuze aangelegenheid
enn het streven van de Zomerdijkstraatkunstenaars was
Hett was deze kring van links-liberale, min of meer succesgerichtt op een vernieuwde, humanistische kunst waarin
vollee kunstenaars die zich vanaf 1935 sterk zou verbinden
hett ging om authenticiteit, objectiviteit en zuiverheid. Die
mett het in die zomer onder redactie van onder anderen
•Zomerdijkstraatstijl'' wordt gekenmerkt door een scepBraat,, Wiegers en Wiegman gestichte tijdschrift Kroniek
tischee houding ten aanzien van Ie tout dernier cri, synthese
vanvan hedendaagsche Kunst en Kuituur (1935-1965; in het vervolg
tussenn het zuiverende modernisme en de ambachtelijke
vann deze tekst aangeduid als de Kroniek), ook wel het huis8
beheersingg
van het metier, geloof in de historische contiorgaann van de Zomerdijkstraat genoemd. De connectie
nuïteitt en in de onaantastbare waarden van de cultuur en,
iss overduidelijk: het idee voor het blad werd geboren in de
tenn slotte: in de herinvoering van het menselijke aspect.
tweedee helft van 1934 toen de atelierwoningen werden
Eenn gelouterde, beheerste en boven-individuele kunst,
opgeleverdd en vier van de zes oprichters - Braat, Polet,
9
eigentijdss door zijn psychische lading en expressionisWiegerss en Wiegman- woonden en werkten daar. De
tischee of neo-classicistische vormvereenvoudiging. In de
Kroniekk was een kunstenaarsinitiatief avant la lettre, de
schilderkunstt kwam men uit op een beheerst en bezonken
spreekbuiss van een bont gezelschap van communisten
expressionisme,, met Chabot en Kruyder als de helden.
(Wiegers),, progressieve katholieken (Wiegman), megaMett
hun romantische kunstopvatting waren zij minder
lomanee (Polet) en levenslustige wereldburgers (Hordijk)
enthousiastt over andere eigentijdse stromingen als het surenn kunstenaars-intellectuelen (Braat). Met steun van
realismee en het magisch realisme. In de beeldhouwkunst
Radecker,, Toorop, Krop, Germ deJong.Harmen Meursen
vondd de Kroniek zich terug in de neo-classicistische vorWezelaarr stichtte de redactie het waarborgfonds waaruit
mentaall met de moderne Franse meesters als voorbeeld.
hethet proefnummer kon worden bekostigd. Als spreekbuis
Redacteurr
en beeldhouwer Braat zag het eigentijdse classivann een groep min of meer gelijkgestemde kunstenaars
voorzagg de Kroniek in een behoefte nadat bladen als De Stijl cismee als de synthese tussen traditie en vernieuwing. Voor
hemm wezen Maillolen Dcspiau'de enige juiste weg [...],
(1917-1931)) en Wendingen (1918-1931) ten onderwaren gegaan.
welkee de beeldhouwkunst voorlopig te begaan heeft'.11
Opvallendd genoeg vond een aantal kunstenaars en archiDaarmeee was de Kroniek weliswaar de belangrijkste
tectenn uit de voormalige omgeving van deze tegengestelde
spreekbuiss van het retour a fordre, maar dan wel van een
bladenn zich in 1935 terug in de geest van het nieuwe tijdbepaaldee
stroming daarbinnen die sterk op de contemposchrift.. De Kroniek was duidelijk geïnspireerd op internationalee kunsttijdschriften als Cahiers d'Art, Variétés en Das rainee Franse kunst leunde en niet zozeer op de Duitse en
Italiaansee die de inspiratiebronnen waren voor de NieuwKunsthlattKunsthlatt die een nuchtere en puur beschrijvende aanpak
Zakelijkee kunstenaars.
deelden.. De enige criteria die de redactie van de Kroniek

mett Carasso's grote vriend Gerrit van der Veen was Johan
Polett ongetwijfeld van belang voor Wezelaars entree in de
Nederlandschee Kring van Beeldhouwers begin 1935. Goed
bevriendd raakte Wezelaar met de schilder jan Wiegers die
hemm introduceerde bij de Rotterdamse cabaretier Alex de
Haas.. die een van zijn vroegste en trouwste verzamelaars
werd,, en bij kunsthandelaar Huinck die Wezelaars werk
vanaff 1938 tot 1942 jaarlijks, in combinatie met dat van
Radecker,, zou gaan exposeren. De band met Gerrit Hordijk
werdd versterkt nadat deze zich ook in de Zomerdijkstraat
hadd gevestigd.

hanteerdee waren; kwaliteit, actualiteit en ongebondenheid
aann een bepaalde artistieke of politieke richting. De door
dee oprichters geconstateerde onoverzichtelijkheid van de
verschillendee stromingen en opvattingen en het 'gecompliceerdee en chaotisch geworden bestaan' vroegen om een
objectievee stellingname. De angstvallige scheiding van
kunstt en politiek, de 'hardnekkige overgevoeligheid' voor

Dee strekking van de artikelen over beeldende kunst in
dee Kroniek spoorden naadloos met Wezelaars streven als
kunstenaar.. Voor zover hij daaraan niet zelf direct heeft
bijgedragen,, zal het opvallend francofiele karakter van de
Kroniekk hem hebben aangesproken en hij zal volmondig
hebbenn ingestemd met de woorden van redacteur jan
Greshofff die in 1939 schreef: 'Al wat aan eigen elementen

inn de volkeren aanwezig is, krijgt pas zijn volle zin en
waardee door de Fransche bevruchting. [...] Wij zijn steen
diee te Parijs geslepen moeten worden.''2 In datzelfde jaar
kreegg de redactie zelts geld aangeboden door de Franse
ambassadee als dank voor de uitgebreide aandacht voor
dee Franse kunst in het blad. Dit aanbod werd echter mede
opp advies van RÖell, directeur van het Stedelijk en zelf aanhangerr van Ie génie francais, afgewezen omdat daarmee de
objectiviteitt in het gedrang zou komen. Ook de sterke
afkeerr van de Kroniek van vermenging van politiek en
kunstt in deze gepolitiseerde jaren deelde Wezelaar van
harte.. Hij sympathiseerde weliswaar met het 'Nederlands
comitéé van kunstenaars en intellectueelen voor den strijd
tegenn de Duitsche terreur' (1933) en de Bond van kunstenaarss ter verdediging van de kulturele rechten (BKVK),
maarr afgezien van zijn deelname aan de s.o.s.-expositie
inn september 1935 in het Stedelijk, zijn betrokkenheid bij
dee organisatie van een veiling ten bate van de Russische
beeldhouwerr Kogan in 1936 en zijn inbreng van een beeldje
voorr een steunactie voor vluchtelingen in 1939, trad hij
nooitt op de voorgrond.'ï Wezelaar moet in die eerste jaren
vann de Kroniek betrokken zijn geweest bij het blad, al is
diee invloed alleen af te leiden. Zo kreeg de redactie door
zijnn bemiddeling de beschikking over foto's die Fischer
hadd gemaakt van Maitlol en schreef diezelfde Fischer op
verzoekk van Wezelaar een artikel over het portretbeeldhouwen.. [4 In t939 werd een geheel nummer van de Kroniek
gewijdd aan de tentoonstelling Rondom Rodin, waarvan
Wezelaarr mede-organisator was. Aan Wezelaar zelf werd
inn de Kroniek slechts éénmaal een artikel gewijd. In die
zinn viel hem hetzelfde lot ten deel als de redactieleden
diee iedere schijn van belangenverstrengeling wilden vermijden.. Hun werk - en ook dat van Wezelaar - werd zo
nuu en dan wel, ter opvulling maar zonder commentaar,
afgebeeld.. In 1942 werd dit ruimschoots goedgemaakt
mett Braats publicatie Uit de werkplaatsen der beeldhouwers
mett hoofdstukken over de acht belangrijkste Nederlandse
beeldhouwerss van dat moment.
SalonSalon 1937
Nauww gelieerd aan de Zomerdijkstraat en de Kroniek
wass de Hollandsche Kunstenaarskring (HKK), de expositieverenigingg waarmee Wezelaar sedert 1932 vanuit Parijs
alss gast had geëxposeerd op de jaarlijkse tentoonstellingen
inn het Stedelijk. Na zijn terugkeer in Nederland werd
Wezelaarr direct volwaardig lid en in 1936-1937 zetelde hij in
hethet bestuur als penningmeester. Tot in 1940 zou hij trouw
exposerenn met deze exclusieve vereniging die nooit meer

dann hooguit twintig leden telde. Zijn betrokkenheid werd
minderr naarmate hij actiever werd binnen de Nederlandschee Kring van Beeldhouwers (NKB). Wel droeg hij in
19377 de zojuist uit Parijs teruggekeerde Sondaar voor als lid
vann de HKK, waarop deze zijn penningmeesterschap overnam.. Een jaar later introduceerde Wezelaar zijn vriend
Sondaarr ook bij de N K B. Het was uit onvrede met de H K K,
waarvann de tentoonstellingen steeds kritischer werden
besprokenn in de pers, dat Wrezelaaren Hordijkin de zomer
vann 1936 een nieuwe vereniging, onder de titel'Salon 1937',
inn het leven riepen. Daarvoor deden ze niet alleen een
beroepp op de kunstenaars in en rond de redactie van de
Kroniekk - Hordijk was redacteur - maar gebruikten ze
hethet blad ook als communicatiemiddel. De op te richten
verenigingg droeg sterk het karaktervan de Parijse Salons
waaraann Wezelaar en Hordijk hadden deelgenomen.
Verderr roept ze herinneringen op aan het hierboven
genoemdee initiatief van de zogenaamde ASB-tentoonstellingenn van 1928 en 1929, waar men ook had gestreefd naar
hethet geven van een collectief en kwalitatief evenwichtig
beeldd van de eigentijdse Nederlandse kunst en waarvan
Wezelaarr via Lien Bendien en John Radecker op de hoogte
wass gebleven.15 Wezelaar en Hordijk vormden het werkcomitéé dat begin juni 1936 de Salon 1937 als volgt lanceerde:
'Naarr aanleiding van een algemeen bestaand verlangen om
uitt de bestaande anarchie op tentoonstellingsgebied te
geraken,, waar geen enkele vereeniging noch een bepaalde
richtingg belichaamt noch een collectief beeld geeft van de
hedendaagschee kunst heeft de redactie van de Kroniek van
hedendaagschee K & K eenige schilders en beeldhouwers
uitgenoodigdd bijeen te komen, terwijl ze aan de op te
richtenn salon ruimte in de Kroniek ter beschikking stelt'.
Aanwezigg op de vergadering waren Braat, Hordijk, Maks,
Polet,, Radecker en Wezelaar, terwijl Krop en Wiegman
zichh hadden verontschuldigd. De kern van deelnemers
zoalss die op de vergadering werd samengesteld, bestond
uitt genoemden, aangevuld met Chabot, Gestel, Hynckes,
Koch,, Nijland, Roelofsz, Schuhmacher, Sluijters, Toorop
enn Willink. Een mix van gewezen ASB'ers, BergenseSchoolschilderss en andere expressionisten en NieuwZakelijkee kunstenaars uit het Zomerdijkstraatcircuit.
eigenlijkk de gevestigde, brede voorhoede van de Nederlandsee kunst anno 1936. Nadat Gestel, Hynckes,
Schuhmacherr en Willink hadden laten weten niet geïnteresseerdd te zijn en Roelofsz alleen voorwaardelijk had toegezegd,, hebben Hordijk en Wezelaar kennelijk besloten het
initiatieff te staken. Sindsdien heeft Wezelaar zich verder
geconcentreerdd op de mogelijkheden die de Nederlandsche
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Kringg van Beeldhouwers hem bood.16 De artistieke mix
vann de Salon - ijskoude schedels van Hynckes, bolstcrige
arbeiderss van Toorop en lichtvoetige ballerina's van
Hordijkk - maakte een eensgezind streven vrijwel onmogelijken de schilders presenteerden zich sowieso liever
individueel.. De beeldhouwers zochten nog wel steun bij
elkaarr en waren inmidddels toe aan hun eigen zegepraal.
Dee NKB was de spil van de Nederlandse beeldhouwersgemeenschapp zoals die ooit in de werkplaatsen van
Cuyperss was geboren en gedurende het interbellum nog
eenn geheel eigen bolwerk vormde in het Amsterdamse
kunstt wereldje. Dat had alles te maken met het feit dat de
meestenn van hen zich nog maar nauwelijks hadden ontworsteldd aan de anonimiteit van het uitvoerderschap dat
kleefdee aan de bouwplastiek waarmee zij hun schamele
loonn verdienden. De oprichting in 1918 van hun vakbond
wass een eerste teken van emancipatie geweest. Het in
dee jaren twintig leidende trio Krop, Radeckeren Polet
exposeerdee zijn werk aanvankelijk liever met schildersverenigingenn als De Onafhankeüjken, De Brug en de
Hollandschee Kunstenaarskring maar was wel lid van de
NKB.. Radecker onderhield - om tal van redenen - een
knipperlichtrelatiee met de vereniging en Polet zweefde
voortdurendd op de rand van het royement omdat hij zijn
contributiee nooit betaalde. Zijn hart klopte sneller voorde
meerr chique HKK. Geheel apart stond hun generatiegenoot
Jann Bronner die zijn academische toren slechts verliet om
dee gemeente of het rijk te adviseren, maar die zich verder
uitsluitendd wijdde aan zijn leerlingen en zijn Hildcbrandmonument-in-wording.. De NKB was in 1935, het jaar dat
Wezelaarr als lid werd aangenomen, nog volop de vakorganisatiee die in eerste instantie opkwam voor de belangen
vann zijn leden. De meesten hunner teerden op het steun krediett van de gemeente Amsterdam. Tot deze kleine
luidenn behoorden beeldhouwers als Chris Hassoldt, Jaap
Kaas,, Toon Radecker, Jan Trapman, Marinus Vreugde
enn Frans Werner. Hun bijkans eeuwige aanvoerders waren
dee filosoferende Theo van Reijn, de idealistische Jobs
Wertheim.. de gedreven Gerrit van der Veen, de apparatsjik
Jann Havermans, de seminarist Cephas Stauthamer en de
aimabelee Dirk Wolbers. Wezelaar voelde zich na zijn
terugkeerr uit Parijs geroepen deel te gaan uitmaken van
dee N K B dat inmiddels ook andere jongere leden als Mari
Andriessenn en Frits van Hall had toegelaten.'" Wezelaar
wildee opgenomen worden in een kring van collega's en hij
wass ongetwijfeld geïnteresseerd in de expositiemogelijkhedenn van de vereniging. Blijkbaar maakte hij hier, als man

vann de wereld, meteen indruk, want na een jaar lidmaatschapp werd hij al gestrikt voor het penningmeesterschap
omm zich in de jaren 1936-1938 te verdiepen inde problematiekk van het Voorzieningsfonds voor behoeftige leden, de
omzetbelastingg over bronsgietsels. de inning van achterstalligee contributie en soortgelijke kwesties. Mede onder
dee toenemende druk van zijn opdrachten kreeg hij algauw
zijnn bekomst van deze nevenactiviteiten en in 1938 greep
hijj enkele conflicten binnen het bestuur aan om zijn functiee als penningmeester over te dragen. Hij bleef wel in het
bestt uur en vormde met Krop en Wertheim de Commissie
vann Advies, de artistieke waarborg van de NKB. Die conflictenn spitsten zich toe op de animositeit die er in die
jarenn kennelijk bestond tussen Krop en Bronner. Toen
Andriessen.. Havermans en Wezelaar voorstelden niet-lid
Bronnerr als gastexposant uit te nodigen voorde ledententoonstellingg in het Stedelijk, stak Krop daar een stokje
voorr met het argument dat opgestapte leden als Polet en
Radeckerr ook niet werden gevraagd. Toen vervolgens
Bolhuiss werd voorgedragen als lid stemde Krop tegen
omdatt hij het werk van deze Bronner-protégé te slecht
vondd en weigerde in te stemmen met de gevolgde procedure.. Bolhuis was namelijk in eerste instantie al gedeballoteerdd door de afdeling Amsterdam van de NKB maar
doorr Andriessen, Wezelaar en Wertheim uit protest
opnieuww voorgedragen, nu bij het landelijke bestuur. Het
zouu ze niet gebeuren dat een van de meest getalenteerde
leerlingenn uit de Bronner-school, deelnemer aan de Prix de
Romee bovendien, zou worden afgewezen door een stel
veredeldee steenhouwers! Krop ging uiteindelijk akkoord
mett de uitnodiging aan Bronner maar stapte uit het
bestuurr naar aanleiding van de Bolhuiskwestie.18 Nog
niett eerder had een artistiek verschil van mening geleid tot
eenn conflict in het bastion van de beeldhouwers. In 1938
warenn het de oudere bouwbeeldhouwers die hun jongere
collega's,, die een meer autonome vorm van beeldhouwkunstt voorstonden, tegenover zich vonden. Vijftien jaar
laterr zouden deze voormalige jongeren op hun beurt hun
artistiekk goed moeten gaan verdedigen tegen een nieuwe
enn veel machtiger vijand die eveneens uit de eigen gelederenn voortkwam: de abstracten!
Wezelaarr ervoer de stellingname van de N K B in deze
vooroorlogsee jaren als benauwend. Hij wilde zijn steentje
bijdragenn aan de artistieke ontwikkeling van de eigen
modernee beeldhouwkunst maar was minder geïnteresseerdd in de sociale positievan zijn collega's. Hij brak een
lanss voor een opdrachten- en tentoonstellingsbeleid op
basiss van kwaliteit in plaats van inkomenspositie. Het
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Nederlandsee publiek moest kennisnemen van de eigen en
buitenlandsee ontwikkelingen op dit terrein. In 1938 poogde
Wezelaardee vereniging te bewegen Franse collega's als
gastexposantenn uit te nodigen voor de ledententoonstellingg in het Stedelijk en toen dit tekostbaarbleek,ginghij
mett Chabot op bezoek bij een aantal Belgische vrienden
onderr wie Cantré en Leplae.19Ook dit plan strandde om
financiëlee redenen en meer succes had Wezelaar een jaar
laterr toen hij. losvan de N KB, op verzoek van het Stedelijk
dee jonge Franse kunstenaars mocht selecteren voor het
overzichtt van honderd jaar Franse beeldhouwkunst,
dee uiterst succesvolle tentoonstelling Rondom Rodin, waaroverr hieronder meer.20
Bronner Bronner
Datt Wezelaar Bronner al in zijn Parijse tijd heeft leren
kennen.,, mag blijken uit een brief van Wil Wezelaar uit
maartt 1934 die in de trein van Parijs naar Amsterdam
Bronnerr was tegengekomen en haar man daarover berichtte:: in Brussel verhuisde ik naar een coupé die later
bleekk te grenzen aan die van Bronner, zoodat we nog een
tijdd lang in de gang hebben gepraat. Het verbaasde me dat
hijj blijkbaar niets heeft gezien van Parijs, tenminste scheen
hijj geen enkele tentoonstelling bezocht te hebben en zelfs
hett vernieuwde Louvre niet te hebben gezien. Hij schijnt
nogall op zichzelf te leven en bleek op een voor mij aantrekkelijkee manier de pest aan Roland Holst te hebben. Blijkbaarr heeft mijn intuïtie zich bij de beoordeling van dat être
niett vergist.'21 Bronner maakte er een gewoonte van zijn
weerzinn tegen de geaffecteerde Richard Roland Holst, zijn
directeurr op de Rijksakadcmic, luid te articuleren. Sinds
dezee had beweerd dat de werken van Rodin eigenlijk veredeldee modelstudies waren, had hij in de ogen van Bronner
zijnn doodvonnis getekend.22 Rodin was tenslotte één van
dee belangrijkste redenen geweest waarom Bronner in 1922
eenn huis nabij Parijs had gekocht, een oude boerderij in
Talou.inn deChevreusevallei. De nabijheid van de kathedraall van Chartres was minstens zo belangrijk geweest
voorr deze beslissing. Sindsdien bracht jan Bronner met
vrouww en dochter in Talou jaarlijks het lange academische
zomerverloff door, niet om zich te oriënteren op de laatste
ontwikkelingenn inde Parijse galerieën maar om zich in de
omgevingg van zijn primitieve huis op te laden voor zijn
werkk en onderwijs.
Hett ligt voor de hand dat Wezelaar via Sondaarof
Schrikkerr voor het eerst in contact is gekomen met
Bronnerr want beide oud-leerlingcn woonden in de jaren
dertigg in GifsurYvette op nog geen tien kilometer van

Talou.. Vanaf 193^ nam het wederzijdse contact tussen
Bronnerr en Wezelaar toe. Ondanks hun verschil van
artistiekk inzicht was er duidelijk sprake van een groeiende
waarderingg voor eikaars persoon en werk. Als hardnekkig
pleitbezorgerr van een symbolische en ambachtelijke beeldhouwkunstt in functioneel verband met de architectuur,
mett de sacrale bouwbeeldhouwkunst van de Franse gotiek
alss lichtend voorbeeld, was Bronner voorlopig nog geen
liefhebberr van het moderne classicisme dat Wezelaar uit
Parijss had meegenomen. Die kunst van Maillol en Despiau
stondd enerzijds voor het primaat van de plastische vorm,
anderzijdss voor de verbeelding van de moderne mens.
Naarr verluidt heeft Bronner tijdens een bezoek van zijn
oud-leerlingg Sondaar aan de academieklas in die jaren eens
uitgeroepen:: ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de
psychee van juffrouw Tops', wijzend naar het model dat
zojuistt op de draaischijf had plaatsgenomen.2i Iets van
diee West-Friese argwaan spreekt ook uit een briefje dat
Bronnerr in 1938 aan Wezclaar schreef en waarbij een artikel
uitt Elsevier 's Geïllustreerd Maandschrift van de beeldhouwer
Csakyy over Griekenland was ingesloten. 'Mij dunkt ook u
zall dat interesseren. [...] Ik weet niet of hij even goed beeldhouwtt als schrijft', aldus Bronner.24 Ondertussen was
hijzelf,, na ruim twintig jaar, in de eindfase gekomen van
zijnn Hildebrand-monument dat hij evengoed nog een
kleinee tien jaar uit het zicht van zijn opdrachtgevers wist te
houden.. Slechts een enkeling kreeg toegang tot het heiligdomm aan de Stadhouderskade waar de acht beelden in
maagdelijkee euville steil oprezen in het noorderlicht. Tot
diee bezoekers behoorde ook Wezelaar. Uit verschillende
brievenn blijkt dat Bronner waarde hechtte aan het oordeel
vann zijn jongere collega, i k schiet niet op naar mijn zin;
eenn plastische puzzle kwelt me, al van vóór mijn vacantie
geweldigg en ik dacht juist zaterdagmiddag dat ik graag je
meningg daarover had willen hooren. Misschien kom je
weerr spoedig in Amsterdam? Dan graag je bericht!', aldus
Bronnerr in een brief uit 1940. -ï Begin 1942 herhaalde
Bronnerr zijn verzoek: 'Het is niet veel wat ik je kan bieden,
maarr het houdt mij genoeg bezig, om de zeer enkele
-eigenlijkk alléén Wezelaar- die het gezien hebben, er soms
bijj te willen halen.'26 Ook zijn twijfels over het nut van het
kunstonderwijs,, misschien wel de belangrijkste reden voor
zijnn getob met het eigen werk, deelde hij met Wczelaar. In
septemberr 1941 schreef Bronner aan zijn vriend: 'Met deze
schoonee herfstdagen komt de begeerte in mij op eens een
dagg rustig met je over de hei of door het Spanders-woud
teloopenn enmet je te praten over dingen die ons interesseerenn [...]. Ik kan zeggen, na zoovele jaren, de klassieken

niett alleen te bewonderen, maar ook te begrijpen, in hun
uiterlijkee verschijning van verhouding en vorm niet alleen,
maarr in hun wezen, waarvan deze verschijning het "beeld"
vormt.. Ik kan tevens zeggen, geloof ik. dat niet velen dit
begrijpenn en zien, wellicht slechts enkelen. Op de academie
benn ik, onder de docenten, wel de eenige, die tracht de leerlingenn van dit kostbare bezit medetedeelen.Wie van hen
zall erin zijn werk iets van verwerkelijken? Belangrijkeren
urgenterr is de vraag: Is het noodzakelijk hen - toch eigenlijkk als een vernisje-dit begrip mee te geven? Het kan hun
geestt op niveau brengen en deze orienteeren, belangrijker
enn zelfs noodzakelijk moet het genoemd worden wanneer
eenn begrip - even diep van inhoud, schoon van verhoudingenn - in hun leefde en het wezen zou zijn van hunne
"beelden",, die van dit levend, eigen begrip, in eigen vorm
enn verhoudingen, de spiegel zou zijn. Wanneer ik dit alles
overdenk,, en ik doe dat niet sedert vandaag ofgisteren, dan
wordd ik bepaald onpasselijk van de academie! Van al dat
gemierr en gewurm! Hoe klein en verward, zelfs onmachtig
iss dat, omdat het geen wortels heeft! Hoe komt toch dit
alless en hoe komen wij eruit??? Hoe komt het dat wij
steedss verder achteruit krabbelen en waar gaan wij heen?'27
Ondankss het leeftijdsverschil beschouwde Bronner
Wezelaarr van meet af aan als een gelijke, iets wat bijvoorbeeldd vooreen huisvriend als oud-leerling Mari Andriessen
niett was weggelegd. Wezelaars herkomst uit een andere en
internationale,, voor Bronner vreemde traditie, zijn professionelee opstelling, intelligentie en gelijkmatige karakter,
maaktenn hem voor Bronner een gelijkwaardige én onpartijdigee gesprekspartner. Wezelaars beeld van de moeder en
haarr kind (oc 74, afb. p. 101} uit 1939 leverde Bronner het
bewijss dat ook het moderne classicisme kon leiden tot een
symbolischh en functioneel kunstwerk, en met een krantenafbeeldingg in de hand bracht hij de plastische kwaliteiten
vann dit beeld onder de aandacht van zijn leerlingen.28 In
datzelfdee jaar nam Wezelaar plaats in het erecomité van de
tentoonstellingg met werk van oud-leerlingen ter gelegenheidd van Bronners vijfentwintigjarig hoogleraarschap
aann de Rijksakademie. In 1940 was hij inmiddels zo in
Bronnerss aanzien gestegen dat deze hem aan criticus
Niehauss noemde als een van de drie leiders van de moderne
beeldhouwkunstt in Nederland. Hen hele eer aangezien
dee twee anderen uit Bronners eigen stal kwamen: Mari
Andriessenn en Frits van Hall.2^

vann de HK Ken d e s KB. Bij één van die verenigingen zal het
contactt zijn gelegd. Andriessen schreef in juni 1936 aan
Wezelaar:: 'Je hebt genoeg aangedrongen op een bezoek
vann ons dat ik je nu kan schrijven dat het ons zou schikken
enn aangenaam zou zijn jullie in de tweede helft van de
volgendee week te bezoeken.''0 Het tweede briefje van
Andriessenn aan Wezelaar dateert uit het najaar van 1936:
'Zaterdagg 31 October zal er, als alles lukt, bij mij ten huize
eenn diner gegeven worden bestaande uit boerenkool met
worstt en bier. Hieraan nemen deel v. Hall en echtgenote,
Wenckebachh en nog een stuk of tien menschen die je niet
kentt maar die je wel zulten aanstaan. Ik zou 't erg op prijs
stellenn als jullie ook wilden komen. Doe het. Omdat ik
niett rijk ben moet iedereen een beetje bijdragen ofwel een
beetjee geld of iets meebrengen.'*' Als leerling van Bronner
wass Andriessen - in tegenstelling tot Wezelaar - wel opgegroeidd in de traditie van de toegepaste beeldhouwkunst.
Eenn verblijf in München in 1922 bracht hem in contact met
dee moderne autonome plastiek die in Duitsland op dat
momentt dankzij beeldhouwers als Lehmbruck en Kolbe
zichh had onttrokken aan het primaat van de architectuur.
19366 Was voor Andriessen een belangrijk jaar want hij
kreeg,, samen met oud-klasgenoot en hartsvriend Frits
vann Hall, zijn eerste grote niet-kerkelijke opdracht, voor
eenn vrijstaand beeld. Meteen daarna werden beiden uitverkorenn om in het selecte gezelschap van de oudere collega's
Krop,, Polet, Tcrmote en Wenckebach ieder een meer dan
levensgroott figuurportret te maken van een historische
juristt voor de gevel van het nieuwe gebouw van de Hoge
Raadd in Den Haag. Anderhalfjaar later, begin 1938, werkte
Andriessenn aan deze opdracht en aan enkele, eveneens
vrijstaandee beelden voor het nieuwe station in Utrecht.
Andriessenn schreef eind februari 1938 aan Wezelaar: 'We
willenn 5 maart a.s. hier eenige van de beste Chaplinfilms
vertoonenn hier ter mijnen huize onder 't gebruik van bier,
worstjess en genoeglijke kout. De avond zou als maar zóó,
zóóó beschouwd worden als jullie er niet bij waren. Doe mij
hett genoegen me te berichten dat jullie komen. Ik moet
helaass ƒ 1- entréé heffen om deze avond niet mijn maatschappelijkee ondergang te doen veroorzaken. Het geheel
zall niet zoozeer een fuif zijn als wel een bedaarde filmvoorstellingg met bier. Gaat 't goed? Je hebt blijkbaar erg veel
success met je negerpaar. Proficiat! [...] p.s. KenjeSondaar
goed?? Zou die ook willen komen? Je kunt 'm van me uitnodigen!'1'2 2

Inn 1936 kwam ertussen Wezelaar en Andriessen een
vriendschapp op gang die in de naoorlogse periode voor
beidenn van grote betekenis zou worden. Beiden waren lid

Bevriendd zijn met Andriessen betekende in die jaren
bijnaa automatisch vriendschap met Frits van Hall, al bleef
diee op een meer collegiaal niveau zoals met andere beeld-

houwerss die Wezelaar in de N KB goed leerde kennen onder
wiee Havermans en Wertheim. Van de ouderen was het
Radeckerr rnet wie hij een vriendschappelijke hand onderhieldd die genoeglijk staande bleef toen zij rond 1940, als
dee aanvoerders van twee opeenvolgende generaties beeldhouwers,, door critici en opdrachtgevers tegen elkaar
werdenn afgezet. Ondanks Wezelaars aanvankelijke bewonderingg voor de experimentele Polct, met wie hij ook in de
Parijsee jaren in contact was gebleven, en hun beider liefde
voorr de nieuwe, autonome richting die de Nederlandse
beeldhouwkunstt was ingeslagen, verminderde hun contactt in de jaren dat zij buren waren. Afgaande op de commentarenn van Braat en andere Zomerdijkstraatbewoners
wass Polct cen buitengewoon jaloers man die zich in die
vooroorlogsee jaren van zijn collega's vervreemdde.
RetourRetour naar de werkelijkheid

Wezelaarr keerde naar Nederland terug op een moment
datt ook hier, in navolging van Frankrijken Duitsland, de
abstractee en expressionistische golven goeddeels waren
geluwdd en het realisme, in expressionistische of classicistische,, surrealistische of magisch-realistische zin, de toon
aangaf.. Wat de Duitser Franz Roh in 1925 had verwoord in
zijnn Das Ding an sich.eneen jaar later in Frankrijk door Jcan
Cocteauu was verordonneerd met zijn Rappel a l'ordre, werd
inn Nederland voor het eerst onder woorden gebracht door
dee kunsthistoricus Gerard Knuttel die in datzelfde 1926 een
lezingg gaf over het classicisme in de moderne kunst. Over
dee experimentele kunstenaars van de jaren tien zei hij: 'Dat
[de]] kunstenaars van de subjectivistische periode thans
bijnaa allen zoeken naar een nieuwe gebondenheid, naar
eenn schoonheid, die niet toevallig, als in trance opbloeit,
dochh uit een zorgvuldig overwogen en rustig en bewust
doorgevoerdee werkwijze ontstaat - bewijst wel, dat men
tott bezinning gekomen is, en de onmiddellijk voorafgaandee kunst, als geheel genomen, beschouwt als een uiting
vann gebrek aan zelftucht, aan doelbewuste zekerheid, aan
artistiekee overtuiging, f...] Degrondstrooming vande
hcdendaagschcc kunst toont bewust een roeping tot objectiveeringg van eigen emoties, tot onpersoonlijke, dat wil
zeggen,, tot het onpersoonlijke opgeheven, getuigenissen
vann het menschelijke zicleleven -waardoor zij aan symbolischee waarde wint.';> Ook de vermaarde historicus
Huizingaa zag geen bezwaar in de heroriëntatie op de hoogtepuntenn uit het verleden. In 1935 schreef hij:'Eengezonde
cultuurgeestt vreest geen zware bepakking met de waarden
vann het verleden, om voortwaartstegaan.' Daarentegen
wantrouwdee hij de volledige artistieke vrijheid, waarbij de

bandenn met de rede en de natuur waren losgelaten en de
kunstt aan alle excessen en ontaarding was overgeleverd.
Vakmanschapp gekoppeld aan persoonlijkheid was voor
Huizingaa het onontbeerlijke ingrediënt voor innerlijk
diepgaandee kunst.' 4
Inn de ontwikkeling van deze Nederlandse NieuwZakelijkheidsbewegingg speelden expositieverenigingen als
Dee Onafhankelijken, de Hollandsche Kunstenaarskring en
Dee Brug hoofdrollen, terwijl recensenten als Jan Engelman
enn Kasper Niehaus in hun besprekingen de belangrijkste
pleitbezorgerss werden en daarbij hun pijlen vooral richtten
opp het stilerende en belerende expressionisme dat in hun
ogenn gelukkig tot het verleden ging behoren. Reiden zoudenn ook enthousiast schrijven over'Wezelaar uit Parijs'en
beschouwdenn hem als een brenger van het goede nieuws in
dee Nederlandse beeldhouwkunst. In zijn werk herkenden
zijj de Franse zin voor rationaliteit, de zogenaamde clarté, en
hett streven naar synthese tussen verleden en heden, tussen
ambachtt en verbeelding, tussen algemeen symbool en concretee werkelijkheid. Engelman had in 1931 met instemming
vastgesteldd dat 'het moderne vormgevoel al jaren bezig [is]
zichh van de sterkste extremiteiten te ontdoen'. De ware
kunstenaarr koesterde in zijn optiek 'het verlangen naar een
synthetischee kunst, die in onmiddellijkheid vorm geeft aan
hett gansche begrip van een zaak en zóó, dat daarin wordt
waargenomenn het in ieder aanwezige gevoel voor het
geheimm vol-wet matige van het bestaan, de mystische verhoudingg van den menschenziel tot het onmeetbare zooals
datt zuiver geschiedde in iederen grooten bloeitijd der
kunst'.. Meer algemeen beschouwend van aard was de bijval
voorr het Nederlandse retour a l'ordre door de redacteuren
vann het literaire tijdschri ft b'orum, Menno ter Braak en Eddy
duu Perron, en hun geestverwant Jan Grcshoff, van wie de
laatstee ook betrokken was bij de Kroniek.^ Zij richtten hun
pijlenn vooral op de abstracte kunst-'de bete Mondriaanenn Van der Leck-cultus'-die zij betichtten van gewichtigdoenerij,, onmenselijkheid en minachting van het literaire
aspect.. Daarentegen predikten zij de menselijke waardigheidd en de klassieke traditie die zij terugvonden in het
nieuwee realisme met zijn eigentijdse psychologische
inzichtt en zijn streven naar synthese in tegenstelling tot het
puurr analytisch karakter van de abstracte kunst. Alleen
dezee humanistisch gefundeerde kunst zou het heersend
pessimismee - we schrijven 1935 - te boven kunnen komen.
Datt de kiem voor de controverse tussen abstractie en
figuratiee die na de oorlog zou losbarsten, zoals wel wordt
beweerdd al in de jaren dertig lag, is maar de vraag.*6 De
abstract-geometrischee kunstenaars van De Stijl en de
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realistischee kunstenaars van de Nieuwe Zakelijkheid,
bewegingenn die in hun benadering van de zichtbare werkelijkheidd lijnrecht tegenover elkaar stonden, deelden een
verlangenn naar een coherent en harmonieus geordend
beeld.. De heroriëntatie op de grote voorbeelden uit het verledenn werd door de realisten dan ook gezien als een eigentijdsee vorm van classicisme en zeker niet als een herhaling.*"
Hett hervinden van orde en regelmaat was uitgangspunt
voorr zowel tal van min of meer avant-gardistische stromingenn (abstracte kunst, kubisme, magisch-realisme en surrealisme)) als voor het gematigde École de Paris-expressionismee en neo-classicisme van de Zomerdijkers dat
misschienn wel het best is samen te brengen onder de
noemerr van het zogenaamde 'animisme', een door de
Belgischee criticus Paul Haesaerts in 1942 ingevoerde
term.*88 Veelzeggend is ook dat rond 1930 de schildertheoreticuss Bendien het verschil tussen abstracte en realistischee schilderkunst 'niet zoo essentieel' vond. De pure
abstractiee van De Stijl rond 1920 kwam voort uit het pogen
omm vanuit een nieuw tijdsbewustzijn de universele wetmatigheidd achter de waarneembare werkelijkheid weer te
geven.. Deze anti-impressionistische en anti-expressionistischee beweging werd gepareerd door het veelkoppige, min
off meer realistische expressionisme van schilders als Jan
Sluijters,Matthieuu Wiegman en Charley Toorop en beeldhouwerss als Krop, Polet en Radecker. Deze 'expressionistischee realisten'vormden in 1935 min of meer de voorhoede
vann de Nederlandse kunst en vonden zich allen terug in de
voorkeurenn van de Kroniek. De abstracte kunst was een
verschijnsell uit het verleden en kreeg op welwillende doch
afstandelijkee wijze aandacht in een speciaal nummer van
dee Kroniek, ten tijde van de tentoonstelling Abstracte Kunst
inn 1938 in het Stedelijk.^ Hordijks omslag met vrolijke
circuspaardjess die zich losmaken uit een wat fantasieloos
patroonn van rigide geometrische vormpjes spreekt boekdelenn en zal de gnuivende instemming hebben gehad van
dee voormalige Forum-redactie.

binnenn de Nederlandse beeldhouwkunst die door Zijl en
Mendess da Costa vóór 1900 in gang was gezet, zijn vervolg
hadd gekregen in de bouwplastiek van de Amsterdamse
Schooll en vanaf het midden van de jaren twintig emancipeerdee tot een meer autonome vorm van beeldende kunst.
Diee laatste ontwikkeling binnen de Nieuwe Beeldhouwkunstt is later wel omschreven als de 'Hollandse renaissance'' en het was de generatie van beeldhouwers als
Marii Andriessen, Frits van Hall, Bertus Sondaaren Han
Wezelaarr die zijn verbonden met deze hergeboorte van
ietss dat er eigenlijk nooit was geweest in de Nederlanden,
tenzijj men de voortvluchtige Adriaen de Vries als hun
voorloperr zou willen beschouwen.41

Toenn in 1933 de Franse kunstcriticus Paul Fierens zijn
overzichtt van de eigentijdse Nederlandse kunst afsloot
mett een beschouwing van slechts één pagina over de beeldhouwkunstt was zijn conclusie dat een zekere voorkeur
vooreenn exotische vorm, zoals die in de schilderkunst
zichtbaarr was, het werk van de beeldhouwers zelfs domineerde.. 'Bourouboudour est leurfrisedu Parthenon. Leur
classiquee n'est pas Ie nótre.' Dat verklaarde in zijn ogen
dee sterke neiging van de Hollanders om te stileren, de
lichaamsdelenn uit te rekken, 'a boursoufler et a torturer Ie
contour,, qui triomphe chez les meilleurs'. De architectuur
hadd in Nederland volgens Fierens in 1933 nog stellig het
primaatt en de beeldhouwers mochten zich uitleven binnen
dee door de architecten gestelde grenzen. Bij beeldhouwers
alss Bolle en Remiëns leidde dat tot maniërisme, wat hen op
eenn waarschuwing kwam te staan want, zo stelde Fierens:
'Stylisationn n'est pas style'. Positiever liet hij zich uit over
Radecker,, Polet - die hij als de leiders zag -, Krop en Chabot
enn de grondleggers Mendes en Zijl. Het was de richting van
Zadkinee die de Hollandse beeldhouwkunst was ingeslagen,
'dee la forme liéea 1'idéeetau sentiment maisnullement
auxx proportions d'un modèlc. [... j L'autre cóté, Ie cóté de
Mailloll et de Despiau semble interdit aux Nécrlandais.'
Inn de figuren van Radecker en Polet herkende Fierens de
tweespaltt van het noordelijke ras. Enerzijds een beheersing
vann de zinnen, anderzijds de hoog oplaaiende emoties.
Nieuwee Beeldhouwkunst
Alleenn in het - nog onevenwichtige -oeuvre van Wezelaar
Nieuwee Beeldhouwkunst in Nederland was de titel van een
vondd Fierens iets terug van een puur plastische benadeseriee van vier kleine monografieën die kort voor 1930 ver42 2
ring.
scheenn en onder redactie stond van architectuurcriticus
Eerderr al, in 1927, had de literator en kunstcriticus
A.. van der Boom en beeldhouwer Theo van Reijn. De serie
Jann
Engelman zich kritisch uitgelaten over de moderne
concentreerdee zich op 'Leven en Arbeid der Nederlandsche
Nederlandsee beeldhouwkunst in zijn bespreking van
Beeldhouwerss van dezen tijd'. Het eerste deel was gewijd
NiederlandischeNiederlandische
Plastik der Gegenwart (Dresden
aann Radecker, gevolgd door publicaties over Jacobs van
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denn Hof, Krop en Mendes da Costa. Met die Nieuwe Beeld- inn Nederland wonende Duitse journalist Friedrich Markus
Huebncr.4** Engelman, die een verklaard voorstander was
houwkunsthouwkunst werd gedoeld op de moderne autochtone richting

vann de realistische stromingen in de schilderkunst die
rondd 1925 opkwamen, vond Huebners aanpak te weinig
kritisch.444 Zo miste hij iedere verwijzing naar de eeuwige
strijdd tussen de Germaanse (donker, romantisch) en de
Latijnsee (klaar, intellectueel) voorstellingswerelden zoals
diee volgens Engelman fraai naar voren kwam in het werk
vann beeldhouwers als Zadkine en Kogan. De moderne
Nederlandsee beeldhouwkunst vond Engelman minder
groott dan zij leek. De beeldhouwers waren in zijn ogen
'onverbetelijkee verzamelaars' die in grote haast iets van
'allee moderne exotismen' hadden genomen 'in de hoop
eenn stijl te winnen die de machtige bewogenheid van het
modernee leven zou uitdrukken'. In plaats daarvan was het
'dorheidd en vers te venheid' die tot uitdrukking kwamen in
eenn 'valsche monumentaliteit'. Engelman betichtte de
Nederlandsee beeldhouwers van archaïstische en exotische
neigingenn en een manie tot stileren, allemaal uitingen
vann 'opgeschroefd, onecht leven, van onvoldoende persoonlijkee verwerking'. Alleen Mendes da Costa en John
Radeckerr waren er in geslaagd hun werk een vitale geestelijkee lading te geven en tot een verantwoorde stilering te
komen.. Vergeleken met deze twee was de rest van de
Nederlandsee beeldhouwers van weinig betekenis, brave
navolgerss of stilistische grootsprekers als zij waren.
Dee Deense kunsthistoricus Haavard Rostrup schreef in
19500 dat de vroeg-moderne Nederlandse beeldhouwkunst
dee indruk maakte 'meer door wilskracht dan als gevolg van
eenn natuurlijke plastische drang geschapen te zijn'. Oudere
beeldhouwerss als Mendes da Costa en Radecker drukten
zichh uit in een gestileerde, symbolistische en 'somtijds
krampachtigee vormtaal, die meer gericht schijnt te zijn op
eenn filosofische of lyrische stemmingsinhoud en een perfectee stofbehandeling dan op een organisch levendmaken
vann het plastische, zoals wij dit kennen uit de negentiende
eeuwsee Franse beeldhouwkunst'. Voor de jonge kunstenaarss die na hen kwamen, zoals Wezelaar, achtte Rostrup
ditt een niet ongevaarlijk uitgangspunt.'4^
Binnenn de Nederlandse beeldhouwkunst had zich al
eerderr dan uit Ficrens'betoog mag worden afgeleid, een
ontwikkelingg ingezet die rond 1935 een extra dimensie zou
krijgend66 Dat die ontwikkeling minder snel om zich heen
hadd gegrepen dan in de schilderkunst het geval was, had
voorall te maken met de sterke traditie van de inheemse
bouwbeeldhouwkunst.. Iets anders om op terug te vallen
wass er eigenlijk niet en op het moment dat sommige
beeldhouwerss zich enigszins gingen losmaken van de
architectonischee suprematie, kwamen de opdrachten voor
bouwbeeldhouwwerkk juist een beetje op gang. De oudste

generatie-diee van de pioniers Mendes en Zijl-bleef
geëerdd maar speelde in de jaren dertig geen rol van betekeniss meer. De gevestigde generatie-met Krop, Poleten
Radeckerr als vast triumviraat- werd min of meer gegrepen
doorr de nieuwe ontwikkelingen in de buitenlandse beeldhouwkunstt terwijl Bronner zijn gotiselvkubistisch isolementt verkoos. Polet, Radecker en Havermans wraren al
vóórr 1930 op zoek gegaan naar het autonome beeld en
eenn menselijke beeldspraak, Krop,Van Reijn, Wolbers en
anderenn zouden aarzelend volgen.4" ten aantal beeldhouwerss van het tweede plan - Kaas, Ijzerdraat, Remiëns,
Vreugde,, Werner - bleef de principes van de bouwbeeldhouwkunstt vooralsnog trouw.4*5 Hun opdrachten zaten
nuu eenmaal in die hoek en de status van uit voerder konden
zijj nauwelijks ontstijgen. Polet had in 1928-nadat hij
Wezelaarr in Parijs had opgezocht - al blijk gegeven van
zijnn nieuwe oriëntatie in een artikel waarin hij zijn bewonderingg uitte voor Bourdelle, Despiau en Maillol.49 Daarin
verwoorddee hij voor het eerst zijn twijfel over de experimentelee en ontmenselijkte beeldhouwkunst van
Archipenkoo en Zadkine die hijzelf rond 1920 zo had
bewonderdd en gepropageerd bij zijn leerlingen, onder wie
Wezelaar.. Symbolisch is zijn houtsnede uit 1927 die werd
gebruiktt als omslag van het 'Beeldhouwwerknummer'
vann Wendingen. De ene helft wordt ingenomen door een
expressionistischh gestileerd masker tegen de achtergrond
vann onmiskenbaar Russische architectuur en de andere
helftt door een meer classicistisch masker met de Ei f Ieltorenn op de achtergrond!^1 Polets standbeeld van Domela
Nieuwenhuiss (1931) in Amsterdam, een vrijstaande en
monumentaal-gestileerdee maar naturalistische figuur in
bronss op een stenen voetstuk met expressionistische
bouwplastiek,, werd onthuld op een moment dat een van
dee laatste afleveringen van Wendingen handelde over het
standbeeldd door de eeuwen heen, het autonome beeld bij
uitstek.. Ook voor het werk van jongeren als Andriessen en
Vann Hall werd ruimte geboden in dit blad, sinds 1918 bolwerkk van het Amsterdamse expressionisme.Sl En de Franse
teneurr deed in 1930 ook hier zijn intrede met een nummer
gewijdaann de een jaareerder overleden Antoinc Bourdelle,
bouwbeeldhouwerr én statuaire. Polets redacteurschap van
WendingenWendingen in die laatste jaren wierp zijn vruchten af".
Ookk in het werk van Radecker is rond 1930 voor het
eerstt sprake van een meer naturalistische opvatting. s '
Nadatt hij in de zomer van 1927 op doorreis naar Italië
Wezelaarr had opgezocht in Zuid-Frankrijken in de jaren
1929-19311 pendelde tussen Amsterdam en Parijs was
Radeckerr enigszins losgekomen van zijn Amsterdamse

oorsprong,, een ontwikkeling die goed werd ontvangen
-- en hem geen windeieren legde - maar in de latere
kunstgeschiedschrijvingg is betreurd.'1' In het kielzog van
Radeckerr ontworstelde Gijs Jacobs van den Hof zich in de
tweedee helft van de jaren twintig aan zijn ambachtelijk
verledenn om zich de rest van zijn leven te wijden aan het
boetserenn en hakken van bevallige modelstudies. Zelfs
Krop,, die als ambtenaar-beeldhouwer aan de lopende band
maatschappelijk-symbolistischh bouwbeeldhouwwerk
leverde,, toonde zich verre van ongevoelig voor de nieuwe
invloeden.. Die ontwikkeling in zijn werk sloeg rond 1935
zelfss door in cen nco-rcalistische stijl die lonkte naarde
totalitairee kunst van de Moskouse arbeiderspaleizen.
Incidentelee voorlopers van de neo-classicistische stroming
inn de Nederlandse beeldhouwkunst waren beeldhouwers
alss Leen Bolle, Gra Rueb en Oswald Wenckebach. De eigenzinnigee slapstick bronzen van de actieve verenigingsman
Bollee staan eigenlijk geheel op zichzelf maar trokken wel
dee aandacht van de tweede generatie architecten van het
Nieuwee Bouwen die de Rotterdammer in hun plannen
betrokken.. De latere dierbeeldhouwster Rueb. die enige
tijdd bij Bourdellc heeft gestudeerd, maakte al in 1928 een
geheell vrijstaande, spieren-glimmende atleet voor het
Olympischh Stadion in Amsterdam. De in Wenen gevormde
Wenckebachh maakte rond 1930 sterk op Rodin geïnspireerdee naaktfiguren en de stap naar Despiau was toen niet
meerr zo groot.

plastiekinn terracotta. Kogan, die zich in 1911 in Parijs had
gevestigdd maar immer door Europa reisde, kwam via Otto
vann Rees en Hendrik Wiegersma in 1924 voor het eerst in
Nederland.544 In dat jaar exposeerde hij bij Krops zwager
Hermann d'Audretsch in Den Haag. Sinds zijn expositie bij
dee kunsthandel van Jack Vecht in Amsterdam in 1932 was
Kogann enige jaren kind aan huis bij Nederlandse collega's
alsHavermansenn Van Hall. De laatste brandde zelfs enige
tijdd Kogans terracotta's. Wezelaar had Kogan op 17 februari
19333 leren kennen in Parijs, toen hij in café Le Dóme aan
hemm was voorgesteld door de schilder Ortiz. Een jaar later,
opp 14 februari 1934, dineerde Wezelaar met Kogan bij de
Radcckcrss in Amsterdam. Twee maanden later exposeerdenn zij gezamenlijk-met Hordijken Schrikker-als de
Parijsegastenn van de HKKop de jaarlijkse tentoonstelling
inn het Stedelijk. Ook in 1936 had hij geregeld contact met
Kogann en was hij zelfs betrokken bij de organisatie van een
loterijj van Kogans werk.'' Kogans classicisme was dermate
instinctieff en verdroomd van aard dat het de harten stal
vann de Nederlandse beeldhouwers die inn het expressionismee waren opgegroeid en zich nog maar aarzelend aan
hett bevrijden waren uit het architectonische kader. Kogan
werdd niet alleen geprezen door pleitbezorgers van het
nieuwee classicisme als Engelman en Niehaus maar ook
doorr een notoire tegenstribbelaar als Bronner die een
beeldjee van Kogan had verworven en dat aan zijn leerlingen
toonde. .

Griekenn in plaats van negers
Naa 1935 kwam de Nederlandse beeldhouwkunst behoorlijk
Afgaandd op de ontvangst van W^ezeiaarinde jaren
inn de greep van het neo-elassieisme. Gebeeldhouwde
vanaff 1935, waarin hij zijn expressionistische en neoclassitorsen,, naaktstudies, koppen en bustes waren niet meer
cistischee werk gecombineerd exposeerde, is de conclusie
wegg te denken op de exposities van NKB, deHKKen De
gerechtvaardigdd dat hij, als ambassadeur van de moderne
Onafhankelijkcnn in deze jaren en expressionistische titels
alss Menselijke energie of De ontwikkeling van de mens in de loop Fransee meesters, werd gezien als een van de belangrijkste
wegbereiderss van de nieuwe, autonome richting binnen
derder tijden behoorden voorgoed tot het verleden. Als aandee inheemse beeldhouwkunst. Daarbij werd hij in de pers
voerderss van deze nieuwe stroming werden W'ezelaar en
geregeldd afgezet tegen zijn oudere collega's. Juist de zichtSondaarr door de pers naar voren geschoven. Zij waren in
baree overgang in zijn oeuvre van de expressionistische
Parijss gevormd en hadden zelfs in direct contact gestaan
stileringg in zijn Zeeuwse boeren naarde zuivere plastiek
mett Maillol, Despiau en andere Franse meesters. Wezclaar
vann zijn neo-classicistische koppen en torsen moet die
enn Sondaar vonden praktisch alle beeldhouwers van de
ontwikkelingg geloofwaardig hebben gemaakt. Een bloemeigenn generatie op hun pad: Andriessen, Bolhuis, Braat,
lezingg van de recensies geeft niet alleen W'ezelaars ontCarasso,, Van Hall, Van Lith, Van Pallandt, Reicher, Han
vangstt op eigen bodem weer maar doet tegelijkertijd verRichters,, Schrikken Stauthamer, Valk, Van der Veen,
slagg van de opmars van de moderne beeldhouwkunst in
Weddepohl,, Wertheirn en Van Zweden.. Belangrijk voor
Nederland.. Deze was, afgezien van tal van artikelen in
dee ontwikkeling van deze classicistische stroming in de
bladenn als Bouwkundig Weekblad Architectura, De Delver,
Nederlandsee beeldhouwkunst was ook de rol van de
MaandbladMaandblad voor Beeldende Kunsten, Opgang, Wendin
Russischee beeldhouwer Moïssy Kogan die vanaf 1932
Elsevier'sElsevier's Geïllustreerd Maandschrift, in 1922 voor het eers
opzienn baarde met zijn op Maillol geïnspireerde klein-

allichtt aan de kwaliteiten ervan voorbij zou lopen. Maillols
boekvormm bevestigd door de Duitse criticus F.M. Huebner
invloedd herkende zij in de vloeiende natuurlijkheid van het
enn kreeg rond 1930 aandacht in de serie onderredactie van
lijnenspel,,
de ongeforceerde geslotenheid der vormen en in
Vann der Boom en Theo van Reijn, getiteld Nieuwe Beeldhouwkunstkunst in Nederland.^ De volgende mijlpaal was Uil de werk-'dee heldere karakteristiek van het wezen zijner modellen,
waarbijj nergens de realiteit geweld werd aangedaan'.6^
plaatsenplaatsen der beeldhouwen van Braaf uir 104?. In de tussenAbass was enthousiast over Wezelaars streven naarevenliggendee jaren waren het critici als Engelman, De Gruyter
wichtt 'die een verzoening is tussen het karakteristiek
enn Niehaus die verslag deden van de ontwikkelingen in het
levendee en de door hem blijkbaar erkende en aanvaarde
algemeenn en van Wezelaars rol in het bijzonder."
aesthetischee wetten, die de beeldhouwkunst strikt tot haar
zelff en haar eigen mogelijkheden van meten in de ruimte
19355 -1935 Was meteen een topjaar voor Wezelaar met
werkendee kunst terug dringen'. Hij karakteriseerde het
eenmanstentoonstellingenn bij DAudretsch in Den Haag
modelémodeléalsals 'anti-impressionistisch' en wees op de volumienn Santee Landweer in Amsterdam én zijn eerste expositie
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neuzee spanningen die van binnen naar buiten werkten en
mett de NKB in het Stedelijk.> Eind 1934 had Van Deene
hethet
geraffineerde spel van licht en donker over de vlakke
naarr aanleiding van de eerste tentoonstelling van de
vormen.. Abas beschouwde de beeldhouwkunst van
Zomerdijkstraatbewonerss Wezelaar al vergeleken met de
Wezelaarr als 'zakelijk' omdat het werd bepaald door het
'hartstochtelijke'' Polet om te concluderen dat de 'in zich
zoekenn naar de grote vorm en dit streven zich door niets
volkomenerr verwezenlijking van den dan ook minder
liett verstoren.66 Niehaus opende zijn bespreking van de
hoogg grijpenden Wezelaar [...], daarbij vergeleken, niet
tentoonstellingg bij Santee Landweer met de constatering
tamm maar vriendelijk [is]'.'9 Naar aanleiding van zijn eerste
datt
Zadkine in Nederland werd overgewaardeerd en dat ten
deelnamee aan een tentoonstelling van de. N K B sprak de
kostee van zijn'onvergelijkelijkgrooter "tegen-waarde"
anoniemee recensent van de NRC van Wezelaars 'zakelijke
Moïssii Kogan'. In het vroege werk van Wezelaar herkende
realisme'' en zijn 'objectieve en ambachtelijke verhouding
hijj de invloed van Zadkine maar daarna kwam Maillol die
tenn opzichte van het portret' dat beter beviel dan de stilebeterr bij zijn aard paste.'Waarom zou men ook de negers
ringg van een beeldhouwer als Altorf.60 Engelman vond dat
kiezenn als men de Grieken en hun nakomelingen heeft!',
Wezelaarr plastisch gevoel en psychologisch inzicht wist te
concludeerdee Niehaus fijntjes. Evenals De Gruyter becombinerenn en dat hij zekere verwaarloosde waarden
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speurdee hij in Wezelaar de tweespalt van een 'gotische en
terechtt weer in ere herstelde. ' W. Jos de Gruyter prees de
eenn Griekse ziel'. Zijn naaktstudies herinnerden Niehaus
'weldadigg aandoende schroom voor overdrijvingen', de
nogg te veel aan het poserende model maar alles wees er op
volkomenn beheersing van het metier en het hechten aan de
datdat Wezelaar steeds meer zijn innerlijke waarneming ging
vormm dat hij op het conto schreef van de Franse vorming.
volgen.6"" Engelman, die zich in 1927 bijzonder kritisch had
Maarr Wczclaar was in zijn ogen niet geheel verf ranst: hij
uitgelatenn over de moderne Nederlandse beeldhouwkunst,
wass stug gebleven en toonde een Hollandse drang naar
preess
Wezelaars'zuivere beschouwing der natuur die niet
intimiteit.. Vooral de portretten bevielen De Gruyter. Hij
inn gepeutcr ontaardt en die niet naar impressionisme of
vondd ze 'gaaf en gekund' en 'heel wat innerlijker' dan die
expressionismee leidt'. Hij vond dat de jonge beeldhouwer
vann een beeldhouwer als Wenckebach.62 Elout prees de
treffendd stileerde en de vorm groot hield zonder het conFransee inslag waardoor Wezelaar verschoond was gebletactt met de levende werkelijkheid te verliezen. Engelman
venn van'eigenaardigheden die men nog al eens vindt in
knooptee een korte reconstructie van de herleving van de
dee Nederlandsche beeldhouwwerken van onzen tijd (of
Nederlandsee beeldhouwkunst aan de recensie vast waarin
althanss vond:'t gaat er weer uit)'.6'Cornelis Veth constahijj
stelde dat de bouwbeeldhouwers de visuele werkelijkteerdee tot zijn vreugde bij Wezelaar een gebrek aan mystiek
heidd hadden verlaten in hun streven om 'sterk primaire
zoalss zich dat in het werk van Zadkine in het fragmentarienn gemeenschappelijke gevoelens uit te drukken en stijlschee of vage placht uit te spreken. Hij vond Wezelaars werk
invloedenn van verre, vreemde cultuuren toe te laten:
'zóóó positief, zóó welsprekend', zijn aanleg en kijk 'zóó
Afrikaansche,,
Aziatische'. Beeldhouwers als Mendesda
gezond'' dat het niet anders kon of deze 'kunst moet zich
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Costa,, Radeeker, Polet en Hildo Krop hadden hierin het
dadelijkk vrienden maken'. -+ Viola omschreef de expressionodigee bereikt maar minder werd beseft 'dat -afgezien
nistischee beeldhouwkunst in het algemeen als 'opzettelijk
nogg van het vele zwakke epigonisme - in dezen modernen
enn buitensporig', kenmerken die Wezelaar volgens haar
"stijl""
geen blijvende stand gezien kan worden. Dat een
niett zocht. Zijn werk was zo weinig pretentieus dat men

invloeden.. Toen hij kort daarvoor, tijdens een museumloutering,, een afzwering van de schilderachtige effecten,
bezoekk in Praag, tegenover een Tsjechische kunsthistoricus
waarmeee de beeldhouwkunst was belast, gevolgd dient
zijnn bevreemding had uitgesproken over die eenzijdige
tee worden door nieuwen opbouw en synthese. Het is
Fransee oriëntatie van de moderne beeldhouwkunst had
\Ve7.elaarr die de natuur "als nieuw" ziet, misschien wel
dezee
zonder aarzeling geantwoord: 'Maar er bestaat tegendoorr haar re zien zooals zij in het verleden al vele malen is
woordigg toch geen andere!'"5
gezien'.. Het moderne accent in Wezelaars werk was volOpmerkelijkk is een bespreking uit 1936 van de opegenss Engelman 'het onverbetelijke latijnsche voorbeeld van
ningstentoonstellingg van het nieuwe Van Abbe Museum
mannenn als Maillol en Despiau' - het in Frankrijk geleerde
inn
Eindhoven waarin Swartendijk opmerkte dat de keuze
'klaree en simpele aanschouwen, die natureele aandoening,
derr beeldhouwwerken incompleet was omdat bijvoorbeeld
waarinn van de kwellingen en problemen van het eigenlijk
eenn portret van Wezelaar ontbrak."4 Met de beeldhouwers
well zeer Germaansche expressionisme geen sprake meer
Altorf,, Van Hall, Havermans, Krop, Mendes da Costa, Polet,
is'.. In het vroege werk van Wezelaar herkende Engelman
Radecker.. Rueb en Tjipke Visser en nog eens achtenvijftig
nogg wel iets 'Rarlach-achtigs' maar ook hier was het 'de
schilders,,
tekenaars en grafici behoorde Wezelaar tot de
geestt van het sujet en het begrip van den maker die den
uitverkorenenn die van juni tot oktober 1936 Nederland
vormm hebben gevormd'. De classicistische portretten
vertegenwoordigdenn op de Biënnale van Venetië. In sepduiddee hij aan met 'Italiaans-renaissancistisch' en zijn conclusieclusie was dal Wezelaar'een zeer opmerkelijk talent [is] die temberr 1936 exposeerde hij met achttien andere leden van
dee N KB bij Pulchri Studio in Den Haag. Elout was diep
hethet vak van beeldhouwer weer in de edelste volkomenheid
getroffenn door de 'grootschen eenvoud der behandeling en
will beoefenen. Wijzer en dieper kan hij worden, maar zijn
dee diepe stille expressiviteit' van Wezelaars sculpturen en
zuiverr kunstenaarschap staat vast. Hij leert ons de natuur
hijj trok zelfs de vergelijking met de grote Laurana uit het
geduldigg beschouwen, haar "ombeeldcn" zonder hare
55
Quattrocento/
De Gruyter greep de expositie aan om de
vormenn geweld aan te doen. Zijn werk ademt een rust en
68
bloeii van de jonge inheemse beeldhouwkunst nog eens
eenn toewijding die weldadig aandoen.'
onderr de loep te nemen en de achterblijvende reacties
vann het publiek. 'Na een vaak stroef en leerstellig begin
1936-Gedurendee het voorjaar van 1936 reisde een
-heftigee
worsteling om stijl, als reactie op het academisme
mammoctientoonstellingg van kunstenaars uit het Nederenn
het
impressionisme!
- hervond de beeldhouwer hier te
landsee taalgebied langs de musea van moderne kunst van
landee zijn natuurlijke houding en schijnt het scheppen van
Denn Haag, Rotterdam en Amsterdam. Wezelaar behoorde
volumenn
bijna even inheemsch geworden als het kwecken
tott de dertien beeldhouwers en Plasschaert sprak van een
vann bollen. Het publiek reageert voorloopig nog maar zeer
renaissancee in de Nederlandse beeldhouwkunst waarbij hij
6
flauwtjes,,
maar de beeldhouwers laten zich niet van hun
Radeckerr de hoofdrol toebedeelde. ? De Gruyter vond
stukk brengen, zij zetten door en verrijken ons met een
Kropp en Radecker de hoofdrolspelers waarbij hij de eerste
verheugendee
reeks van goede, in sommige gevallen zeer
prefereerdee boven de tweede die hij 'onmogelijk zo hoog
goedee werken.' Wezelaar werd door De Gruyter naar voren
kann aanslaan als velen het doen'."° Dirk Hannema daarengehaaldd
als een 'nauwgezet werker, met brede en vast
tegenn noemde de jongeren Wezelaar en Sondaar als de
11
gedanee werken'/ 6 Ook Veth beklaagde zich over de lauwe
verrassingen/ In april 1936 exposeerde Wezelaar met de
belangstellingg van het publiek voor de eigen beeldhouwHH K K in het Stedelijk waar de beeldhouwers voor het eerst
kunstt die volgens hem samenhing met het gemis aan
eenn eigen zaal hadden gekregen, zo werd ook in de pers
2
traditie/"" In oktober 1936 exposeerde Wezelaar zo'n vijfennadrukkelijkk gememoreerd/ Niehaus betreurde het
twintigg beelden in het Kunstlievend Genootschap Pictura
gebrekk aan 'groote hanzen en adellijke heeren' in Nederinn Groningen, samen met schilderijen van zijn vrienden
landd waardoor de beeldhouwers hun toevlucht moesten
Wicgerss
en Wiegman. Voor Wezelaar was een aparte
zoekenn tot de kleinplastiek en het portret. Desalniettemin
ruimtee ter beschikking gesteld wat de anonieme recensent
zorgdenn zij wel voor de belangrijkste bijdrage aan deze
vann het N RC deed verzuchten: 'Dit moest met beeldhouwgroepstentoonstellingg en dat terwijl Polet ontbrak, een
werkk op tentoonstellingen meer gebeuren, al te vaak wordt
leiderr 'wiens naam gedrukt wordt door dien van John
hett als bijzaak behandeld en zonder veel verband met
Radecker',, aldus Niehaus. Paul Sanders schreef dat er een
ruimtee en verhouding onoordeelkundig midden in een
wonderr was geschied nu zich in betrekkelijk korte tijd een
zaall geplaatst.'78 Eind 1936 exposeerde Wezelaar met de
schooll van betekenis had gevormd en hij wees op de Franse

schilderss Stefaan Couwenberg en Kristians Tonny - beiden
Wenckebachh ('realist'). Alledrie hadden ze de Griekse
ookk in Parijs gevormd - in de Rotterdamsche Kunstkring.
beeldhouwkunstt als uitgangspunt maar bij Wezelaar
Schilder-criticuss Piet Begeer had een sterke voorkeur voor
bespeurdee Slagtcr het sterkst een verhulling van de realiteit,
hethet classicistische boven het oudere werk van Wezelaar.
'eenn zekere verdrooming'.86 in de recensies werd aandacht
Hijj roemde de fijne geest die er in leefde, de edele plastiek
besteedd aan het evenwichtige en meditatieve karaktervan
enn de gave psychologie en dit alles bracht het tekort van de
zijnn portretten en voor het eerst gewezen op Wezelaars
Nederlandsee beeldhouwkunst uit de voorafgaande periode
bewustee kleurgebruik in zijn terracotta's.8- Op uitnodiging
vann De Gruyter exposeerde Wezelaar in het voorjaar van
inn herinnering.^ Swartendijk en Veth schreven benadruk19377 op een tentoonstelling in een Haagse kunstzaal met
tenn maar weer eens de soberheid en de waarachtigheid
dee schilders MargarethaFeuerstein-echtgenote van De
vann Wezelaars naturalisme, de ernst en de distinctie van
Gruyter-,, Edith Pijpers en degraficus Van Dobbenburgh.
zijnn portretkunst, de driedimensionale werking van zijn
Mett zijn oudere collega's Bolle, Chabot, Jacobs van den
plastiekk die als vanzelf gegroeid leek, zonder ostentatieve
Hof,, Krop, Radecker, Termote en Visser en zijn generatiebedoelingen.800 De anonieme recensent van het Rotterdamschdamsch Nieuwsblad noteerde dat Wezelaar het aandurfdegenotenn Andriesse, Van Hall, Van Pallandt en Sondaar
vertegenwoordigdee Wezelaarde Nederlandse beeldhouwzeerr dikke vrouwen te boetseren en niet het 'moderne
kunstt op de Exposition Internationale des Arts et Techniques
sportgirl-naakt',, om opgelucht te concluderen dat er 'dus
81
dansdans la vie moderne van 1937 in Parijs.88 De vanuit Parijs
ookk schoonheid buiten "de slanke lijn" om' bestond.
wereldwijdd verspreide neo-classicistische beeldhouwkunst
Jann Nijland van De Maasbode noemde Wezelaar een 'rasbeleefdee hier zijn triomfen verschillende bekenden van
echtt psycholoog'. Zijn verdroomde opvatting van het
Wezelaarr als Auricoste, Dejean, Gimonden Yencesse
portrett zat een tastbare gelijkenis niet in de weg en als
warenn betrokken geweest bij de sculpturale versiering
tegenpooll noemde Nijland de 'agressieve' portretkunst
vann
tentoonstellingsgebouwen als het Palais Chaillot en
vann Wenckebach. 'Met zijn figuren', zo besloot Nijland,
hett
Palais
de Tokyo.
'geeftt Wezclaar een nuttig lesje in Rotterdam, waar de
beeldhouwerss ons gaarne aan de ergste verschrikkingen
latenn gelooven. Hij herinnert eraan, dat kunst ook maat
veronderstelt.'82 2

19388 -1938 Opende met de zilveren jubileumsexpositie
vann de HKKin het Stedelijk. Viola onderscheidde Wezelaar
enn Sondaar 'door hun zuivere, harmonische kunst, waarin
19377 - Begin 1937 oogstte Wezelaar veel lof met zijn
eenn fijne natuurlijkheid uitbloeide tot eigen, persoonlijken
inzendingg op de jaarlijkse tentoonstelling van de H K K in
stijl.'899 Niehaus noemde hun werk 'een sterke en gezonde
hethet Stedelijk. Sowieso werd de afdeling beeldhouwkunst,
kunst,, die zich op de natuur en op Maillol en Despiau
diee tot grote spijt van de critici nu geen aparte ruimte had
baseerend,, de toekomst, die naar een nieuwe klassieke orde
gekregen,, geroemd en uitvoeriger besproken dan de zalen
gaat,, in zich draagt'.9" Sondaar was in 1937 naar Nederland
83
mett schilderkunst. Sanders noemde Wezelaars staande
teruggekeerdd en sindsdien werd het werk van het 'Franse'
VrouwelijkVrouwelijk naakt (oc 61, afb. p. 96) uit 1935 'dat in zijn sterke,
duoo geregeld in één adem besproken. In een opmerkelijk
soberee vormen toont welk een opmerkelijke uitdrukartikell in het minstens zo opmerkelijke blad Oké liet de
kingskrachtt onze Nederlandse beeldhouwkunst in de
journalistt Leviticus de 'tot op zekere hoogte geestverbetrekkelijkk korte tijd van haar nieuwe ontwikkeling
wante'' beeldhouwers Sondaar en Wezelaar aan het woord.
heeftt bereikt'.8^ Abas schreef over hetzelfde beeld dat
Sondaarr werd geïntroduceerd als de Hollandse Despiau,
hett 'een rustig harmonischen, lineair alom fraai gesloten
terwijll Wezelaar zich meer verbonden voelde met Maillol.
ruimtevormm vrij [maakt] met een zekere gespannen langWezelaarr behoorde tot het type kunstenaar dat 'diep
zaamheidd van de volumina' en wees het nog onwennige
doordrongenn blijkt van de eeuwige waarheid, dat er geen
Nederlandsee publiek op de alzijdigheid van het beeld,
wezenlijkee vrijheid bestaat, zonder gebondenheid'.
'hoee het dus niet een bepaalde stelling noodig heeft als een
Opvallendd was de afstand waarmee Wezclaar inmiddels
excuuss voor plastische tekortkomingen'.85 Februari 1937
sprakk over zijn leermeester Zadkinc 'die sedert jaren
exposeerdee Wezelaar bij de Leidsche Kunstvereeniging
gewoonlijkk in beschilderd hout schijnt te denken' om
diee werd voorgezeten door Jan Slag ter, dijkgraaf en kunstvervolgenss Fischer als zijn grote voorbeeld naar voren
criticus.. Deze plaatste in zijn openingswoord Wezelaar
tee schuiven. Wezelaar waarschuwde voor te grote handtussenn Radecker ('Oostersch vertrokken, mystiek') en
vaardigheidd die tot verstarring kon leiden en roemde zijn

Fransee leerschool 'omdat de kunst daar zoveel natuurlijker
enn spontaner is'. Maillol en Despiau waren voor hem de
grotee voorvechters van rust en strakheid in de plastiek,
beeldhouwerss die het naturalisme wisten te sublimeren.
Overr zijn verwante collega's in Holland-in welk verband
alleenn Sondaar werd genoemd - zei Wczelaar dat ze streefdenn naar een geordend realisme, waarbij het abstracte niet
werdd verwaarloosd. 'Want ieder goed - d.w.z. oprecht en
verantwoordd - kunstwrerk heeft zijn abstracte factoren, de
waarachtigee realiteit van de beeldhouwkunst is uiteraard
eenn andere realiteit dan die van de natuur.'1"

hett Stedelijk van de H K K waar Wezelaars Harlekijn (oe 71)
enn Danseres (oe 72) uit 1938 ereplaatsen hadden gekregen.
Dee meningen hierover waren verdeeld. 'Conventioneel en
onpersoonlijk',, oordeelde Sanders, 'heel aantrekkelijk'
vondd Niehausen 'werk vol karakter en breed gedaan [...]
hett talent van dezen kunstenaar volkomen waardig', concludeerdee Wolf.94 Naar aanleiding van een tentoonstelling
vann de NKB in maart 1940 bij Genootschap Kunstliefde in
Utrechtt trok Van Deene de vergelijking tussen een aantal
vann de belangrijkste exposanten. Naarmate de autonome
beeldhouwkunstt zich ontwikkelde achtte hij het zinvol de
belangrijkstee spelers eens met elkaar te vergelijken. Met
Opp de Biënnale in Venetië was Wezelaar de enige
zijnn schilderachtige, pathetische kunst was Radecker in
vertegenwoordigerr van de jongste generatie en mocht hij
zekeree zin een voortzetter van Rodin. Het werk van Polet
mett het'oude'trio Krop, Poleten Radecker de eer van de
omschreeff
Van Deene als beschouwend en op de uitdrukNieuwee Beeldhouwkunst verdedigen. In het 'pavilion Ie
kingg van het verhevene gericht. Krop maakte een 'hooge
pluss discutc'kreeg het werk van Kruyderen Radecker,
soortt toegepaste kunst', Carasso uitte zich in een formadatt als karakteristiek Nederlands werd gezien, de meeste
listischh classicisme en de beelden van Havermans getuigaandacht.. Eind 1938 exposeerden Wezelaar en Radecker
denn
van koele doch gevoelige intelligentie. Wezelaars
gezamenlijkk bij de Amsterdamse kunsthandel Huinck&
statischee kunst was volgens Van Deene vol lichte gratie
Scherjon,, de eerste van een reeks jaarlijkse kersttentoonenn beweging.^ Leo Braat, die zich steeds nadrukkelijker
stellingenn waarbij nieuw werk van deze twee beeldhouwers
alss woordvoerder van de Nieuwe Beeldhouwkunst ging
werdd gecombineerd met Nederlandse en Franse schilder91
roeren,,
greep de tentoonstelling aan voor een uitgebreide
kunstt uit eigen stock. De recensent van De Maasbode
analysee van het fenomeen en hij kwam al snel tot de conschreef:: 'Met deze twee, zoozeer van elkander verschilclusiee dat de neo-classicistische stroming in feite alleslendee meesters is de Nederlandsche beeldhouwkunst van
bepalendd was. 'Of dit, zooals zoovele "ismen" reeds te zien
dezenn tijd wel op haar best vertegenwoordigd'. Wezelaar
gaven',, zo stelde Braat, 'een doorgangsstadium naar een
werdd inmiddels tot de voorhoede van de Nederlandse
hoogeree stijléénheid zal blijken te zijn, dienen wij af te
beeldhouwkunstt gerekend en het kon niet uitblijven of
wachten.'Verderr bespeurde Braat nog wel enige geïsozijnn werk zou spoedig worden afgezet tegen dat van de
g
leerdee
figuren als Mendes da Costa en Radecker die een
onomstredenn leider, Radeckcr. >
eigenn stijl hadden veroverd en daarin waren voortgegaan,
niett zelden op de voet gevolgd door zwakke broers. Zo
19399 - In 1939 werd Wezelaar vrijwel het gehele jaar in
wass Mendes' stilering door Altorf opgevoerd 'tot de ijzige
beslagg genomen door zijn opdrachtenwerk. Wel stelde hij
bergtoppenn waar alle leven en passies tot den bevriezingswerkk ter beschikking vooreen verkooptentoonstelling
doodd gedoemd zijn' en had ook Radecker met zijn 'vagen
tenn bate van Duitse vluchtelingen die in januari werd georgermaansch-mystiekenn kant', hier en daar slachtoffers
ganiseerdd door de HKKin het Stedelijk. In juli exposeerde
gemaakt.. Overigens was Radecker in de ogen van Braat
hijj in Luik met een onsamenhangend internationaal gezel'éénn van de weinige vrijwel zuiver germaanschekunste
schapp op een tentoonstelling onder de titel Art vivant.
naarss die wij bezitten, al zal hij dit zelf niet toe willen geven
Peinture,Peinture, sculpture, médaille. Het werk van Dirk Bus, Tjipke
enn dat verklaarde ook waarom 'buitenlanders van latijnVisserr en Wezelaar werd gecombineerd met dat van de
schenn bloede' weinig waardering konden opbrengen voor
Belgenn Minne, Puvrez en Vriensen de Fransen Dejean,
zijnn werk. Vreemd genoeg verkondigde Braat deze theorie
Despiau,, Poissonen Wlérick. Gedurende de zomer was
opeenn
moment dat Radecker al enige jaren min of meer
Wezelaarr met Bolle, Kropen Polet uitverkoren voorde
GoldenGolden Gate International Exposition in San Francisco, te classicistischh werkte en de verkoop van zijn voluptueuze
naaktenn floreerde. Die ontwikkeling werd door Braat wel
zamenn met enkele schilders van de Bergense School en
bijj Krop geconstateerd. Diens recente werk gaf 'op zeer
eenn selectie oude Nederlandse schilderkunst.
gelukkigee wijze van zijn sympathie voor deze nieuwe
stroomingg uiting'. Ook de brede neo-classicistische
19400 - 1940 Begon met de jaarlijkse tentoonstelling in
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stromingg in de Nederlandse beeldhouwkunst omvatte volgenss Braat 'talenten van velerlei geaardheid en afmeting'.
'Wijj willen nog opmerken', zo leidde hij zijn slotbespiegelingenn in, 'dat de hunkering naar het Zuiden, die grootendeelss aan dit neo-classicisme ten grondslag ligt, soms
tragischee vormen aanneemt, aangezien dit nooit volledig
doorr een Noordeling te transponeeren valt.' Aan de lezers
voegdee Braai ten slotte toe: 'Beeldhouwkunst is iets dat
men,, vooral in Holland, waar het gedurende zeer langen
tijdd een rara avis was, moet leeren zien. [...] Het is dikwijls
verwonderlijkk te bemerken, hoe tamelijkgemakkelijk een
niet-gespecialiseerdd publiek eenvoudige beschouwingen
overr schilderkunst blijkt te kunnen volgen en waardeeren,
terwijll het bij het aanhooren van dito beschouwingen over
beeldhouwkunstt niet-begrijpend en verveeld de schouders
ophaalt.. [,,.] Moge in Utrecht door deze expositie een
steedss groeiende belangstelling voor onze beeldhouwkunstt ontstaan. Dit betrekkelijk jonge produkt van vaderlandschenn bodem heeft liefde en aanmoediging noodig!'
Terillustratiee koos Braat Wezelaars borstbeeld van Leny
dee Haas uit 1935 (oc 56).'j6
Jann Engelman greep de NKB-tentoonstellingin Utrecht
aann om het eerder in het Rijksmuseum gehouden Onze
kunstkunst van heden fel te bekritiseren.<r Polct, Radecker, Van
Hall,, Andriessen, Wezelaar en Sondaar hadden hier ontbrokenn en daarmee kon er van een overzicht absoluut geen
sprakee zijn, aldus Engelman die zijn in 1927 aangevangen
kruistochtt tegen de uitwassen van de expressionistische
beeldhouwkunstt voortzette. Ondanks de opmerkelijke en
verblijdendee opbloei van de Nederlandsche beeldhouwkunstt was Engelman wederom geconfronteerd met 'het
on-gekunde,, het half-gevoelde, de grage reminiscentie',
'hett "vieux jeu'", 'het buitenissige, de overdreven Proletkult,
dee opgelegde styleering en voorbarige egyptologie, de dierbaree denkershoofden en de verschwommen juffrouwen
mett overgave - al datgene, waarin een sociale speculatie
meerr door de hersens dan door de handen werd bijgehouden.. [...] Teveel vindt men er den nabloei dcrMendes
daa Costa-suggestiek, de gerekte dierbaarheden, de quasimystiek,, de vervloeiende maskers van edel hout en zonder
vorm,, de gepolitoerde kikkers en eenden.' Op de tentoonstellingg van de N KB trof hij tot zijn vreugde het werk van
dee beeldhouwers 'die in den terugkeer tot het model (wat
nogg iets anders is dan een terugkeer tot het academisme), in
eenn herboren liefde tot het Helleensche, in een erkenning
enn verwerking der bezieling van Maillol en Despiau, de
grondenn vonden voor hun werk. En zij hebben het talent,

omm uit deze elementen iets eigens te vormen, om werkelijk
sculptuurr te geven en geen kunstnijverheid.'^8
Dee kersttentoonstelling bij Huinck & Scherjon van
1940,, waar Wezelaars beefden werden gecombineerd met
modernee Franse schilderkunst, leverde hem een vijftal
uitvoerigee recensies in de grote landelijke bladen op.99
Daarinn werd de kop van Radecker (oc 79, afb. p. 105),
diee hier zijn debuut maakte, steevast afgebeeld en alom
geroemdd om zijn driedimensionale werking en de typering
tott in het kleinste detail. Wezelaar werd alom geprezen om
zijnn sterke gevoel voor eenvoudige en harmonische verhoudingen,, voor de feilloze ritmiek van lijnen, vlakken en
richtingen.. De aanblik van zijn beelden en portretten bleef
vann alle kanten gaaf en evenwichtig en het licht vond altijd
eenn boeiend gebied van vlakken en contouren om overheenn te spelen. Wezelaars kracht lag, behalve in zijn onbetwistbaarr vakmanschap, in het openhartig vasthouden
aann de zichtbare realiteit en in zijn sobere expressie die kon
stijgenn tot een bijna imposante strengheid en ernst. Na zijn
Fransee periode was Wezelaar van het bewonderde voorbeeldd van Maillol en Despiau losgekomen zonder'nochtanss "den adel en het fijne rhytme'" prijs te geven. Hij was
hijj meer realist dan een dier beiden, minder 'Griek' dan
Mailloll en minder gevoelig voor de sfeer van zijn onderwerpenn dan Despiau. Wezelaar hield zich aan zijn scherpe
enn objectieve waarneming en waar hij tot een gestileerd
realismee kwam, deed zijn classicisme aan de werkelijkheid
nietss te kort.
19411 - De tentoonstelling van de N KB in februari 1941
inn het Stedelijk, met de erezaal voorde in 1939 overleden
Mendesdaa Costa, was de grootste presentatie in de bijna
vijfentwintigjarigee geschiedenis van deze vakverenigingen
hett voorlopige hoogtepunt in de zegepraal van de Nieuwe
Beeldhouwkunstt die zo rond 1935 was begonnen.100 De
NKBB had flink uitgepakt en presenteerde zich nu namens
allee Nederlandse beeldhouwers - lid of niet-lid -, onder
wiee ook het tot voor kort heersende trio Krop, Polet en
Radecker.. Daarnaast toonde de N K B studies van leerlingen
uitt het Bronner-laboratorium en foto's van door de overheidd verstrekte opdrachten in het land. De belangstelling
vann publiek en pers was overweldigend en in de recensies
warenn de hoofdrollen toebedeeld aan de leiders van
Nieuwee Beeldhouwkunst, Radecker en Wezelaar. Geheel
inn lijn daarmee prijkte Wezelaars portret van Radecker op
hett omslag van het dubbelnummer dat de Kroniek van Kunst
enen Kuituur aan de tentoonstelling wijdde. In de 'Groote Zaal'
vann het Stedelijk waren Radeckers Zcmnetors uit 1937 en zijn

portrett door Wezelaar tegenover elkaar opgesteld. Het
portrett 'van een onzer sterkste beeldhouwers van de thans
ouderee generatie door een onzer begaafdste jongeren'
brachtt De Gruyter dermate in vervoering - 'zoo gevoelig
enn forsch, zoo zuiver van gerichtheid en solide van uitvoering'' - dat hij Donatello en 'sommige Egyptische koppen'
err terloops mee in verband bracht. De Gruyter was vol
loff over het initiatief van de N KB dat onder moeilijke
(oorlogs)omstandighedenn ten uitvoer was gebracht, en
hijj sprak de hoop uit dat velen zich de moeite zouden
getroostenn een bezoek aan het Stedelijk te brengen 'want
hethet aanwezige geeft een indrukwekkend idee van den groei
onzerr beeldhouwkunst in den loop van de laatste vier
decenniën'.. Hij sprak van een 'wonder eener historische
herleving'' die inn eerste instantie aan Mendes da Costa te
dankenn was. Tekenend vond De Gruyter dat de eerbied
voorr Mendes onverzwakt was gebleven bij de volgende
tweee generaties beeldhouwers die een afwijzing van de
'nationalistischee trekken van de kunst van Mendes'
deelden.. De Gruyter doelde daarmee op de 'van huis uit
expressionistischh georiënteerde' generatie van Radecker,
Kropenn Poleten die van de jongeren-hij noemde
Wezelaar,, Sondaar en Leeser- die de klassieke normen
enn verhoudingen zochten in hun versoberd vormgegeven
autonomee beeldhouwkunst.
Vann de bouwkundig ingenieur en criticus J. Gerber
kwamm een geheel eigen, wat curieus geluid want hij zag
dee neo-classicistische beeldhouwkunst op deze tentoonstellingg van de N KB als het gewenste antwoord op de 'te
verr doorgevoerde nieuwe zakelijkheid'. Van een officiële
Nieuw-Zakelijkee beeldhouwkunst is in Nederland echter
nooitt sprake geweest. Het eigentijdse classicisme kwam in
hethet midden van de jaren twintig als antwoord op de expressionistischee bouwplastiek en kan hooguit worden gezien
alss een stroming die parallel liep en aanknopingspunten
hadd met de Nieuw-Zakelijke schilderkunst en architectuur.
Gerberr doelde waarschijnlijk op de stromingen - impressionismee en expressionisme - die aan de neo-classicistische
vooraff waren gegaan en die hem even hysterisch voorkwamen.. Het zich hervinden van de Nederlandse beeldhouwkunstt in de 'klassieke klaarte' was volgens Gerber mede
gestimuleerdd door de tentoonstelling die twee jaar eerder
inn diezelfde museumzalen was gehouden, Rondom Rodin.
Inn de moderne beeldhouwkunst van 'het leiding gevende
volk'' had zich namelijk diezelfde ontwikkeling voorgedaan,, van de hemelbestormende verbeelding van Rodin
tott de verstilling van Maillol en Despiau. 'En naar deze verstilling,, deze zuiverheid en evenwichtigheid zijn onze

beeldhouwerss thans zoekende', aldus een tevreden Gerber.
Dee romantische extase en de holle pathetiek waren verlatenn en de'stuwing van een zonnig en wijs evenwicht'
manifesteerdee zich. Bronnen'wiensgeest zuurdeesemt
doorr deze nieuwe Nederlandse beeldhouwkunst', had
volgenss Gerber de weg gewezen. Hij had zijn leerlingen
geloodstt 'door troebele verschijningen naar het directe
wezen'' en 'onmeedoogenloos [de] valsche woekeringen'
mett wortel en tak uitgeroeid. Het resultaat van deze loffelijkee arbeid was de 'eenvoud en klaarheid die onze Nederlandschee beeldhouwkunst thans kenmerkt'. Gerber voorspeldee een grote toekomst voor de beeldhouwkunst in
hethet openbaar en spoorde architecten en beeldhouwers aan
hethet juiste evenwicht in hun gezamenlijke arbeid te vinden.
'Ookk de idee, dat er verschillende beeldhouwkunsten zijn,
dee z.g. decoratieve en de vrije beeldhouwkunst, moet er uit.
Eenn goed beeldhouwwerk is zoowel vrij als onvrij, het heeft
dee losheid van de natuurlijkheid en de onvrijheid van de
beheerschtegebondenheid.. [...] Moge onze publicatie er
toee bijdragen, dat het besef, zoowel bij onze stads- en
landsbestuurders,, als bij de leiders en ingenieurs der openbaree diensten op den duur aanbreekt, dat de beeldhouwkunstt een onmisbaar element moet zijn bij den opbouw
vann stad en land.'IÜI De gedateerde bewoordingen van
Gerberr kunnen een zekere profetische betekenis niet
wordenn ontzegd.
'Err is een Nederlandse beeldhouwkunst!', stelde Braat
triomfantelijkk vast in het dubbelnummer dat zijn Kroniek
vanvan Kunsten Kuituur aan de tentoonstelling wijdde en ook
hijj sprak van een wonder want Nederland telde inmiddels
ruimm zestig beeldhouwers! Er was onloochenbaar een
eigenn Nederlandse beeldhouwkunst, er werd gewerkt, hard
enn 'veelal eerlijk'. De bakermat van al die beoefenaars was
'het'het verre, maar in de geest vaak zo nabije, het oude, maar
zoo eeuwig jonge Hellas'. Braat, die zich al eerder had ontpoptt als een gedreven pleitbezorger van de neo-classicistischetische richting, verwees naar het kort daarvoor verschenen
boekjee van Carl Blümel, Griechische Bildhaueran der Arbeit
[Berlijnn 1940J, en trok de parallel met de Griekse beeldhouwkunstt die zich had weten te bevrijden uit de architectonischee sculptuur van het oude Egypte. Boordevol optimismee schreef Braat dat de Grieken, die over geniale bouwmeesterss én beeldhouwers beschikten,'de twee-éénheid
bouw-werk-beeldhouwwerkk wisten te verwezenlijken met
hett behoud van een dermate grote wederzijdse vrijheid'
hetgeenn de hedendaagse architecten toch vertrouwen
moestt inboezemen. Deze waren in het nabije verleden
afgeschriktt door 'zekere uitwassen der zogenaamde

"bouwbeeldhouwkunst'"" en hadden zich daardoor afgewendd van "alles wat zweemde naar ruimtelijke verwezenlijkingg binnen het kader van hun gebouwen, die voor hen te
vaakk heilige huisjes waren en helaas nog zijn. Tot schade
vann deze bouwwerken, zeer ten nadele van de jonge
beeldhouwkunstt die dringend behoefte had en heeft aan
opdrachten,, om in de harde leerschool der praktijk tot
vollee ontplooing van haar mogelijkheden te kunnen geraken.'1022 Nu de Nieuwe Beeldhouwkunst zijn vruchten ging
afwerpen,, was er behoefte aan emplooi en zowel Gerber
alss Bra at pleitten openlijk voor een herstel van de goede
betrekkingenn tussen de architecten en de beeldhouwers.
Inn de maand oktober 1941 exposeerde Wezelaar meer dan
dertigg werken bij Kunstzaal Hamdortf te Laren. Het was
zijnn derde eenmanstentoonstelling in vijfjaar tijd. m> Het
gastenboekk vermeldt de namen van Cerdes, hoofdafdeling
Beeldendee Kunst van het Departement van Volksvoorlichtingg en Kunsten, de schilder Gé Röling, hoogleraar
aann de Rijksakademie.J. Six van het Stedelijk Museum,
dee eerdergenoemde Gerber, architect Wouter Hamdorf f,
schilderr Raoul Hynckesen vele andere kunstenaars uit
Amsterdamm en het Gooi. 104 Rond de jaarwisseling van
1941/19422 exposeerden Wezelaaren Radeckerin het gezelschapp van de schilders Rudolf Bremmer, Charley Toorop,
Dirkk Nijland en Jan Wiegers bij Huinck & Scherjon en voor
dee laatste keer werd het werk van de twee beeldhouwers
tegenn elkaar afgezet. De meningen bleven verdeeld.10* De
criticuss Nijland oordeelde dat Wezelaar hett wel uithield
naastt Radccken zij het met moeite. Niehaus vergeleek de
fantasievolle,, narcotisch werkende Radecker met de eenvoudigee en stille Wezelaaren noemde de laatste'een realist
vann het blijvende' maar Radecker de parel van de tentoonstelling.. Maar voor Van Deene was Radecker de vertegenwoordigerr van een tijdvak dat voorbij was, 'den tijd van
bett weidsche gebaar, dat alles of niets beteekenen kan, dat
verhevenn doch weinig duidelijke denkbeelden of gevoelens
tee kennen moet geven, den tijd van de pathetische lyriek,
zwierigg en vol mooie krullen. Kijkt men goed toe. dan
omhultt zijn kunst als een sierlijk wolkende damp niet veel
meerr dan een weinig sensualiteit. Die van Wezelaar met
haarr weliswaar minder weelderige, meer schematische
maarr klare zuivere vormen, eerlijk, menschelijk, eenvoudig,, innig, komt de kunst van de groote tijdperken, in het
bijzonderr de Romaansche en vroeg-Gotische beeldhouwkunst,, nabij.' Zo liet Van Deene de gevestigde 'modernist'
Radeckerr op het toppunt van zijn roem ingehaald worden
doorr de nieuwe'modernist'onder de Nederlandse beeld-

houwers,, Han Wezelaar. Het zal op henzelf weinig indruk
hebbenn gemaakt.

19422 - In Niehaus' publicatie Levende ÏKederlandsche Kuns
uitt 1942 behoorde Wezelaar met Bronner, Andriessen,
Vann Hall, Krop, Polet en Radecker tot de voorhoede van
dee Nederlandse beeldhouwkunst. Niehaus opende zijn
besprekingg met de triomfantelijke uitroep: 'Wij hebben
watt nieuws, een nieuwe kunst, een beeldhouwkunst!', om
vervolgenss te putten uit zijn eerdere recensies.Iof) Wezelaar
deedd zelf van zich spreken in 1942 in Braats publicatie Uit
dede werkplaatsen dat gebaseerd was op de gesprekken die de
beeldhouwer-schrijverr en propagandist van de Nieuwe
Beeldhouwkunstt met acht vooraanstaande beeldhouwers
hadd gevoerd. Braat plaatste Wezelaars werk in de vaderlandsee traditie, ondanks zijn buitenlandse vorming. Juist
dee klaarheid die het uitstraalde, 'die het licht tot zich schijnt
tee trekken', maakte het verwant met de oude Nederlandse
schilderkunst.. In Parijs, zo stelde Braat, trof Wezelaar
eenn beeldhouwkunst aan die 'meer dan toendertijd in
Nederlandd het geval was zich onbevangen op het leven
inspireerde'' en hij trachtte dit samen te vatten 'in een
plastischh belangrijke en zeergecultiveerde vormentaal'.
Vervolgenss drukte Braat passages af uit een brief van
Wezelaarr waarin deze zijn bezwaren tegen de opzet van
Braatss boek onder woorden had gebracht. Wezelaar had
namelijkk gewaarschuwd voor de nadruk die er vaak werd
gelegdd op het ambachtelijke aspect van de beeldhouwkunstt om vervolgens - diplomatiek - de uitvoerders het
graff in te prijzen.'Een volmaakte artisan (uitvoerder) met
eenn dichterlijken geest kan volgens mij nog een zeer slecht
beeldhouwerr opleveren', zo betoogde Wezelaar. 'Ten slotte
gaatt het in de kunst om den inhoud maar deze dient picturaall of plastisch verwezenlijkt te worden. Rn het gaat er niet
omm een picturale of plastische acrobatiek te vertoonen die
hoee boeiend en aantrekkelijk ook [...] een vorm is zonder
inhoud,, een lichaam zonder ziel.'Verder ging hij in op
dee abstractie in de realistische kunst en de noodzaak om
langdurigg aan een beeld te werken. Het hoofdstuk werd
afgeslotenn met Wezelaars beschouwingen over de problematiekk rond de openbare beeldhouwkunst in een tijd,
waarinn 'een gemeenschapsideaal'ontbrak. 'Een der klachtenn van een ontwortelde generatie?', vroeg Braat zich retorischh af om vervolgens de hoop uit te spreken dat'nu de
maatschappelijkee en geestelijke chaos langzamerhand het
kookpuntt bereikt schijnt te hebben [...] de kentering ons
zuivering,, geboorte van nieuwe waarden en herwaarderingg van oude waarden brengen zal'. De synthese-gedachte
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'Wee begrepen', schreef Esser later, 'dat deze onbekende met
bleeff vooralsnog het leidende principe. Braat concludeerde
zijnn typisch achterhoofd bij de "baas" wel hoog in achting
datdat dan 'heel de ontzaggelijke worsteling die de twintigste
moestt staan, want hij liet maar zelden buitenstaanders in
eeuww schijnt te kenmerken' niet tevergeefs zou zijn geweest
dee klassen toe'.109 Van Bronner is bekend dat hij Wezelaars
omm vervolgens doodleuk over te gaan op 'de demonstratie
beeldd Moederen kind (oc ^4, afb.p. 101) uit 1939 onder de
mett den stukvorm', aan de hand van Wezelaars beeld
aandachtt bracht van zijn leerlingen enuitwijddeoverde
Moederenn kind (oc 74.afb. p. 101) uit 1959. Nadat hij van
plastischee kwaliteiten ervan." 0 Schilder Cor Hund sneed
Wezelaarr afscheid had genomen sprak Braat de hoop uit
eenn beeldje in hout nadat hij met Nicolaas Wijnberg een
datdat hij zijn doel. namelijk'het nader brengen van het
tentoonstellingg
van Wezelaar bij Huinck & Scherjonhad
publiekk tot een aantal Nederlandsche beeldhouwers in het
bezochtt en besloot beeldhouwer te worden in plaats van
bijzonderr en tot de beeldhouwkunst in het algemeen' had
111
schilder.'
Andriessen reageerde op de man af. Hij schreef
bereikt.. In ieder geval wel bij Ad Windig, de fotograaf van
inn 1941 in een brief: 'Beste Wezelaar, ik wou je toch nog
hethet boek, die verklaard had 'zooveel vertrouwder met het
graagg
even schriftelijkgelukwenschen met het portret
beeldhouwenn te zijn geworden, dat hij niets liever zou
vann Radecker-ik was er totaal van ondersteboven, v. Hall
willenn dan het nu zelf ook eens re probeeren!' Wezelaars
zegtt terecht "dat is een groot kunstwerk en dat houdt 't
woordenn over'den artisan'hadden kennelijk weinig indruk
overr driehonderd jaar nog uit". Bronner blijft je beeld van
gemaakt.. Braat moest zijn kruistocht voorlopig staken
moederenn kind prefereeren maar ik ben overtuigd dat dat
maarr keerde tien jaar later terug met zijn publicatie Beeldopp onjuiste en aan de plastiek vreemde motieven is, ik vind
houwkunsthouwkunst in nieuwe banen waarin hij aandacht besteedde
ditt een geweldige sprong en hiermee ben je in "de groote
aann zeven beeldhouwers die'zich gedeeltelijk zeer ververplastiek"!'1'2 2
wijderenn van de idealen dier voorgangers en vooral van het
zichh in de laatste tien jaren voorde tweede wereldoorlog
Datt Wezelaar zich in deze jaren niettemin artistiek een
krachtigg ontwikkelende en in de publieke smaak nesvreemdee voelde temidden van zijn Nederlandse collega's
telendee neo-classicisme'. Toen had de Nieuwe Beeldhouwblijktt uit een brief waarin hij Adam Fischer deelgenoot
kunstt in Nederland inmiddels zijn herstart beleefd en had
maaktee van zijn isolement. Nadat Fischer hem, verheugd
Braatt zelf een artistieke ommezwaai gemaakt. Icr
mett zijn succes, had geschreven: 'Hollande a besoin d'un
sculpteursculpteur comme toi', antwoordde Wezelaar:'J'ai vraim
enn tout Ie succes qu'un jeune artiste peut avoir ici et 9a m'a
WezelaarWezelaar uit Parijs
faitt beaucoup de bien de se sentir un peu fonction dans
Spaarzaamm opgetekend zijn de commentaren van tijdrensemblc.. La faqon de vivre a Paris tout a fait en dehors de
genotenn overW^ezelaars invloed in de jaren dertig. Bekend
laa société m'a toujours fait de la peine et je sais que pour toi
iss het relaas van Esser, naar aanleiding van diens bezoek
aussii c,a a etc la raison principale du retour au pays natale.
aann Radeckerin circa i935.'Zelfherinnerikmij nog levenD'autree part. c'est curieux, je suis beaucoup plus seule ici
digg hoe wij acadcmieleerlingen Johan Limpers en ikzelf
artistiquement.. Le grand malheur ici c'est qu'il n'y a pas des
bijj Radeckcrop zijn atelier in de Valkenierstraat naar zijn
travauxx que je puisse admirer pleinement malgré tout le
stenenn portret van Annctje Fernhout gingen kijken. John
désirr que j'en ai. Prèsquc personne ici donne tout ce qu'il
stondd aan een tors in groene zandsteen te hakken terwijl
peutt
et a assez de respect pour les maïtres pour tenter au
dee duiven met licht gerucht door enkele muuropeningen
moinss d'attrapper quelque chose qui dépasse la decoration
in-- en uitvlogen. Toen we er ons over verwonderden dat
ett
qui parle language plastique. Ici les artistes sont ou bien
zijnn tors zo heel anders werd dan zijn vroegere naakten zei
expressionistess oü le trait psychologique et le eoté tragique
hij:: "ach jongens, die Wezelaar uit Parijs weet zo goed waar
sontt
seulement chargé avec un dédain absolu de la forme et
dee borstjes zitten en hoe dat allemaal in mekaar zit, dat ik
dee la couleur, ou bien d'un verisme (genre Otto Dix),oüla
dacht:: ik moest er ook maar eens een echte meid bij nemen
copiee minutieux de 1'objet vaut tout. La facxm intimc de
omm naar te werken. Doet Krop nu ook - die neemt er een
rendree la vie, qui pourtant est notre grand tradition, je ne
voorr twee dagen - een voor de voorkant en een voor de
peuxx pas le déeouvrir. 11 reste quelques uns que j'aime bien,
achterkant"" en hij grinnikte breed binnensmonds.'11'8
maiss c,a ne dépasse pas ce que nous connaissons a Paris.
'Wezelaarr - uit Parijs', had Johan Limpers zijn klasgenoot
Peutt être aussi je suis encore trop francophile pour voir
Esserr op een dag in 1936 toegefluisterd, toen zij een jonge
claire.. Il va un desaceord entre la vieille tradition artistique
mann 'die alle moeite deed zijn pijp brandende te houden' de
d'icii et 1'art moderne que je n'arrive pas a expliquer.'11'
academieklass zagen betreden in het kielzog van Bronnen

Wezelaarr voelde zich in Nederland in artistiek opzicht
geïsoleerd.. Bij zijn collega's constateerde hij een gebrek
aann respect voor de grote meesters uit het verleden en een
breukk met de grote traditie van de zeventiende-eeuwse
schilderkunstt met zijn intieme weergave van het dagelijks
leven.. De Nederlandse beeldhouwkunst vond hij eerder
decoratieff dan plastisch. De moderne Nederlandse kunst
inn het algemeen verdeelde hij in een expressionistische
stromingg waarin de nadruk lag op psychologie en drama
inn plaats van op de vorm, en een realistische richting die
pijnlijkk minutieus van aard was. Van beide moest hij niets
hebbenn en van slechts een enkele Nederlandse collega
konn hij het werk waarderen. Polet, Radeckeren Bronner
zullenn daartoe hebben behoord en generatiegenoten als
Andriessen,, Van Hall, Henrieten Sondaar.11^ De vaart
waarmeee een beeldhouwer als Krop zijn opdrachten uitvoerde,, maakte hem in de ogen van Wezelaar ongetwijfeld
tott een pompier en ook de prestaties van de kleinere namen
uitt het Amsterdamse circuit zullen hem maar matig hebbenn bekoord. Dat waren artisans, geen artiesten.
HannahHannah Höch en Hon Wezelaar

Wezelaarss werk trok ook de aandacht van enkele
architectenn van moderne snit. De Zomerdijkstraat was
hethet eerste project geweest van architectenbureau Zanstra,
Giesenenn Sijmonsdatin 1932 was opgericht en waarvan de
vennotenn allen behoorden tot de zogenaamde Groep '32,
eenn clubje van merendeels jonge architecten dat zich in dat
jaarr onder leiding van architect Albert Boeken had afgescheidenn van het genootschap Architecturaet Amicitiae.
Zijj voelden zich aangetrokken tot de idealen van hun
ouderee collega's van De 8, de eerste generatie functionalistischee architecten die zich in hun modernistisch streven
haddenn afgezet tegen de expressionistische beginselen van
dee Amsterdamse School. Beidegeneratics Nieuw-Zakelijke
architectenn stonden voor het doorvoeren van een eigentijdsee stijl en waren zich bewust van hun maatschappelijke
taakk een menswaardige woon- en leefomgeving te creëren
doorr de toepassing van industrieel vervaardigde materialen,, een moderne inrichting, een open bebouwing, kortom
eenn bouwkunst met een gezond uiterlijk én innerlijk. In
tegenstellingg echter tot de architecten van het Nieuwe
Bouwenn zagen de architecten van de Groep '32 hun architectuurr nadrukkelijk-en in navolging van hun grote voorbeeldd Le Corbusier-als een vorm van kunst en niet als de
eigentijdsee weerspiegeling van louter functionaliteit en
techniek.. Ook hechtten zij weer waarde aan de symboolfunctiee van de architectuur en wilden ze de gêne voor

esthetiekk van hun directe voorgangers overwinnen. In hun
strevenn naar een menswaardige en fraaie eigentijdse bouwkunstt waren deze jongere architecten minder streng in de
leer.. Pragmatisch als zij waren, grepen zij ook wel terug op
traditionele,, architectonische middelen. De architectuur
hadd weer behoef te aan sex-appeal, aldus Groep '32'er Arthur
Staall en in die architectuur was een plaats toebedeeld aan
dee autonome, neo-classicistische plastiek van een generatiegenoott als Wezelaar. Dat deze op de hoogte was van
dee ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur blijkt
alleenn al uit de correspondentie die hij onderhield met zijn
jeugdvriendd Henk Mastenbroek, voor wie hij in 1924 in
Parijss een exemplaar van Le Corbusiers Vers une architecture
opp de kop had getikt. Mastenbroek was evenals zijn toenmaligee vennoot Aukc Komter lid van de Groep '32 en hun
kantooropp het Prinseneiland, het zogenaamde 'Bouwatelier',, hadden zij omgebouwd naar voorbeeld van de
Parijsee atelierwoningen.TI> Wezelaars tors uit 1934 (oc 51,
afb.. p. 65) werd in 1935 afgebeeld bij een artikel dat Zomerdijkstraatarchitectt Karel Sijmons schreef in De 8 en Opbouw
inn reactie op een in hetzelfde nummer gepubliceerde
recensiee van architect Han van Loghem over een tentoonstellingg van surrealistische fotomontages van Hannah
Höchh bij de Haagse kunsthandel D'Audrctseh.110 Sijmons
gaff aan te spreken namens de jongere generatie die de
werkelijkheidd niet wilde ontduiken maar juist aanvaarden.
Zijj waren niet belast door de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlogg en waren actief op zoek naar de harmonie
inn het leven. 'In het surrealisme speelt immers het onderbewustee de hoofdrol, de werkelijkheid wordt afgewezen
enn ontvlucht. [...] Voor ons, de hedendaagsche generatie,
diee het geestelijk debacle van de naoorlogsche jaren niet
hebbenn meegemaakt, is het bewuste leven het voornaamstee en wij aanvaarden de werkelijkheid. Wij zijn vitaal, de
surrealistenn anti-vitaal. [...] Wij zoeken de harmonie in ons
levenn en in de kunst en willen in de tastbare, zintuigelijkc
werkelijkheidd ons leven opbouwen en moeten dan ook
dee suggestie als zou er eeuwig verband tusschen ons en
ditt werk zijn, beslist van de hand wijzen. [... ] De jongere
generatiee heeft geen behoefte aan "ismen". Zij zoekt de
harmoniee der natuur, zooals de Grieken die zochten. Het
iss waarschijnlijk geen toeval dat LeCorbusierin Vers une
ArchitectureArchitecture de klassieken tot voorbeeld stelde. In den
kunsthandell Santée Landweer [...] geeft de beeldhouwer
Wezelaarr een zeer opmerkelijke expositie f...] waarin dit
zelfdee streven zeer sterk tot uiting komt. Wij raden den
lezerr dringend aan om na een bezoek aan d'Audretsch
dezee tentoonstelling [...] als tegenhanger van H.H.'s werk

tee gaan bezichtigen. En wij hopen dat hij dan eveneens tot
dee gevolgtrekking zal komen dat wij het tijdperk waaruit
H.H.'ss werk stamt, gelukkig te boven zijn.'11" In De Sen
Opbouww woedde een strijd tussen de oudere en de jongere
generatiee met de abstracte kunst als inzet. De eerste was
natuurlijkk voor, terwijl de jongeren de abstractie zielloos
enn onmenselijk vonden. Synthese, menselijkheid en persoonlijkheidd waren de eigentijdse begrippen van deze vernieuwers.. En zo werd Han Wezelaar vrij spoedig na zijn
terugkeerr uit Parijs gelieerd aan deze veristische, vitalistischee stroming in de Nederlandse architectuur.1'8 Met
Bolle,, Radecker en Han Richters behoorde Wezelaar tot het
handvoll beeldhouwers dar banden onderhield met architectenn als Boeken, Komter, Mastenbroeken Oud. In 1935
werdenn Wezelaar en Bolle zelfs genoemd als verantwoordelijkenn van een nieuwe kunstrubriek in De 8 en Opbouw.1"-1
Dee neo-classicistische beeldhouwkunst en de NieuwZakelijkee architectuur waren vereend in het klassieke
strevenn naar eenvoud, helderheid en harmonie, in het
zoekenn naar universele schoonheid. Anders dan voorheen
wass er nu wel plaats voor het vrijstaande beeld in een
architectonischee omgeving.

Karpofff (oc 45, afb. p. 65) uit de Parijse periode. Architect
Add Grimmen, genoemde De Haas, kunsthandelaar
Huinck,, architect Oud, bioscoopdirecteur Tuschinski en
krantenmann Nijgh waren de bckendsten onder de particulieree verzamelaars die in deze jaren op de tentoonstellingen
vann Wezelaar. of op zijn atelier, hun slag sloegen. Dat de
verkoopp toch niet geheel voorspoedig verliep, mag blijken
uiteenn brief uit 1938 van Wezelaar aan Oud waarin hij
schreef:: 'Er is vanochtend bij ons een wonder gebeurd.
Iemandd heeft 3 beeldjes van mij gekocht en wil ook de
negertjess hebben.''22 Wezelaars prijzen (in guldens)
varieerdenn van 350,-tot 850,-voor een portret tot circa
1.500,-voorr een grote figuur. Daarmee behoorde hij tot
hett dure segment dat werd aangevoerd door Radecker, hèt
kassuccess van kunsthandel Huinck & Scherjon. Radecker
wass omstreeks 1935 'voor een gewoon mens onbetaalbaar
geworden'' en het feit dat Wezelaar vanaf 193S met zijn
ouderee collega mocht exposeren op de jaarlijkse kerstexpositiee bij Huinck & Scherjon geeft aan dat hij die positie
opzijnn minst benaderde.125 In datzelfde jaar begon hij aan
eenn portret van zijn vriend, de monumentale kop die in
19400 gereedkwam en waarvan Huinck zeven gietsels
besteldee (oc 79, afb. p. 105).

Opdrachten Opdrachten

Hett succes dat Wezelaar bij terugkomst oogstte met
zijnn tentoonstellingen had tot gevolg dat het merendeel
vann de werken uit de jaren 1935-1940 in opdracht is vervaardigd.12"" Als beeldhouwer van het moderne, realistische
portrett kon hij direct aan de slag, temeer daar het merendeell van zijn collega's-onder wie ook Radecker-een
broertjee dood hadden aan het langdurig werken naar een
model.1211 Wezelaars opdrachtgevers in die eerste jaren
warenn particulieren als cabaretier Alex de Haas en ondernemerr Ben Vroom, bedrijven als Albert Heijn en de
Holland-Amerika-Lijn,, overheden als het ministerie van
Onderwijs.. Kunsten & Wetenschappen (OK&W) en de
gemeentee Amsterdam, De eerste museale verwerving
betroff de kop van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) die door een
particulierr in 19-55 werd aangekocht en geschonken aan
hett Stedelijk. Het Nederlandsen Kunstverbond verwierf in
19366 het tweede exemplaar van het portretje van Hellen
Ouwcrsloott (oc 60) dat uit een particuliere opdracht was
voortgekomen.. Museum Boymans kocht in 1938 de tweede
seriee gietsels van de Negeren Negerin (oc 68-69, afb. pp. 9697)) die Wczelaar zojuist voor de Holland- Amerika-Lijn
hadd gemaakt. Het grote staande naakt (oc 61, afb. p. 96), een
vrijj werk uit 1956, kwam in 1940 in bezit van het Stedelijk
enn de rijksoverheid verwierf in 1941 de tors naar het model

Hett oeuvre van Wezelaar in deze jaren wordt verdeeld in
zo'nn vijftien portretten en een tiental figuren. Vijfentwintig
werkenn in vijf jaar tijd, een flinke productie voor een beeldhouwerr die zo lang aan zijn beelden doorwerkte. Nadat hij
inn 1935 nog vooral vrij had gewerkt, kwamen de opdrachtenn in 1936 op gang. In juni 1936 werd Wezelaar door Jean
Francoiss van Roven, topambtenaar bij de posterijen, voorzitterr van deNederlandsche Verceniging voor Ambachtsenn Nijverhcidskunst en drukker, gepolst voor de opdracht
vooreenn portretbuste van de in 1932 overleden staatsman
J.Th,, de Visser, oud-predikant en oud-ministcr van Onderwijs,, Kunsten en Wetenschappen, welk ministerie de
opdrachtt verleende (oc 66). Het comité had, aldus Van
Royenn in zijn schrijven,'natuurlijk alleen namen van beunhazenn genoemd'. Van Roven was om advies gevraagd en
hadd zich tot de NKB gewend. Hij vroeg zich af of Wezelaar
err wèl voor voelde omdat werken naar een foto geen pretje
was.. De toewijzing van de opdracht zou overigens nog
makkelijkerr gaan als Wezelaar, net als De Visser, tor de
'Christelijkk historische richting'behoorde, wat niet zo
was.12^^ Eind 1936 aanvaardde Wezelaar de opdracht, een
meerr dan levensgroot borstbeeld in Franse kalksteen
(antcor)) voor 1700 gulden. In februari 1937 ging het comité
akkoordd met het model en na enig gesteggel over de prijs
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-- Wezelaar hield voet bij stuk - kwam het beeld klaar voor
dee onthulling op 25 september 193- voor het ministerie
vann OK&w aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover de Jan
Pieterszoonn Coenstraat waar De Visser jarenlang had
gewoond.. Eerst had men plaatsing in het Rijksmuseum
overwogenn maar daarvan toch afgezien omdat De Visser
zelff gekant was geweest 'tegen het opnemen van afbeeldingenn van bekende tijdgenoten'.
Dee oude kruidenier Albert Heijn en ondernemer Ben
Vroomm konden wèl in de Zomerdijkstraat komen poseren
(occ 63. 65). Toch Het Wezelaar van beiden portretfoto's
makenn door Lily Samuel, de fotografe die in deze periode
voorr hem werkte. In 1936 kwam Wezelaar via Matthieu
Wiegmann in contact met Vroom, directeur van de firma
Vroomm & Dreesmann. Diens huis aan de Koninginneweg
266 werd gefrequenteerd door kunstenaars van katholieke
huizee als Wiegman, Sluijters, Andriesscn en edelsmid Nico
Wittcman.. Zij hadden net als Otto van Rees. Radecker en
anderenn meegewerkt aan de door enkele rijke roomse
familiess gefinancierde interieurversiering van de Onze
Lievee Vrouw van de Allerheiligste Rozenkranskerk in de
Obrechtstraatt waar Vroom kerkmeester was. Ondanks
hethet feit dat Vroom zo'n twintig keer poseerde, beklaagde
Wezelaarr zich in een brief aan Fischer over Vroom s gebrek
aann tijd. De band met Ben Vroom werd in de oorlogsjaren
weerr aangehaald nadat deze met zijn gezin in Bussum was
neergestreken. .
Dee firma Alben Heijn N.V. verleende Wezelaar twee
opdrachten:: een borstbeeld en een reliëfportret van president-commissariss Albert Heijn ter gelegenheid van het
vijftigjarigg beslaan van de firma. Het borstbeeld werd op
2-- mei 1937 door twee kleinkinderen van de voorgestelde
onthuldd in de 'hall van het nieuwe ontspanningsgebouw'
inn Zaandam, de plaquette in de hal van het hoofdkantoor
inn diezelfde plaats.1^ Niet in opdracht ontstonden de
portrettenn van buurvrouw Ge Wiegers (oc 59). buurman
Wiegmann (oc 58), dochter Frankje (oc 57[afb.p. 91], 87
[[ afb. p. 109]) en vriend Radecker (oc 78,79 [afb. P-105]).
hethet laatste het bejubelde hoogtepunt van zijn portretkunst
uitt deze periode.
Hett merendeel van zijn figuurplastieken uit deze jaren
werdd ook in opdracht gemaakt. In het voorjaar van 1936
boetseerdee Wezelaar een ontwerp voor de sculpturale
versieringg van een roer voor de lemsteraak van de Amsterdamsee jurist Martin Sanders, een toegepast werken
daaromm een exoot binnen zijn oeuvre (oc 67). Sanders'
schoonzoon,, de jurist en kunstverzamelaar Piet Sanders,
bezochtt voor die opdracht de - naar zijn zeggen - 'twee

bekendstee beeldhouwers van dat moment': Radecker en
Wczelaar.. In mei 1936 werden de getekende ontwerpen
vann beiden vergeleken en kreeg Wezelaar de opdracht. De
tekeningg van Radecker viel zeer in de smaak maar diens
dolfijnn was meer ornamenteel opgevat terwijl Wezelaar
eenn meer 'vrije en actieve opvatting van het beest' had
gegeven.. Toen Piet Sanders de uitslag aan Radecker ging
meldenn antwoordde deze grootmoedig dat ze met
Wezelaarr de beste keuze hadden gedaan want 'die is veel
modernerr dan ik'. i:6 In de zomer van 1937 was de dolfijn
geschilderdd en kon de proefvaart in aanwezigheid van de
kunstenaarr worden gemaakt. Voordat de Duitsers het
schipp confisqueerden wist Piet Sanders de dolfijn te redden
enn tegenwoordig prijkt het glimmend gelakte beest in zijn
Schiedamsee tuin.
Beginn 1937 kwam Wezelaar via Dirk Hannemain
contactt met architect J.J.R ('Bob') Oud met wie hij zou
gaann samenwerken en bovendien goed bevriend raakte.
Hannema,, directeur van Museum Boymans. was een uitgesprokenn bewonderaar van Oud die, na een langjarig dienstverbandd bij de gemeente Rotterdam, in 1933 voor zichzelf
wass begonnen. In 1934 en 1936 voerde Oud enkele privéopdrachtenn uit voor Hannema die in diezelfde periode
eenn liefde opvatte voor het werk van Wezelaar. Toen deze
beginn 1937 in de Leidse Lakenhal exposeerde, attendeerde
Hannemaa Oud op deze tentoonstelling en stuurde hem
foto'ss van Wezelaars werk. Naar aanleiding hiervan nam
Oudd direct contact op met de beeldhouwer in verband met
zijnn opdracht voor het s.s. Nieuw-Amsterdam, het vlaggeschipp van de Holland-Amerika-Lijn.12^ Oud liet rond deze
tijdd de teugels van het functionalisme wat vieren en ruimde
zelfss plaats in voorliet versierende element in zijn op
klassiekee symmetrie gebaseerde bouwplannen. Voor de
ornamentalee versiering ging zijn interesse uit naar de neoclassicistischee richting in de moderne Nederlandse beeldhouwkunst.. Oud noemde de nieuwe richting in zijn werk
'poëtischh functionalisme' en zag het, in tegenstelling tot
zijnn medestanders van weleer die hem van verraad betichtten,, in lijn met zijn vroegere avantgardistische werk waarmeee hij tot de zogenaamde International Style behoorde.
'Iff it is "conventional" to use anew the rules that as long as
thee world rolls has reigned good architecture than I am
gladd that 1 am "conventionally"', verdedigde hij zich in
19455 tegen zijn vriend Philip Johnson.128 Oud streefde een
architectuurr na 'as a matter of the soul', een universeel
begrip,, geometrisch, symmetrisch en harmonieus. Verschillendee medestanders van weleer als architectuurcriticuss Giedion, Bauhaus-docent Moholy-Nagy en de

architectenn LeCorbusier, Stam en Johnson waren het met
elkaarr eens dat Oud zich had begeven op het gevaarlijke,
reactionairee pad van het academisme. De jongere architectenn van Groep '32 daarentegen waren we! enthousiast
overr Ouds vertrek uit het kamp van de abstractie en zijn
terugkeerr naar 'het gewone maar altijd completere en
gezondee menselijke domein'.I29 Tot die poetisch-functionalistischee richting in de architectuur van Oud worden
zijnn ontwerp voor het Amsterdamse stadhuis aan het
Frederikspleinn (1936-1937), de scheepsinterieurs voor de
Holland-Amerika-Lijnn (1937-1938) en het hoofdkantoor
vann de Bataafsche Import Maatschappij ofwel Shell (19371942)) gerekend.,?° Dat Wezelaar en Oud elkaar rond 1935
tegenn het lijf liepen wekt geen verbazing want zij deelden
eenn streven naar de moderne, zakelijke maar harmonische
verbeeldingg van een universeel, humaan wereldbeeld.
Oudd werkte in de vooroorlogse jaren samen met de beeldhouwerss Radecker, Richters en Wezelaar. Dat hijj op den
duurr een zekere voorkeur heeft gegeven aan de 'verdroomde,, beweeglijke en lyrische' Radecker boven de 'epische'
Wezelaarr die eenzelfde abstractie, perfectie en helderheid
nastreefdee als Oud, zou afgeleid kunnen worden uit het feit
datdat Oud na de oorlog alleen nog de samenwerking zocht
mett min of meer expressionistische beeldhouwers: Willem
Reijers,, Aart van den IJssel, Rudi Rooyackers, Wessel
Couzijnn en Karel Appel. In die samenwerkingen bleef de
architectt overigens wel de baas. ni Ouds bijdrage aan het
Nationaall Monument op de Dam in de jaren vijftig staat
enigszinss apart omdat het in dit geval Radecker was
geweestt die de architect had uitgenodigd.'>2
Voorr Oud waren de scheepsinterieurs zijn eerste kans
omm zich als zelfstandig gevestigd architect te manifesteren,
maarr ook voor Wezclaar kwam het moment uiterst gelegen.. Dat Oud direct dacht aan een opdracht voor twee
vrijstaandee beeldjes blijkt uit zijn eerste brief aan Wezelaar
waarinn hij schrijft: 'Graag zou ik eens met U praten
overr twee beeldjes voor een interieur voor de "Nieuw
Amsterdam'".1'*'' Hind van die maand had Wezelaar kennelijkk al een getekend ontwerp ingediend want Oud schreef
datdat de directeur van de Holland-Amerika-Lijn, W.H. de
Monchy,, er 'niet bepaald tegen' was maar de plaatsing nog
eenss met de tekeningen erbij wilde bezien.'' 4 Begin april
19377 kon Oud aan Wezelaar melden dat de opdracht voor
beidee beeldjes-voor 1500 gulden, inclusief materiaal en
gietkostenn - was toegekend. Definitieve goedkeuring zou
plaatsvindenn op grond van de te maken modellen en in de
zomerr wilde de Holland-Amerika-Lijn de beeldjes naar
dee Wereldtentoonstelling in Parijs sturen. 'Er schijnt n.1.

inn Parijs van ons Hollanders niet zoo heel veel goeds te
komenn [...]. Ik hoop, dat we plezier van onze samenwerkingg zullen hebben. Ik verwacht het wel', aldus Oud.'^
Eenn week later ontving Wezelaar de bevestiging van de
opdracht'voorr het maken van "2 bronzen beeldjes boven
denn leestafel" in de tourists' smokeroom op het Lower
Promenadedekk aan boord van het in aanbouw zynde ss
"Nieuww Amsterdam'". Medio november 1937 moesten de
beeldjess gereed zijn.1*6 Zijn eerste ontwerpen, waarvan
alleenn nog schetsen (afb.p. 113) en foto's in het archief van
Oudd bewaard zijn gebleven, waren illustratiever en meer
passendd in de algehele koloniale iconografie van het
scheepsinterieurr dan de uiteindelijke beeldjes. Attributen
alss hoeden en andere - haveloze - kledingstukken die
verwezenn naar de slavernij wrerden achterwege gelaten en
dee stand van de meer klassieke naaklfigurcn werd beweeglijker.. De correspondentie tussen Ouden Wezelaar werd
intussenn steeds vriendschappelijker. In oktober 1937
schreeff Oud 'erg blij' te zijn met de twee beeldjes om en
passantt te informeren: 'Wat is het beste boek (met afb.)
overr Mailloi?'1*" Nadat de beeldjes eind 1937 bij Valsuani
inn Parijs waren gegoten en verzilverd, stond de HollandAmerika-Lijnn ze begin 1938-het schip was nog niet klaar voorr een korte expositie af aan Museum Boy mans. Oud
schreeff naar aanleiding daarvan aan Wezelaar: 'Hannema
zelff is er buitengewoon enthousiast over en vindt het het
mooistee wat je maakte [...] en was er niet over uitgepraat'.
Tegelijkertijdd kondigde hij aan dat Hannema ook exemplarenn van de beeldjes voor zijn museum wilde en dat er
berichtt over'de beelden voor de nieuwe boot' aan kwam.' ïS
Hannemaa bracht zijn bewondering ook zelf onder woordenn in een brief aan de kunstenaar: 'Ik vind de twee beeldjes,, welke U voor de Holland-Amerika-lijn heeft gemaakt,
tott het fijnste behooren, wat ik in de laatste jaren gezien
heb'.'^Opp 20 maart 1938 voer'Neerlands nieuwe vlaggeschip'' uit voor een proef vaart van drie dagen tussen
Plymouthh en Boulogne en onder de 600 genodigden
bevondenn zich ook de architecten en kunstenaars die aan
dee versiering van het interieur hadden meegewerkt, onder
wiee Wezelaar. Na de proefvaart werden de negertjes in
aprill 1938 geplaatst, met een steun in de rug tegen de
achterwandd bevestigd in overleg met de Haagse inrichtingsfirmaa H.P. Mutters. In oktober dat jaar kocht
Hannemaa voor ƒ1.000,-de tweede set gietsels van de
negertjess aan voor Museum Boymans. Oud kreeg de
derdee serie in brons - hij stond op een 'dof patina' - tegen
betalingg van de bronskosten. Beide series werden wederom
inn Parijs bij Valsuani gegoten en begin 1939 bij de eigenaren

dee twee piëdestals voorbeelden van Wezelaar. en Radecker
afgeleverd.. De Monchy. die eind april 1938 een album had
leverdee een bronzen Fortuna en een Medusa. Wezelaars
mogenn ontvangen waaraan alle kunstenaars hadden bijgeeerstee ontwerpen voor deze beelden - een naakte man en
dragen,, kreeg van Wezelaar de gipsmodellen. Op 11 mei
vrouww - werden in april 1938 door De Monchy afgekeurd.
19388 vertrok het stoomschip Nieuw Amsterdam op zijn
'Hijj
had liever iets meer "decoratiefs"', aldus Oud, 'waareerstee reis naar New York. Het schip was 229 meter lang en
40
mede,, geloof ik ook bedoeld was iets dat als voorstelling
konn 1300 passagiers meevoeren.' De opdracht was eerst
ookk een beetje meer te zien gaf. Een naakte man ot vrouw
aann het bureau van de architecten Brinkman & Van der
vondd hij niet erg interessant vooreen eetzaal. [...] Ik hoop,
Vlugtt gegeven maar nadat deze waren afgevallen werd de
datt je er in slagen kunt iets te bedenken, dat net als de
opdrachtt voor het interieur gesplitst en kreeg een aantal
negertjess ook nog iets pakkends heeft. Een figuur met
architectenn een kavel. Onder leiding van architecten als
bloemenn of iets anders jeu-igs (ik noem maar iets, want
Wijdeveld.. Fschauzier. Van Ravesteyn, Spanjaarden Oud
overr het onderwerp spraken wc niet). Ik hoop, dat je iets
werktenn zo'n 70 kunstenaars aan de versiering van de
invaltt en dat je illusie hierdoor niet teveel gestoord wordt!
interieurss in de diverse klassen, onder wie de beeldhouwers
Hett mag ook meer schetsmatig behandeld worden - als
Bolle,, Brom, Bus, Cantré, Van Hall, Heslenfeld, Klaassen,
hett Raedeckerpiafond- maar dit zal je wel niet liggen
Nys.. Polet. Radecker, Richters. Lambert Simon, Starreveld
(evenminn als mij!).' Verder vond Oud de ontwerpen wat
enn Wezelaar. In het speciale nummer van Flsevier's Geïllus'gewoon',, hij wildede figuren graag wat 'langer en duntreerdtreerd Maandschrift dat aan het schip was gewijd, benadrukte
ner'..
'4* Ruim een maand later werd Wezelaarde opdracht
kunsthistoricuss jan Gerrit van Gelder de artistieke winst
verleend,, voor ƒ3.000,- voor beide figuren van circa één
vann dit samenwerkingsproject dat hij samenvatte als een
meterr hoog, inclusief de bronskosten.144 De naakten waren
barokkee en vrijgevochten flirt met de architectuur van de
eenn harlekijnen een danseres geworden, meer decoratief
Nieuwee Zakelijkheid. Wijdeveld stal de show met de meest
dann naakt en aansluitend bij de commedia dell arte-onderluxueuzee interieurs in de eerste klasse waarvoor hij onder
werpenn van Severini, Picasso en andere kunstenaars van
anderenn Radecker en Polet had ingeschakeld. Bescheidener
hett internationale retour a Ibrdre{oc 171,172). De rest van het
enn smaakvoller was Ouds bijdrage voor de toeristenklasse.
jaarr werkte Wezelaar aan beide beelden die hij begin 1939
Hammacherr schreef in het speciale nummer: 'Oud was
afleverde.'455 Oud was niet enthousiast over het resultaat.
ookk gelukkig in de uitdrukking en bestemming van zijn
Inn januari 1939 schreef hij aan Wezclaar: 'Ik vind deze
ruimten.. De havanna-kleurige rookkamer met de doffe
beeldjess altijd nog wat "mat" en ikhoop.dat je weer
negerkleurigee kleeden van het Paapje, de electrische haard
spoedigg revanche zult kunnen nemen. Het onderwerp
zonderr camouflage [...], het zwevende bronzen figuurtje
zall wel voor een belangrijk deel schuld eraan zijn. Het is
vann Raedecker boven den haard, de twee slanke figuren
moeilijkk
daar "spanning" in te brengen. Maar ik vind er
vann Sumatra [sic] door Wezclaar gemaakt voorden leesookk iets in terug van je oude manier dat je nu maar "van
enn schrijfwand: [-••] in deze ruimteis iemand aan het werk
dee baan" moet doen. Dat mannetje in was (die naakte mangeweest,, die beschikt over een bcheerscht gevoel voor
141 1
nenfiguurr met breede borst), dat je eerst maakte, vind ik
schaal'
weerr echt den "nieuwen Wezelaar". Dat kan mooi worden
Enthousiastt over Wezelaars bijdrage aan zijn eerste
enn ik hoop, dat je het eens gauw kunt maken. Ik schrijf dit
'vrije'opdrachtt sinds hij onder de gemeentelijke deken was
expres,,
omdat ik zooveel van je verwacht. Anders zou ik
uitgekropen.. zocht Oud opnieuw zijn medewerking voor
hethet tweede schip dat hij voor de Holland-Amerika-Lijn van well "ja" zeggen, maar we moeten helaas aan jou de hoogste
eisenn stellen, omdat je het zoo heel mooi kunt. (Het lijkt me
eenn interieur mocht voorzien, het motorschip Noordam,
trouwenss niets gek, dat er eerst weer eens even een terugeenn passagiers-en vrachtschip op de dienst Rotterdam14
grijpenn is en dat dan weereen stap komt. Dit ligt zoo in de
Neww York-Philadelphia. - Oud ontwierp de eetzaal en
ontwikkeling.)'146 6
kooss hetzelfde team beeldhouwers als voor de Nieuw
Amsterdam.. Het interieur van in hoofdzaak blank teakhoutt met een spaarzame toepassing van coromandelhout
werdd wederom uitgevoerd door de firma H.P. Mutters.
Bovenn het buffet hing een klok in blank tombakhout met
ornamenteell beeldhouwwerk van Han Richters. In de
rondee hoeken van de eetzaal was plaats ingeruimd voor

Plannenn voor verdere samenwerking waren er daarna
ook,, maar die zouden zonder resultaat blijven. Eind 1938,
beginn 1939 sprak Oud met Wezelaar en Radecker over zijn
prestigieuzee opdracht voor het nieuwe hoofdkantoor voor
dee Bataafsche Import Maatschappij (Shell) in Den Haag.
'Wee zijn nog steeds zeer in de wolken met de opdracht.
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Eerstee ontwerp 'Wereldhaven'
(Vann Ommeren-monument.
Rotterdamm oc 73), 1939
Getekendee schetsen en foto's van
dee eerste ontwerpen voorde Neger
enn Negerin (oc 68, 69) voor het ss
Nieuw-Amsterdam,, 1937. Collectie
NAi,, Rotterdam, archief J.J.P. Oud

Doorjohann Polet ontworpen
omslagg van Wendingen 8 (1927) 1
(hell 'Beeldhouwwerknummcr')

Tweedee ontwerp 'Wereldhaven'
(Vann Ommeren-monument,
Rotterdamm oc ~3), 1940
Dee kunsthandelaar W.C.A. Huinck
inn 1954
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Receptiee op de Rijksakademie
terr gelegenheid van Bronners
vijfentwintigjarigg hoogleraarschap,, Amsterdam 1939.
V.l.n.r.. Sondaar (mei bril), Pii (mei
baard),, Andriessen, Wezelaar
enn Bronner (op de rugg gezien 1

Hopelijkk kunnen we ook daar samen nog eens aan den
gang,'alduss Oud in een briefaan Wezeiaarin het voorjaar
vann 1938.14" Begin 1939 schreef hij zijn vriend opnieuw over
ditt onderwerp: 'De "Shell" is op het oogenblik in het stadiumm van "rekenen, rekenen, rekenen", maar er zal nu wel
gauww een beslissing kunnen komen. Heb je eenig idee hoeveell geld je zoudt willen hebben voor die middenpartij?
Datt zou ik zoo graag ongeveer weten. Maandag zend ik je
dee teekening.Kun jedan ook aan John eens vragen, wat hij
voorr de reliëfs moet hebben?'148 In de toelichting op het
ontwerp,, dat ook uit januari 1939 dateert, wordt helemaal
aann het eind kort melding gemaakt van sculpturale versieringen.. 'Op enkele belangrijke punten zal door beeldhouwwerkk verlevendiging gebracht worden. Het beeldhouwwerkk zal ter verrijking soms eenige kleur krijgen.''413 Nadat
inn september met de bouw was begonnen, besloot men
kortt daarop - enige weken later werd de mobilisatie uitgeroepenn - om de bouw slechts in zijn meest essentiële vorm
voortt te zetten. Afgezien werd van de bronzen decoraties
voorr exterieur en interieur van het hoofdgebouw, waarmee
ookk de samenwerking met de beeldhouwers goeddeels van
dee baan was.1^"

Dee zes beste beeldhouwers van Nederland zijn uitgenodigd
omm een ontwerp te maken.'1'»1 In december 1938 werden
Andriessen,, Bolle, Van Hall, Polet, Radecker en Wezelaar
gevraagdd door Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf
NA',, te Rotterdam een ontwerp in te dienen voor een
monumentt dat uitdrukking zou geven 'aan de vooraanstaandee plaats van Rotterdam als havenstad, knooppunt
enn schakel in het wereld-handelsverkeer, gelegen in de
delta,, gevormd door de uitmonding van drie belangrijke
Europesee rivieren'. Van Ommeren zou in 1939 zijn honderdjarigg bestaan vieren en wilde de stad Rotterdam een
grootss gedenkteken aanbieden.'>- Het bewuste terrein lag
opp de as van de Westzeedijk 'van welke belangrijke verkeersweg,, die stad en haven verbindt, het monument bij
dee kruising van de tunnekraverse, een sluitstuk kunnen
vormen,, terwijl het monument tevens van meerdere
zijdenn - in verband met de omliggende ruimten, welke niet
bebouwdd worden - op grotere afstand te zien zou kunnen
zijn'.. De beeldhouwers moesten vóór 1 mei 1939 een ontwerp-anoniemm onder motto-inleveren en kregen daarvoorr ƒ 1.400,-. Dat ontwerp omvatte een maquette in
gipss op schaal 1:50, voorts'een sculpturaal "beeld", n.Leen
schetss van het belangrijkste sculpturale deel, de opgerezen
Wezelaarr en Radecker waren inmiddels aan hun ontfiguur,, ter grootte van 1.20 m'.en verder situatietekeningen
werpenn voor het zogenaamde Van Ommeren Monument
enn doorsnedes plus een 'toelichting van de idee, materialen
inn Rotterdam begonnen (oc73.afb. p. 113). Deze opdracht
enn begroting' die de 100.000 gulden niet mocht overschrijbeloofdee een van de grootste ondernemingen voor de
den.. De beeldhouwers mochten zelf een architect aan de
Nieuwee Beeldhouwkunst in Nederland te worden. Een
juryy ter goedkeuring voordragen. Deze jury werd gevormd
volgendd hoofdstuk in de succesvolle emancipatie van het
doormr.C.C.. Gischleren Phs. van Ommeren junior, beivrijee beeld die in 1931 symbolisch was gestart met Polets
denn namens het bedrijf, museumdirecteur Hannema en
monumentt voor Domela Nieuwenhuis in Amsterdam,
architectt
Van der Steur namens de stad, en de beeldhoudaarnaa gevolgd door Van Halls Van Heutsz Monument
werss Bronneren Zijl, De ontwerpen werden in Museum
(1936),, eveneens in Amsterdam, en de zittende rechtsBoymanss geëxposeerd; na de toewijzing was er vijfjaar
geleerdenn van Andriessen, Van Hall, Krop, Polet, Tcrmote
uitgetrokkenn voor de uitvoering van het monument.'^
enn Wenckebach voor het nieuwe gebouw van de Hoge
Wczclaarr trachtte Oud te overreden met hem samen te
Raadd in Den Haag van rijksbouwmeester Bremer in 1939.
werkenn aan deze opdracht. Deze reageerde echter terugInn 1940 kwam Van Ravesteyns Centraal Station in Utrecht
houdend.. 'Ons telefoongesprek nog eens overdenkende
gereedd met vrijstaande beeldengroepen van Andriessen en
stell ik je voor dat je antwoordt dat je den naam van de
Vann der Veen. Op datzelfde moment werkten Van Hallen
architectt nog nader op zult geven. Ik ben n.L geschrokken
Kropp aan twee monumentale beelden voor de ingangsvandenn omvang en moet eerst eens rustig zien ofikertijd
portiekk van de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam van
voorr heb.'1S4 Meteen daarop antwoordde Wezelaar; 'Ik
architectt Roosenburg. De Nieuwe Beeldhouwkunst was
boomingbooming tegen het einde van de jaren dertig en Rotterdamzouu toch wel heel graag hebben dat jij de architectuur van
hett monument maakte en ik ben bereid op je te wachten,
wildee niet achterblijven. De recensent van Het Volk schreef
(bijv.. een maand, dezen tijd noemde je toch?) Ik zie het
opp 22 december 1938: 'Rotterdam krijgt, als de tekenen niet
ookk meer als studie maar ook ik moet met een tamelijk
bedriegen,, een monumentaal beeld, dat even karakteristiek
vaststaandd plan komen wat het beeldhouwwerk betreft.
voorr de stad belooft te worden als het vrijheidsbeeld bij
[...]] Wanneer wij dan samen de grooten opbouw bepaalNeww York. Het zal vermoedelijk in de haven geplaatst
denn
kun je met de architectonische uitwerking wel weer
wordenn en ongeveer honderdduizend gulden kosten.

eenn maand of twee wachten, als ik maar kan beginnen aan
Wetenschap.Wetenschap. De drie liggende reliëfs-maten onbekend dee hoofdfiguur [...].''" Deze brief werd gekruist door
tegenn de gebogen muurstelden de rivieren Schelde (zuidOudss definitieve besluit af te zeggen. Van zijn vrouw had
kant),, Maas (centrum) en Rijn (noordkant) voor'en zijn
hijj te horen gekregen dat hij zijn vriend aan het lijntje hield.
gedachtt als drie naaktfiguren omgeven door de karakte'Datt is heelemaal niet de bedoeling. Ik heb me voorgesteld
ristiekenn van het landschap'. Al het beeldhouwwerk werd
datdat het geval zóó was, dat jij je ontwerp kant en klaar
uitgevoerdd in muschelkalksteen dat het voordeel had
maakte,, en dat ik het dan "herzien" moest voor de architecniett gauw vuil te worden en bovendien zou harmoniëren
tuur.. Annie meende dat ik mede zou moeten ontwerpen en
mett de kleur van de omliggende architectuur. Voorde
reedss van het begin af aan. Dit kan ik echter op het oogengebogenn muur waren twee zitbanken in eikenhout
blikk heelemaal niet, want ik heb er geen tijd voor. Ik geloof
gedacht.. Wezelaar begrootte de gehele onderneming op
dus,, dat het veel meer in je belang zal zijn als je een ander
ƒ75.000,-,, inclusief materiaal en bouwkundige werkzoektt als architect. Misschien is een Amsterdammer ook
zaamheden,, en bleef daarmee ruim binnen het budget.
gemakkelijkerr voor je door het geregelde contact. [... ] Dit
Dee duur van de uitvoering schatte hij vrij nauwkeurig op
iss niet bedoeld als een onvriendelijke "afwijzing" natuurzo'n455 maanden. Bijna vier jaar werk, vooreen beeldlijk,, maar alleen in het belang van het geval.'r>6 Vervolgens
houwerr in deze economisch moeilijke tijden een bijzonder
boodd bouwkundig tekenaar J.H. Albarda, op instigatie
verlokkelijkk perspectief! Het motief van de zuil meteen
vann Oud, zijn diensten aan maar Wezelaar had zich al
gebeeldhouwdee bekroning in de vorm van een schip op
verzekerdd van de steun van een Amsterdamse architect:
eenn wereldbol had ook onderdeel uitgemaakt van Ouds
157
Albertt Boeken. In samenwerking met Boeken ontwierp
ontwerpp voor het Amsterdamse stadhuis op het FrederiksWezelaarr een monument onder het motto Wereldhaven
plcinn uit 1936-1937.^9 Het klassieke voorbeeld was natuurdatt gedacht was als glorieus sluitstuk van de Westzeedijk
lijkk de Romeinse zuil van Trajanus die vooral in de
(occ 73, afb. p. 113). Door de grootte en de openheid van het
modernee Scandinavische beeldhouwkunst - Carl Milles terreinn wilde Wezelaar de werking van zijn plastiek laten
eenn revival had beleefd. In Nederland was het Mendes da
ondersteunenn door de nodige architectonische elementen.
Costaa met zijn Monument voor Christiaan de Wet (1915Centraall stond een zuil, bekroond door een beeld; aan de
1922)) die de zuil introduceerde als monumentale sokkel
achterzijdee werd het monument min of meer omsloten
voorr een vrijstaand beeld. Jan Havermans ontwierp in
doorr een gebogen muur. Het basement werd met drie
19333 een zuil met een waternimf alsbekroning en een reliëf
tredenn bereikt. In het oppervlak daarvan werd een windmett zwemmers tegen de schacht, ter plaatsing voor het
rooss van diabaas geïncrusteerd. Daaromheen werden de
Amsterdamsee De Mirandabad. In de Nederlandse architecnamenn van een tiental wereldhavens gebeiteld, georiëntuurr was het Sybold van Ravesteyn die in zijn ontwerpen
teerdd volgens hun ligging. Tegen de schacht van de zuil,
ruimtee bood voor het beeld op de zuil.160
opp circa 150 cm hoogte was het wapen van Rotterdam in
Opp 12 mei 1939 kwarndejury met zijn rapport. Het
reliëff (110 x nox 30 cm) aangebracht. De zuil werd op tien
ontwerpp Centenaire van 1'olet was mooi bevonden maar
meterr hoogte bekroond door het beeld van een staande
ongeschiktt voor de plaats; het was bovendien te duur.
vrouwenfiguurr die een schip in haar linkerhand hield
Ontwerpp Drie door Bolle, de enige Rotterdamse kandidaat,
(3600 x 150 x 120 cm). Naast haar verrees een vuurtoren.'In
boodd te weinig zekerheid voor uitvoeringg in het groot.'61
hett karakter van de figuur heeft de ontwerper getracht iets
Inzendingg Q.A. van Van Hall had te weinig'eigen karakter'
vann het wezen der stad Rotterdam te geven en tevens de
enn was bovendien te duur, en Anker van Andriessen bevatte
veiligheidd en onaandoenlijkheid van de haven in het algeeenn mooi beeld maareen teleurstellende architectonische
meenn uit te beelden,' aldus Wezelaar in zijn toelichting.lsS
oplossing.. Zeer lovend was de jury over Radeekers ontZuill en beeld belichaamden in het centrum van het monuwerpp De zee, al betwijfelde men de haalbaarheid van uitmentt op plastische en architectonische wijze dit idee. Ter
voeringg in het groot en was het budget overschreden. Ook
weerszijdenweerszijden van de zuil, opgesteld voor de gebogen muur,
Wczelaarss onwerp Wereldhaven kreeg veel waardering. 'De
warenn twee figuurgroepen van 200 x 150 x 65 cm elk. Tegen
"adem",, de klare geest en de monumentale kwaliteiten',
dee zuidelijke vleugel werden Handel en Industrie gepersonihaddenn de grote meerderheid van de jury 'geraakt'. De
fieerdfieerd door een smid en een havenarbeider, tegen de noor- kolomm met beeld vond men een bruikbaar motief, de muur
delijkee vleugel symboliseerden een vrouw met een muziekechtereenn storend element. De situatie vroeg eerder
instrumentt en een vrouw met een boek in de hand Kunst en
importantiee dan intimiteit en van de achterzijde bezien

verzwaktee de muur de gehele conceptie. Men betreurde
ookk dat het motief van de grote rivieren een ondergeschiktee rol innam. Het meest was men te spreken over het beeld
vann de vrouw-'rustig, klaar en natuurlijk, beheerst van
standd en vorm, ruim en groot van allure, beheersend
vann wezen' - - ofschoon beeld en kolom niet één geheel
vormden,, de overgangen van architectuur naar beeld niet
harmonischh verwerkt waren en het beeld zelf teveel op zijn
attributenn 'steunde'. De jury achtte geen van de ontwerp
enn geschikt om ter uitvoering aan de opdrachtgever voor
tee dragen maar besloot Wczelaar en Radeckereen tweede
kanss te geven. Hun inzendingen vertoonden 'zoveel uitmuntendee eigenschappen' dat voorzitter Gischler ervan
overtuigdd was'dat hier iets goeds tot stand gebracht zal
wrorden'.Ifl22 Oud stuurde Wezelaar terstond zijn felicitaties:
'Weess met Wil van harte door ons geluk gewenscht met je
succes.. Jammer dat je met John concurreeren moet maar
voorr ons een interessante strijd. We gunnen jelui beide
denn prijs, dus wat moet dit nu? De jury moet het maar
zeggen.'16' '
Inn juli 1939 werd de meervoudige opdracht voorde
tweedee ronde praktisch op dezelfde wijze geformuleerd als
dee eerste keer, met dat verschil dat het 'aan de ontwerpers
[wordt]] overgelaten, in welke mate zij al of niet wensen
doorr te gaan' op het eerste ontwerp. Verder werd in overwegingg gegeven het aanbrengen van een oriênteringstafel
'waarop,, op voor het publiek aantrekkelijke en begrijpelijkee wijze, is aangebracht een illustratie van plaatsen richtingg van belangrijkste handelscentra der wereld, waarmede
Rotterdamm verbinding heeft'. De ontwerpen moesten voor
11 januari 1940 bij Hannema in het museum worden ingeleverdd en de verliezer van deze tweede ronde kreeg ƒ i.000,honorarium.. Wezelaar had de kritiek en de suggesties in
zijnn oren geknoopt en concentreerde zich geheel op de
figuurr op de zuil. In zijn toelichting benadrukte hij dat het
monumentt niet meer was gedacht als sluitstuk'maar gelijkelijkk naar alle zijden georiënteerd, [...] De door de figuur
vann Rotterdam bekroonde zuil bevindt zich in het centrum
vann de handelshavens der wereld. De namen hiervan zijn
inn het terras ingelegd en hun richting is door de windroos
aangegeven.'' De rivierenreliëfs waren aanmerkelijk groter
geworden-- 125 x 200 x 20 c m - e n op drie zijden van het
basementt aangebracht. Een inscriptie vulde de achterzijde
vann het basement. 'De zuilbekroning', aldus de toelichting,
'bestaatt uit de op een wereldbol staande figuur, waarvoor
hethet wapen van Rotterdam, geflankeerd door twee schilddragers.. In de figuur is getracht het triomfantelijke karakter
vann Rotterdam tot uitdrukking te brengen. De attributen

zoalss anker en ster (vuurtorenlicht) dienen om de voorstellingg "Rotterdam als wereldhaven" te verduidelijken.' Nadat
Wezelaar,, in tegenstelling tot Radecker. op tijd had ingeleverdd duurde het tot 22 april 1940 voordat de jury met zijn
rapportt kwam. Naar aanleiding daarvan schreef Radecker
aann Wezelaar:'Ook wil ik schrijven, als dat het wrachtenop
dee uitslag van 't monument, vervelend wrordt. Die Bronner
iss in alles, net zoo als met z'n Hildebrandmonument. 't lijkt
mee dat daar de kneep zit, of ik ben de schuld.'104 Op 22 april
formuleerdee de jury zijn commentaar op Wezclaars
tweedee ontwerp als volgt: 'Het bruikbare motief van kolom
enn beeld groeide tot een ruimte-beheersend monument,
datt rustig en klaar de gegeven ruimte vult. Het "beeld" werd
vann de schone vrouwelijke figuur gevoerd tot het architectonischee motief, dat, van wijdere strekking, een meer
logischh verband toont met de architectuur, waaruit het
ontstaatt en waarvan het de bekroning vormt. Toch werd,
volgenss de jury, in dit ontwerp niet bereikt de beeldende
eenheidd en constructieve kracht, welke hier gevraagd
moetenn worden. Het verband van basis met zuil acht zij in
hett geheel niet, dat van zuil met beeld te weinig organisch,
hett "beeld" - ofschoon van bepaalde werking - een niet
genoegg klare conceptie en minder expressief, de reliëfs,
aangebrachtt in de basis, niet gelukkig geplaatst.' Radeckers
tweedee en winnende ontwerp berustte ook op een cirkelmotieff met een terras met treden - de oriênteringstafel uitt het hart waarvan een zuil oprijst. Op de borstwering
vann het terras waren dierfiguren aangebracht. Hoe het er
verderr heeft uitgezien, is onbekend maar er is wel eens
gesuggereerdd dat Radeckers Nationaal Monument op de
Damm de verwezenlijking zou zijn geweest van het nietuitgevoerdee ontwerp uit 1940.'6' Dat de wedstrijd tussen
dee twee beeldhouwers op collegiale wijze was gespeeld was
ookk Radeckers vriend Niehaus opgevallen die in 1942 sprak
vann 'nobele wedijver'.166 Direct na de bekendmaking van
hett rapport schreef jurylid Bronner aan Wezelaar: 'Hoewel
jee oudere collega het deze keer van je gewonnen heeft, wil
ikk je toch gelukwenschen met de uitmuntende wijze waaropp je getoond hebt aan de opdracht voor het maken van
eenn monument te kunnen vormgeven. Achteraf ben ik
misschienn ook nog wel een beet je blij dat je deze zware verantwoordelijkheidd nog niet te verwerkelijken kreeg, naast
dee overtuiging, dat je, verdergaand, in de toekomst nog
ongetwijfeldd voor dergelijke groote opgaven een beurt
zall krijgen.' Diezelfde dag noteerde Wezelaar droogjes in
zijnn agenda: 'Rapport Rotterdam prijsvraag verloren'.'6"
Enkelee weken na de jury-uitspraak was Nederland in
oorlogoorlog en werd een groot deel van Rotterdam met de
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grondd gelijk gemaakt. Het Van Ommeren Monument zou
err nooit komen. Met architect Boeken bleef Wezelaar in
contact.1688 Voor zijn Holimagebouw in Amsterdam zou
Boekenn in 1944 weer de samenwerking met Wezelaar
zoekenn nadat hij zich in 1941 als recensent zeer lovend
hadd uitgelaten over Wezelaars grootste opdracht uit deze
jaren,, zijn beeld Moederen kind (oc74,afb. p. 101) voorde
gemeentee Amsterdam.
Inn april 1938 werd Wezelaars 'model vooreen vrijstaandd beeld voor den tuin van de Meisjes Burgerschool' in
dee Euterpestraat (tegenwoordig Gerrit van der Veenstraat)
goedgekeurd.. In de zomer van 1936 was hem al de opdracht
verleend'tott het maken van een model vooreen vrijstaand
beeldje,, hoog ca. 1.20 m [...] om een in nader overleg met
denn Stadsarchitect te bepalen plaats in een der parken'.l6(J
Wezelaarr ontving ƒ 500,- voor het model en toog aan de
vergrotingenn uitvoering in steen, waarin hij werd bijgestaann door de uitvoerder Toon Radecker, een broer van
John.. In september 1939 werd er nog gehakt, begin decemberr werd het beeld geplaatst. Boeken schreef: 'In het geheel
niett duister van symboliek, maar eenvoudig van voorstellingg en mooi van plastiek is het werk van Wezelaar, de
moederr met kind voor de Meisjes Hoogere Burgerschool
inn de Euterpestraat. In de eenvoudige omgeving van het
plantsoentjee en den gesloten voorgevel van deze school
komtt deze zittende figuur door haar vast omsloten maar
tochh beweeglijke plastiek veel grootscher uit dan men bij
haarr bescheiden afmetingen voor mogelijk zou houden.'
Daarvoorr had Boeken zijn kritiek geuit op de duistere
symboliekk van nieuw bouwbeeldhouwwerk van Krop.1™
Niehauss selecteerde Moederen kind voor zijn publicatie
LevendeLevende Nederlandsche kunst uit 1942 en De Gruyter om-

schreeff het in een brief als 'representatief!...] vooreen
gerichtheidd of strooming onder de jongere beeldhouwers'.1"'' Esser wist zich later te herinneren hoe Bronner
inn het najaar van 1939 de steenklas op de Academie
binnenkwamm met in zijn hand een krantenfoto van
ditt beeld, om daarna uitvoerig over de compositaire
kwaliteitenn ervan uit te wijden.' —
WezelaarsWezelaars stellingen

Inn Wezelaars werk uit deze eerste Amsterdamse jaren
beleefdee de classicistische ontwikkeling, die rond 1930 in
Parijss zijn intrede had gedaan, zijn tweede fase en legde
hijj het fundament onder zijn beeldhouwkunst. Om beter
inzichtt te krijgen in de voorwaarden voor die beeldhouwkunstt waarmee 'Wezelaar uit Parijs' opzien baarde, loont
hethet zijn eigen, door Braat in 1942 opgetekende statement

weerr te geven. Braat werd in Wezelaars atelier getroffen
door'dee orde en stelselmatigheid wraarmee de werken en de
werktuigenn gerangschikt' waren en die ordening kenmerkt
ookk Wezelaars betoog. Vergeleken met de verhalen van zijn
collega'ss in hetzelfde boek, onderscheidde Wezelaar zich
alss de Latijn te midden van zijn 'noordse' collega's. Waar
Bronnerr filosofeerde over de toekomst van het vak, Krop
zijnn dadendrang tentoonspreidde en Radecker gezellig
mopperde,, is het Wezelaar die klaar en feitelijk te werk
ging.. Het is de in Frankrijk gewaardeerde intellectuele
kunstenaarr tegenover het excentrieke artistieke genie dat
inn Nederland meer in zwang was. Zelfs een geestverwant
alss Sondaar vreesde Wezelaars atelierbezoek waarbij deze
formeell maar diepgaand Sondaars werk ging analyseren
zoalss de Franse collega's dat van elkaar gewend waren. Dat
Wezelaarss ideeën in direct verband stonden met die van
Fischerr en indirect natuurlijk met die van Despiau, mag
blijkenn uit de volgende stellingen die zijn geabstraheerd uit
zijnn betoog.1"} Daarin wordt geen onderscheid gemaakt
tussenn het zogenaamde 'portretbeeldhouwwerk', de figuur
off welk onderwerp dan ook. Esser sprak terecht van 'een
zeerr eigen stijl'waarbij 'het maken vaneen beeld, of't nu
eenn kop of figuur is, in de eerste plaats een plastisch probleemm is'.174 Die gelijkschakeling van het portret met het
beeldd is niet zonder betekenis. Door de keuze van de classicistischee beeldhouwers voor het meest alledaagse en direct
voorr de hand liggende onderwerp - de moderne mens alss uitgangspunt voor hun zuiver plastische benadering,
namenn zij niet alleen afstand van de religieuze, politieke of
anderszinss belerende thematiek van de toegepaste beeldhouwkunstt van weleer maar benadrukten zij ook het
primaatt van de plastische vorm in hun kunst.
1.. 'In de kunst gaat het in de eerste plaats om de geestelijkee inhoud, in de tweede plaats om een perfecte uitvoering.'' Deze opmerking was gericht aan het Nederlandse
publiekk 'dat meestal gelooft dat de verdienste van ons werk
uitsluitendd in de overwinning van de technische mogelijkhedenn ligt'. Waar in de Franse wereld van de kunst met
zijnn oude tradities een strakke hiërarchie gold waarin de
specialistischee uitvoerders hun vaste plaats hadden, daar
moestt Wezelaar in Nederland uitleggen dat een 'volmaakte
artisann (uitvoerder) met een dichterlijken geest [...] nog
eenn zeer slecht beeldhouwer [kan] opleveren'. Omdat het
merendeell van zijn collega's uit de werkplaats was voortgekomenn voegde Wezelaar er diplomatiek aan toe dat
'wijj allen het grootste respect hebben voor den artisan in
sommigee collega's evenals voor de steenhouwers, gips-

enn bronsgieters, de niet-kunstenaars dus, de uitvoerders,
aann wie wij zeer veel verschuldigd zijn'.
2.. 'De opgave van de beeldhouwer is om een uiterlijk
enn innerlijk goed gelijkende weergave van het model te
maken.. Gelijkenis moet uit ieder detail van het beeld
spreken,, de spanning van de vorm moet overal gelijk aanwezigg zijn.' Fischer schreef: 'Een portretbeeldhouwwerk is
eenn abstract ding, plastisch en dynamisch, een kunstwerk
opp zichzelf en tegelijkertijd een psychologische studie van
hett model. De kunst van den beeldhouwer is deze twee
elementenn tot een ondeelbaar geheel te vereenigen [,..].
Off hij een zeer gedetailleerd portret maakt of een zeer
gestileerdd (stylisé), het uitgangspunt en de middelen zijn
dezelfde.. In beide gevallen moet de synthese gevonden
worden.' '
3.. 'In het wordingsproces van een beeld is er sprake
vann een intuïtieve, conceptuele fase -bepaling stand en
formaat,, keuze materiaal - en een uit voerende fase: het
eigenlijkee beeldhouwen (componeren). Bij dat componerenn wordt, binnen het kader van de onder 2. gestelde
opgave,, uitgegaan van een bepaalde natuurvorm. Dit wordingsprocess heeft met nabootsen niet te maken.' Fischer:
'Dee gegevens worden hem door het model verstrekt: vorm,
rythmeenn proporties. Al werkende bouwt hij hiermede
eenn kleine plastische wereld op, die, wanneer hij goed
gewerktt heeft den toeschouwer een ontroering geeft gelijk
aann die hijzelf eerst onderging. [...] In een portret moeten
dee details een geheel vormen, zij moeten, om dien rol te
spelenn juist geplaatst zijn ter versterking van de ondergane
ontroering,, elkander aantrekken en afstooten en op deze
wijzee de plastische harmonie verwezenlijken die het
gekozenn (en vooraf besliste) materiaal tot een levend kunstwerkk maakt.'
4.'Voorr slechts een enkeling [Wczclaar noemde in
ditt verband RadcckerJ is de combinatie van conceptie en
uitvoeringg weggelegd. Meestal echter gaan bij deze zogenaamdee taille directe de plastische waarden verloren in de
zuchtt naar spontaniteit.'Evenals 1. was ook deze opmerkingg speciaal voorde Nederlandse lezers bestemd. Zoals
dee autodidact hier in hoog aanzien stond, liefst nog van
bescheidenn komaf, zo had men in het a-sculplurale
Nederlandd een sterke voorkeur voor het directe houwen
inn materialen die van heinde en verre waren aangesleept:
natuursteen,, tropische houtsoorten. Boetseren, afvormen
inn gips en kopieéren in het stenen blok, dat alles waren

activiteitenn een oorspronkelijk kunstenaar onwaardig.
Mett name Bronner cultiveerde deze 'expressionistische'
gevoelenss terwijl hijzelf, en het merendeel van zijn collega's,, onder wie ook een echte 'Amsterdammer' als Krop,
dee puncteermachine binnen handbereik hadden. In de
praktijkk was er alleen sprake van een zeker behoud van
spontaniteitt waarbij de maatverhoudingen globaal op
hett stenen blok werden overgezet en de beeldhouwer zich
konn onderscheiden door zijn factuur. Opdrachtgevers én
kunstenaarss wilden tenslotte niet het risico lopen dat een
duurr blok steen werd verhakt.
5.. 'In de kunst gaat het niet om de voorstelling (wat)
maarr om de vormgeving (hoe). Die vormgeving staat op
zichzelff en ontroert. Een kunstenaar houdt nooit op zijn
vormgevingg te cultiveren: de afweging van proporties, het
accentuerenn van tegenstellingen, kwesties van evenwicht
enn beweging, de functie die het detail in het geheel vervult.
Ditt werk kan zeer langdurig zijn en er is moed voor nodig
omm telkens het behaalde resultaat te vernietigen.' Fischer
daarover:: 'Hoe juister men de details weet te plaatsen, hoe
meerr men er toe komt om hen te schrappen. [...] Zelfs
wanneerr men niet, om tot het doel te komen, alle details
uitvoert,, is het toch noodzakelijk hen zeer juist te voelen,
omm den beschouwer van de voleindigde portretbuste het
ideee van hun bestaan te geven. Dit werk kan zeer langdurig
zijn.. Men kan zich tientallen zittingen aftobben om een
detaill in evenwicht te brengen, zoodat het zijn maximum
geeft,, eenmaal geplaatst kan het gebeuren dat men tot de
ontdekkingg komt, dat dit op zijn beurt de verplaatsing van
eenn ander detail noodzakelijk maakt. Het is een veldslag
vann vormen en proporties, van lijnen en rythmen.'
Despiauu liet zijn modellen gemiddeld wel zestig zittingenn terugkeren. 'Je ne me presse pas. Ca durera un an s'il Ie
faut',, hoorde een model hem eens mompelen, even daarna
gevolgdd door de uitroep: 'J'ai trouvé la place de ma petite
oreille'.1^^ De klassicistische beeldhouwer ziet zijn onderwerpp zuiver plastisch: gelijkenis en karakter worden uitsluitendd in vormen bereikt. In alle delen tracht hij een
gelijkee spanning te leggen zodat, ongeacht vanuit welke
hoekk het bekeken wordt, eenzelfde expressie overkomt.
Overr fysieke gelijkenis wordt nauwelijks gesproken omdat
ditt subjectieve gegeven in ieders ogen verschilt. De ware
gelijkenis,, aldus het motto van Despiau. ontstaat wanneer
iederee centimeter van het portret in overeenstemming is
mett de wil van de maker. Van fundamenteel belang is de
voortdurendee aanwezigheid van een model, dat zich goed
concentreertt en bereid is voor een soms oneindig aantal

zittingenn terug te keren. Aandachtige observatie van de
uiterlijkee vorm, de stand, details en profielen. De kunstenaarr blijft zoveel mogelijk op de achtergrond: vooringenomenheidd zou tot stilering, zelfs karikaturisering kunnen
leiden.. Tijdens de ontdekkingsreis naar de vorm wil hij zich
niett verliezen in opmerkelijke details waardoor het evenwichtt zou worden verstoord omdat bepaalde facetten het
geheell gaan overstemmen.
6.. 'Figuratieve plastiek is dikwijls - als men door het
oppervlakk heenziet -abstracte plastiek van bijzondere
kwaliteit.. [...] Ik denk onder anderen aan het prachtige
beeldd van Marécbal Ney wat afgescheiden van de meesterlijkee details die allen uitmuntend hun functies in het geheel
vervullen,, van een zeldzame, bijna abstracte schoonheid
is.'' Fischer schreef dat het gebeeldhouwde portret een
'abstractt ding' was, 'plastisch en dynamisch, een kunstwerkk op zichzelf'.
Wezelaarr noemde zichzelf'zoowel anti-naturalist als
anti-abstract'.. De waarheid lag voor hem in het midden.
Zijnn taal moest vooreen ieder verstaanbaar zijn, tegelijkertijdd gaf hij zich de grootste moeite voor de vormgeving.
Daarbijj citeerde hij Brancusi die zijn abstracte kunst verdedigdee met de uitspraak: 'Ce que je fais c'est du réalisme
profond.'' Wezelaar werkte vanuit het tegenovergestelde
standpunt.. Zijn schijnbaar realistische portretten en
figuurplastiekenn spreken een zuiver plastische taal. Zijn
modell stelde hem een plastisch probleem en hij was eindelooss lang bezig met de perfectionering van de vormgeving
waarinn hij de innerlijke expressie wilde leggen. De zichtbaree werkelijkheid was voor hem het vertrekpunt naar
hethet plastische kunstwerk op zichzelf.
Tott zover de theorie. Wezelaars empirische benadering
vann het onderwerp, waarbij hij zijn model zag als een
volumee in de ruimte, bestaande uit proporties en profielen,
alss een constructie van onderdelen die vanzelf tot een eenheidd voeren, zowel plastisch als psychologisch, spreekt
hethet sterkst uit de portretten en figuren uit de jaren 19351940.. De strict objectieve benadering die zijn werkwijze
bepaaldee en zijn langdurig schaven aan de plastische vorm,
leiddee tot meeren minder geslaagde resultaten. Hoogtepuntenn zijn het borstbeeld van Frankje (oc 57, aft. p. 91)
uitt 1935 met het bollende achterhoofd en de ornamentele
oortjes,, het staande naakt uit 1936 (oc 61, afb. p. 96), de
virtuozee negertjes uit 1937 (oc 68-69, afb. pp. 96-97), de
moederr en kind (oc 74, afb. p. 101) uit 1939 en de kleine
vrouwenbustee (0C77) uit 1940. Stuk voor stuk beelden

waarinn de plastische veldslag heeft geleid tot een volstrekte
harmoniee van vorm en inhoud en de complexiteit van
compositie,, detaillering en profilering zich pas bij langere
beschouwingg blootgeeft. Waar in de grote naaktfiguur en
dee negertjes complete alzijdigheid is bereikt en de houding
vann benen en armen de compositie verlevendigden en
perfectioneren,, daar zijn de harlekijnen de danseres (oc 7172)) verkrampt geraakt door de hoge plastische ambities
vann de maker. Fascinerend hoogtepunt is de groep van de
moederr met kind, waarin de grote vorm zegeviert ten koste
vann de expressie van het symbool. Beide figuren lijken zo
hunn eigen gedachten te koesteren - zonder kind zou de
moederr goed voortkunnen op haar voetstuk-maar het is
dee leer van de vrije plastiek die hier tot manifestatie komt.
Inn de kleine vrouwenbuste in terracotta is de spanning van
dee vorm tot een maximum gevoerd. Uiterst afgewogen en
helderr is de plaatsing van de onderdelen onderling, subtiel
hunn overgangen en praktisch onzichtbaar zijn de details
diee tot het geheel bijdragen. De licht melancholische uitstralingg keert terug in de hiermee verwante, kleine buste
vann Radecker (oc 78, afb. p. to>} die eveneens op een verhoogdee plint rust, een element uit de renaissancistische
portretbeeldhouwkunst.. Dit borstbeeld vormde de
opmaatt naar de grote kop (oc79,afb. p. 105) waarin, evenalss in de andere portretten die uit opdracht zijn geboren,
ookk de keerzijde van de Despiaanse benadering zichtbaar
wordt.. Waar in de kop van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) van
enkelee jaren daarvoor de karakteristiek plastisch kon
wordenn vertaald, daar is het portret van Radecker wel erg
terughoudendd in zijn typering. In plastische zin is het een
buitengewoonn monumentaal beeld geworden maarte
eenzijdigg is de nadruk gelegd op de verheven dromer die
Radeckerr óók geweest moet zijn. In vergelijking met de
Radeckerkopp is het borstbeeld van Ren Vroom (oc 65)
eigenlijkk een van de meest geslaagde werken uit deze
periodee omdat hier het evenwicht tussen realistische
enn plastische verbeelding heeft geleid tot een compleet
autonoomm kunstwerk.
RondomRondom Despiau

Dee goede ontvangst van'Wezelaar uit Parijs'viel naadlooss samen met de groeiende Nederlandse interesse voor
dee moderne Franse beeldhouwkunst. Musea, kunstenaarsverenigingenn en kunsthandelaren organiseerden groepsen/off solotentoonstcliingen en de pers deed uitgebreid
verslagg van al het nieuwe. De spits werd afgebeten door het
Haagss Gemeentemuseum in 1936 waar conservator Gerard
Knuttel,, tien jaar daarvoor al voorvechter van het neo-

classicisme,, de tentoonstelling Hedendaagsche Fransche Kunst
organiseerde,, een overzicht met werk van onder anderen
Csaky.. Despiau, Laurens, Lipchitz en Maillol. die doorreisdee naar Arti et Amicitiaein Amsterdam.1"6 In een intervieww benadrukte Knuttel dat prominente beeldhouwers als
Krop.. Poleten Radeckcrhet werk van Maillol in Den Haag
warenn komen bewonderen en concludeerde: 'Het zou mij
nietss verwonderen wanneer ook de Nederlandsche beeldhouwkunstt een richting uit zou gaan. waarin het voorbeeldd van Maillol te onderscheiden zal zijn.'1"" In 193S
organiseerdee de Rotterdamsche Kunstkring een tentoonstellingg met modern Frans beeldhouwwerk van onder
anderenn Despiau, Kogan en Malfray. De laatste was op
datt moment leermeester van de in Parijs verblijvende
Charlottee van Pallandt. Voorlopig hoogtepunt van deze
zegepraall in het door het merendeel van de kunstcritici
nogg consequent als a-sculpturaal omschreven Nederland
wass de tentoonstelling Rondom Rodin. Honderd jaar Fransche
sculptuurr in de zomer van 1939 in het Amsterdamse
Stedelijk.I_ss Deze mammoetpresentatie van moderne
Fransee beeldhouwkunst, de grootste over dit onderwerp
ooitt gehouden, werd met 50.000 bezoekers dé vooroorlogsee publiekstrekker van het Stedelijk en de opmaat voor
dee eerste Sonsbeektentoonstelling van 1949 waar maar
liefstt het dubbele aantal bezoekers zich tegoed zou doen
aann moderne beeldhouwkunst. De catalogus van Rondom
RodinRodin moest na een maand worden herdrukt, de tentoonstellingg werd met drie maanden verlengd en de laatste
avondenn tot half elf opengesteld. De laatste maand werd
dee toegangsprijs verlaagd om zoveel mogelijk mensen in
dee gelegenheid te stellen deze tentoonstelling te bezoeken.
Err waren 364 werken van 5s kunstenaars te zien: van de in
18555 overleden Rude tot en met de in 1911 geboren Carton.
Rodinn was met 65 beelden vertegenwoordigd, gevolgd
doorr Despiau (28), Degas (27). Bourdelle {26). Maillol (23),
Carpeaux(i6),Daumier(i4),, Pompon (9}, Rude (9),
Baryee (7} en Dalou (5). Na deze historische inleiding was
dee hoofdmoot van de tentoonstelling gereserveerd voor
hethet heden: de scholen van Maillol (Bernard, Couturier,
Gimond.. Kogan, Malfray, Manolo) en Despiau (Auricoste,
Belmondo,, Bouret, Contesse, Cornet, Damboise, Dideron,
Osouf,, Wlérick, Yencesse). Van Bourdelle stamde eigenlijk
alleenn Germaine Richier af, terwijl Rodin meer tot reactie
dann tot navolging -Claudel, Drivier-had opgeroepen. De
buitenbeentjess op Rondom Rodin waren de vijftigers Csaky,
Duchamp-Villon.. Gargallo, Laurens, Lipchitz, Modigliani,
Picassoo en Zadkinc, de vernieuwers van weleer met hun
meerr of minder experimenteel gestileerde figuren en kop-

pen.. Meer dan 300 werken kwamen uit Frans museaal
bezit,, waarvan het merendeel uit het Museé Rodin. en verderr uit particuliere collecties zoals die van bronsgieter
Eugènee Rudier, Thannhauser en de beeldhouwers zelf.
Driee treinwagons vervoerden in meer dan 100 kisten de
werkenn van Parijs naar Amsterdam. In Nederland kon
menn putten uit de recente aankopen door Hannema (voor
Museumm Boymans) van Despiau (zx), Maillol (2x) en Rodin
(ix)) en door Knuttel voor het Haags Gemeentemuseum:
eenn Maillol (ik de France) en twee Rodins. Het Stedelijk
beschiktee inmiddels zelf over beelden van Despiau (sinds
1937).. Kogan en Rodin (de Skuteldragervan Calais, sinds
1930).. Andere Nederlandse bruikleengevers waren de Frans
georiënteerdee kunsthandel Buffa en dr. W. Landmann te
Amsterdamm (twee beelden van Maillol, en tekeningen van
Mailloll en Rodin). Vermeldenswaard zijn bruikleengevers
alss architect Henri Van de Velde (twee Maillols) en de
schilderr Permeke (Despiau).

Initiatorr van de tentoonstelling was David Cornells
Röell,, directeur van het Stedelijk Museum. Röell was een
waarwaar francophile. Na zijn studie in Utrecht had hij rond 1920
enkelee jaren in Parijs gestudeerd waar hij zich nauwkeurig
oriënteerdee op de laatste ontwikkelingen in de Franse
kunstt en zich voorgoed bekeerde tot Ie génie francais. Van
19222 tot 1936 was hij verbonden aan het Rijksmuseum,
waarr hij zich toelegde op de oude schilderkunst. Toen
hijj in 1936 werd aangesteld als directeur van het Stedelijk
Museumm gaf hij blijk van zijn grote voorliefde voorde
modernee Franse kunst door de organisatie van grote
evenementenn op dit gebied. ry Rondom Rodin was het sluitstukk vaneen serie van drie tentoonstellingen over moderne
Fransee kunst waarvan die in 1938, Honderd jaar Fransche
kunst,kunst, de meeste bezoekers had getrokken in de geschiedeniss van het Stedelijk tot dan toe. Röell zal een beroep
opp Wezelaar hebben gedaan vanwege diens persoonlijke
bekendheidd met een groot aantal van de Parijse beeldhouwerss en door zijn reputatie als'Franse'beeldhouwer.
Inn de huidige museumwereld is het praktisch ondenkbaar
eenn tentoonstelling van een dergelijke omvang en problematiekk als Rondom Rodin binnen een termijn van nog geen
tweee maanden te organiseren. Van 13 tot en met 26 mei
1939,, anderhalve maand voor de opening, verbleven Röell
enn Wezelaar in Parijs en legden gezamenlijk de atelierbezoekenn af waarbij Röell de keuze van het werk van de
jongerenn geheel aan Wezelaar overliet.lSü In zijn zakagendaa noteerde Wezelaar de afspraken met de kunstenaars,, de verzamelaars en de handelaren. In het programmaa werd ruimte ingebouwd voor diners met Despiau,

ceramistt Artigas en de weduwe van Bourdeile. Wezelaars
betrokkenheidd leidde ertoe dat de Franse criticus Charles
Aronson,, die in 1935 La sculpture contemporaineen France bij
dee Parijse Galérie Georges Petit had georganiseerd. Röell
beschuldigdee van plagiaat. 'C'est par mr. Wezelaar. quia
figurefigure a mon exposition que lui donne des conseils de la
fairee d'aprèsmon catalogue de prés ma conception', aldus
Aronsonn in zijn brief vol dik onderstreepte passages. Röell
wistt Aronson van het tegendeel te overtuigen waarop de
laatstee zich ongevraagd als adviseur opwierp en beeldhouwerss naar voren schoof die de tentoonstelling in
Amsterdamm nooit hebben bereikt. Nadat de keuze was
gemaakt,, stelde Röell zijn werkcomité samen. Naast
Radeckerr schijnt Wezelaar uit diplomatieke overwegingen
ookk Bronner en Krop als leden te hebben genoemd, een
voorstell waarop Röell niet is ingegaan. Zijn werkcomité
steldee hij samen uit conservator Sandberg, kunsthandelaar
joopp Siedenburg (eigenaar van Buffa en vertegenwoordiger
vann Musée Rodin) en Radecker en Wezelaar. De catalogus
werdd geredigeerd door de jonge museummedewerker
Hanss Jaffé. In het secretariaat nam de kunsthistoricus
Johnn Rewald plaats die in hetzelfde jaar een monografie
overr Maillol had gepubliceerd. De tentoonstelling stond
onderr auspiciën van de [.'Association Franchise d'Action
Artistique,, een instrument van het ministerie van Cultuur
inn Parijs dat flink investeerde in dit evenement. Kunstcriticuss Michel Florisoone was secretaris van dit verbond
enn schreef de inleiding voor de catalogus die door de
Nederlandsee propagandist van de moderne Franse beeldhouwkunst,, de kunstcriticus en literator Jan Engelman,
werdd vertaald.
Naa de selectie was het vooral de inrichting waarbij
Wezelaar,, nu in het gezelschap van Radecker, zijn aandeel
leverde.. Verder was hij min of meer actief bij alle persconferenties,, festiviteiten en andere ceremonies die naar aanleidingg van Rondom Rodin werden georganiseerd. Op het
'noenmaal'' dat op 23 september 1939 was georganiseerd
voorr de pers waren praktisch alle critici aanwezig die zich
inn de voorafgaande jaren verheugd hadden uitgelaten over
dee Franse invloed op de eigen beeldhouwkunst: Abas,
Vann Deene, Engelman, Niehaus en Sanders.lSl Op verzoek
vann Annie Romein gaf Wezelaar een rondleiding voorde
Bondd van kunstenaars ter verdediging van de kulturele
rechtenn (BKVK) en gedurende de tentoonstelling was er een
uitgebreidd lezingenprogramma. Jan Engelman sprak over
Fransee schilders die beeldhouwden, Gerard Knuttel gaf een
lezingg over Rodin en Maillol en uit Frankrijk kwamen verschillendee specialisten over om het Nederlandse publiek

verderr in te wijden: over Rodin (Georges Grappe van het
Muséee Rodin), Maillol (Raymond Escholiervan het Petit
Palais),, over Rude en Carpeaux (Paul Vitry) en over Despiau
(Claudee Roger-Marx). Na de verlenging tot 2 januari 1940
verhuisdee een gedeelte van de tentoonstelling naar het
Palaiss des Beaux Arts in Brussel, maareen aantal bruiklenenn bleefin Amsterdam achteromdat Frankrijk reeds in
oorlogg was.'82 Na de bevrijding konden enkele van deze
beeldenn voor betrekkelijk lage prijzen worden aangekocht.
Inn een interview aan de vooravond van de tentoonstelling
schetstee Röell de route van de tentoonstelling: Rodin werd
voorafgegaann door zijn negentiendc-eeuwse voorgangers,
dann volgde het eerbetoon aan Rodin zelf, vervolgens de
generatiee van Bourdelle, Despiau en Maillol die werd
geflankeerdd door de veertig jongeren uit hun eerde. Die
laatstee groep beeldhouwers werkte niet abstract 'want die
zijnn allen onder den veertig'aldus Röell met grote vanzelfsprekendheidd en hij vervolgde: 'De allerjongsten zijn weer
teruggekeerdd tot de oude klassieke vorm, willen van het
abstractee niets meer weten en tonen een afschuw van alle
buitennissigheden.. Dit moet het Hollandsche publiek
geruststellen,, denkt u niet?'lSi Röell doelde op tentoonstellingenn als Abstracte Kunst en Parijsche schilders, beide een
jaarr daarvoor in het Stedelijk te zien en slecht ontvangen
bijj het publiek. Dat de Nederlandse beeldhouwers op dat
momentt niet erg geporteerd meer waren van het avantgardismee waaraan de meesten van hen een kleine twintig
jaarr eerder, meestal in een ondergeschikte positie ten
opzichtee van architecten of schilders, hadden deelgenomen,, is niet verwonderlijk, maar genegeerd (zoals wel
eenss is beweerd) zullen zij de tentoonstelling over abstracte
kunstt niet hebben. De Kroniek wijdde er bijna een geheel
nummerr aan en hoewel de redactie enigszins zuinigjes
steldee dat 'het [... ] niet wel mogelijk [is] hun fde abstracte
kunst]] belang voor de kunst van ons tijdgewricht met recht
tee ontkennen', was de teneur van de vier artikelen-door
gastschrijverss Buys, Mondriaan, Kandinskyen Citroen uiteraardd positief. De laatste bond zelfs de strijd aan met
dee Nieuwe Zakelijkheid 'die de klemtoon op het voorwerp
legtt en het zoo kunstigg weergeeft, dat van de kunst niets
overblijft,, f...] die op het verleden gericht is, omdat zij niet
aann de toekomst gelooft. [... ] De abstracte kunst daarentegenn gelooft aan het leven, aan de vernieuwing van het
levenn door den geest. Zij is optimistisch. En daarom is het
eenn daad van geestelijke moed, om op het oogenblik dat
hethet levenspessimisme der nieuwe zakelijkheid triomfeert
inn Holland een tentoonstelling van abstracte kunst te orga-
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niseeren,, die nel zoo onpopulair zal zijn als de abstracte
kunstt groot is aan geestelijke beteekenis voorbeden en
toekomst/'8-** Dat \\'ezelaar en een groot aantal andere
Nederlandsee kunstenaars het beleid van het Stedelijk met
interessee volgden en zelfs steunden, mag blijken uit de
gemeenschappelijkee verklaring die zij in vier landelijke
dagbladenn van 5 april 1939 lieten opnemen, twee maanden
voorr dee opening van Rondom Rodin.1^ Directe aanleiding
wass de tentoonstelling Parijsche schilders geweest, de tweede
'Franse'' van Roel] met werken van Bonnard. Braque, Léger,
Matisse,, Picasso en anderen, waarop kennelijk veel kritiek
wass geweest. 'Waardering voor directie Stedelijk Museum'
wass de kop van het artikel waarin werd verklaard dat de
ondertekenaarss grote waardering hadden voor dit initiatiel
vann het Stedelijk dat blijk gaf'van een juist inzicht in de
taak,, die de musea in onss hedendaagsch cultuurleven
kunnenn vervullen'. De tentoonstelling was in hun ogen
mett grote kennis van zaken bijeengebracht en stelde een
iederr in de gelegenheid de ontwikkeling van de belangrijkstee Parij se schilders te bestuderen. De beeldhouwers
Havermans.. Krop, Radcckeren Wezelaar waren in het
gezelschapp van de schilders Gestel, Toorop en Wiegman,
dee architecten Merkelbach, Staal, Van Eesteren en Stam, de
kunstcriticuss Hammacher en de actrice Charlotte Kohier,
vriendinn van verschillende van voornoemden en op dat
momentt een naam die zeker gewicht in de schaal legde.
Dee recensent van de NSB-krant Het Nationale Dagblad
vermoeddee dat bovengenoemde kunstenaars waren
opgetrommeldd om met hun naam 'deze miserabele manifestatie'' van 'spitsvondige en zieklijke theorieën van de
"Parijschee School'" te moeten dekken. Hij riep hen op de
handenn ineen te slaan 'om een volgende tentoonstelling
vann gezonde en voorbeeldige werken tot stand te brengen'.
Omm zijn pleidooi enige kracht te verlenen, eindigde hij
dreigend:'Hett tij is gekeerd- of men het gelooft of niet!''8'1
Inn de pers werd naar aanleiding van Rondom Rodin
geconstateerdd dat de 'afdeeling abstracten' beperkt was
gehoudenn omdat deze richting een jaar eerder flink had
kunnenn uitpakken. De meeste aandacht ging nu uit naar
dee jonge beeldhouwers, merendeels uit de school van
Despiau.. De meest opmerkelijke reactie kwam van Theo
vann Reijn, sinds 1928 chroniqueur van de Nieuwe Beeldhouwkunst.' 8 "" Maillol was in Van Reijns opvatting de
meesterr van de synthese, immer op zoek naar de verhevenheidd van de natuur en zijn doel zonder zichtbare strijd
bereikend.. 'Wat zou toch de reden zijn. dat telkens een
nieuww geslacht weer ter schole gaat bij het oude Griekenland?',, vroeg Van Reijn zich af om te wijzen op de 'gezonde

enn rijpe kunst die wijst naar de schoonheid van de natuur
enn het intense leven' van 'jongere synthetici' als Gimond,
Wlérick.. Drivier, Poisson, Cornet, Yencessc, Pompon.
Poupelet,, Pa ray re, Orloff. Manolo, Kogan en Hernandez.
Overr de modernisten van weleer liet Van Reijn zich nogal
schamperr uit. Zij verstoorden de harmonie, deelden het
geheell in fragmenten op: 'hun kunst ligt voor ons op de
snijtafel.. [...] De dwaasheid die inn sommige Hollandsche
bladenn is verkondigd dat bijv. Archipenko de groote Stijlvernieuwerr is ofdegroote vernieuwer van de sculptuur in
dee 20ste eeuw is geweest, moet hier recht gezet worden.
Wantt ik dacht dat wij geen stijl hadden. Wat heeft hij dus
kunnenn vernieuwen? En ook de sculptuur is niet door hem
vernieuwd.. Dat zou men wel van Maillol kunnen zeggen.'
RondomRondom Rodin, de tentoonstelling waarin Wezelaar e
groott aandeel had in organisatorisch opzicht, werd gehoudenn op een moment dat hijzelf en de Nieuwe Beeldhouwkunstt in Nederland zijn grootste triomfen beleefde. Iets
vann de ongemakkelijke verhouding tussen de abstracte
off non-figuratieve richting enerzijds en de klassicistische
off non-abstracte anderzijds, tussen de vernieuwers van
weleerr en de vernieuwers van het moment zelf, kwam in
dee commentaren van de Nederlandse kunstcritici en beeldhouwerss zo nu en dan naar boven. Het conflict was latent
aanwezigg al speelde het - nog - niet tussen de beeldhouwerss onderling, eenvoudigweg omdat die eerste richting
wass gefuseerd met de tweede en zich ook uitte in min of
meerr naturalistische portretten en naaktfiguren. Nadat
beginn 1941 triomfantelijk was vastgesteld dat er in Nederlandd een beeldhouwkunst groeide (Bronner), neen, zelfs
bestondd (Braat), zorgde de instelling van de Kultuurkamer
vooreenn voorlopig einde van deze groei.'8S
Laren Laren

Dee verhuizing naar Laren in het voorjaar van 1940 was
eenn bewuste keuze. Nu de grote opdrachten in aantocht
leken,, wilde Wezelaar ongestoord kunnen werken en de
sociaal-artistiekee formule van de Zomerdijkstraat, in combinatiee met de gastvrijheid van zijn vrouw, liet dat niet toe.
Wezelaarr streefde naar plastische perfectie in zijn beeldhouwkunstt en de weg daarheen was lang, moeizaam en
vroegg om uiterste concentratie, zeker voor iemand met
beperktee fysieke krachten. Uit verschillende brieven kan
wordenn opgemaakt dat hij reeds in 1937 aanstalten maakte
omm te vertrekken en ook zijn afwerende houding in de
NN K B als het ging om bestuursfuncties geven aann dat hij
zichh zoveel mogelijk wilde afschermen van het openbare
leven.. In 1939 wekte Andriessen Wezelaars interesse voor

dee atelierwoning in Heemstede van de kort daarvoor overgeenn reden tot paniek want er kwam een actieve particuledenn beeldhouwer Van den Eijnde 'horende dat de Zomcrlieree markt op gang waarvan tal van kunstenaars profidijkstraatt al veel van zijn "charme" voor jullie verloren
teerden.1^^ Via Huinck & Scherjon liep de verkoop van
heeft'.1^99 'Ces casernes d'artistcs comme Ie ZomerdijkWezelaarss werk door tot in 1944 en alleen al van zijn
straatt sont toujours des endroits intenables et je vous
ponyveulenn (oc 88,afb. p. 124) uit 1941 verkocht hij acht
félicitee de 1'avoir quittéc', schreef de schilder Étienne
exemplaren.. Het Rijk kocht in 1941 de tors van Karpoff
Bouchaud,, een vriend uit de Parijse jaren, aan Wezelaar
(occ 45,afb.p. 65) uit 1932 aan en Kröller-Müller verwierf
li)
inn 1940. ° Om de aankoop te kunnen doen, verkocht
inn 1942 het ponyveulen en in 1944 de kop van Radecker
Wezelaarr het door zijn schoonvader gebouwde huisje
(occ 79,afb.p. 105). In 1942 begon ook de opdrachtenstroom
inn Oisterwijk.dat sinds 1926 zijn eigendom was. De verweereenn beetje op gang te komen. Een belangrijk contact
huizingg naar Laren was voldoende nieuws voor de
wass de Rotterdamse reder en koopman Willem van der
HilversumscheHilversumsche Courant om te vermelden. 'Beeldhouwer
Vorm.I(j66 De eerste schriftelijke contacten met Van der
H.M.. Wezelaar vestigt zich te Laren', kopte de krant op
Vormm dateren uit de zomer van 1942 toen Wezelaar schreef
55 maart 1940 om te vervolgen met: 'De bekende moderne
datt het hem speet te hebben vernomen 'dat er niets kan
beeldhouwerr H.M. Wezelaar, uit Amsterdam, heeft [...]
komenn van hetgrootc beeld welk ikmet uw medewerking
alhierr de ateliers gekocht aan de Velthuysenlaan, vroeger
hooptee te realiseeren'. Wezelaar toonde zich bereid ook
hett eigendom van den beeldhouwer Mendes da Costa'.
kleineree opdrachten van particulieren te aanvaarden en
Ontroerendd is het welkomstbriefjc van Radecker: 'alleen
steldee voor Van der Vorm met een borstbeeld te vereeuwiwill ik jullie verwelkomen in het nieuwe huis met de nieuwe
genn met het argument dat het hem 'niet onwaarschijnlijk
atelierss en dat het jullie daar goed gaat en dat Han veel
[leek]] dat vroeg of laat door uw omgeving een dergelijk
19
mooiee dingen er maken kan. Veel is niet direct noodig.' '
borstbeeldd zal gewenscht worden'. Met behulp van foto's
Nabijj de oude korenmolen, de laatst overgebleven
konn het poseren tot het minimum worden beperkt maar
molenn in het Gooi, had architect Kropholler in 1911 in
Vann der Vorm gaf cryptisch te kennen nog niet zo ver te
opdrachtt van Mendes da Costa een woonhuis annex atelier
zijnn 'dat ik behoefte heb mijzelf te doen vereeuwigen'.19"
inn Gooise stijl gebouwd.192 Een monumentaal bouwwerk
Vann der Vorm was sinds 1937 president-commissaris van
mett vrijwel gesloten bakstenen muren onder een plastisch
dee Holland-Amerika-Lijn en had in die functie in 1933 De
bollend,, rieten dak en door zijn mengelmoes van traditioMonchyy van Phs. van Ommercn's Scheepvaartbedrijf naar
nelee en eigentijdse elementen typisch kropholleriaans.
dee lijn gehaald. Het was De Monchy die Wczclaar in 1942
Hett woonhuis stond aan de Engweg, het atelier - verdeeld
bijj Van der Vorm introduceerde.198 In datzelfde jaar resulinn een kleiner teken- en een hoog bceldhouwatelier teerdee dit contact nog in een opdracht vooreen decoratief
haakss daarop aan de Velthuysenlaan. In dat grote atelier
relieff met pluimvee voor Van der Vormsprivé-boerderij in
hadd Mendes in 1915 het model voor zijn monument voor
dee omgeving van Werkendam (oc 97), in 1943 gevolgd door
ChristiaandcWett voltooid. Ter bekroning van zijn vooropdrachtenn voor portretten van de overleden Hollanddeurr had Mendes in 1913 een beeld in zandsteen gehakt
Amerika-LijndirecteurJ.. Rypperda Wierdsma (oc 103) en
vann een geknielde mannenfiguur die zijn rechterhand
vann B.E. Ruys, telg uit een bekend geslacht van Rotter19
opsteektt in een luisterend gebaar, Welkom getiteld. ' Na
damsee ondernemers (oc 109).199 Dirk Hannema, die de
Mendes'overlijdenn was dit beeld door de erven verwijderd
kunstverzamelaarr Van der Vorm van meet af aan had
enn Wczclaar verving het in 1941 dooreen sterk op Fischers
geadviseerdd en diens collectie ook na Van der Vorms overMallorcaansee vrouwen geïnspireerd beeld in kalksteen
lijdenn in 1957 zou beheren, kwam in 1943 op Wezelaars
vann een staande vrouw die in haar armen een korenschoof
eerstee voorstel terug. Hij informeerde schriftelijk bij
enn een lam draagt, de grond waarop het huis staat symboWezelaarr of deze zou voelen voor de opdracht Van der
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liserend.'
Vorm,, als oprichter en oud-voorzitter van de Stichting
Museumm Boymans, te portretteren. Hannema's verbintenis
Eenn maandna de verhuizing werd Nederland door
mett de Kultuurkamer zal een'verpakte'constructie voor
dee Duitsers bezet en was het, door de instelling van de
dee beeldhouwer hebben uitgestotenen om niet tot de
Kultuurkamerr in 1941, snel gedaan met de grote openbare
Kultuurkamerr te hoeven toetreden, zal Wezelaar van de
opdrachtenn waarop Wezelaar zich had voorbereid. Twee
opdrachtt hebben afgezien.200 Toen Hannema Wczclaar
jaarr lang zou hij zelfs geen enkele opdracht krijgen, al
diezelfdee voorwaarde stelde om in aanmerking te kunnen
zijnn pogingen daartoe ten spijt. Toch was er vooralsnog

komenn voor de uitvoering van een beeld voor het graf van
zijnn ouders, kon Wezelaar de opdracht wederom niet aanvaarden.. Hannema's bewondering voor Wezelaar wa.s
echterr sterker dan zijn politieke voorkeuren hij heeft
Wezelaarr verder met rust gelaten. Precair was de situatie
toenn Gerdes aankondigde met Seyss-Inquart het atelier in
Larenn te willen bezoeken. Wezelaar wist hieronderuit te
komenn maar ook Gerdes verbond geen consequenties
aann Wezelaars terughoudende opstelling. Dat zijn neoclassicistischee verbeelding van de moderne mens, deze
'gezonde'' kunst, in trek was bij de nieuwe machthebbers
wektt geen verbazing. Het leidde eind 1941 tot de aankoop
doorr Gerdes van de tors van Karpoff (oc45,afb. p. 65) en
tott de ongevraagde afbeelding van de grote naaktfiguur
uitt 1936 (oc ói,afb. p. 96) in het 'bruine'tijdschrift De
Scliomvv in 1942.
Viaa deconstructie van een particulier comité kon
Wezelaarr in de jaren 1942-1945 wel openbare opdrachten
uitvoerenn voor de gemeente Hilversum, het Rijksmuseum,
hethet Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en het Provinciaal
Waterleidingbedrijff Noord-Holland. De kunsthistoricus
Jann Gerrit van Gelder, in die jaren directeur van het Rijksbureauu voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag,
hadd al eerder enthousiast over Wezelaar geschreven en
maaktee zich in [942 sterk voor diens ontwerp voor het
postumee portret van Rijksmuseumdirecteur Schmidt
Degener,, een prijskamp waarvoor ook Henriet en Sondaar
- d ee latere winnaar- waren gevraagd (oc 91).2m Van Gelder
bemiddeldee verder in deze jaren bij de verkoop van een
beeldd aan architect Piet Donk. Een trouwe verzamelaar
werdd de Rotterdamse zakenman Ad van Son. een vriend
vann Alex de Haas en Jan Wiegers.202 Van Son liet niet alleen
zijnn dochter Imeke portretteren (oc 94) maar hij kocht ook
hett derde exemplaar van het borstbeeld van Lenyuit 1935
(occ 56) en het eerste gietsel van het grote staande vrouwelijkk naakt (oc95,afb. p. 118} dat Wezelaar in 1943 maakte,
éénn van de twee grote beelden uit deze oorlogsjaren. Naast
Vann der Vorm, Van Gelder en Van Son was het Ben Vroom
diee Wezelaar in de oorlogsperiode volop steunde met
enkelee kleinere en één grote opdracht. Hun contact hernieuwdee zich toen Vroom met vrouw en kinderen door de
Duitserss uit zijn Amsterdamse huis was verjaagd en zich
hadd gevestigd in zijn buitenhuis in Bussum. Voor Vroom
maaktee Wezelaar enkele kleine dierplastieken (oc 302),
eenn - onbekend en waarschijnlijk onvoltooid - portret van
zijnn vrouwen een crucifix voor zijn zoon (oc 114}, de kunsthistoricuss Nico Vroom. Een grote opdracht vooreen tuinbeeldd werd uiteindelijk niet afgeleverd omdat de familie

naarr Amsterdam kon terugkeren en daar geen plaats was
voorr het beeld. Het gipsmodel van de Jongen met eend (oc 111.
afb.. p. 125) was inmiddels wel gereed en het loon betaald
maarr Vroom zag af van de gieting in brons en liet Wezelaar
hett gipsmodel behouden met vrije bestemming.2üï
Eenn opmerkelijke transactie sloot Wezelaar met de
Alkmaar.see koopman en kunstverzamelaar Dik de Wolff
Peereboom.. een vriend van Charley Toorop en Radeckcr.
Inn ruil voor een half mud tarwe en een doos smeerkaas
leverdee Wezelaar een klein terracotta naakt (oc 84) uit 1941
aann deze koopman die in 194^ nog een beeld-het terracottalamm (oc 98) uit 1943-kocht dat deze op eigen initiatief
inn Antwerpen in brons liet gieten. Dat het geen vetpot was,
magg blijken uit het feit dat Wezelaar voor het eerst - en het
laatstt - in zijn leven leerlingen aannam, 'des amateurs'
zoalss hij aan Eickhoff meldde. Gedurende de jaren 194119444 gaf hij les aan een viertal Gooise dames en de jonge
beeldhouwerr Kees Keus, wat hem jaarlijks toch enkele
honderdenn guldens opleverde.:ü-+ Als laatste middel om
dee inkomsten op peil te houden besloot Wezelaar tot de
verkoopvann meubilair en kunstwerken van zijn ouders
mett de eerder gememoreerde verkoop van een schilderij
vann Cornelis Troost aan het Rijksmuseum als belangrijkste
inkomstenbron.2ÜS S
Medioo 1941 diende de Kultuurkamer zich aan, eind van het
jaarr was het een feit. Door het lidmaatschap te weigeren
kwamm een kunstenaar niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachtenn en -tentoonstellingen en steun uit het
Voorzieningsfonds.. Dat Wezelaar heeft getobd over de
toetredingg mag blijken uit het formulier dat zich in het
Nederlandss Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
bevindt.. Het is volledig ingevuld maar niet ondertekend!2"6
Zijnn laatste contributie voor de N K B betaalde Wezelaar in
1941.. Toen hij erin 1943 door voorzitter Klinkenberg op
werdd gewezen dat hij zijn verplichtingen voor 1942 en
19433 nog moest voldoen, zei hij zijn lidmaatschap op. 2 t r
Feitelijkk was de Amsterdamse afdeling van de N KB opgehoudenn te bestaan na de ledenvergadering van maart 1942
waaropp de toetreding tot de Kultuurkamer ter discussie
wass gesteld.208 Terwijl Wezelaar naarstig solliciteerde
naarr werk zag hij in 1942 en 1943 noodgedwongen af van
opdrachtenn van de gemeenten Rotterdam en Amsterdam,
respectievelijkk een beeld voor een park en een monument
terr herdenking van de literaire beweging van 1880. Als
redenn gaf hij op 'momenteel te zeer door andere opdrachtenn in beslag genomen' te zijn. De collega-beeldhouwers
zagenn kennelijk een raadgever in Wezelaar in deze moei-

lijkee tijden. In cen brief uit augustus 1940 drukte Mari
moedd gekregen, ik was ook een beetje kakkerig. Er is veel
Andriessenn Wezelaar op het hart te komen naar de algeangstt aanjagerij bij van weerskanten, (met geweld) Ik denk
menee ledenvergadering van de NKB omdat hij geloofde 'dat
well we er toch in moeten, maar dan heb je toch je stand
err rare dingen gaande zijn en 't is zaak toch op z'n hoede
opgehouden,, als Hollander. Straks moet je samen werke
tee zijn. jij bent een van de heel weinigen die een goed en
mett Poleten konsorte. Lijkt me vreeselijk. Enfin. Mijn
objectieff oordeel hebben, de rest is stom of op een andere
groeten.'2122 jan Havermans was als vice-voorzitter van de
wijzee geïnfecteerd, ik behoor tot de eerste groep.'2°fJ Ruim
NN KB aanvankelijk voor toetreding tot de Kultuurkamer
eenn jaar later beklaagde Andriessen zich bij Wezelaar over
geweestt en had zelfs jongere collega's daartoe aangezet.21 >
hett mislopen van een opdracht voor Roosendaal omdat
Voll zelfbeklag schreef hij niet lang daarna aan Wezelaar:
zijnn mededingers Stauthamer en Vos 'beiden het briefje
'Datt ik er indertijd toe gekomen ben een briefje naar
zonderr slag of stoot geteekend hadden! [... ] In elk geval
Denn Haag te schrijven heeft me met afgrijzen over mezelf
hadd S. mij moeten waarschuwen dat hij zo deed. De burgevervuldd en zeifs later toen ik trachtte mezelf onder het vermeesterr zei ook dat hij het niet onmogelijk achtte dat het
grootglass te nemen was de uitkomst zoo sinister dat alle
Dep.. toegegeven zou hebben als we alle drie voet bij stuk
lustt tot verkeer met anderen me verging. Na eenigen tijd
gehoudenn hadden. Intusschen ben ik de opdracht kwijt.
benn ik er toe overgegaan om de papieren, die ik ter invulVanmorgenn krijg ik daarvan bericht en ook de mededeling
lingg toegestuurd gekregen had, te retourneeren met een
datdat binnen eenige dagen de kultuurkamerverordening van schrijven,, waarin ik meedeelde, dat het me onmogelijk
krachtt wordt, dat iedereen die het formulier niet teekent
was,, ze in te vullen. Een maand geleden kreeg ik ze weer
geenn lid wordt en dan geen opdrachten, ook van particuterugg met het bevel ze zoo spoedig mogelijk ingevuld terug
lierenn mag aanvaarden!! Het ziet er lief uit. Er zal eerdaags
tee sturen. Om de zaak toen maar kort te maken heb ik ze
well vergaderd worden in Amsterdam. Mij is het onduideverbrand.. Deze gebeurtenis heeft me eenigszins verlicht,
lijkk wat ons nu te doen staat - het martelaarschap heeft
maarr toch blijft bestaan, dat ik van mezelf gezien heb, dat
weinigg aantrekkelijkheid voor mij, van een andere kant
eenn mensch in angst, dingen doet, waarover hij zich zijn
hindertt 't me erg gedwongen te worden en bedreigd met
levenn kan schamen. En het griezelige van het geval is, dat ik
broodrooff en alles dan maarte doen. Ik zou het erg nuttig
voordee toekomst, ondanks de ervaring van het verleden,
vindenn als je erbij kon zijn in Amsterdam omdat ik in je
nogg niet zeker weet, of ik mij beter zal gedragen als me de
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oordeell en objectiviteit veel vertrouwen heb.' Ook in de
duimschroevenn worden aangezet. Ik heb de hoop, dat ik
contactenn met Radecker. Havermans en Van Hall stond het
hethet er dan beter afbreng als voorheen.'21-*
lidmaatschapp van de Kultuurkamer centraat. Dat er valse
[nn het contact met Bronner bieef de focus geheel en al
geruchtenn de ronde deden over de aanvaarding van opengerichtt op de beeldhouwkunst waarbij de professor niet
baree opdrachten, veelal geboren uit jalousie de métier in deze naliett aan te geven dat hij Wezelaar als zijn enige gesprekstijdenn van schaarste, blijkt uit een briefkaart uit 1942 van
partnerr beschouwde. De oorlogsomstandigheden verVann Hall waarin deze aan Wezelaar schreef: 'Ik was blij
taaldenn zich misschien alleen in de somberheid waarmee
vann je te hooren dat, wat ik gehoord had, niet waar blijkt te
Bronnerr kond deed van zijn werkzaamheden als beeldzijn.. Het is wel treurig dat zooiets, waar we anders met toehouwerr en docent, een geestesgesteldheid die inn 1944 zou
wijdingg aan zouden meewerken, nu voor ons onmogelijk
leidenn tot een maagaandoening. Gezamenlijk bezochten
gemaaktt is. Ik had gedacht deze week in Laren te zullen
zee in 1941, op uitdrukkelijk verzoek van Bronner, uitvoerig
komenn - ik had je graag eens opgezocht, maar het is niet
dee tentoonstelling van de Prix de Rome die door Johan
gelukt.. Kom je zaterdag nog in de stad? - een vergadering
Limperss was gewonnen en in 194411am Wezelaar als vervann de N.K.B, lijkt me overigens niet meer actueel. Jij
vangerr van de zieke Bronner de toelatingsexamens af voor
schijntt dus ook niet aan 't werk te kunnen komen? Bij mij
dee Rijksakademie. Uitvoerig was hun correspondentie
is'tt zoo dat ik in ernst uit de kunst zou willen treden-en
overr Braats publicatie Vit de werkplaatsen der beeldhouwers
nuu zal me dat door de "Bezettende Macht" nog verboden
waarvoorr Bronner weinig waardering kon opbrengen
worden!! Ik hoop je nog eens te zien.'21' De met een nicotiterwijll Wezelaar juist de mogelijkheid wilde aangrijpen
nee verg iftig ing en een liesbreuk tobbende Radecker schreef
omm zijn ideeën voor het voetlicht te krijgen. Bronner had
twijfelendd doch vastberaden aan zijn vriend: 'Han, Ik merk
eenn weerzin tegen het getheoretiseervan anderen en wilde
zooo dat er veele menschen niet in de K.K. gaan. Ik was in
bovendienn zijn Hildebrand-monument nog niet aan de
A'damm en nu zoo in Bergen en omstreken. Ook ik heb de
openbaarheidd prijsgeven. Uit de correspondentie tussen

Braatt en Wezelaar blijkt dat Brormer zich op eenbepaald
momentt zelfs had teruggetrokken en het is waarschijnlijk
dankzijj Wezelaar dat Bronner uiteindelijk toch toestemmingg gaf Waarop het boek alsnog met Bronners hoofdstuk
konn openen. Dat Jacobs van den Hof-door zijn technische
begavingg een 'uitstekend bindmiddel', aldus Braat - aan het
boekk was toegevoegd en daar de plaats innam van de 'foute'
Polett was ook op suggestie van Wezelaar geweest. De totstandkomingg van dit boek, dat inzicht had willen geven in
debeeldhouwtechniekenn maar een pamflet was geworden
vann de Nieuwe Beeldhouwkunst, had zo nogal wat voeten
inn de aarde en dereacties waren niet minder gemengd.
Schilderr Hens van der Spoel had dit hinken op twee
gedachtenn onderkend toen hij Wezelaar in 1943 schreef:
'Omm nog even op dat boekje van Braat terug te komen. Ik
hebb het dus gelezen en me nogal vermaakt om al die onzin.
Watt hij jou daar laat zeggen kon ik nogal beamen, maar
hett is dan ook een vrij scherpe kritiek op het boekje zelf/-IS
Nieuwee contacten knoopte Wezelaar aan met de
jongee beeldhouwers Piet Esser-gcïntrodueeerd door Han
Richters-enn Willem Reijers en met Charley Toorop die
bijj Van der Leek in Blaricum bivakkeerde. Reijers, die door
Zadkinee was gestuurd, herinnerde Wezelaar in een brief
uitt januari 1942 aan hun plannen die zij geruime tijd daarvoorr in Laren hadden gemaakt.'Ik had mij veel voorgesteld
vann het werken bij U, maar een en ander zou te groote
kostenn met zich gebracht hebben. Hier (Bergen) kan ik
altijdd bij mijn Tante eten en woon voor niets, [k probeerde
nuu of John Radecker voor een dergelijk plan zou voelen
enn tot mijn verrassing stond Zed. er zeer welwillend tegenover.. [...] Met Prof. Bronner hoop ik, door toedoen van
vrienden,, deze weck nog kennis te maken. Het interesseert
mijj erg deze veel besproken man te ontmoeten, al hebben
nudee feiten mijn zoeken naar studiemogelijkheden achterhaald.'2'6 6
Enn dan was er nog de ifiner circle van Laren, het kunstenaarsdorpp dat teerde op zijn artistiek verleden van romanticii en wereldverbeteraars. Wczelaar sloot vriendschap
mett schilders als Leo Gestel, Gerard Röling, Jos Croin en
Raoull Hynckes, architect Wouter Hamdorff en verzamelaarr Vincent Willem van Gogh. Door een sterke incomptabilitédesbilitédes humeurs rees met Hynckes al snel een conflict
eenn vermakelijke briefwisseling opleverde.21~ 'Maar het
heeftt geen zin', schreef Hynckes op 18 november 1942, 'om
eenn omgang voort te zetten tusschen menschen die bij
elkaarr niet passen en die ten slotte zeer verschillende
gradenn van cultuur, kunstbegrippen en philosophische
levensbeschouwingenn op nahouden. [...] Verder zullen

wijj ook niet meer verschijnen in het café "Het Paard". Wij
weigerenn te zitten in een localiteit die alleen passend zou
zijnn voor het beest waarvan die gelegenheid de naam
draagt.. Met andere woorden, een stal. Mijn critiek op het
caféé daargelaten, geloof ik bovendien dat het gezelschap
niett goed samengesteld is. hetgeen op den duur wrijvingen
zall doen ontstaan en het twijfelachtige genoegen vaneen
surrogaatt kop koffie te drinken niet verhoogen zal.' Tijdens
dee opening van een tentoonstelling van Doevein 1943
vlamdee het conflict weer op om kort daarna alweer in
gewapendee vrede te eindigen. Toen Wczelaar echter in 1044
geldd inzamelde voor een cadeau voor de vijftigjarige Croin
weigerdee Hynckes botweg iets bij te dragen. Hij schreef:
'Ikk ben altijd een volkomen egoïst geweest, ik wil hiermee
zeggen,, dat ik wel een w.c. bezit maar geen kalender en dat
ikk in bepaalde bezigheden niet gestoord wil worden door
sentimenteelee en biographische aanteekeningen. Egoïsme
iss niet altijd ontdaan van élégance.'
Inn 1944 kwam Wezelaar weer in contact met de
architectt Boeken met wriehij in de jaren 1938-1940 had
samengewerktt aan de prijskamp voor het Van Ommeren
Monument.2188 Boeken had opdracht gekregen het historischee gebouw van deHollandsche Ingenieurs Maatschappijj aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam, het
zogenaamdee Holimagebouw, te renoveren (1943-1945) en
vroegg Wezelaar voorde uitvoering van twee allegorische
figurenfiguren ter bekroning van de voorgevel.219 De opdrachtgeverr gaf de voorkeur aan een ornamentele oplossing,
naarr aanleiding waarvan Boeken in zijn dagboek noteerde:
'Aann de ene kant is het toch wel veilig het gevaar voor afgezaagdheidd op die wijze te vermijden, maar aan de andere
kantt is het een probleem hoe op zo'n plaatseen bevredigendd resultaat met "ornament" te bereiken. Een edele
mensfiguur,, in haar plastische rijkdom voor de vastheid
vann een architectonische achtergrond is direct al iets. [...]
Ikk denk aan Brancusi met zijn wonderlijke plastische dingen,, maar op het gebied van architectonische plastiek is hij
nooitt verder gekomen dan zo iets en dat is meer een uiting
vann wereldvreemde simpelheid dan een sculpturale openbaring.. Eigenaardig, als je over dit soort dingen nadenkt
komm je tot de conclusie dat deze plastiek een algehele
onafhankelijkheid,, een absolute zelfstandigheid vraagt, en
die
datt een mensfiguur behalve op zich zelf staand, toch ook
vóórr of op andere wijze in verband met architectuur kan
optreden.'' Boeken vroeg Wezelaar om 'twee intelligente
figuren,, niet afgezaagd conventioneel en niet duister van
symboliek'.. Hij noteerde in zijn dagboek dat Wezelaarde
opgavee moeilijk vond maar er wel over nadenken wilde. 'Al

pratende;; zo schreef Boeken, 'kwamen wij op de rol die
Verr weij bij de bouw van de Beurs gespeeld heeft en over
diee van Vondel bij de bouw van het stadhuis van Jacob van
Campen.. Wezelaar zei dat hij ook wel eens behoefte had
aann iemand met een dichterlijke slinger in zijn hersens
diee hem zijn ideeën ter verwerkelijking in sculpturen kon
aangeven.. Dat was zo dikwijls een moeilijkheid die mer
plastiekk niet direct te maken had en dat toch zo ontbeerlijk
was.. Hij haalde er de reclameontwerpers en slagzinnenschrijverss van de grote warenhuizen bij die niets anders
dedenn dan ideeën lanceren, de hele wereld daarmee afreisdenn en schatten gclds verdienden [...]. Maar een goed idee
tee krijgen voor een paar beeldhouwwerken die het een paar
honderdd jaren moeten doen, dat is practisch onmogelijk.'
Zonderr het aan Wezelaar voor te leggen suggereerde
Boekenn aan het ingenieursbureau dat beide figuren respectievelijkdcc technische arbeid van vroeger-een zeventiende-eeuwsee scheepsbouwer - en van heden - een smid zoudenn uitbeelden.. 'Intussen moet Wezelaar nog zeggen
datdat hij daar wat in ziet en daarvan iets moois maken kan',
noteerdee Boeken. Over de uitbeelding van de historische
figuurfiguur maakte hij zich geen zorgen, wel over de moderne
smid.. 'En om plastisch iets tee maken van een arbeider in
overalll of met een lange broek, dat valt ook niet mee. Maar
misschienn valt het wel mee en voelt Wezelaar juist veel
hiervoor.. Zei hij niet onlangs dat hij graag iets zou maken
watt je elke dag zou kunnen tegenkomen?' Boeken had eerst
nogg tevergeefs twee Indische inboorlingen als onderwerp
aann de ingenieurs voorgelegd, daartoe geïnspireerd door
hethet negerpaar dat Wezelaar voor de Nieuw-Amsterdam
hadd gemaakt. Wczclaar is verder niet meer betrokken
geweestt bij het Holimagebouw dat de geschiedenis is
ingegaann als een manifest van de historiserende, NieuwZakelijkee principes van Boekens Groep '32, Dat Boeken
Wezelaarss autonome plastiek een belangrijke functie
toedichttee in de contemporaine architectuur, mag blijken
uitt zijn dagboekaantekeningen van 27 april 1944. Boeken
schreef:'Laatstt tijdens mijn bezoek aan Wezelaar viel
mijj bij het bekijken van zijn werk in zijn atelier en in zijn
woonkamerr op hoe ontzaglijk voornaam beeldhouwwerk
doet.. Ik vind lang niet al zijn werk mooi of wellicht juister,
langg niet alles van hem trekt mij aan, maar je voelt er een
plastischee kracht in. En ik geloof dat het die plastische
krachtt is die zo bekoorend werkt op de omgeving, die zo
voornaamm werkt. Ik voelde die adel zo sterk dat ik eigenlijk
niett zou weten waar zo'n stuk beeldhouwwerk in mijn
huiss op te stellen. Indertijd deed de houten figuur van
Hildoo Krop, die zeker veel minder edel was dan het werk

vann Wezelaar, het ook helemaal niet in de nis in de hal.
Misschienn is mijn interieur dat dan maar vol en onopzettelijkk is, niet geschikt voor zulke centra van plastische
kracht.. Dan zou het de moeite waard zijn mijn visie op
hett interieur eens te herzien ten behoeve van de toepassing
vann die adel van vorm.'
Dee schilder joop Sjollema verwoordde kort vóór de
oorlogg in een artikel in de Kroniek van Kunst en Kukuurdc in
zijnn kringen algemeen opgaande mening ten aanzien van
dee positie en de rol van de kunstenaar in oorlogstijd.220
Terwijll de horden naar geweld hunkerden moest de kunstenaarr ongehinderd door deze perikelen in volle concentratiee en in vrijheid 'iets goeds en iets zuivers uit dit leven
distilleren'.. Te midden van chaos en duisternis kon de
kunstenaarr niet anders doen dan te gehoorzamen aan 'de
wettenn van de harmonie'. Wezelaar heeft ook gedurende
dee oorlogsjaren blijk gegeven van diezelfde a-politieke
stellingname,, een afzijdigheid die nog werd versterkt door
zijnn vertrek uit de grote stad. In zijn brieven aan bevriende
collega'ss als Bronner en Eickhoff draait alles om de beeldhouwkunstt en slechts een enkele opmerking verwijst
naarr de situatie waarin zij zich bevonden. Begin 1942
deedd Wezelaar uitgebreid verslag aan Gerda en Gottfred
Eickhoff.2211 Hij beschreef zijn ateliers en meldde optimistischh dat het grote bestemd was voor de uitvoering van
opdrachtenn en het kleine voor het vrije werk. Een ideale
situatiee die helaas was verstoord omdat kort na hun verhuizingg de oorlog was uitgebroken en de opdrachten ingetrokken.. Hij had wel drie leerlingen die al enige maanden
tweee dagen per week kwamen werken. Het huis was moeilijkk te verwarmen, er was gebrek aan kolen en ze leefden
rondd de kachel als bohémiens. Wezclaar repte van 'des
problèmess au sujet de 1'attitude de 1'artiste en ces temps ei,
difficultéé que malhcureusement est loin d'etre résolu.
Quandd on se n'est jamais occupé de politique e'est difficile
jee trouve de ne pas être dupe.' Maar vervolgens ging hij
herinneringenn ophalen aan hun beginnende vriendschap
inn een tijd vol hoop en vrijheid. De aanleiding daartoe was
hett bezoek dat Wezelaar had gehad van Braat. Wezelaar
toondee graag zijn werk maar vond het moeilijk als iemand
mett een opschrijfboekje klaarstond. 'Mais enfin Ie public
Hollandaiss commence a s'inleresser un_tput petit peu a la
sculpturee et nous devons nourir tant que nous pouvons
cettee plante chét ive! Aussi c'est de la reclame [... ] i I faut
profiter.. fe te raconte tout e,a parceque quand j'ai re^u "mes
idees"" ecrit a la machine c,a n'était pas c,a et j'ai cherchc les
notess que j'avais fait dans Ie temps! Entre autre dans Ie
cahierr ou Gottfred et moi ont commence notre traite sur

laa sculpture, qui commenc,ait avec 1'homme sauvage avec
unee pierre arrondi dans la main et qui finit brusquement
avecc certe frase plein de 1'agresse: "En travaillant le plus
humblee artiste pratique des livres plein de theories". Tu
rigoleGottfredett moiaussi maistout demême^am'a
frappee que presque toutes les idees sont encore valable
pourr moi ace moment. On avait prevupresquetout.il
s'agissaitt seulement de pratiquer les choses la. Je suis tres
curieuxdee savoirsi e'est différent cheztoi.'
Gebuktt onder de theoretische bagage werkte Wezclaar
inn deze oorlogsjaren met meer en minder succes voort in
hett isolement van zijn Laren se atelier. De grote terughoudendheidd die ook uit zijn plastische benadering als portretlistt sprak, leverde hem nog weleens kritiek op van zijn
opdrachtgeverss die zich te weinig konden herkennen in het
eindresultaat.. Verstild en introvert is de expressie van de
portt ret reliëfs die hij van enkele kinderen maakte in een
verfijnd,, nauwelijks verdiept reliëf (oe 80 [aft. p. 109], 81,
85,86).. Eveneens ingehouden van uitdrukking en daardoor
sterkk van karakteristiek is het dromerige borstbeeld van
Frankjee (oc 87, afb.p. 109) waarde verbinding van hoofd
enn schouders door de vlechten fraaie plastiek oplevert.
Omdatt Wezelaars wens om Bronner te portretteren om
logistiekee redenen niet kon worden vervuld, zette hij een
borstbeeldd op van Breitner(oc 89) naar voorbeeld van
grafischegrafische en fotografische voorbeelden. De buste met
bolhoedd werd wel in gips gegoten maar - helaas - door
Wezelaarr nog vóór zijn verhuizing naar Amsterdam in
19466 vernietigd. Dezelfde monumentale aanpak karakteriseertt ook de voorname borstbeelden van Schmidt
Degenerr (oc 91)-eveneens vernietigd-en deGooise
notabell Luden (oc 93). Meerpersoonlijkgekarakteriseerd
enn intiemer van sfeer zijn de portretten van Imeke van
Sonn {oc 94), schilder Jos Croin (oc 96) en acteur jan Musch
(occ 104).222 Hoogtepunten uit de Larense periode zijn het
grotee staande naakt dat Wezelaar in 1943 boetseerde naar
hett model Puck(oc 95, afb. p. 118) en de jongen met eend
(oee 111, afb. p. 125) waarvoor Rölings zoon Niels poseerde.
Hett staande naakt is in houding en typering een naturalistischerr uitwerking van de staande negerin {oc 69.
afb.. pp. 96-97) uit 1957. Het spel van benen en armen is
minderr hoekig en daarom minder decoratief. Het beeld
vann de gehurkte jongen is een knappe compositie maar
doorr zijn thematiek nogal gedateerd. Terwijl de staande
vrouww aan het begin staat van Wezelaars naoorlogse ontwikkelingg is de jongen met eend te beschouwen als het
slotakkoordd van zijn neo-classidstische periode.

Ondertussenn verliep het huwelijk in huize Wezelaar uiterst
moeizaam.. Terwijl Wezelaar zich geheel concentreerde op
zijnn werk, stortte zijn levendige vrouw zich in het sociale
levenn van het verveelde dorp en een romance met Wouter
Hamdorfff bloeide op. Na twintig jaar huwelijk was de rek
eruitt en ook de geboorte van hun kind had niet kunnen
verbloemenn dat de karakterverschillen tussen beide ouders
tegroott waren. Om de huiselijke spanningen te ontvluchten,, verbleef Wil enige tijd bij de Radeckers in Groet terwijl
eenn dienstmeisje voor het gezin in Laren zorgde. Vanuit
kasteell Oost in het Limburgse Eijsden, waar Wil in 1943
mett de Radeckers logeerde bij het kunstenaarsechtpaar
Roosenburg-Goudriaan.. schreef ze aan haar echtgenoot:
'Ikk voel dat 't goed is dat we eens van elkaar zijn. [...] We
moetenn nu maar eens uitrusten van elkaar. John weet een
ateliertjee voor je in de stad. Ik zou graag willen dat je dat
nam.. Lr is een steenhouwer in en John kon't ook krijgen,
dann ging hij eruit -misschien kun jij 'took hebben.'t Is op
Rapenburgg "Weegewijs" is de naam - steenhouwerij. Ga je
err eens naar kijken, f...] Kun je wat werken nu? Ik hoop
'tt zóó. 't Is toch wel verdrietig dat alles ondanks goede wil
vann beide kanten zóó moeilijk gaat en ik snak ernaar om
onderr de ban van al die moeilijkheden uittekomen.'t Zou
goedd kunnen zijn. Ik peins er veel over hoe we 't nu eens
aann moeten pakken want zoo kan 't niet blijven. Zie weinig
mogelijkhedenn en ik wil niet zoo aan blijven tobben.' 2 ^
Inn de Hongerwinter fietste Wezelaar van Laren naar
Alkmaarr om in opdracht van ir. Van Gogh een schilderijtje
vann diens beroemde oom - opgerold in Wezclaars fietstas mett De Wolff Pecreboom te ruilen voor een vrachtauto
voll levensmiddelen. Van Gogh had de zorg over een aantal
onderduikerss en het einde van zijn voorraden was in zicht.
Wezelaarr vertrok op 7 februari om zes dagen later in
Alkmaarr te arriveren. Onderweg bivakkeerde hij bij
Wiegers.Havermans,, Worm, Radeckeren Harry Kuytcn.
Triomfantelijkk reed hij op 17 februari Laren binnen met
dee goedgevulde vrachtwagen waarvan heel Laren mocht
profiteren.. Als dank kreeg Wezclaar van de ingenieur een
tekeningg van Vincent van Gogh.224 De laatste oorlogsmaandenn in Laren waren grimmig. Duitse soldaten werden
ingekwartierdd in Wezelaars atelier en kanonnen werden
opgesteldd aan het eind van de straat. Vanaf april mochten
dee inwoners niet langer dan twee uur per dag hun huis verlatenn maar op 7 mei trokken de Canadezen Laren binnen.
Tweee maanden later schreef een verbaasde Alex de Haas
aann W'ezelaar: 'Ik hoorde zelfs dat je je mooie huis in Laren
opp zult geven om naar Amsterdam te verhuizen.'22>
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Opkomstt en ondergang van de
Nieuwee Beeldhouwkunst
Dee bloeiperiode van de Nieuwe Beeldhouwkunst en Wezelaars bijdrage
daaraan,, de strijd tussen de figuratieven en de abstracten die tot de
ondergangg van de Nieuwe Beeldhouwkunst zou leiden en het isolement
waarinn Wezelaar en zijn kunstenaarsvrienden terecht kwamen

Wezelaarr oog in oog met Henry
Muore'ss Family Group uit 1949Arnhemm (Park Sonsbeck),
zomerr 1952

Dee Nieuwe Beeldhouwkunst kwam rot bloei in de eerste
tienn jaar na de bevrijding. De grote vraag naar oorlogsmonumentenn werd de maatschappelijke legitimatie van
hett nieuwe fenomeen dat zich tot dusverre voornamelijk
inn expositiezalen bad opgehouden. Zo rond 1955 had de
opkomstt van de Nieuwe Beeldhouwkunst ingezet toen de
Nederlandsee Kring van Beeldhouwers (NKR) 7ich steeds
meerr was gaan manifesteren als een expositievereniging
vann moderne beeldende kunstenaars en minder als behartigerr van de sociale belangen van haar leden. Van die
opkomstt werd vanaf datzelfde moment uitgebreid kond
gedaann door de pers nadat in de voorgaande jaren het voorall de beeldhouwers zelfwaren geweest die in publicaties de
aandachtt hadden gevraagd voor de emancipatie van hun
discipline.. Toch was het in 1942 wederom een beeldhouwer
-- Leo Braat-die onder het mom van de explicatie van de
beeldhouwtechniekenn aan het onwetende publiek de voormannenn van de Nieuwe Beeldhouwkunst aan het woord
Het.11 In 1955 verwaardigde zich voor het eersteen kunstcriticuss van formaat, directeur Hammacher van Rijksmuseumm K roller-Muller, om de bloei van de moderne
Nederlandsee beeldhouwkunst te boekstaven en van een
uitgebreidee historische inleiding te voorzien.2 Voor de
afbeeldingg op het stofomslag koos hij een recent werk van
Wezelaarr een oorlogsmonument. Hammachers publicatie
verscheenn op het moment dat de eerste tekenen van de
naderendee ondergang van de Nieuwe Beeldhouwkunst
zichh al hadden afgetekend en daarmee is zijn boek een
eenzaamm monument geworden met een enthousiasme van
kortee duur. Hammacher zelfheeft nooit afstand genomen
vann zijn tekst uit 1955 maar het is veelzeggend dat in zijn
befaamdee Evolution-publicatie uit 1969 geen spoor meer
tee bekennen is van zijn aanvankelijke begeestering voor
dee moderne beeldhouwkunst uit eigen land.* De geruchtmakendee tentoonstelling Sonsbeck buiten de perken uit 1970
magg gelden als de definitieve en symbolische nekslag voor
dee Nieuwe Beeldhouwkunst, want het waren juist de
Sonsbeek-tentoonstellingengeweestt waarde Nederlandse
beeldhouwerss zowel gezamenlijk naar buiten waren
getredenn als zich hadden gemeten met de door hen zozeer
bewonderdee buitenlandse collega's. De recensent van
DeDe Volkskrant tekende uit de mond van een van de organisatorenn van de 1970-editie op: Toen in 1949 de eerste
Sonsbcek-tentoonstellingg werd gehouden, was dat een
avant-gardistischcc onderneming. Sonsbeek was een van de
eerstee openlucht-tentoonstellingen voorbeelden. Om te
voorkomen,, dat die tentoonstellingen een gewoonte en een
sleurr zou worden, hebben we dit jaar een nieuwe formule;

geenn beelden, die overal wel zouden kunnen staan, maar
speciaall voor Sonsbeek ontworpen "situaties", zoals dat
trouwenss de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende
kunstt is.'De sleur werd aldus verbroken en het was nog
verantwoordd ook! Die 'situatie-beeldhouwkunst' oftewel
LandLand Arl was eerder een reactie dan een vervolg op de
'beelden,, die overal wel zouden kunnen staan', de autonomee plastiek waarmee de Nieuwe Beeldhouwkunst zich
opp haar beurt had afgezet tegen de vertellende of symbolistischee bouwbceldhouwkunst uit de dagen van Cuypers,
Berlagee en de Amsterdamse School,
Hann Wezelaar heeft als geen ander een bijdrage geleverd
aann de bloeiperiode van de Nieuwe Beeldhouwkunst, als
organisatorenn als kunstenaar. Nadat zijn eerste huwelijk
wass gesneuveld in het Larense isolement van de oorlogsjaren,, werd de gehergroepeerde, ambitieuze en gelijkgestemdee beeldhouwcrsgemeenschap Wezelaars ware
familie.. De lijst van lidmaatschappen van advies-, aankoop-- en tentoonstellingscommissies, verenigingsbesturenn en jury's die hij in deze jaren bekleedde, is indrukwekkendd lang en ongeëvenaard door welke collega dan ook.
Binnenn een half jaar na de bevrijding trok Wezelaar de deur
vann zijn huis in Laren achter zich dicht om-voorgoedterugg te keren naar Amsterdam. In deVossiusstraatmetde
hoogg boven het Vondelpark uittorenende huizen, betrok
hijj een ruim bovenhuis (nr. 50) waarin de jaren twintig
architectt Wijdeveld zijn bureau had geleid en het blad
WendingenWendingen was geredigeerd. Via Kees Maks kreeg Wezelaar
kortt daarop de beschikking over een prachtig atelier op
hett Prinseneiland (nr. 24B) dat onderdeel uitmaakte van de
tweee ateliers-onder-één-kap die Maks' vader had gebouwd
voorr zijn zoon en diens leermeester Breitner.4 In de jaren
dertigg hadden Wezclaars jeugdvriend Henk Mastenbroek
enn Auke Komter er korte tijd hun architectenbureau
gevestigdd en het atelier volgens Nieuw-Zakelijke opvattingenn verbouwd. Het was in deze historische werkplaats
datt Wczelaar tussen 1947 en 1975 zijn monumentale
opdrachtenn zou uitvoeren.
Inn de zomer van 1947 trad hij in het huwelijk met de
zestienn jaar jongere beeldhouwster Liesbeth Dobbelmann
diee hij kort daarvoor had leren kennen als het schoonzusje
vann zijn vriend Bertus Sondaar. Liesbeth Dobbelmann
wass in 1917 geboren als jongste dochter in een gezin van
vierr meisjes en twee jongens. Haar vader was niet in de
voetsporenn getreden van zijn vader die in Rotterdam de
lucratievee 'S t oom-Tabaks fabriek Louis Dobbelmann'
hadd opgezet. Zoon Louis werd hereboerin Wiessclbij

Apeldoornn waar Liesbeth haar jeugd doorbracht. Voor
dee oorlog woonde zij enkele jaren in Parijs om piano te
studerenn bij de bekende Marcel Ciampi. Zij kreeg een verhoudingg met de Franse beeldhouwer (ean Osouf, waaruit
eenn meisje, Lucette genaamd, werd geboren. In de oorlogsjarenn studeerde Liesbeth Dobbelmann bij Bronner aan
dee Rijksakademie terwijl zij inwoonde bij haar zuster en
zwagerr Ton en Bertus Sondaar die zich in 1936, nahun
Fransee jaren, in Loenen aan de Vecht hadden gevestigde
ReizigerReiziger in beeldhouwkunst

Zijnn huwelijk met een jonge vrouw, de mogelijkheid
omm weer te reizen en contact te zoeken met buitenlandse
collega'ss en zijn ambitie als kunstenaar die door de oorlogsjarenn was geremd, leidden tot een uitbundige golf voor
dezee in wezen bescheiden en introverte man. De reputatie
diee Wezelaar in Nederland sinds 1935 had opgebouwd was
niett teloorgegaan tijdens de stilstand van het openbare
culturelee leven tijdens de oorlogsjaren. Vrijwel direct na
dee bevrijding werd hij gevraagd voor tal van commissies,
gemeenschappelijkee adhesiebetuigingen en andere activiteitenn die gepaard gingen met de explosie van goede
voornemenss en organisatiedrift in deze periode.6 Wezelaar
werdd mede-organisator van tentoonstellingen inbinnenenn buitenland, adviseerde in opdrachtcommissies, examineerdee eindexamens en jureerde prijskampen, en hij was
actieff bestuurder van de NK B waarvan hij in de zomer
vann 1945 weer lid was geworden. Geheel in lijn met zijn
bemoeienissenn met de tentoonstelling Rondom Rodin in
19399 stond zijn betrokkenheid bij tal van tentoonstellingen
inn de naoorlogse jaren waarmee het Nederlandse en buitenlandsee publiek kon kennismaken met de moderne
Nederlandsee beeldhouwkunst. In het voorjaar van 1946
werdd Wezelaar benoemd tot lid van de 'Commissie voor
dee organisatie van tentoonstellingen van moderne, beeldendee kunst in Europa'." Andere kunstenaarsleden waren
Marii Andriesscn, Charley Toorop en Jan Wiegers terwijl
Hammachcr,, toen nog hoofd van de afdeling Kunsten van
hett ministerie van o K&W, de voorzittershamer hanteerde
enn Karel Schuurman, de latere conservator van het Haags
Gemeentemuseum,, ondersteuning bood. 8 Van mei tot
novemberr 1946 reisden Wezelaar en Schuurman mee met
eenn vrachtwagen vol moderne Hollandse kunst die achtereenvolgenss werd uitgeladen in Basel, Lausanne, Bern,
Kopenhagenn en Helsinki.^ Van de Zwitserse etappe hield
Wezelaarr een dagboekje bij en uit zijn lyrische bewoordingenn kan worden opgemaakt hoe opgesloten deze hartstochtelijkee reiziger zich in de oorlogsjaren moet hebben

gevoeld.100 Daarbij geeft het prachtig inzage in de amateuristischee maar enthousiaste wijze waarop de Nederlandse
kunstt werd geëxporteerd in die eerste jaren na de bevrijding.. Uitgezwaaid door de 'onvermoeibare' mejuffrouw
Greett ten Holte, Hammachers rechterhand, en de beeldhouwsterr Everdine Schuurman-Henny reden Wezelaar
enn Schuurman op 14 mei 1946 weg bij het Rijksmuseum
inn een tien meter lange, verzegelde vrachtwagen om vijf
dagenn later in Basel aan te komen. De tocht duurde onnodigg lang omdat de chauffeur tussen de kunstwerken huiden
hadd verstopt die bij de Belgische grens werden ontdekt.
Eenmaall in Brussel kon Wezelaar zijn geluk niet op.
'Heerlijkk met die ruime aanleg rondom het paleis van de
koning',, schreef hij. 'De vele standbeelden lelijk meestal
maarr wel kundig gemaakte beelden. Het viel me ook op
datt er enorme beelden staan van onbetekenende mannen.
[...]] Geen mooie aansluiting van beelden met voetstuk.
Ditt is het algemene euvel.' Terwijl de vrachtwagen op het
kazerneterreinn van de Mobiele Garde was gestald, overnachttenn Wezelaar en Schuurman in een hotel 'waar Karel
nogg een cognacje neemt en ikzelf een Elixer d'Anvers.[... ]
Omm half zes loopt de wekker af. We moeten vroeg weg.
Alless slaapt nog in het hotel wanneer we vertrekken. Op
dee tram naar de kazerne. Op de binnenplaats worden de
paardenn geborsteld in de ochtendzon. We rijden de statige
poortt uit.' [n Basel, waar Wezelaar logeerde bij de beeldhouwerr Ernst Suter die hij nog uit Parijs kende, voegden
Andriessen,, Hammacher en Wiegers zich bij het gezelschap.. Andriessen en Wezelaar namen in de Kunsthalle
dee inrichting van de afdeling beeldbouwkunst voor hun
rekening.. De lastige Bronner had stricte voorwaarden
verbondenn aan de plaatsing van zijn inzending en zijn
beidee collega's deden, zij het morrend, de grootste moeite
omm daaraan te voldoen. Op de persconferentie hield
Hammacherr een korte, algemene inleiding waarna
Wiegerss en Wezelaar over het werk van hun collega's verteldenn en over de kunstenaarsorganisaties in Nederland.
Suterr nam Andriessen en Wezelaar daarna enkele dagen
opp sleeptouw en voerde ze langs moderne architectuur en
collectiess van moderne kunst en introduceerde ze bij tal
vann collega's. In het Kunstmuseum van Basel bewonderden
zee het originele gipsmodel van Rodins L'Homme qui marche
enn Wezelaar noteerde: 'Suter gelooft dat hij [Rodin] ruwe
beschadigingenn in de vorm bewust heeft gemaakt. Misschienn onbewust een zoeken naarde abstracte vorm?' In
Winterthurr bezochten ze de befaamde collecties Reinhart
enn Hahnloser. Terwijl mevrouw Hahnloser portefeuilles
mett tekeningen het zien en vertelde over de vriendschap
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Dee vrachtwagen met moderne
Nederlandsee kunst op weg naar
Basel,, aan de Belgische grens,
meii 1946

VVezelaarr met een kop in zandsteen
uitt i923doorRadeckeropde
tentoonstellingg in Charlottenborg,
Kopenhagen,, september 194''

Hett atelier van Ernst Suterin Basel

Frankjee en Han VVezelaar in de
Leidsestraat.. Amsterdam 1948

meii 1946

Zaaloverzichtt van de tentoonstellingg Monumenten, Stedelijk
Museum.. Amsterdam
ISS november-15 december 1946.
V.l.n.r.. Reijers' ontwerp voor
Zijpersluis.. Andriessens Concentratiekampmannenn voor Enschede
(doorr de deuropening zichtbaar).
Grégoiress monument voor
Ie"" isdrecht en een niet geïdentificeerdd werk
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Eerstee grote ontwerp voorliet
bevrijdingsmonumenii voor
Roosendaall (oc 124), atelier
Prinseneiland.. Amsterdam 1948
!! )i ii >r ()ttoTreumann ontworpen
omslagg van de catalogus
SonsbeekSonsbeek '55

Vijftigstee verjaardag 1 lan
W'ezelaar.. 25 november 19s 1.
Vossiusstraaii sou. Amsterdam.
Achterstee rij, v.l.n.r.:Ton SondaarDobbelmann.. Willem Reiiers.
Gerritt Bolhuis. LuctorPonse.
Katoo Bronner. Zus tcrVeer-Krop.
Sachaa van Beek-Gerdes,
Marijee Carasso-I.ammers,
Wessell Couzijn, Fred Carasso,
Licsbcthh Wezelaar- Dobbel man n.
Anniee Radecker-ten Herkei.

Piett Esser, Frankje Wezelaar,
Hann Wezelaar. Op de voorgrond
v.l.n.r.:: Bertus Sondaar,
Minn Radecker (op de rugg gezien)
Corr Hund, Marius van Beek.
[ann Bronner

Wezelaarr op bezoek bij Paul
Cornet,, in mei 1954gefotografeerd
dooi-Piell Esser
Wezelaarr op bezoek bij
Giacometti,, in mei 1954
gefotografeerdd door Piel Esser
Germainee Richieren Han
Wezelaar.. in mei 1954
gefotografeerdd door Piet Esser

tussenn haar man en Bonnard, was Suterdetuin ingegaan
omdaar'metstaalwoll een beeld van Madlol een wasbeurt'
tee geven. Vanuit Zurich stuurden Andriessen en Wezelaar
eenn prentbriefkaart van het plaatselijke oorlogsmonument
aann architect Wieger Bruin, de eerbiedwaardige voorzitter
vann de nieuwbakken 'Centrale Commissie voor Oorlogsenn Vredesgedenktekens'. De enorme vlam in brons werd
inn de volksmond'de bronzen scheet'genoemd. In Zurich
werdenn de beeldhouwers gastvrij onthaald door hun collegaa Herman Hubacher die Wezelaar in 1952 op Sonsbeek
zouu introduceren en met wie hij in contact zou blijven.
Hubacherr stelde Andriessen en Wezelaar voor aan de zeer
vermogendee bankieren verzamelaar van moderne kunst,
Juliuss Bar, die als amateur-beeldhouwer les had gekregen
vann Germaine Richier. Wezelaar beschreef in zijn dagboek
dee enorme luxe waarmee Bars collectie was omringd en de
aanwezigheidd van Rodin en Despiau temidden van de
Zwitsersee neo-classistische beeldhouwers als Banninger,
Geiser,, Hubacher en Suter. In zijn rapportage van de
Zwitsersee reis aan H.J. Reinink, directeur-generaal van het
ministeriee van OK&W, vermeldde Wezelaar dat met de
Zwitsersee collega's gesproken was over kwesties als overheidsopdrachtenn en kunstenaarsorganisaties.'Hetgeen
wijj vertelden', schreef Wezelaar, 'over de samenwerking
tusschenn de Nederlandse regeering en de kunstenaars
inzakee de oorlogsmonumenten had de algemeene bewondering.. Ook mag ik niet nalaten U in dit verband te vermeldenn dat de aanwezigheid van 3 kunstenaars in het officieell comité, in kunstenaars- en museumkringen een uitstekendee indruk maakte.'1' Die aanwezigheid overigens
brachtt wel het probleem met zich mee dat het voor collega'ss moeilijk te accepteren was als zij door hun eigen
vakbroederss werden gepasseerd. De Haagsee beeldhouwer
Wolbcrss beklaagde zich in een brief aan Andriessen over
dee keuze van beeldhouwers voor Zwitserland. Slechts de
helftt van de N KB-Ieden was uitgenodigd, 'op enkelen na
allenn Amsterdammers', aldus Wolbcrs,12 Altijd had hij
opengestaann voor 'al het nieuwe dat een jongere generatie
brengt.. [... ] Er zijn kunstenaars wier belangstelling zich
slechtss uitstrekt tot datgene wat tot eigen richting behoort,
steedss was ik van meening dat jelui niet tot dezulken
behoorden.'' Andriessen stuurde - zoals gebruikelijk in
probleemgevallenn - de brief terstond door naar Wezelaar
mett het commentaar: 'Hoe moeten we daar nu weer op
reageeren?? Wolbers is me erg sympathiek en ik kan dit
briefjee niet onbeantwoord laten maar wat er op te antwoorden?'155 In dit geval kwamen de jongere beeldhouwers
vann het autonome beeld te staan tegenover de oudere col-

lega'ss van wie het merendeel emplooi had gevonden
inn de toegepaste richting. Binnen tien jaar tijd zouden
Andriessen,, Wezelaar en vele andere figuratieve beeldhouwerss hetzelfde lot ondergaan.
Dee selectie voor Basel werd ook in Lausanne en Bern
getoondd en reisde vervolgens door naar Kopenhagen,
waarr de tentoonstelling op 7 september werd geopend
doorr de Deensekoningin.cn naar Helsinki, telkens in aanwezigheidd van Hammacher, Schuurman en Wczelaar. De
Zwitsersee catalogus met de inleiding van Hammacher was
inmiddelss uitgebreid met biografische gegevens van de
kunstenaars.. Wezelaar had de feiten van de beeldhouwers
opp schrift gesteld terwijl W. Jos de Gruyter de schilders
voorr zijn rekening had genomen.1^ In Kopenhagen was
hett voor Wezelaar een uitgebreid weerzien met Eickhoff,
Fischerr en Noack met wie het contact in de oorlog was verbroken.. Het blad Information liet Wezelaar aan het woord
overr de problematiek rond de oorlogsmonumenten in
Nederland.. Een getekend portret van de beeldhouwer,
bedachtzaamm trekkend aan zijn pijp, verluchtte het artikel
terwijj 1 een andere krant een foto afbeeldde waarop de
Deensee prins Knud een bijzondere interesse aan de dag
legdee voor Wezelaarss bronzen negertjes uit 1937.1' In
Helsinkii bleef Wezelaar na de opening nog twee weken te
gastt bij de schilder Aarre Heinonen die hem rondleidde
langss de verworvenheden van het modernisme in de Finse
kunstt en architectuur, de kunstopleidingen en het atelier
vann de aardewerkfabrieken Arabia. Bij terugkomst rapporteerdee Wezelaar uitgebreid aan Hammacher over zijn Finse
verblijf.166 IndeKunsthalle waste zijnerereeen banket
aangerichtt waarbij alle belangrijke Finse kunstenaars aanwezigg waren. Aan die uitnodiging was de verplichting verbondenn dat Wezelaar iets zou vertellen over de organisatie
vann de kunstenaars in Nederland, wat hij ook gaarne had
gedaan.. In een korte tafelrede was Wezelaar door een Finse
collegaa 'la première hirondelle annonciateur de printemps'
genoemdd en in zijn antwoord greep Wezelaar dit complimentt aan om uit te weiden over de algemene behoefte
onderr kunstenaars aan internationale contacten. 'De
"printemps"',, aldus Wezelaaraan Hammacher, 'gezien
alss de internationale uitwisseling, waaraan wij allen na
dee oorlog zozeer behoefte gevoelden. [...] Verder heb ik
gesprokenn over het gevaar van isolatie, wat voor de Finse
kunstenaarss bestaat door de verafgelegen ligging van
hunn land. Ik heb hen aangespoord verder te zien dan de
Noordelijkelandenn [...], en hun belangstelling vooral te
richtenn op de landen rondom de Middellandse Zee, waarnaarr wij (dit gafik als een persoonlijke mening) ook wij

Hollanderss ons hebben te richten om het vak te leren,
watt natuurlijk niet zeggen wil, dat wij ons eigen karakter
behoevenn te verliezen.' De onverbeterlijke classicist
Wezelaarr drukte zich voorzichtig uit tegen Ham mach er,
dee biograaf tenslotte van oer-Hollandse kunstenaars als
Johnn Radecker en Charley Toorop.
Rondomm Rodin vervolgd
Ondertussenn was Jan Havermans, als secretaris van
dee N KB, druk in de weerom een driedaags congres over
monumentenn in het Stedelijk te organiseren. Dat congres,
ookk wel de 'Contactdag beeldhouwers-architecten'
genoemd,, was tevens de opening van een tentoonstelling
overr oorlogsmonumenten. Het was het eerste optreden
vann de NKB na de grote show van 1941 en tegelijkertijd
dee bevestiging van haar rol als kwaliteitsbewaker van de
openbaree beeldhouwkunst in Nederland.1" Op aandringen
vann de NKB had de overheid op 15 oktober 1945 reeds een
monumentenstopp afgekondigd en een organisatiemodel
inn het leven geroepen waarmee men greep hield op het
opdrachtenbeleidd in deze door de gemeenten in het land. In
datdat model regeerde op landelijk niveau een centrale commissiee over de provinciale commissies. In beide gremia
hadd de NKB zijn vertegenwoordigers. De aanvraag van de
gemeentee Renesse voor een oorlogsmonument werd door
dee NKB aangegrepen om een prijskamp uitte schrijven dat
alss artistiek en procedureel voorbeeld kon dienen voor de
toekomstt waarin zoveel van dit soort opdrachten te verwachtenn was. Er werden 57 ontwerpen geëxposeerd, het
merendeell schaalmodellen, waarvan er veertien golden
alss inzending voor de Renesse-opdracht. Aan de wanden
hingenn foto's van monumenten uit andere Europese
landen,, met name de Scandinavische. Dat Havermans
Wezelaarr op de hoogte bleef houden van de organistorischee perikelen terwijl de laatste in Denemarken en, laten
Finlandd verbleef, geeft wel aan dat de laatste nauw betrokkenn was bij deze plannen.' 8 Het grootste probleem was het
uiterstt beperkte budget, ter beschikking gesteld door de
gemeentee Amsterdam, waarmee gerenommeerde sprekers
moestenn worden gepaaid en het buitenlandse fotomateriaall bemachtigd. Uit de briefwisseling tussen Havermans
enn Wezelaar blijkt dat Bronner was gevraagd om namens
dee beeldhouwers het congres toe te spreken maar dat
dezee - als zo vaak - een slag om de arm hield. Nu hij op
dee Rijksakademie plaats ging maken voor zijn opvolger
moestt het Hildebrand-monument - zijn levenswerk alsnogg pijlsnel worden voltooid!ig Havermans drong erbij
Wezelaarr op aan zijn invloed op Bronner aan te wenden.

Tevergeefs,, want deze trok zich uiteindelijk terug. Vervolgenss was er niemand binnen de NKB die zich voldoende
gekwalificeerdd achtte om de klus over te nemen, ook niet
voorzitterr Krop. Wezelaar was niet beschikbaar omdat hij,
alss verantwoordelijke voor het transport van de Nederlandsee tentoonstelling vanuit Helsinki, niet kon garanderenn op tijd in Amsterdam terug te zijn.20 Via Wezelaars
Deensee contacten werd Haavard Rostrup, conservator
vann de Ny Carlsberg Glyptotek. bereid gevonden over het
modernee monument in de Scandinavische landen een
verhaall te houden, Rostrup nam dertig door de Deense
overheidd beschikbaar gestelde foto's voor de expositie mee
diee zo een nadrukkelijk Scandinavisch karakter kreeg.
Anderee sprekers waren de hoge Italiaanse kunstambtenaar
R.. Bianchi Bandinelli, architect Rietveld en Robert Rev
vann het ministerie van cultuur uit Parijs. Bandinelli sprak
overr het monument bij de antieken en in de renaissance,
Rostrupp en Rey over het moderne monument in respectievelijkk de Scandinavische landen en Frankrijk, en Rietveld
gingg in op de verhoudingvan monumenten en architectuur.. -' Onder leiding van congresvoorzitter professor
B.A.. van Groningen werd er voorzichtig geconcludeerd
datt de architect en de beeldhouwer nauw en in wederzijds
respectt moesten samenwerken en het voornemen werd
gelanceerdd werkgroepen te vormen van architecten, stedebouwerss en beeldhouwers waarin praktische problemen
kondenn worden opgelost. 'Dit eventueel in verband met
denn opbouw van de verwoeste gebieden.' Om het geheel
tochh nog een concrete wending te geven werd er een motie
aangenomenn waarin de Nederlandse overheid werd opgeroepenn jonge beeldhouwers in de gelegenheid te stellen
zichh in Engeland te bekwamen in het 'letterschrift', tenslottee een belangrijk onderdeel van het gebeeldhouwde
monument.. Wezelaar had de eer om het geheel samen te
vattenn in een artikel in het nieuwe blad Forum.12 Hij sprak
duidelijkk namens zijn eigen beroepsgroep door te stellen:
'Uitgaandee van de idee dat het beeld in het gedenkteeken
primairr is, volgt hieruit voor ons vanzelfsprekend dat de
architectuurr de voortzetting moet zijn van de plastiek,
welkee twee elementen een ondeelbaar levend organisme
behoorenn te vormen. Dit is dan ook de reden waarom wij
hett gedenkteeken "des beeldhouwers" beschouwen en
misluktee pogingen van ons beeldhouwers kunnen ons in
dezee niet van een andere meening overtuigen. [...] Laat ik
UU hier echter de verzekering geven, dat wij ondanks deze
overtuiging,, met de grootste bescheidenheid tegenover
onzee taak staan, omdat wij zeer goed beseffen dat wij traditiee en ervaring missen. [...] Een gedenkteeken wordt niet
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Nicoo Vroom -. Arti et Amicitiae en het Singer Museum
vooreenigee tientallen jaren opgericht. Het heeft geen enkel
alss eenzame bakens in het vijandige westen.
belangg of een monument 5 Mei of 6 maanden later onthuld
Inn het Nederland van de wederopbouw konden de
wordt,, het gaat erom dat er iets goeds komt. Aan U, mijn
beeldhouwerss van de N K B zich vooralsnog geen voorstelcollega's,, zou ik willen vragen, laten wij onderling op onze
lingg maken van het dreigende faillissement van hun gloedateliers,, onze ontwerpen en in uitvoering zijnde modellen,
voll streven, met uitzondering misschien van een door de
openlijkk en eerlijk bespreken en critiseercn. Gezamenlijk
oorlogoorlog blijvend gekneusd man als]aap Kaas die als eerste
kunnenn wij meer dan ieder van ons allen. Aan U. architecinn de NKB het naderende gevaar van de richtingenstrijd
ten,, stedebouwkundigen en landschap-architecten zou
waarnamm dat zich verschool achter het onschuldig elan
ikk willen vragen: beschouwt U deze gedenkteekens als
onzeonze bijzondere taak, en staat L' ons met Uw aesthetische en vann uitwisseling en samenwerking.2^ Vanaf de tentoonstellingg Monumenten in het najaar van 1946 in het Stedelijk
technischee kennis bij, zooals wij steeds Uw leiding aanorganiseerdee de N K B een fiks aantal overzichtstentoonvaarddenn en aanvaarden zullen, bij de plastische versiering
stellingenn
met uitsluitend werk van leden: in 1949 in het
vann Uw architectuur.' Met de vooroorlogse praktijk van
Vann Abbe Museum in Eindhoven en het Museum Fodor
dee bouwbeeldhouwkunst nog vers in het geheugen was
inn Amsterdam, in de zomer van 1951m het Haags
hethet in 1946 blijkbaar geen overbodige luxe om nog even
Gemeentemuseum"44 en op het Frederiksplcin in
duidelijkk te stellen dat het oorlogsmonument in eerste
Amsterdam,, in 1952 in de musea van Brussel en Luik, in
instantiee een zaak van de beeldhouwers was. Dat het
19544 wederom in en rond de befaamde Galerij op het
niett Krop was die, als voorzitter van de N KB, dit statement
Frederiksplcin,, in 1957 in Museum Boymans in Rotterdam,
maaktee maar Wezelaar is veelzeggend. Hij was inmiddels
inn 1958 op de Expo in Brussel en, ten slotte in het Stedelijk
hett zwaargewicht in het bestuur van de NKB en de onominn 1962, de laatste echte gemeenschappelijke NK B-tentoonstredenn opvolger van Krop als voorzitter toen de interne
stellingg met leden uit beide richtingen.
spanningenn gingen toenemen die onherroepelijk voortkwamenn uit diezelfde bloei van de Nieuwe BeeldhouwrDee Sonsbeek-tentoonstellingen waren weliswaar het
kunst. .
initiatieff van een comité waarin de Arnhemse beeldhouwsterr Fri Heil een hoofdrol speelde, maar zij hadden niet
kunnenn plaatsvinden zonder de nauwe samenwerking
Wezelaarss inzet voor de promotie van de Nederlandse
mett de NKB. De edities van 1949,1952,1955 en 1958 wekten
beeldhouwkunstt in binnen- en buitenland en van het werk
bijj het Nederlandse publiek en de beeldhouwers een
vann zijn buitenlandse collega's in Nederland, bleef vanaf
opwindingg die misschien vergelijkbaar is met het effect
hett Zwitserse avontuur in 1946 onverminderden kreeg
vann de Documenta tegenwoordig.2^ Men was benieuwd naar
mett de eerste Sonsbeek-tentoonstelling in 1949 -100.000
dee verrichtingen van de buitenlandse beoefenaars van dit
bezoekers!! - een extra glans die na de edities van 1952,1955
voorr het Nederlandse publiek betrekkelijk nieuwe medium
enn 1958 zo rond i960, in overeenstemming met de ontwikenn de eigen beeldhouwers kregen de kans zich te meten
kelingenn binnen de N K B, dramatisch verbleekte. De verdemett de buitenlanders. Van een kunstenaar als Wezelaar, die
lingg van de Nederlandse beeldhouwersgemeenschap in
inn het buitenland was gevormd, kon worden verwacht dat
enerzijdss een eigentijdse (abstracte) en anderzijds een
hijj
die internationale uitwisseling zou stimuleren. Door
gedateerdee (figuratieve) richting, bepaalde sindsdien ook
zijnn nauwe betrokkenheid bij de Sonsbeek-tentoonstelhett beeld van de tentoonstellingen van moderne Nederlingenn
raakte hij goed bevriend met Fri Heil, die ook mocht
landsee beeldhouwkunst in eigen land en daarbuiten.
26
SonsheekSonsheek '66 was, misschien wel uit piëteit voor het ver-rekenenn op de medewerking van Karel Schuurman.
Inn 1951 was Wezelaar Heils steun en toeverlaat toen het
leden,, nog een mengvorm van traditionele en modernisstichtingscomitéé zijn zelfstandigheid dreigde te verliezen.
tischee beeldhouwkunst maar in ieder geval ook de allerOpp 1 december 19 51 schreef Heil daarover aan Wezelaar:
laatstee Sonsbeck volgens het recept van 1949. Vanaf de
'Hett is geruststellend voor ons allen, dat "Sonsbeek" nu op
jarenn zestig exposeerden de beeldhouwers voornamelijk
dee onpartijdige basis kan doorgaan, zooals oorspronkelijk
nogg met de 'eigen' mensen. Voor de figuratieven betekende
hett plan was. [...] Mijn telefoongesprekjes met jou neemt
dat,, door het gebrek aan interesse van de overheid en de
dee voorzitter e.a. mij kwalijk, zeggende dat ik jou "steeds
belangrijkee musea, niet eens de beperking tot een nationaal
opp de hoogte heb gehouden". [... ] Tesamen met de telepodiumm maar regelrecht de provincie, met de expositiefoongesprekkenn van Sandberg en Langui met het comitee,
mogelijkhedenn van de Rijksakademie- onder directeur

heeftt een gesprek met Hicks van de British Council [... ] de
hett aandeel van de Belgische beeldhouwkunst op de
balanss naar onze kant doen overslaan.'-" NaSonsbeds '58
Sonsbeek-tentoonsteilingenn groot blijven. In dat jaar
wass Wezelaar in i960 een van de "experts'met wie het
leiddenn Matthieu Wiegman en Wezelaar een delegatie
Arnhemsee gemeentebestuur overlegde over de toekomst
vann 26 Belgische kunstenaars- onder wie Cant ré, Leplae,
vann de tentoonstelling.:S
Puvrez,, Oscar Jespers en Tijtgat - die onder leiding stond
Wezelaarr exposeerde op alle vijf Sonsbeek-tentoonvann kunstambtenaar Emile Langui, rond langs een aantal
stellingenn tussen 1949 en 1970. Als voorzitter van deNKB
Nederlandsee musea.' 6 Langui vroeg Wezeiaar om advies
1(
sprakk hij op de opening van Sonsbeek 52. * Voorde jaar
inzakee de Nederlandse inzending voor de eerste tentoongangenn 1952,1955 en 1958 was hij medeverantwoordelijk
stellingg van beeldhomvwerk in de openlucht in Middelvoorr de keuze van het buitenlandse werk waarvoor de
heimm in i95o. r Wezelaar was verder lid van de Subcomjuryledenn hun wensenlijstjes konden indienen.'0 De vijf
missiee voor de Plastische Kunst 'welke de Gemengde
catalogii doorbladerend valt op hoe consistent de aandacht
Technischee Commissie ter Uitvoering van het Nederlandsvoorr de moderne Franse beeldhouwkunst bleef. Zo keerde
Belgischh Cultureel Accoord van advies dient bij het organihethet werk van Rodin en Maillol in alle jaargangen terug,
serenn van manifestaties op het gebied der plastische kunmaarr ook de aanwezigheid van kleine namen als die van
stenn in beide landen'. In die commissie zaten verder Nico
Corbin,, Cornet, Martin en Martinie wijst op Wezelaars
Vroom,, die Hammacher was opgevolgd op het ministerie
invloed.. Door zijn toedoen werden ongetwijfeld ook andevanOK&w,, de Utrechtse hoogleraar jan Gerrit van Gelder
ree classicisten ais Grard, Leplae en Puvrez uit België,
enn literator Jan Engelman, alledrie oude bekenden van
Eickhoff,, Fischer en Noack uit Denemarken, Gerhard
Wezclaarr en pleitbezorgers van zijn richting in de beeldMarckss uit Duitsland en de Zwitsers Banninger, Geiser,
houwkunst.^8 8
Hubacherenn Sutergcinviteerd. Zo had ieder jurylid wel
Dee bewondering voor de Franse beeldhouwkunst die
zijnn voorkeur. Esser introduceerde de Joegoslaven bij wie
inn 1939 tot grote hoogte was gevoerd met de tentoonstelhijj in Zagreb had gestudeerd, Carasso de Italianen uit zijn
lingg Rondom Rodin, kreeg in 1948 een vervolg met 13 Beeldvaderlandd en Couzijn zal voor de moderne Amerikanen
houwershouwers uit Parijs. Deze tentoonstelling, die wederom in het
enn Engelsen hebben gepleit. Nadat Wezelaar al vóór de
Stedelijkk plaatsvond en mede door Cécile Goldscheider
oorlogenn in 1945-samen met Andriessen-tevergeefs een
vann het Musée Rodin was georganiseerd, was in zekere zin
tentoonstellingg van zijn Deense collega's had aangekaart
ookk een reactie op haar voorganger uit 1939. De focus was
bijj Sandberg was het Karel Schuurman, inmiddels van het
gerichtt op de meer experimenteel werkende beeldhouwers
Haagss Gemeentemuseum, die wèl inging op deze suggestie
diee vrijwel losstonden van de moderne Franse beeldhouwenn zelfs een beeld van Fischer aankocht.31 In 1948 opende
kunstt die in 1939 in de schijnwerpers had gestaan, die van
daarr de tentoonstelling Moderne Deense schilderkunst en beeld-dede mainstream Despiau-school. Het werk van Arp, Brancusi,
houwkunst,houwkunst, in 1949 gevolgd door een overzicht van deCouturier,,
Finse
Duchamp-Villon, Giacometti, Gargallo en
kunstt waarin een belangrijke rol was weggelegd voor
anderenn werd in 1948 met wisselend enthousiasme ontvanWezelaarss vriend Aarre Heinonen.>- In 1948 bemiddelde
genn door de Nederlandse collega's en leidde bij Wezelaar
Wezelaarr bij de verkoop van een beeld van Fischer aan
tott een briefwisseling met eveneens kritische collega's als
Kröller-Müller.. De aankoop ging uiteindelijk niet door
Bronnerr en Leeser.w Op de ledenvergadering van de NKB
omdatt Hammacher geen toestemming kreeg van zijn
vann 3 februari 1949 stelden Andriessen, Havermans,
'comité'.^^ De Deense beeldhouwers keerden - zoals
Sondaarr en Wezelaar zich op het standpunt dat de tengezegdd - terug op verschillende Sonsbeek-tentoonsteltoonstellingg een te eenzijdig beeld opleverde, hetgeen
lingenn in de jaren vijftig en voor het laatst in i960 op de
-pikant-doorr Couzijn niet werd onderschreven. Besloten
tentoonstellingg Vijf Deense beeldhouwers, vier Deense grafici inwerdd Sandberg hierop te wijzen. Wezelaar zelf behoorde
dee Rijksakademie. Wezclaar schreef de inleiding van de
overigenss wel tot de genodigden van Sandberg voor de
catalogus.*-* *
feestelijkee lunch die ter ere van de exposanten was georgaOokk voor de Belgische beeldhouwers zette hij zich in.
niseerd.'Richier.. Laurens en Zadkine komen zeker!', had
Inn 1947 wijdde Museum Boymans een expositie aan het
Sandbergg aan Wezelaar geschreven.
werkk van Pierre Caille en Charles Leplae, waarbij Wezclaar
Dee grootste ontdekking voor de Nederlandse beeldzijnn Belgische vrienden onderdak bood en hen voorstelde
houwerss in deze naoorlogse jaren was echter niet de
aann verschillende Nederlandse collega's.^ Vanaf 1949 zou
experimentelee beeldhouwkunst van bovengenoemde

Fransen,, noch het werk van Henry Moore dat op alle
Sonsbeek-tentoonstellingenn tussen 1949 en 19^0 getoond
enn zeer zeker gewaardeerd werd. Werkelijk verliefd werden
dee meeste Nederlandse beeldhouwers namelijk op het
esthetische,, ambachtelijk geperfectioneerde en eigentijdse
realismee van de moderne Italianen met Manzü en Marini
inn de hoofdrollen. In 1948 wijdde Carasso een artikel aan
hunn werk in de Kroniek van Kunsten Kuituuren hij troonde
henn ook mee langs de ateliers van de Nederlandse collega's.4"" Naar aanleiding van het bezoek van Carasso en
Pepee schreef Andriessen aan Wezelaar: 'Het lijkt me dat de
Italianenn veel krachtiger en gezonder zijn dan de Franschen
opp 't oogenblik. Ik vond 't erg interessant wat hij [Carasso]
liett zien. Wedenken erover een tentoonstelling van
Italiaanschee beeldhouwkunst bij Sandberg door te gaan
drukken.. Het beste was dat jij met Rertus naar Italië gaat
uitzoeken.' 411 Vanaf Sonsheek '52 vormden de Italianen een
aantrekkelijkk en niet meer weg te denken onderdeel van
dezee openluchttentoonstelling, met de editie van 1958 als
hoogtepunt.. Carasso, Couzijn. Esser, Hund en Wezelaar
maaktenn dat jaardeel uit van de jury die de buitenlandse
inzendingg had samengesteld, Carasso en Csser hadden in
Italiëë hun keuze gemaakt.4" In plaats van de particuliere
academiess in Parijs waren het nu de zomeracademie in
Salzburgg en de Brera in Milaan waar leerlingen van F.sser
alss Theresia van der Pant en Arthur Spronken - de generatiee van 1930 - h u n studie bij Manzü, Marini en Minguzzi
voortzetten. .

Wczelaarr wasin de naoorlogse jaren de spil van een kleine
internationalee beeldhouwersfamilie. Meteen al in 1945
introduceerdee hij verschillende Nederlandse collega's bij
zijnn buitenlandse relaties. Zo raakte Andriessen nauw
bevriendd met de Denen bij wie hij op voorspraak van
Wezelaarr de eerste zomer na de bevrijding doorbracht.
Hijj schreef enthousiast vanuit Kopenhagen: 'de ontvangst
wass hier zóó enorm, de hartelijkheid zóó echt en dan
samenn te zijn met menschen die zich voorbeelden interesseeren!! En wat'n stad! Ik vind het hier heerlijk, zou hier
willenn gaan wonen, ik ben bitter ontevreden over Holland,
zouu ze door elkaar willen rammelen, de lamstralen, want
zee hebben geld genoeg. Waarom kunnen er hier wel beeldenn staan in parken [en] geld gegeven worden aan kunstenaarss om te reizen enz. |...] Ik heb verschillende boekjes
gezienn over wat er hier gemaakt wordt. Eickhoff heeft
zooalss je weet enorm veel fotomateriaal, eigenlijk zou hij
inn Holland moeten komen en een lezing houden over wat
err hier omgaat. Denk er es over, jij kent Röellgoed.Zouer
niett iets in elkaar te zetten zijn?' Ook Havermans logeerde
bijj de Denen, die op hun beurt geregeld bij Wezelaar te gast
warenn en door hem langs de ateliers van de Nederlandse
collega'ss werden geleid. De internationale vriendschap
speeldee zelfs door in het monument dat Andriessen,
Godfriedd Bomans en Wezelaar in 1948 voor Bronner
wildenn optrekken in de vorm van een gedenkboek. Leplae
enn Fischer voelden zich geroepen hieraan een bijdrage te
leveren.44 4

Voorr Sonshcch '52 trachtte Wezelaar een aantal Catalaansee beeldhouwers te bewegen de kern van de tentoonstellingg te gaan vormen. Voor de selectie deed hij een
beroepp op zijn vriend Artigas, de ceramist van Miró die
Wezelaarr in Parijs had leren kennen en met wie hij in de
jarenn vijftig geregeld contact had. Artigas suggereerde de
beeldhouwerss Fenosa. Ferrant. Ferreira, Rebull en Serra
maarr om onbekende redenen nam geen van hen uiteindelijkk deel aan de tentoonstelling.-^ Wezelaars laatste wapenfeitt als ambassadeur van de Nederlandse beeldhouwkunst
inn den vreemde was zijn benoeming in 1959 in de commissiee - met Esser. Kneulman, criticus Hans Redeker en
Greett ten Holte-die zich namens het ministerie van
OK&WW zou belasten met deselectie van werken van
levendee Nederlandse beeldhouwers die in dat jaar langs
enkelee West-Duitse sleden zou reizen. Inmiddels een
routinekluss in vergelijking met de organisatie van het
tripjee naar Zwitserland in 1946.

Terr voorbereiding van Sonsbcck '55 maakte Wezelaar in
19544 wederom een rondje langs de ateliers van zijn Parijse
collega'ss en hij werd vergezeld door de jonge professor Piet
Esser.. Deze werd even ondergedompeld in Wezelaars vooroorlogsee wereld en met de camera van de Rijksakademie
legdee Esser de ontmoetingen met Auricoste, Giacomctti.
Richier,, Zadkine en verschillende andere Franse collega's
vast.4S S
LieverLiever slecht hedendaags dan goed conventioneel

Eenn aparte plaats in de maatschappelijke loopbaan
vann Wezelaar nam zijn werk in voor de adviescommissies.
Vann 194? tot 1956 zetelde hij met onder anderen Sandberg,
Gispen,, Havermans en Wiegers in de 'Sectie voorde
gebondenn en de moderne beeldende kunsten en de bouwkunst'' van de Voorlopige Raad voor de Kunst die per
Koninklijkk Besluit op 28 mei 1947 was ingesteld en in 1956
zouu opgaan in de Raad voor de Kunst. Als vaste vervanger
vann Andriessen trad hij vanaf 1950 op in de'Centrale
Commissiee voor Oorlogs- of Vrcdesgedenktekens'.
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Vanaff 1946 was Wezelaar lid van de'Commissie van advies
voorr de oorlogs- en vredesgedenktekens' in de provincie
Utrechtt waarin ook Rietveld zetelde.-*6 Op verzoek van
dee Centrale Commissie bemiddelde Wczelaar in 1950 in
eenn dreigend conflict over het Nationaal Monument op
dee Dam. De commissie - Andriessen, Wieger Bruin,
Sandbergg - zag het 'beeldhouwerselement' graag versterkt
enn verzocht Wezelaar daarvoor te pleiten bij Oud en deze
err ook op te wijzen dat Radecker meer behoefte aan leiding
had.. Oud stelde Wezelaars bemiddelingspoging op prijs
maarr antwoordde niet geïnteresseerd te zijn in de mening
vann een 'commissietje'.-*7. Voor de gemeente Amsterdam
zatt Wezclaar vele jaren in de Commissie van advies voor de
aann beeldhouwers te verlenen opdrachten: vanaf 1946 een
onbekendd aantal jaren en van 1961 tot t968. Daarnaast was
hijj ook vanaf 1956 tot 1961 actiefin de gemeentelijke commissiee voor de jaarlijkse aankoop van kleinplastiek waaroverr Sandberg de scepter zwaaide. In beide hoofdstedelijke
clubss was het vooral zaak op te komen voor het belang
vann de figuratief werkende collega's want abstracten in de
commissiee als Guntenaar, Volten, Tajiri en de schilder Theo
Benness waren de figuratieve beeldhouwkunst meer dan
zat.. Het budget dat de gemeente Amsterdam sinds 1923 ter
beschikkingg had gesteld voor opdrachten aan beeldhouwers,, was na de instelling van de Contraprestatie in 1948
geheell beschikbaar gekomen vooreen opdrachtenbeleid
opp louter kwalitatieve gronden. De enige beperking die
goldd was dat de beeldhouwer in Amsterdam moest wonen
en/off werken en rond i960 waren dat er een kleine honderd
enn had de gemeente jaarlijks zo'n 50.000 gulden te besteden.. Vaste zetels waren er in de commissie voor de architectenn }. Leupen (voorzitter) en J.H. Mulder (lid, later voorzitter)) van de Dienst Publieke Werken, stadsbeeldhouwer
Hildoo Krop (lid) en de onvermijdelijke D.A.M. ('Dik')
Binnendijkk (secretaris), van 1946 tot 1968 hoofd van de
afdelingg Kunstzaken van Amsterdam.-^ Verder bestond
dee tommissie uit twee gewone en twee plaatsvervangende
ledenn die werden gerecruteerd uit de NKB. Inde jaren vijftig
warenn het Stauthamer, Havermans, Hund, Reijers en
Kneulmann die adviseerden. Op aandringen van de Liga
Nieuww Beelden werd in i960 een speciale zetel voor deze
nieuwee richting in de commisssic opgenomen die werd
bekleedd door André Volten. Binnendijk waakte erover dat
err recht werd gedaan aan de beide facties in de Amsterdamsee (en Nederlandse) beeldhouwkunst of om in zijn
bewoordingenn te blijven: 'beide soorten plastische vormgeving'.. Esser, Krop en W'ezelaar vonden Volten, Grosman
enn Guntenaar tegenover zich en de fletse notulen kunnen

dee machtsstrijd niet verhelen die woedde tijdens de vergaderingenn op het stadhuis. Aan de hand van een zogenaamdee stippenkaart werd de sculpturale verfraaiing van
Groot-Amsterdamm ambitieus ingekleurd. Men was het er
well over eens dat de openbare beeldhouwkunst ruim baan
moestt krijgen. Interessante discussies ontsponnen zich
overr ambitieuze projecten als het Shakespeare-monument
opp het Leidseplein, twee sculpturale fonteinen voor het
Museumpleinn en een betonnen Picasso voor het Vondelpark.. Wezelaar stelde zich op het standpunt dat opdrachtenn als die voor het Shakespeare-monument moesten
wordenn verleend aan een kunstenaar 'die zich figuratief
pleegtt uit te drukken'. Hij wilde een onderscheid maken
tussenn 'zuivere beeldhouwontwerpen' en de 'meer architectonischee constructies'. Juist omdat het niets voorstelde,
zoo viel Esser hem bij, had de abstracte kunst zoveel macht.
Voltenn en Guntenaar die de keuze voor Shakespeare sowiesoo achterlijk vonden en Van Ecsterens Museumplein zo
minn mogelijk wilden aantasten, gingen nauwelijks op deze
aantijgingenn in. Volten stelde zelfs dat hij een hedendaagse
vergissingg prefereerde boven een goed conventioneel werk.
Hett resultaat van dit alles was een opdrachtenbeleid dat
angstvalligg recht deed aan beide groeperingen. Waar
Wezelaarr en medestanders kandidaten naar voren schoven
alss Bolhuis, Claus, Jonk en Van der Pant, sloegen Volten c.s.
terugg met Baljeu, Jutte, Niermeijer en Wong. In het archief
vann Kunstzaken getuigen nog twee getypte lijsten met
namenn van Amsterdamse beeldhouwers - een figuratieve
enn een non-figuratieve - van deze Koude Oorlog in de
modernee Nederlandse kunst. De lijsten zijn precies even
lang. .
Harmonischerr ging het toe in de adviescommissie
vann de stad Utrecht waarvoor Wezelaar in 1958 werd uitgenodigdd door Jan Engelman en Van Gelder. Andere leden
warenn de architecten Rietveld en Salvatore, architectuurhistoricii als Ozinga en Temminck Groll en kunstenaars als
Harriee op de Laak, Pieter d'Hont en Lex Metz. In Wezelaars
periodee werden er beelden aangekocht van buitenlandse
beeldhouwerss als Bourdelle, Jespers, Leplae en Minguzzi,
vann gevestigde Nederlanders als Grégoire, Schalleren
Volten,, van jong talent als Dewitt, Gast, Jonk en Van der
Pant,, en van Utrechtse kunstenaars als d'Hont, Van Luijn,
Reinhardd en Van de Vathorst.w In tegenstelling tot de veelal
opportunistischh samengestelde stadscollecties heeft de
Utrechtseniett de pretentie volledig te zijn maar getuigt ze
vann kwalitatief evenwicht en een duidelijke voorkeur.
Vanaff 1947 was Wezelaar een aantal keren lid van de
juryy die de inzendingen voor de Prix de Rome van de

Monumentalee en Versierende Beeldhouwkunst (vanaf
1949:: Vrije Beeldhouwkunst} beoordeelde. Van 1951 tot en
mett 1965 jureerde hij de eindexamens op de Jan van F.yck
Academiee in Maastricht op verzoek van de elkaar opvolgendee docenten Jespers en Carasso. Dat men wel hdueie
hadd in zijn pedagogische kwaliteiten mag blijken uit het
feitt dat hem in 1955 een hoogleraarschap aan de Rijksakademiee werd aangeboden. Dochter Frankje, inmiddels
geëmigreerdd naar Australië, schreef:'Paps. ik ben vreselijk
benieuwdd hoe het afgelopen is met je benoeming als
professor.. Ik vermoed zo dat je het niet aangenomen hebt
wantt inderdaad zou dit, vooral omdat jij het natuurlijk héél
concencieuss zou doen, enorm veel tijd van je eisen. Maar
hethet is wel een hele grote eer hè. ik wist niet wat ik las. s °
Wezelaarr sloeg het aanbod resoluut af omdat hij geen kans
zagg zijn - moeizame - arbeid aan de grote opdrachten te
combinerenn met een docentschap.
Inn de open ïutht
Dee bloei van de Nieuwe Beeldhouwkunst was onlosmakelijkk verbonden met de bloei van deNKB.^1 Met de
oprichtingg van de Federatie van Beroepsverenigingen van
Kunstenaarss in 1945 en de instelling daarbinnen van de
Vakgroepp Beeldhouwers was de behartiging van de sociale
belangenn ondergebracht en kon de NKB zich geheel gaan
wijdenn aan haar artistieke taak. Greep houden op het
opdrachtenbeleidd voor openbare beeldhouwkunst én de
organisatiee van tentoonstellingen werden de hoofdtaken.
Ondankss de goede onderlinge verstandhoudingen tussen
hethet merendeel van de leden was het voor iedereen wel duidelijkk dat er een sterke figuur aan het roer moest staan van
dee organisatie die zich zo sterk profileerde. Vanaf septemberr 1945 tot eind 1949 was dat Krop, niet in de laatste plaats
doorr zijn politiek-correcte opstelling in een periode dat
dee c i'N tot de grootste politieke partijen in Nederland
behoorde.. Op de eerste naoorlogse ledenvergadering van
dee NKB. die begon met de herdenking van de in het verzet
gesneuveldee leden, was de vereniging gezuiverd. Eenentwintigg leden-eenderde van het bestand-die de ariërverklaringg hadden getekend moesten verantwoording
afleggenn voor hun gedrag. Aan dertien werd vergiffenis
geschonken,, acht leden werden voorlopig uitgesloten van
deelnamee aan tentoonstellingen en prijskampen voor
opdrachten.. De opdrachtenmachine voor oorlogsmonumentenn kwam vrijwel meteen na de bevrijding op gang,
maarr de N K B wist bij de overheid meteen een monumentenstopp te bedingen met het dreigende vooruitzicht van de
stereotypee hanen in gietijzer op het Franse dorpsplein als

belangrijkstee tegenargument. In de procedure die vervolgenss werd vastgesteld en waarbij opdrachtgevers hun
verzoekk bij een adviescommissies moest indienen, kreeg
dee NKB een belangrijke rol toebedeeld. Waarschijnlijk
besteeddee de \ K B aanvankelijk zoveel aandacht aan het
structurerenn van dit opdrachtenbeleid dat de organisatie
vann tentoonstellingen nauwelijks uit de veri kwam. Na
dee Monumenten-tentoonstelling in het najaar van 1946
gebeurdegebeurde er op dit terrein niets tot het voorjaar van 1949
toenn de eerste editie van Sonsbeek werd geopend, de
premièree van een uitgebreid, nationaal en internationaal
expositieprogrammaa dat een kleine tien jaar zou duren.
Onderr het voorzitterschap van Krop kreeg de \ K B niet
alleenn vat op het opdrachtenbeleid ten aanzien van de
oorlogsmonumenten,, maar er werd intern ook hard
gewerktt aan de geleidelijke uitbreiding van de vereniging.
Dee oogst van Bronners onderwijs diende zich aan en de
Ballotagecommissiee was voortdurend op pad om de atelierss van aspirantleden te bezoeken. De generatie beeldhouwerss waarin de toekomstige artistieke tweespalt beslotenn lag deed zijn intrede in de NKB en het waren ouderen als
Carasso.. Kaas, Radeckcr, Reijers.Sondaaren Stauthamer
diee in de periode 1945-1955 jongere collega's als Couzijn,
Esser,, Grégoire, Guntenaar. Kneulman, Koning en Schaller
tott de vereniging toelieten. Was het voor de oorlog nog een
keuzee geweest om lid van de NKB te worden, tussen 1945 en
19600 was het ondenkbaar om daar als beeldhouwer géén
lidd van tezijn.
Datt de veelgeroemde solidariteit van de beeldhouwers
inn de naoorlogse jaren meteen al haarscheurtjes vertoonde,
werdd blootgelegd door de beroering die de tentoonstelling
i]i] Beeldhouwers uit Pari/sin 1948 teweegbracht. Naar aanleidingg van Sonsbeek '49 concludeerde het nieuwe lid Charles
Karstenn in Forum dat hij 'zaehtkens' mijmerde dat hij graag
meerr moderne uitingen van de Nederlandse beeldhouwers
hadd gezien en dat hij zijn hoop vestigde op een volgende
expositie.. Elk vogeltje mocht zingen zoals het gebekt was
maarr in de 'oudere' beeldhouwkunst werd te weinig rekeningg gehouden met de tijd. 'Ons gemeenschapsgevoel',
alduss Karsten, 'is verschillend van dat van vijftig ... ja zelfs
vann dat van tien jaar geleden. [...] Het individu betekent
niett zoveel meervoor ons als tien jaar geleden het geval
was.. Dientengevolge gevoelen we geen behoefte het individuu op enigerlei wijze verbeeld te zien.' Het ging niet meer
omm het onderwerp maar om 'het uiting geven aan bewegingg in rust, aan rust in beweging; het in wisselwerking
tredenn met ruimte en licht; het worstelen naar éénwording
uitt verdeeldheid'. Men was op zoek naar een nieuwe
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wereld,, 'naar nieuwe vergezichten', en de eerste pogingen
inn die richting getuigden van'bittere ernst en dit stemt
hoopvoll voor de toekomst'.'- In hoeverre deze artistieke
meningsverschillenn op het moment zelf al bijdroegen
aann de verslechtering van de interne verstandhoudingen
binnenn de NKBis niet duidelijk, maar dat het niet allemaal
koekk en ei was blijkt uit een opmerking in een brief van
Andriessenn uit begin 1950 aan de in Kopenhagen verblijvendee Wezelaar. Andriessen schreef: 'Op een verdomd
vervelendee vergadering heeft Krop mededeling gedaan van
zijnn aftreden waarna een pijnlijke stilte volgde. Met klem
bevall hij daarna jou als zijn opvolger aan waarmee iedereenn instemde. Ik hoop datje niet teveel gedoe en gedonder
ermeee hebben zult.'^' Er was behoefte aan een sterke maar
diplomatiekee leider, een man met gezag die inn staat was om
dee N K B met elan in deze nieuwe veelbelovende fase aan te
voerenn maar tegelijkertijd de boel bij elkaar zou weten te
houden,, In de ogen van zijn collega's was de relatieve
buitenstaanderr Wezelaar eigenlijk de enige kandidaat voor
dezee positie. Hij genoot het respectt van jong en oud binnen
dee NKB en gold als de man die zijn collega's in aanraking
hadd gebracht met de grote beeldhouwkunst uit het buitenland.. Volgens Esser was het aan aan Wezelaars 'gelijkmatigheidd [...] de rust die er van hem uitgingen [...] zijn geïnteresseerdd zijn in de ander' te danken dat hij na de bevrijding
'bijnaa als vanzelf'het middelpunt werd van de groep
beeldhouwerss 'die in zekere mate gelijkgerichte idealen
hadden'.544 Zijn bekendheid als verenigingsman in die jaren
leiddee er zelfs toe dat tiet Pa rooi en De Tijd in 1951 aandacht
besteeddenn aan de viering van zijn vijftigste verjaardag.
Beidee kranten voelden zich daarbij geroepen te memoreren
datdat Wezelaar niet alleen een zeer belangrijke plaats innam
alss voorzitter van de NKB 'die omwille van zijn functie
bijnaa dagelijks met kwesties van allerlei aard wordt geconfronteerd',, maar ook een belangrijke kunstenaar was. 'Nu
Nederland',, zo schreef De Tijd, 'zich in verband met het feit,
datdat er monumenten opgericht moeten worden, is gaan
realiserenn dat er ook beeldhouwers in het land woonachtig
zijnn en nu men hier zelfs grote tentoonstellingen van plastiekk is gaan organiseren, komen er meer vraagstukken aan
dee orde, dan men misschien zou menen. Ondanks het feit
datt Wezelaar zich het liefst buiten verwikkelingen houdt,
brengtt hij ze altijd tot een goede oplossing.' Het Parool ging
zelfss zover de verjaardagspartij in detail te beschrijven.'De
bloemm der beeldhouwers, van de nestor prof. Bronner tot
dee jonge Hundtoe,, was [...] bijeen om f...] de juist vijftig
jaarr geworden voorzitter van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwerss te huldigen.' Luctor Ponse speelde op de

piano.. Bertus Sondaar zong met sonore stem negro spirituals
enn er werden telegrammen voorgelezen van minister Cals,
voorzitterr Kassies van de Federatie, het bestuur van de
Hollandsee Aquarellistenkring en van de in Suriname verblijvendee Mari Andriessen. Met de 'weinige omhaal des
beeldhouwers'werdd een gezamenlijk cadeau van de collega'ss aangeboden 'en meegedeeld, datera.s. voorjaar een
boekk zal verschijnen over Wezelaar en diens werk', een
voornemenn dat om onbekende redenen niet werd uitgevoerd." "
Inn de vier jaar van Wezelaars voorzitterschap beleefde
dee N K B vooral triomfen met een tentoonstellingsbeleid
datt losbarstte nu de opdrachtenmachine voorde oorlogsmonumentenn was geolied en de stroom van nieuwe leden
inn goede banen was geleid. Belangrijkste wapenfeiten
warenn de zware Nederlandse vertegenwoordiging op de
eerstee Middelheim-expositie in 1950,beide opcnluchttentoonstellingenn op het Frederiksplein in Amsterdam (1951
enn 1954), het grote overzicht in het Haags Gemeentemuseumm in 1951, de twee Keukenhof-tentoonstellingen
(19522 en 1954), de presentatie van de moderne Nederlandse
beeldhouwkunstt in de musea van Brussel en Luik in 1952,
diee direct werd gevolgd door Sonsbeek '52. De oorlogsmonumentenn leidden tot de maatschappelijke acceptatie van de
Nieuwee Beeldhouwkunst en met de tentoonstellingen in
dee open lucht buitte de NKB dit succes verder uit. Hoogwaardigee presentaties in musea werden afgewisseld met
publieksvriendelijke,, grootschalige manifestaties op openbaree locaties ais de Galerij op het Amsterdamse Frederikspleinn en de bloeiende perken van de Keukenhof in Lisse
waarr de gemiddelde automobilist jaarlijks heentoog voor
eenn bloemenkrans op zijn motorkap. Het enthousiasme
vann de NKB sloeg kennelijk over op de musea die zonder
voorbehoudd kostbare beelden van Rodin en Maillol uit
eigenn collectie ter beschikking stelden voor deze volstrekt
onbeveiligdee exposities. In het kielzog van dit succes
werdenn ook de eerste kunstondernemers geboren die hun
professionelee diensten aanboden aan een kunstenaarsverenigingg als de NKB. De Stichting Kunsten Gezin, voorvaderr van het huidige Instituut Collectie Nederland, was
verantwoordelijkk voortal van reizende tentoonstellingen
vann moderne beeldhouwkunst langs bedrijfskantines van
Alkmaarr tot Almelo. Het autonome beeld in het openbaar
begonn gemeengoed te worden en na de overheid kwam nu
ookk het bedrijfsleven in be\veging als opdrachtgever. Dat
namm zo'n vlucht dat in 1950 de Stichting Kunst & Bedrijf
inn het leven werd geroepen om te bemiddelen tussen
opdrachtgeverr en kunstenaar. Als voorzitter van de N K B

werdd Wezelaar meteen in 1950 gevraagd plaats te nemen in
hett College van Advies van Kunst & Bedrijf. Hij zou er tien
jaardeell van uitmaken.
LauwheidLauwheid enerzijds, deloyaal gewroet anderzijds

Tochh werd de jubel zo nu en dan bitter overstemd.
Binnenn de N K B waren er niet alleen de te verwachten
artistiekee maar ook politieke tegenstellingen en verder was
err natuurlijk de doodgewone jaloezie die altijd latent aanwezigg is onder kunstenaars. In het licht van de Koude
Oorlogg moeten de conflicten worden gezien die Wezelaar
inn 1951 kreeg met de erven van Frits van Hall en met zijn
collegaa Jan Havermans. De eersten verweten Wezelaar dat
hijj een petitie tegen de Duitse herbewapening niet wilde
ondertekenen.^'' Een beeldhouwer die oorlogsmonumentenn maakte moest zich duidelijk opstellen, aldus de nazatenn van de door de Duitsers vermoorde Van Hall. Wezelaar
repliceerdee dat wanneer een beeldhouwer 'zijn uiterste
krachtenn inspant om op waardige wijze, waardig niet
alleenn in artistiek opzicht, de nagedachtenis van de slachtofferss te gedenken en teecren, [...] hij naar mijn meningen
ikk geloof ook naar de mening van een belangrijk deel van
dee nabestaanden, gerechtigd [is] een oorlogsmonument te
maken'.. De kloof tussen communisten en socialisten was
echterr onoverbrugbaar in deze jaren die door Karel van het
Revee treffend zijn beschreven. Voor zover Wezelaar een
politiekee overtuiging had, stond hij aan de kant van de
Partijj van de Arbeid waarmee hij ook als kunstenaar
eenn band had gekregen door zijn opdrachten voor het
portrett van Henri Polak en, later, het monument voor het
Nederlandss Verbond van Vakverenigingen en het standbeeldd van Wibaut. Grotere verraders dan de socialisten
bestondenn er echter niet in de ogen van de communisten
enn bekend is het door Van het Reve opgetekende verhaal
overr Jan Havermans die van de ene dag op de andere het
afvalligee echtpaar Romein-Verschoor volstrekt negeerde.
Wezelaarr voelde zich onzeker in dit soort kwesties en vond
eenn deelgenoot in Andriessen die als'broer'van Frits van
Halll misschien nog wel meer leed onder de verwijdering
diee ook tussen hem en de Van Halls was ontstaan. Daarbij
speeldee voor Wezelaar, als voor veel van zijn collega's, dat
zijnn afzijdige houding in de oorlog wel erg schril afstak
tegenn het heldendom van de vijf in het verzet gesneuvelde
collega'ss die daarmee postuum de Nederlandse beeldhouwersgemeenschapp hadden opgezadeld met een verplichtt odium van heldhaftigheid. Onder invloed van de
lateree publicaties over het gedrag van de Nederlandse
kunstenaarss tijdens de oorlog zou dit schuldgevoel zulke

vormenn aannemen dat Wezelaar zelf zijn passieve opstellingg als 'fout' ging interpreteren. Een en ander stond niet
geheell los van Wezelaars oude'ongemakkelijkheid'over
zijnn financieel onafhankelijke positie die na zijn huwelijk
mett Liesbeth Dobbelmann alleen nog maar was toegenomen.. Toen hij midden in de Koude Oorlog besloot een auto
tee kopen sprak Wezelaar tegenover Andriessen zijn vrees
uitt dat dit wel eens de ergernis van bepaalde collega's zou
kunnenn wekken. Andriessen. het gepieker van zijn vriend
enigszinss beu, antwoordde ter geruststelling: 'Ik geloof niet
datt men zich ergert over dat onschuldige autootje van je,
zóó'nn moordslee is 't nou ook niet.'5" Een andere politiek
geladenn kwestie in 1951 was het 'conflict Stotijn' waarin
Havermanss en Wezelaar tegenover elkaar kwamen te
staan.. Havermans verweet Wezelaar dat de N KB twee uur
nodigg had om tot een uitspraak te komen terwijl de besturenn van de Bond van Beeldende Kunstenaars (BBK)en de
Federatiee dat een stuk sneller hadden gedaan. Sondaar en
Andriessenn staken Wezelaar een hart onder de riem.
Vanuitt Parijs schreef Sondaar: 'Ik kan me zoo voorstellen
datt die vervelende geschiedenis niet zonder meer aan je
voorbijj gaat. Jammer dat gedrijf van onze communisten
vrienden.. Het verstoort de plezierige stemming zoo.
Hopelijkk is alles nu weer bijgelegd; maar uitstekend om
niett voor ze te buigen.' Andriessen kwam later in een brief
nogg op de kwestie terug:'Ik heb me achteraf erover verwonderdd dat je je zoozeer laat drukken door die kwestie
mett Jan. Ik vind Jan best maar veel meer dan een praatjesmakerr met een klein hartje zie ik nu ook weer niet in hem
enn ik zou nooit intiem met hem worden. Ik zou toch
oppassenn dat je door te veel piekerende zaak niet buiten
proportiee gaat zien.'sS
Eenn ernstiger bedreiging dan de politieke tegenstellingen
vormdenn de artistieke meningsverschillen binnen de NKB,
diee in de jaren dat Wezelaarde voorzittershamer zwaaide
geheell polariseerden. De tegenstelling abstract-fïguratief
drongg als een virus binnen in alle activiteiten van de vereniging,, of het nu de selectie voor een tentoonstelling betrof
off die voor de prijsvraag rond een opdracht. Achteraf
bezienn doet de strijd tussen de abstracte en de figuratieve
beeldhouwerss in de jaren vijftig een beetje archaïsch en
bijnaa amusant aan.™ Het handjevol betrokkenen dat nog in
levenn is, herinnert zich liever het familiaire karakter van de
NKBB dan haar deconfiture. Het archief spreekt echter boekdelen.600 Waren er met individuele leden van de abstracte
richtingg als Ittmann wel eerder conflicten gerezen die ook
weerr bezworen werden, de echte crisis kondigde zich aan
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opp de algemene ledenvergadering van 18 april 1953.6l
Aanleidingg was de internationale prijsvraag-tentoonstellingg The Unknown Political Prisoner die in maart en april inde
Tatee Gallery in Londen te zien was geweest en waarde jury
overduidelijkk zijn eenzijdige voorkeur voor de abstracte
richtingg had getoond. Enkele oudere leden van de N K B
vondenn dat een protest op zijn plaats was omdat de organisatiee de indruk had gewekt dat beide richtingen een kans
maakten.. Daarmee was een verkeerde voorstelling van
zakenn gewekt en hadden verschillende beeldhouwers hun
tijdd verknoeid. Wertheim en Kaas kwamen lijnrecht te
staann tegenover de jongere leden Couzijn en Koning die
vondenn dat er niet alleen op vermoedens mocht worden
afgegaann en dat er wel degelijk ook figuratieve inzendingen
warenn bekroond. Dankzij pragmatisch ingrijpen van voorzitterr Wezelaar werd met algemene stemmen een motie
aangenomenn waarin de N K B zich verplichtte haar leden
inn de toekomst beter te zullen informeren over de te verwachtenn integriteit en objectiviteit van jury's voor dit soort
evenementen.. Een halfjaar later, op de algemene ledenvergaderingg van 13 februari 1954, verscherpte de situatie
zichh naar aanleiding van de aanstaande Keukenhoftentoonstellingg die de N KB in samenwerking met de
Stichtingg Kunst en Gezin organiseerde. Omdat van de vijf
niet-beeldhouwerss in de jury - onder wie Sandberg - er
vierr welwillend stonden tegenover de richting die de voorzitterr 'kortheidshalve de abstracte wil noemen' had het
bestuurr om het evenwicht te herstellen zelfvij f leden voor
dezee jury genomineerd van wie er vier figuratief werkten
-Andriessen,, Carasso, d'Hont en Grégroire-enéén tot
dee abstracten gerekend kon worden, Willem Reijers.
Verontwaardigdd over dit eigenmachtig handelen van het
bestuurr stelden Couzijn, Ittmann, Kneulman, Stuivenberg
enn Verhulst zich vervolgens tegenkandidaat. Voor het eerst
ontsponn zich een discussie over kwaliteit versus richting
waarinn Carasso en Kaas zich op het standpunt stelden dat
alleenn de kwaliteit telde terwijl Couzijn en medestanders
eenn vaste vertegenwoordiging van hun richting in alle
jury'ss opeisten omdat figuratieven eenvoudigweg niet
kondenn oordelen over het werk van de abstracten. Vooralsnogalsnog waren zij echter in de minderheid en bleef de door
hethet bestuur voorgestelde afvaardiging geheel intact. Het
volgendee agendapunt vormde de opmaat tot het ware
conflictt waarmee deze bewogen vergadering eindigde.
Dee Stichting Kunst en Gezin had het plan opgevat een tentoonstellingg te wijden aan geweigerde ontwerpen voor
monumenten,, waarmee zou worden aangetoond dat
opdrachtgeverss geregeld het oordeel van een jury negeer-

den.. Oudere leden als Havermans. Krop en Wezelaar zagen
nietss in het plan omdat het niet alleen potentiële opdrachtgeverss onnodig tegen de haren in zou strijken maar tevens
eenn vertekend en negatief beeld zou opleveren. Alle ontwerpenn van een prijsvraag werden in de regel geëxposeerd
enn volgens het Algemeen Nederlands Prijsvraagreglement
hadd een opdrachtgever het volste recht om van het oordeel
vann een jury af te wijken als deze hem slecht had geadviseerd.. Deze argumenten werden door Couzijn, Ittmann,
Koningg en Verhuist als commercieel en onartistiek afgedaann waarop Radeckerhet compromisvoorstel deed het
prijsvraagreglementt zo te wijzigen dat het oordeel van een
juryy wel bindend zou worden. De bom die op die dag onder
dee vergadertafel in café American tikte was die van het
Nationaall Monument voorde Koopvaardij in Rotterdam,
eenn opdracht die de leden Carasso, Couzijn, Reijers en
Roosenburgg in de jaren 1951-1953 op dramatische wijze uit
elkaarr had gespeeld.62 Nadat in de eerste ronde Couzijn
enn in de tweede Reijers door de jury tot winnaar was uitgeroepen,, kreeg uiteindelijk Carasso de hoofdprijs omdat de
opdrachtgeverr zijn oren Het hangen naar de stem des volks
diee niets moest hebben van de abstracte ontwerpen. Het
meestt gedupeerd was misschien wel Couzijn. Niet alleen
moestt hij toezien hij zijn in eerste instantie winnende
ontwerpp om louter technische redenen werd afgekeurd en
vervolgenss ook nog eens verafschuwd door het publiek.
Mett Reijers wrerd Couzijn door voorzitter Wezelaar op de
vingerss getikt omdat zij op verzoek van de jury hun anonimiteitt hadden opgeheven nog voordat deze een uitspraak
hadd gedaan. Als goede leden van de NKB hadden zij zich
eerstt in verbinding met hun collega's moeten stellen.
Alhoewell Wezelaar hun actie vergoeilijkte door te refererenn aan hun onervarenheid en de grote spanning waarin
zijj ongetwijfeld hadden geleefd, was het voor Couzijn
extraa pijnlijk omdat hij op dat moment zelf secretaris was
vann de vereniging die hem nu een bekeuring gaf.6i Zonder
datdat het Koopvaardijmonument ook maar één keer werd
genoemd,, had het de vergadering van 13 februari 1954
totaall in zijn greep. In direct verband ermee stond namelijk
eenn bezwaarschrift dat als klap op de vuurpijl nog aan
dee orde werd gesteld. Met hun bezwaarschrift protesteerdenn Couzijn, Kneulman, Koning, Verhulst en niet-lid
Guntenaarr tegen een recent artikel van Carasso in de
KroniekKroniek van Kunst en Kuituur waarin deze het werk van
Zadkinee uiterst kritisch had besproken.6^ Daarmee had
Carassoo in de ogen van de bezwaarmakers artikel T van
dee erecode van de N KB geschonden dat eindigde met de
zin:: 'Een onderling goede verstandhouding bij de beeld-

houwerss zullen zij bevorderen, waarbij zij zieh zullen
onthoudenn van al datgene, wat eer en goede naam van
vakgenotenn zou kunnen schaden'. Wat zij nu precies beoogdenn met de indiening van dit bezwaar blijft onduidelijk
maarr dat een aantal leden het oorspronkelijke venijn
erachterr doorzag blijkt onder andere uit een brief van
Andriessenn aan Wezelaar aan de vooravond van de vergadering.. Andriessen schreef:'Ik kom zaterdag ter vergadering.. Bertus zit zijn wapenrusting op te poetsen. Het zal
nodigg zijn hem wat in toom te houden, denk ik. Overigens
moetenn die kerels op hun donder hebben.'6s In de discussie
diee zich naar aanleiding van het bezwaarschrift ontspon,
keerdee de meerderheid zich tegen de actie die niet alleen de
vrijheidd van meningsuiting in het geding had gebracht
maarr op ongegronde en misplaatste wijze een artikel uit de
erecodee had aangehaald. Daarmee was een gevaarlijk precedentt geschapen. Volgens Braat zat Zadkine zelf er helemaall niet mee en zou een geschreven reactie op Carasso's
artikell altijd geplaatst worden in de Kroniek van Kunsten
Kuituur.. Carasso daagde zijn tegenstanders daartoe uit
maarr bespeurde persoonlijke rancune van Couzijn achter
dee actie waarbij Zadkine slechts een voorwendsel was
geweest.. Carasso vond een felle medestander in Jaap Kaas
diee een motie indiende waarmee hij soortgelijke acties in
dee toekomst wilde voorkomen. Op voorstel van de voorzitterr werd alleen het eerste deel van de motie in stemming
gebrachtt waarin slechts algemene uitspraken werden
gedaann over de vrijheid van meningsuiting, het recht op
repliekk en het gevaar van het willekeurig aanhalen uit de
erecode.. Met 33 tegen 6 stemmen werd dit eerste gedeelte
vann Kaas' motie aangenomen. Het tweede gedeelte waarin
Couzijnn regelrecht werd verzocht als lid van de N K B te
bedankenn 'daar hij de nodige collegialiteit mist' werd door
Wezelaarr niet in stemming gebracht omdat hij peilde dat
menn het niet nodig vond tot sancties over te gaan. Drie
maandenn later, op de algemene ledenvergadering van
88 mei 1954, maakte Wezelaar in een lange rede zijn aftreden
alss voorzitter van de N K B bekend. Door het gebrek aan
medewerkingg van de leden was het vrijwel onmogelijk
omm aan deze vereniging leiding te geven. Er was een grote
groep'goedwillenden,, [...] een inerte massa, die zich niets
aantrektt van de verplichtingen, welke rusten op de Kring
alss enige vertegenwoordiger van de Nederlandse beeldhouwkunst'.. En er was een kleine groep 'ontevredenen.
[...]] voor het grootste deel, artistiek gesproken, modernistischh georiënteerd, die zich bij alles te kort gedaan voelt.
Dezee groep kent geen spelregels, laat staan collegialiteit
]...]] een oppositie-groep, die contacten onderhoudt, maar

zichh nimmer op vergaderingen als zodanig presenteert en
wensenn kenbaar maakt. Haar actie is voornamelijk ondergrondss en bestaat in verdachtmakingen, achterklap en
tegenwerkingg van het bestuur, f...] Zou deze groep zich in
dee Kring aan de oppervlakte presenteren, haar wensen
duidelijkk en loyaal kenbaar maken, dan zou hieraan ongetwijfeldd door de overige leden worden voldaan, zolang die
wensenn ook maar enigszins redelijk waren'. Het was 'lauwheidd enerzijds' en 'deloyaal gewroet anderzijds' in deze verenigingg die hij niet meer wenste te besturen. In de discussie
diee daarop volgde waren het Carasso en Couzijn die weer
tegenoverr elkaar kwamen te staan. De eerste bespeurde een
groeiende'neo-fascistischee mentaliteit'en bleef vasthoudenn aan zijn stelregel dat alleen kwaliteit als maatstaf kon
dienenn en dat de eventuele richting er niet toedeed. Couzijn
onderschreeff het democratisch beste) van de N KB maar
moestt wel constateren dat zijn richting, die veel actiever
was,, in de minderheid zou blijven zolang de NKB onderdak
bleeff bieden aan leden die eigenlijk niet voldeden aan de
kwaliteitseis.. Her-ballotage van het werk van een aantal
ouderee leden was voor Couzijn een optie om de vereniging
kwalitatieff te zuiveren. Voor Kaas was dit zo'n vertoon
vann a-collegiaal gedrag dat hij ter plaatse zijn lidmaatschap
opzegdee en 'bijna wenend' de vergadering verliet.66
Ondankss de bemiddelingspogingen die Wezelaar nog
ondernamm zou Kaas niet op zijn besluit terugkomen. Hij
verweett het bestuur van de N K B tolerantie die onherroepelijkk tot de ondergang van de vereniging zou leiden. Zover
wass het in 1954 echter nog lang niet. Een reorganisaticcommissiee werd gekozen met Couzijn. d'Hont, Esser, Grégoire,
Havermanss en Koning en op basis van hun adviezen leefde
dee N KB nog enkele jaren voort in een sfeer van gewapende
vrede.. Onder het voorzitterschap van Esser kon de NKB
zichh in de komende jaren nog blijven presenteren als dé
vertegenwoordigerr van de Nederlandse beeldhouwkunst
enn stond zij open voor nieuwe leden als Tajiri, Carel Visser
enn André Volten. Figuratieven en abstracten exposeerden
gezamenlijkk op prestigieuze tentoonstellingen zoals
SonsbeekSonsbeek '55 en Sonsbeek '58, het grote overzicht in 1957
Museumm Boymans, en de presentaties in Brussel (1958) en
Stuttgartt (1959). Aparte vermelding verdient de tentoonstellingg in Boymans in 1957 die werd opgevat als de tweede
grotee wapen schouw van de N K B sinds de oprichting in
1918.. De eerste had in 1941 plaatsgevonden in het Stedelijk
enn was een eerbetoon geweest aan de overleden Mendes da
Costa.. In Rotterdam werden de overleden Bolle, Hassoldt
enn Radecker6^ herdacht en de opening werd verricht door
Bronnerr die, in vervolg op zijn toespraak uit 1941. prinses

Beatrixx en de overige genodigden kon geruststellen met
dee verheugende mededeling: 'Nederland heeft weer een
beeldhouwkunst'.. Zestig leden exposeerden meer dan
driehonderdd werken die volgens het poldermodel-avantla-lettree dooreen jury naar keuze - er waren er vier! warenn gesanctioneerd. Carasso herinnerde er in de inleidingg van de catalogus nog eens aan dat vijftig jaargeleden
'dezee beeldhouwkunst'nog vrijwel niet bestond. Hij vervolgde:: 'Beeldhouwers, zich bewust en verantwoordelijk
voorr hun taak, ontbreken niet meer in Nederland. Een
iederr heeft zijn eigen taak en ook het publiek heeft de
zijne,, namelijk om diegenen aan te moedigen en met
onderscheidd te kiezen, die uit zijn naam kunnen spreken.
Dann zal men zien dat de beeldhouwkunst zich volledig
zall onplooien, dat de steden zullen gaan stralen. En dat is
volstrektt geen onmogelijke droom.' 68
Wczelaarr was dan wel teruggetreden maar hij bleef
betrokkenn als adviseur zodra er een keuze uit het werk
vann buitenlandse collega's moest worden gemaakt. Het
verstandshuwelijkk tussen de figuratieven en abstracten
liepp rond i960 wel op zijn laatste benen. In dat jaar riep
voorzitterr Mari Andnessen alle leden op naar de jaarvergaderingg te komen om over de toekomst van de NKB te
beslissen.. In zijn brief stelde hij onomwonden dat de verenigingg zich wellicht had overleefd 'temeer daar onder de
ledenn weinig of geen saamhorigheidsgevoel bestaat mede
doorr de scherpe tegenstellingen tussen dez.g. Figuratieven
enn Abstracten.'69
Wezelaarr zou lid van de N K B blijven maar leverde
sindsdienn geen bijdrage van betekenis meer. Het was
medee dankzij hem dat de tweespalt die de schilders al
eerderr definitief had verdeeld - Cobra versus de Realisten dee beeldhouwers nog enige tijd bespaard is gebleven. Zo
iss de prachtige sculpturale uitstalling van het in 1954 geopendee Provinciehuis in Arnhem nog tot stand gekomen
vanuitt het naarstig streven recht te doen aan beide hoofdstromingenn in de moderne Nederlandse beeldhouwkunst
enn bleef het tot in de jaren zestig mogelijk om op tentoonstellingenn gezamenlijk naar buiten te treden.
LeLe cirque Sandberg

Dee vroegste vermelding van het vermaledijde woord
'abstract'' in de archivalia van Wezelaar is in een brief van
Eickhoffuitt 1936 waarin deze vanaf een schip onder de
kustt van Kreta berichtte over zijn reis langs de landen rond
dee Middellandse Zee. 'Partout sculpture - mon chèr Han!
L'Orientt comme nous 1'avons rencontre a Istanbul ou
Asiee mineure et surtout en Egypte c'est 1'abstrait! Avec les

cretoiss et les myceaniens Part concrete commence.' -0
Datt deze nieuwe richting in de kunst de beeldhouwersgeestenn volop bezighield, bleek hierboven uit het verslag
datdat Wezelaar in 1946 maakte van zijn bezoek aan het
Kunstmuseumm van Basel. Hel beschadigde oppervlak van
Rodinss gipsen L'Hommc qui marche had Wezelaar op de
gedachtee gebracht dat dit zou kunnen wijzen op 'een
onbewustt zoeken naar de abstracte vormT' Het zijn notitiess die er op wijzen dat beeldhouwers als Wezelaar het
nieuwee fenomeen, dat zich voor hen in de jaren dertig had
aangediend,, aan het aftasten waren. Dat gebeurde met een
zekerr ongemak, wat niet verwonderlijk is. Griekenland was
nogg maar net herontdekt, een moderne, autonome beeldhouwkunstt van eigen bodem beleefde zijn prille bloei en
dann deed deze ontwikkeling zijn intrede, met zijn nadruk
opp de vorm en negatie van de mens als bron van inspiratie!
Eigenlijkk was de eerste confrontatie de tentoonstelling
AbstracteAbstracte kunst in het Stedelijk in 1958geweest waarop in
dee kringen van de Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kuituur
zeerr afstandelijk was gereageerd.72 Een volgend moment
inn deze geschiedenis was het protest van enkele beeldhouwers,, onder wie Wezelaar, aan het adres van Sandberg
naarr aanleiding van de tentoonstelling 13 Beeldhouwers uit
ParijsParijs in het Stedelijk in 194S die zij te eenzijdig vonden. Een
jaarr daarvoor hadden enkele jonge figuratieve schilders,
generatiegenotenn van Couzijn en Esser, zich verenigd in De
Realisten,, in reactie op de eenzijdige liefde van Sandberg
voorr de Cobra-jongens."' Voor de beeldhouwers zou zich
ietss gelijks aankondigen, maar het verschil met de schilders
wass dat de gelederen van de N K B langer gesloten bleven
-- tot en met Sonsbeek '66 werd nog gezamenlijk geëxposeerdd - en dat ook de relatie met Sandberg goed bleef.
Dee Cobra van de Nederlandse beeldhouwkunst werd de
Groepp A'dam, in 1959 gevormd door Couzijn, Guntenaar,
Kneulman,, Tajiri en Verhulst, vrijwel de gehele oppositie
binnenn de N K B. Deze groep, die evenals Cobra zelf maar
kortt bestond, vond aansluiting bij de experimentele en
interdisciplinairee Liga Nieuw Beelden (1955-1968) die zich
opsteldee als de ware erfgenaam van De Stijl.^ Gezamenlijk
exposeerdenn de leden van de Groep A'dam en de beeldhouwerss van de Liga, onder wie Baljeu en Constant, eind
19599 op Beelden in het heden, een 'didaktische overzichtstentoonstellingg van nederlandse hedendaagse eksperimentelee beeldhouwkunst' die op initiatief van de Liga en
inn samenwerking met de Nederlandse Kunststichting van
Hermann Swart in het Stedelijk plaatsvond."^ Sandberg
maaktee deel uit van het comité van aanbeveling en had
geadviseerdd bij de samenstelling.

ookk van een zekere persoonlijke relatie sprake was. blijkt
well uit de hoffelijke felicitatiebriefjes die over en weer
gingen.. Daarnaast voorzag Sandberg Wezelaar zo nu en
dann van een schriftelijke aanbeveling als de beeldhouwer in
hett buitenland een tentoonstelling buiten openingstijden
wildee bezoeken. Gezien Sandbergs voorkeur voor de meer
experimentele,, nco-expressionistische stromingen in de
modernee beeldhouwkunst kan hij nauwelijks een groot
liefhebberr van Wezelaars klassiekeen intimistische beeldhouwkunstt zijn geweest maar Sandberg vroeg Wezelaar
inn [956 wel vooreen project waarmee hij -meteen bandrecorder-gesprokenn documentatie wilde aanleggen voor
hett Stedelijk van enkele belangrijke Nederlandse kunstenaars.-^ ^
Eenn en ander mocht niet verhelpen dat rond i960 ook
inn Wezelaars kringen Sandberg het symbool werd van de
gevreesdee museale orde waarmee de Realisten ruim tien
Gedurendee Sandbergs directoraat kregen Zadkine
jaarr eerder- tevergeefs - de strijd hadden aangebonden.
(1948).. Moore (1950,1961), Richier (1955.1959), jacobsen
Ineenn brief uit 1961 spreekt Fischer van 'la hitte des
{1955,1960),, Lipchitz {1958), Tajiri (i960). Carel Visser
"Sandbergistes""
contre 1'art "classique"', waarmee in ieder
(1960),, Couzijn (i960}, Reijers (1961}, Van der Gaag (1962),
gevall is aangetoond dat Sandbergs roem ook de Deense
Wotrubaa (1962}, Laurens {1962) en Verhulst (1962) eengrenzenn
was gepasseerd. In datzelfde jaar had hij namelijk
manstentoonstellingenn en werd er in groepsverband aaninn het Deense Louisiana-museum een tentoonstelling over
dachtt besteed aan de jonge Franse (194S) en de Engelse
modernee
kunst georganiseerd die door Fickhoff werd
beeldhouwkunstt (1951). Maar daar stonden wel 'traditioomschrevenn als 'Ie cirque Sandberg'.-'-' Sandberg stond op
nele'tentoonstellingenn tegenover van Bronner (1948),
denn duur voor alles dat afbreuk deed aan de ernst en de
Kogann {1953), Lehmbruck (1956). Krop (1956). Radecker
waardigheidd van de eigen beeldhouwkunst. In 1961 schreef
(1956),, Rodin (1956) en Maillol (1962), terwijl ook het overeenn vertwijfelde Bolhuis aan Wezelaar:'Dat Sandberg zich
zichtt van de moderne Belgische beeldhouwkunst - 10
opp het ogenblik veroorloven kan om zo'n idioot toestel uit
BelgischeBelgische beeldhouwers (1951) met onder anderen Minne,
rijwielonderdelenn opgebouwd, vóór het museum te zetten,
Leplaeenn Grard-geen aanleiding tot protest kon geven.
komtt
niet in de eerste plaats doordat hij zich gedragen weet
Dee verstandhouding tussen Sandberg en de NKH was uitdoorr de zgn. abstracte jongens. Die man met zijn duivelse
stekendd en het geringe aantal groepsexposities van de verintelligentiee zou heus zo stom niet zijn om zich aan zulke
enigingg in het Stedelijk van Sandberg (i959-1962) wordt
strohalmenn en ééndagsvliegen vast te klampen en zich daar
eerderr verklaard door de voorkeur die men had gekregen
uitsluitendd op [te] verlaten. Nee, in hoofdzaak doet hij dit
voorr de open lucht. Sandberg had onmiskenbaar een zwak
omdatt wij [...J hem daartoe in de gelegenheid stellen. Hij
voorr de Nederlandse beeldhouwers en hij heeft bij verschilmaaktt gebruik van de omstandigheid dat wij van de kaart
lendee gelegenheden zijn sympathie getoond vooreigenzijn,, eenvoudig "omdat er tóch niets anders van werkelijke
zinnigee figuren als Bronner, Krop en Radecker. Toen erin
betekeniss in ons kunstleven [te] doen is" van zijn helse
19588 een portret van Sandbergs moeder moest worden
standpuntt bekeken dus terecht.'8" Het begrip 'Sandberg'
vervaardigd,, wees hij Bertus Sondaaraan, de trouwste
-werdd synoniem met de term 'abstract' en de figuratieven
adeptt van Despiau in Nederland!
voeldenn zich gekrenkt door het gebrek aan aandacht van
Hett eerste contact tussen Wezelaar en Sandberg
diee
bevlogen man met wie zij ooit kameraadschappelijk
dateertt van het voorjaar 1959 toen zij beiden betrokken
warenn geweest maar wiens troon zij niet meer konden
warenn bij de tentoonstelling Rondom Rodin. In november
benaderen. .
19433 bezocht Sandberg in het gezelschap van Röell

Dee nadruk die Sandberg tijdens zijn directoraat (1945-1965)
legdee op het tonen en aankopen van modernistische kunst
wass ook bepalend voor zijn beleid ten aanzien van de
beeldhouwkunst.. Toch kon dit nauwelijks tot verzet leiden
bijj de Nederlandse beeldhouwers omdat deze tenslotte zelf
benieuwdd waren naarde ontwikkelingen in het buitenland.
Eenn staaltje van die interesse werd gegeven door good old
Leoo Braat die inn 1952 het vervolg op zijn tien jaareerder
verschenenn Uit de werkplaatsen leverde met een bundel van
-- wederom - zeven portretten van Nederlandse beeldhouwers.. Had Braat in 1942 de gevestigde generatie van
Kropp en Radeckeren die van de jongeren, met onder
anderenn Andriessen en Wezelaar, aan het woord gelaten,
nuu waren het Couzijn, Guntenaar, Kneulman, Koning,
Reijers,, Schaller en Braat zelf die kond deden van de laatste
ontwikkelingen. -6 6

Wezelaarss atelier in Laren en in de naoorlogse periode
ontmoettenn zij elkaar vrij geregeld door hun gemeenschappelijkee lidmaatschap in tal van commissies. Dat er

[6] ]
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EenEen hoffelijk discours

Inn 1954 werd Wezelaar gevraagd deel te nemen aan
eenn door de kunstredactie van De Telegraaf georganiseerde
openbaree discussie onder leiding van de directeur van de
Rijksakademiee Nico Vroom waaraan naast Wezelaarde
schilderss Frieda Hunziker, Wim Kersten, Jan Sluijters,
Jann van Heel en deschilder-criücus KasperXiehaus deelnamen.. Zij allen deelden, werd de lezer ter geruststelling
verteld,, het inzicht dat het in de kunst ging om het bewaren
vann een harmonisch evenwicht tussen de polen van 'de
blindee drang naar het nieuwe' en 'een halsstarrige zucht tot
behoudd van het bestaande'. De weerslag van 'de schermutselingen'' werd gepubliceerd in twee artikelen in de krant.8'
'Dezerr dagen', aldus De Telegraaf 'schaarden zich in een
derr zalen van Hotel Schiller zeven mensen rond een tafel,
mensenn wier namen zijn alsgongslagen in de wereld der
kunst.'' Gezamenlijk gingen ze de vraagstukken van de
modernee kunst bespreken, want er was sprake van een
groeiendee verwijdering tussen het publiek en de kunstenaarr wiens werk niet meer verstaanbaar was. Voorstanders
vann de non-figuratie in de kunst waren Hunziker en
Kersten.. Van Heel en Sluijters namen tactvol een middenpositiee in, terwijl Nichaus en Wezelaar ronduit sceptisch
stondenn tegenover de denkbeelden van de 'modernen'
zoalss ook zij hun collega's aanduidden. Wezelaar, die
wass geïntroduceerd als een kunstenaar 'die het eeuwige
probleemm van de beeldhouwer, het menselijk lichaam'
trachttee op te lossen 'door de Grieken en hun nakomelingenn tot traditie te kiezen', stelde dat 'veel in de moderne
kunstt een specialiseren is van elementen, die bijvoorbeeld
dee oude meesters al bezaten. Die elementen worden geweldigg uitgebuit, hetgeen leidt tot een zeer karakteristieke,
eigenaardigee vormgeving.' Maar die kunstenaars gingen
daarr te ver in, was zijn overtuiging, en waren niet meer in
staatt de ontroering over te brengen op de toeschouwer.
Allee kunst week tot op zekere hoogte af van de werkelijkheidd 'maar dient dat afwijken zo absoluut te geschieden?',
zoo vroeg hij zich af. 'Waarom streeft de moderne kunst
juistt naar de irrealiteit?' De modernen hadden toch zeker
ookk een boodschap en wilden niet louter esthetische kunst
produceren?? De toeschouwer berei ken, daar ging het
tenslottee om. Wanneer de modernen beweerden dat de
toeschouwerr picturaal en plastisch niet gevoelig genoeg
was,, dan geloofde Wezelaar eerder dat het probleem bij
dee kunstenaars zelf lag: zij waren te ver gegaan en er viel
eenvoudigwegg niets meerte zien. Kersten, opgevoerd als
'eenn van de meest militante (en welbespraakte) verdedigers
derr moderne kunst', antwoordde dat de relatie met de

omringendee wereld inderdaad van doorslaggevend belang
was.. In de moderne kunstwaas er echter een element bijgekomen,, namelijk de inspiratie die in het geheel niet meer
werdd geput uit de werkelijkheid maar zuiver het innerlijke
wildee verbeelden waarmee men de sector van de nonfiguratievee kunst was binnengetreden. 'Kan een modern
kunstwerkk dat in zijn vorm de natuur als voorbeeld heeft
losgelaten,, dat louter uit gevoel is geschapen, op de toeschouwerr die gevoelens overdragen', was de kernvraag van
dee discussie. Volgens Kersten, die daarin werd bijgevallen
doorr Hunziker en Van Heel, was dat zeer goed mogelijk
omdatt de abstracten 'hun emoties [konden] opheffen tot
hett vlak der algemene verstaanbaarheid met behulp van
hett symbool, het teken'. Zij vonden Sluijters, Niehaus,
Vroomm en Wezelaar tegenover zich die meenden dat het
tekenn - de arabesk waarop Bronner zo had gehamerd in
zijnn onderwijs-alleen verstaanbaar zou zijn als het te
herleidenn was 'tot iets dat wij kennen of ervaren hebben'.
Niehauss vroeg aan Kersten of hijzelf nooit 'een gevoel van
ontoereikendheid'' bij zo'n abstract schilderij kreeg en
Vroomm sprak de vrees uit dat abstracte kunst wellicht
nuttigg was voor de psychiater maar dat het gewone publiek
err een boekje bij nodig had. Het is dan ook opmerkelijk dat
Vroomm met genoegen concludeerde dat ze een heel eind
warenn gekomen in de discussie.'We zijn het eens geworden
overr de eeuwige lijn en over het onvermijdelijke experimentt dat [...] in onze dagen meer op straat komt. Nu is er
eenn groep die zich bedient van een geheimtaal, zo geheim
datt niemand die begrijpt en een groep welker taal iedereen
vann tevoren kent', concludeerde Vroom. Niehaus voegde
err aan toe dat een kunstenaar zich niet moest bekommeren
omm het begrip van zijn kunst door het publiek en Van Heel
verzuchttee dat we niet alles moesten willen begrijpen,
dee arme Telegraaf-lczcr in nog grotere verwarring achterlatend. .

Vijfjaarr later schetste Wezelaar zijn ervaring als lid van de
eindexamencommissiee Tekenen M.O. in een brief aan de
Leidsee kunsthistoricus Hans van de Waal die voorzitter
vann de commissie was.82 Wezelaar wees Van de Waal op de
gevarenn van de grote nadruk op de abstracte richting in het
tekenonderwijs.. 'Ofschoon ik', aldus Wezelaar, 'gaarne het
onmiskenbaree nut en het belang van het experiment erken,
achtt ik het overwicht dat deze richting thans in de kunstwereldd bezig is zich toe te eigenen, zeer gevaarlijk. Wellicht
inn het bijzonder in onderwijszaken. Wat precies het doel is
vann het tekenonderwijs en de kunstopleiding aan middelbarebare scholen weet ik niet, maar het is zeker géén opleiding

avaitt la visite de Germaine Richier qui était accompagné
d'unami.unn écrivain. Il nous a fait remarqué tres courtroisementt que nous autres sculpteurs nous avons Ie dröle
d'habitudee de dire d'une sculpture qui on déteste, et cela
avecc une expression de la plus grande repugnance: c'est
dee la litterature! Nous étions tous amuse par cette remarqué.',S44 De weerzin die de figuratieve beeldhouwers
koesterdenn tegen het naturalisme, waarvan ze eventueel
betichtt zouden kunnen worden, grensde volgens deze
Fransee schrijver aan koketterie.
Inn de Deense kunstwereld was in de jaren vijftig dezelfdee strijd ontbrand maar Fischer leed daar minder onder
dann zijn jongere collega Eickhoff. 'Les tout jeunes ici travaillentt par la forme', schreef Fischer in 1953, 'comme vous
ett moi, nous dévenons des réactionaires mais je crois c'est
unn passage, qui peut ètre pourra régénérer la sculpture.'^
Eickhofff was in 1955 hoogleraar geworden aan de academie
vann Kopenhagen waar hij tot 1972 met collega Mogens
Roggildd de afdeling Beeldhouwkunst zou bestieren. In
eenn brief uit 1958 herinnerde hij aan Despiau, hun oude
leermeester,, over wie niet meer werd geschreven of gesproken.. 'Le destin de nos autres?',, vroeg Eickhoff zich af. Zijn
leerlingenn informeerden naar Despiau of het iemand uit
eenn ver verleden was. Dankzij diezelfde leerlingen had
Eickhofff wel interesse in de abstracte kunst gekregen maar
wass het niet zodat je eerst de realiteit moestieren kennen
omm tot abstractie te geraken? Toen men aan SachaCuitry
omm nieuws had gevraagd, had deze geantwoord: 'Molière!'
Eickhofff zou hebben geantwoord: Griekenland, want er
wass niets moderners dan dat.S6
InternationaleInternationale solidariteit
Naarr aanleiding van de tentoonstelling van Deense
Dee opkomst van de abstracte kunst werd een hot item
kunstt in i960 inde Rijksakademie sprak Fischer de vrees
inn het contact dat Wezelaar met zijn kunstenaarsvrienden
uitt dat het zou worden opgevat als 'une sorte de manifestaonderhield.. De term 'abstract' was al gevallen in Fischers
tionn pour 1'art naturaliste. une brique dans la defense conartikell over het gebeeldhouwde portret dat hij eind 1936,
tree Tart abstrait et je ressent de la peine devant le fait, que de
opp verzoek van Wezelaar, schreef voor de Kroniek van
point de vue elle n'était pas reussie.' Fischer wist uit ervaHcdcndaagscheHcdcndaagsche Kunst en Kuituur. De opening van zijn cee
oorringg hoeveel moeite hel kostte om aandacht te krijgen voor
spronkelijkee Franse tekst luidde: 'Unc sculpture portrait
hett werk van buitenlandse kunstenaars. 'Mais je craint que
estt une chose abstraite, plastique et dynamique, qui est une
c'estt pourunegrande partie la lutte des "Sandbergistes"
oeuvree d'art en elle mêmeet en même temps une étude
contree 1'art "classique" qui se manifeste. C'est idiot. On ne
psychologiqueduu modèle. L'artdu sculpteurcstdereunir
peutt
pas dire: Nous seules avons raisons. Mais tant pis. Il
cess deux pour qu'ils faissent une chose indivisible ou plutot
n'yy pas autre chose a faire que de suivre son chemin et faire
dee les créer ensemble.'^ Twaalf jaar later kwam het begrip
lee mieux possible. Mais eet état des choses est terrible et je
weerr ter sprake toen Wezelaar aan Fischer verslag deed
vann de tentoonstelling 11 Beeldhouwers uit Parijs. 'Quand on suiss navré quand je pense comment nous avons joui de
notree séjours, comme nous sommes heureux d'avoir pu
acceptee cette limitation de 1'art abstrait', schreef Wezelaar,
montrerr a nos camerades, ce que nous faisons'.tS" Even
'c'estt une exposition interessante et pour certains tres
daarvoorr had Eickhoff geschreven overeen studiedag op
representative.. Tous les sculpteurs d'Amsterdam ctaient
dee academie waar studenten en kunstenaars hadden gedisauu vernissage et les ceuvres étaient tres discutées. Hier on

voorr kunstenaars. In ieder geval zullen inzicht in kunst,
ookk (maarniet vooral) moderne kunst, naast ontwikkeling
vann de smaak en de fantasie een rol spelen. Het gewone
tekenenn naar de natuur zal echter, althans naar mijn inzicht
vann primair belang blijven. Ten slotte moet het mij van het
hart,, en dit vooral is de aanleiding geweest tot dit schrijven,
datt ik mij zeer weinig gelukkig heb gevoeld in de zaal waar
dee producten van het ruimtelijk vormen waren opgesteld.
Watt is er eigenlijk nieuw aan het "ruimtelijk vormen"?
Iss niet steeds door alle tijden heen. alle plastiek en alle
architectuurr ruimtelijk vormen geweest? Men zal zeggen,
jaa maar dit gaat om de essentie, om de idee. Maar is niet
steedss het doel van de kunst geweest de idee te concretiseren?? Waarschuwt niet reeds Cézanne tegen de "esprit
litterature"" die de schilder zo dikwijls van zijn ware weg
doett afwijken: i'étude concrete de la nature". Ik heb
oprechtt getracht mijzelf van het nut van een dergelijke
werkwijzee te overtuigen en heb in de cijferlijst geprobeerd
hethet beste naar voren te halen. Maar het was haast onmogelijk.. Er waren in het geheel geen normen en nauwelijks
vergelijkingsmogelijkhedenn door de vrijheid in de keuze
derr materialen en formaten, door de opgave vooral. Het
vage,, het toevallige, knutselachtige deed me zeer onprettig
aan.. Er waren uitzonderingen, maar in de meeste gevallen
wrass er kennelijk gestreefd naar een oppervlakkig decoratie!
effect,, dat vaak het niveau "voor bruiloften en partijen"
niett te boven kwam. Alleen, hoe het anders moet weet ik
niet,, misschien gewoner, minder spectaculair.'

cussieerdd over de abstracte kunst. 'I.es abstraits om parlé
tress bien et d'une fac,on tres intelligente', aldus een bijna
verrastee Eickhoff maar hij was niet bij het souper gebleven
omdatt hij niet wist waarover te praten met deze lieden.
'Lee plus grand orateur des abstraits avait dis: "Nous ne nous
intéressonss du tout de la qualité des ceuvres." Après ccla
quee dire?' Boven Eickhoffs schrijftafel hing een tekst uit de
korann waar hij met plezier naar keek zonder zich te bekommerenn om de inhoud. Hij had wel degelijk begrip voor hun
fascinatiee van het teken maar ergerde zich aan hun opstelling.. 'J'ai beau gronder "les abstrait". S'il avait question de
cederr une place pour eux, mais non! Pourcuxil n'existe
que'Tartt abstrait", et on combat. [...] lis sont tres sur d'eux
mêmee et tres intelligents mais pour mois sans cceurs.'88
Inn een briefje waarin de Zwitserse beeldhouwer
Hubacherr Wezelaar bedankte voor het toesturen van de
cataloguss Sonsbeek '66 meldde hij dat het in Zwitserland
hetzelfdee liedje was. 'C'est partout le même cas, les moderness d'hier dénient des modernes d'avant hier!'8g Maar
Hubacherr was niet pessimistisch gestemd en stelde in 1969:
'Consentt bien que 1'art figuratif n'a pas fini son jeu, peutêtree il a reculé pour micuxsauter. [...] L'Art contemporain
lachee sa proie pour 1'ombre abstraite!'(;iü

zouu op de Kopenhaagse academie niet zo gauw geschieden,, voorspelde Eickhoff begin 1969 ten onrechte, zoals
kortt daarop zou blijken. Enkele weken later meldde zijn
vrouww namelijk dat studenten van de afdelingen Architectuurr en Schilderkunst de academie hadden bezet maar
datt Eickhoffs leerlingen daartegen hadden geprotesteerd.
Overr de hele wereld werd gedemonstreerd en zelfs de
beeldhouwerr Robert Jacobsen - 'il est tres abstrait' - had
zijnn academieklas in München moeten sluiten.^ 'Tous sa
piree en pirc chez nous avec les abstraits', schreef Gerda
Eickhofff in 1970. Ze vond dat de figuratieven in Denemarkenn er nog slechter voorstonden dan in Nederland.
Eickhofff kreeg alleen nog maar kleine opdrachtjes. 'Pas des
commandes,, pas des portraits et a 1'academie il est entre
touss les abstraits. [...] Maintenant Gottfrcdn'a pasun seul
amiami avec qu'il peut montré son travail'. Op de academie
werdd hij zelfs genegeerd door de schilders! Eickhoff zelf
schreeff dat in zijn afwezigheid - hij had in het ziekenhuis
gelegenn - de academie was gereorganiseerd en dat de verschillendee afdelingen waren gefuseerd tot één afdeling
waarr de schilders domineerden. Collega Boggild had
gecapituleerdd en zo ook de leerlingen die de afdeling
Beeldhouwkunstt hadden vertegenwoordigd in de oppermachtigee medezeggenschapsraad. Gerda Eickhoff was blij
Inn 1966, iets eerder dan op de Rijksakademie in
datdat haar man over twee jaar met emeritaat zou gaan. 'Alors
Amsterdam,, brandde de strijd los op de academie van
less abstraits peuvent venir le faire mieux. Gottfred est un
Kopenhagenn en het waren in eerste instantie de architecpeuu comme Mari [Andriessen], il trouve que son temps
tuurstudentenn die voor onrust hadden gezorgd. Eickhoff
estt fini.'Zij zette haar man nog wel tot werken aan maar
bevondd zich in een weinig benijdenswaardige positie en
hijj miste de collega's om mee te praten. 'Vous êtes quand
dee oorzaak laat zich raden. 'Il a beaucoup des difiicultés
mêmee un groupe et des amis', besloot ze haar sombere
avecl'académiee pour le moment. Les abstraits contre les
b r i e f tt Aan de vooravond van zijn afscheid van de acadefiguratives',figuratives', schreef Gerda Eickhoff. Het probleem zatmiee
'm berichtte Gerda Eickhoff eind 1971 over de depressieve
inn de leerlingen - 'lis aimera plus des abstraits' - en ze
toestandd waarin haar man nog steeds verkeerde. 'Je déteste
verzuchtte:: 'Je le crois un beau jour tous cela avec des
quandd il restedans sa chaise et me dit: "J'ai fini". A vraidirc
abstraitss c'est un passage.'9I
notree temps n'est pas facile. Tous est abstrait ici.'1^
Inn Gronningen, de Deense kunstenaarsvereniging
waarvann de Eickhoffs al vijfendertig jaar lid waren, had
HenHen internationale georganiseerde beweging
Eickhofff in 1968 met veel moeite een retrospectief van de
'Vann John [Radecker] kreeg ik een aardige brief',
eerderr dat jaar overleden Fischer weten door te drukken.
schreeff Oepts in 1953 aan Wczelaar. 'Hij gaat naar Spanje
Gerdaa Eickhoff vulde aan: 'Naturellement c'est sont les
enn heeft last van de abstracten'.q(> Oepts, die afwisselend
abstraitss qui dirige et prends les plus grande places, je les
inn Parijs en Saint-Tropez werkte maar ook in Nederland
connaiss pas, ilsne me dit même pas bonjour."Je crois que
exposeerde,, had grote moeite met de ontwikkelingen in de
c'estt presque moins grave que chez vous', schreef Eickhoff
kunstt en constateerde dat het net zich internationaal sloot.
diee ook nog even refereerde aan 'le pauvre Esser' die niet
Hijj verwonderde zich over de macht en organisatiegraad
mett zijn studenten maar met een anti-Rijksakademievann de nieuwe orde, had aanvankelijk - evenals Fischercoalitiee van collega's de strijd moest aanbinden.92 Wat met
well enig geloof in de zuiverende werking van de abstracte
Esser-'Pauvree Esser, lui qui est un professeur magnifique
kunstt maar kwam al gauw tot de conclusie dat iedereen
ett pauvre Vroom avec son cceur maladc' - was gebeurd
maarr zijn eigen weg moest gaan.

'Watt de beeldhouwers betreft', schreef Oepts naar aanleidingg van de Salon de Mai in 1954. 'het is een samenspel van
massa'ss en gaten waar geen touw aan vast te knopen is,
plastischh graphische vondsten inde ruimte. [...] Dit alles
iss ten slotte misschien noodig om uit een routine te komen
enn er is altijd iets uit te leeren en het kan misschien een
basiss vormen voor een nieuwe figuratieve kunst die er toch
zall moeten komen. En toch voel ik vaag tegelijkertijd dat
hethet toch ook niet uit die hoek zal komen.' ir Na een bezoek
inn 1957 aan een Parijse kunsthandelaar'die erg lijdt aan
abstractee kunst' berichtte Oepts dat deze alle literatuur
kochtt die er maar was. '[PJrachtuitgaven op het duurste
papierr met allemaal gekleurde reproducties [en] dan voel je
hoee 'n intense markt en organisatie die beweging achter
zichh heeft. Enfin je voelt dat daartegen voorlopig niets te
doenn is, het is een machtig facet geworden van de handel
gebaseerdd op een vorm van creatie die een snelle productie
mogelijkk maakt. [...] Het is als in de architectuur en de
"meubelkunst"" door de hoge kosten van behoorlijk handwerkk komt men meer en meer tot een toepassen van
"gee pre fabric eerde" elementen die dan ten slotte de "stijl"
gaann bepalen. [...] Iedere kunstenaar moet nu maar zien
aann welke zijde hij blijft. Economisch (minimum) onafhankelijkk zijn en voor zijn eigen plezier werken.'c-,s
Volgenss Oepts waren er onmiskenbaar kwaliteiten te
ontdekkenn in het werk van de modernen, maar wat ermee
tee doen? 'Het blijft voor mij vaststaan', schreef hij in 1960,
'datt er iets kan zijn (komen) van "dezen tijd" waarin het
geëxperimenteervann de besten verwerkt kan worden.
Maarr we zitten een beetje vervreemd en eenzaam in die
kunstkermiss van het oogenblik waardoor het geconcentreerdd blijven en het door blijven zetten een Don Quichotte
gevoell geeft.'In een latere brief uit hetzelfde jaar gaf hij blijk
vann twijfel over zijn eigen verrichtingen,'Het terug zijn in
Parijss zou gepland moeten gaan met een nieuw "tanken"
enn aanmoediging van wat er opnieuw gepresteerd werd.
Watt kan ik het betreuren niet meer die vreugde te beleven
vann indertijd wat er dan van uitging van de "cracks". En dan
komtt vanzelfde twijfel bij mezelf niet mee op te hebben
kunnenn leven met de nieuwe tijd? Ondertussen is het geen
geslotenn boek voor me wat er zoo geproduceerd wordt en
kann ik wat de schilderkunst betreft bij de besten heel goed
zienn waar de kwaliteiten zitten maar het geeft niet die "trilling"" of die bevrediging wat b.v. een goede Matisse of een
Bonnardd gaf maar dat was dan ook waarschijnlijk net "dat"
watt niet meer mag. Dat is dan de moeilijke positie waar we
inn staan. We kunnen nu eenmaal niet verloochenen wat
voorr ons de bestaansreden was van onze inzet.'99 Oepts

bleeff zich het hoofd breken over de kwestie waarbij zijn
theoretischee bespiegelingen worden gerelativeerd door
zijnn Amsterdamse dialect. 'In verband met de bekende
tegenstrijdigee of eenzijdige tendens in de kunst', schreef
Oeptss in 1961 aan Wezelaar, 'had ik het een en ander willen
schrijvenn enoin dat duidelijk te maken gebruikte ik paralellenn tussen jouen ik en ineens vond ik dat een beetje
"gênant".. Het was nl. niet mijn bedoeling mij op hetzelfde
niveauu te stellen als jij maar ik meende in ons hardnekkig
voll willen houden iets gemeenschappelijks te zien. We
zijnn geen van beiden "academist" maar proberen, van
waarr wij indertijd vanuit gingen, toch een levende kunst
tee maken ondanks de overheersende pressie van het ons
omringende.. Ik weet wel dat "het is moeilijker" geen argumentt is om "kunst" te maken maar toch. Zoodra de figuratievenn er even naast zijn dan is dat direct door iedereen te
zienn terwijl die anderen ... Ik denk b.v, aan de "figuratieve"
Giacometti.. Hij kan rustig z'n figuren nog tien centimeter
langerr uittrekken en het blijft even "goed". Maar probeer
jijj eens hetzelfde en je zit direct van alle kanten scheef. En
zooo is het bij mij ook een beetje. Een "audace" moet verantwoordd kunnen zijn, een beteekenis hebben.' Iüü
Inn 1966 schreef Oepts dat het werken langzamerhand
eenn calvaire werd maar dat er licht gloorde aan de horizon.
'Hett is wel erg moeilijk zoo tegen dat steeds agressiever
wordendee nihilisme aan te werken maar ja het moet toch.
Gelukkigg komt er langzamerhand wat meer verzet zelfs in
dee kranten', waarmee hij doelde op de felle kritiek op de
Biënnalee in Venetië van dat jaar.'10' Oepts verzuchtte dat hij
zoveell mogelijk in zijn schulp kroop en 'ondanks alles en
tegenn alles' zijn liedje probeerde uit te zingen. Herwaren de
Dadaïstenn geweest die voor het eerst de zaak de nek hadden
willenn omdraaien, 'de eerste pogingen om al wat ons lief
wass en positief te ridiculiseren en te "demystificeren" en
wratt nu een populaire en algemene tendens is geworden en
hett waren juist die bovengenoemde jongelui uit de burgerklassee die daar het meest (en ook nu nog) in betrokken
waren.. Iets wat ik steeds niet begrepen heb en wat natuurlijkk allerlei oorzaken heeft.'lü: Degewezen volksjongen en
modernistt Oepts voelde zich in een hoek geschopt. 'Ons
enigee houvast', zo hield hij Wezelaar in 1976 voor, 'is "au
fond"" af te gaan op dat schokje wat we voelen als de boel
"sluit".. Dat kan niemand ons afnemen en dat is de eenige
waardemeter.'' In zijn laatste brief waarin de abstracte
kunstt ter sprake komt, sprak Oepts de hoop uit 'dat we
volkomenn vrij zijn en dat niets meer ons kann deeren en dat
wee tenslotte gelijk hebben gehad ons niet door een helse
modee van streek te hebben laten brengen.'IOi
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OnzeOnze deplorabele toestand

Alss een van de meest oorspronkelijke talenten uit de
Bronner-schooll werd de sensitieve, wereldvreemde Gerrit
Bolhuiss gekoesterd door oudere collega's als Andriessen.
Sondaarr en Wezelaar die hem steunden als hij weer eens
inn de problemen was geraakt bij de uitvoering van een
opdracht.. Hun steun werd mede gevoed door een zeker
collectieff schuldgevoel ten aanzien van Bolhuis die, als
lectorr op de Rijksakademie. was gepasseerd door Bronner
toenn deze in 194"7 zijn opvolger moest aanwijzen. Men had
begripp voor Bronners beslissing want Bolhuis miste nu
eenmaall overduidelijk didactische kwaliteiten, maar men
zatt er wel mee in zijn maag. De directe aanleiding van
Bolhuis'' hieronder breeduit geciteerd schrijven was de
tegenslagg die hij in 1961 ondervond bij zijn oorlogsmonumentt voor de Weteringschans in Amsterdam, in de volksmondd de 'keeper' genoemd. Eerst 'verhakte' Bolhuis de
steen,, waarna Andriessen en Wezelaar bij burgemeester
Vann Hall wisten te bepleiten dat het beeld alsnog in brons
konn worden uitgevoerd, hetgeen, zoals hieronder zal blijken,, ook geen onverdeeld succes werd. Het drama van
dezee opdracht greep Bolhuis aan om zijn hoeders en 'geestverwantee collega's' Andriessen, Sondaar en Wezelaar op
tee roepen gezamenlijk de Nederlandse beeldhouwkunst
uitt het slop te halen. Anders dan Eickhoff. Fischer of Oepts
klaagdee Bolhuis zijn nood bij Wezelaar slechts éénmaal,
maarr de wij ze waarop is zo symbolisch voor de penibele
positiee waarin deze kunstenaars rond i960 verkeerden,
datt hei uitgebreide weergave verdient.
'Ikk kan niet langer vóór me houden dat ik iets te zeggen
heb',, opende Bolhuis.'Het gaat over onze deplorabele toestand,, onze nood, twijfel in de toekomst, pessimisme of
hocc je het maar noemen wilt. [...] Het probleem waar het
overgaat,, hebben we allen in dezelfde mate. Hoogstens sta
ikzelff als model, om een extra-afschuwelijk voorbeeld te
kunnenn geven, dus om het probleem zo scherp mogelijk te
stellen.. Het ging niet meer, ik kon niets meer, ik voelde me
aann het eind van alles. Tot dan toe had ik althans één zorg
vann veel beeldhouwers, het maken van een goede bewapeningg in een beeld, niet gekend. Daar had ik al vroeg een
behoorlijkee opvatting over gekregen en practisch nooit
moeitee met mijn constructie gehad. Maar in de tijd waaroverr ik nu spreek! Het dreunde de hele dag bij me van de
bonkenn klei die op de grond donderden. Mijn atelier werd
zoo overzichtelijk dat ik tot de positieve conclusie kwam dat
hethet niet in de eerste plaats om een kwestie van beeldhouwkunstt ging, maar dat deze situatie het gevolg was van een

gebrekk aan iets, dat daar min of meer los van staat. De
vraagg of een beeld misschien een snippertje zus of zo had
moetenn zijn om voor deze tijd nog net door de beugel te
kunnen,, was hierbij van geen belang. De armzalige
bedenkinkjess waar we op het ogenblik mee zanikken,
wordenn alleen maar ingegeven door een ziekelijke twijfel.
Alss we weer vrijuit leven, worden alle gedachten aan
zulkee kleinigheden eenvoudig overstraald door dat leven.
Hetzelfdee zullen jullie, evenals ik, ook wel ettelijke keren
gedachtt hebben ten opzichte van je eigen werk, maar ikzelf
moestt er voor in de diepste diepte gezeten hebben om op
diee overweging plotseling een veel scherper kijk te krijgen.
[...]] Al die zwakte van ons, twijfel enz., wijst op niets
anderss dan op een verkeerde levensinstelling, [... ] WTat wij
werkelijkk nodig hebben is een hernieuwde bewustwording,
eenn levende overtuiging en een gezond geloof in de vooruitgang,, maar die zekerheden kunnen alleen wijzelf ons
geven.. Daar is alle mogelijkheid toe, we hebben die mogelijkhedenn zelf in ons, zó voor het gebruik gereed. [...] We
zullenn tot het inzicht moeten komen dat wijzelfde macht
hebbenn om de dingen ten goede te doen keren, en dat het
duss óók aan ons gelegen heeft dat het een tijdlang zo miserabell ging. Het is nodig dit bij ons uitgangspunt te constateren,, we staan daardoor des te sterker en kunnen dan
tegenn een stootje in gevallen dat de uiteindelijke omstandighedenn ons al te zeer tegen zitten; dat zal voorlopig nog
well eens voorkomen. [...] We hebben allen het gevoel dat
wee voor een barrière staan die doorbroken moet worden.
Diee barrière stellen we ons voor als iets dat zich buiten onszelff bevindt, maar het overgrote deel ervan ligt binnen ons.
Inn onze verbijstering onderscheidden we dat niet en haddenn dus ook geen juiste indruk van de situatie. Wc hebben
daardoorr de waanzinnige voorstelling gekregen van de
moeilijkhedenn die ons in de weg liggen. Maar zo erg is het
beslistt niet. Als we er ons gezamenlijk voor inspannen om
dee hindernissen op te ruimen, moet binnen drie jaar het
resultaatt daarvan in ons werk te zien zijn. Al zou dit alleen
maarr betekenen dat we dan weer dingen maken waar we
mett een fiere overtuiging achter staan en die ons daardoor
watt meer gevoel van voldoening kunnen geven. Aan ons
talentt of bekwaamheid voor de beeldhouwkunst zelf ligt
hett niet. [...] Het zou het hoogtepunt van mijn leven
kunnenn worden als ik het hierover met jullie eens onder
genoeglijkee kout mocht hebben, en je onmisbare sympathiee zou ontvangen. [...] In mijn eentje bereik ik weinig
ofniets.'104 4

Datt avondje over de toekomst van de beeldhouwkunst
volgdee spoedig maar leidde allerminst tot de oplossing
vann het probleem zoals Bolhuis dat binnen drie jaar voor
mogelijkk had gehouden. Andriessen bleek de grote spelbrekerr te zijn, wat hem op een vermanende brief van
Bolhuiss kwam te staan waarvan een afschrift naar de
anderee aanwezigen werd gestuurd.'het leek er zelfs op',
schreeff Bolhuis, 'datje [AndriessenJ bewust de onderwerpenn ontweek die ons toch zo na aan het hart liggen,
behorenn te liggen. Je meende je bijdrage aan de vooruitgangg geleverd te hebben door het geloof van de vaderen
aff te zweren "en verder basta". [... ] Ronduit gezegd, sinds
enigee dagen heb ik sterk het vermoeden dat jij onbewust je
ziell aan die duivel verkocht hebt, en dat je met valse goden
hoereert.. [...] Jij metje klinkende naam en eclatante persoonlijkheidd zou ons daar verschrikkelijk mee remmen.
Hett gaat om ons aller opleving. Zonder jouw volle deelnamee aan de strijd, zie ik in ons streven niet veel meer dan
hethet bewegen vaneen ongeboren kind. Tenzij we je bij ons
beginpuntt openlijk op de zwarte lijst konden plaatsen of
jee levend verbranden; maar wie zou zo'n engel willen
missen!'10'' '
Welkee oplossing Bolhuis in gedachten had om de figuratievee beeldhouwkunst uit het slop te trekken vermeldt
dee historie niet, maar na deze emotionele eruptie van
strijdvaardigheidd vervolgde hij zijn weg mismoedig in
hett isolement van zijn atelier, werkend aan de opdrachten
waarvoorr commissieleden als Esseren Wezclaarzich
blevenn inzetten.
FeestendeFeestende figuratieven

Opp 25 november 1961 vierde Wezelaar zijn zestigste
verjaardagg met een groot feest op zijn atelier. Uitgenodigd
warenn beeldhouwers uit vier generaties: ouderen als
Bronner,, Jacobs van den Hof en Krop; generatiegenoten
alss Andriessen, Bolhuis, Braat, Carasso, Heil, Leeser,
Vann Pallandt, Reieher, Rueter, Sondaar, Stauthamer en
Wcrtheim;; jongere collega's als Esser, Van Beek, Grégoire,
d'Hont,, Hund, Steenbergen en Zweerus; en jongeren als
Aukeenn RenzcHettema, jonk, Mulderen Van der Pant. Er
warenn schilders als Maks, Sjollema, Oepts, Van der Spoel.
Terr Veer en Horn, er was familie en er waren andere genodigdenn alsRadeckers dochter Anneke met haar echtgenoot
Tomm Banting, Greet ten Holte, Jan Engelman, de gevreesde
criticuss J.M. Prangc en de directeur van de Rijksakademie
Nicoo Vroom. Andriessen die inn het Haarlems Dagblad de
zestigstee verjaardag van zijn collega had herdacht, verontschuldigdee zich ineen brief voor de lengte van zijn stukje

alss volgt.'Dat ik geen uitvoeriger stuk schreef komt ie
omdatt ik weet dat je bescheiden bent, 2e omdat ik 't zo
moeilijkk zou vinden. Misschien is deze volgorde niet goed.
Hett feest vond ik prachtig, een van deaardigste, zo niett het
aardigstee feest dat ik meemaakte. Zo leuk ook met al die
beeldhouwerss en beeldhouwersvrouwen.'106 Lies Leeser
bedanktee mede namens haar man en schreef; 'Het deed me
denkenn aan de goede tijd in en na de oorlog, toen de beeldhouwerss zoo collegiaal met elkaar verbonden waren, en er
eigenlijkk nooit een sfeer was van ijverzucht en concurrentie
enn intrige. Het wras er op die avond van jullie, ineens weer;
all het goede en het vriendelijke en het elkaar-apprecieercn.
Enn dat was zeer hartverwarmend.'10"- Oepts schreef naar
aanleidingg van het feest aan Liesbeth Wezelaar: 'En laat
Hann zich niet vergissen. Al dezen blijken van belangstelling
voorr zoo'n feest zijn maar niet zoo mondaine plichten
geweestt maar het bewijs dat Han z'n persoonlijkheid iets
beteekentt waar we in deze tijd zoo'n behoefte aan hebben.'1088 In een brief aan Fischer deed Wezelaar zelfverslag
vann het feest. 'Le moment Ie plus solonnel était quand
Marii Andriessen m'a offert le cadeau collectif des sculpteurs.. Il a fait c,a avee un discours. Le cadeau était une
statuettee Chinoise époque Tang que 1'antiquaire [Vecht] a
donnéé pour un prix abordable parceque c'étatit pour moi.
C'étaitt emballée dans une petite caisse en bois quasi trésor
chinoiss avec des scelles rouges, une pièce de monnaie
chinoiss et décoré par madame Esser. Ensuite Bronner, qui
auraa Soans lemois prochain,afait un discours solonnel
etbienn refléchi, tres flatteux pour moi [...]. Après Esser a
faitt encore un discours trèsgentil et tout le monde était
d'accordd que 1'atmosfère était cordiale et rappelait les
tempss toute de suite après la guerre. [...] Personnen'était
pasivreetill n'y paseudes discussions, f...] J'avais invite
unsculpteurquii travailleabstrait [Zweerus], Il m'a dit:
"Estt ce que tu crois les abstraits ont des fêtes pareils? Je nc
croiss pas".'IÜ9

VoorgoedVoorgoed in de aap gelogeerd

Inn 1953 beklaagde Andriessen zich er bij Wezelaar
overr dat Couzijn, met wie hij in een project moest samenwerken,, moeilijk bereikbaar was. 'Mocht Bill zóó abstract
gewordenn zijn dat hij nergens meer aanwezig kan zijn
dann moet er een ander aangewezen worden', aldus
Andriessen.. En over een opdracht voor Groningen waar
menn 'niet bang is voor abstract', zoals de voorzitter van
dee plaatselijke commissie had geschreven, becommentarieerdee Andriessen: 'Heel moedig'.110 Uit de eerder geciteerde
brieff van Bolhuis werd al duidelijk dat Andriessen zich

rondd i960 min of meer had geschikt in het lot van de figuratieven.. Tot actie opgeroepen door Wezelaar in 1965
antwoorddee hij: Tk kan me niet voorstellen dat wij met z'n
drieënn of vieren iets zouden kunnen beginnen tegen een
bewegingg die over de hele wereld gaat. Wat mij betreft, ik
beschouww mijzelf als afgedaan. Ik werk voor mijn eigen
plezierenn om het geld te verdienen dat ik nodig heb. Ik
vondd het verder voor niemand van enig belang. De comités
begrijpenn er toch niets van en de voorbijgangers kan 't niets
schelen.. Maar ik amuseer me best en als ik iets afgeleverd
hebb kan 't me verder ook niet meer schelen want er is dan
tochh niets meer aan te doen. [...] Ik wil 't met mijn bescheidenn krachten zogoed mogelijk doen. Verder ben ik machteloos.'"1 1
Desalnietteminn bleef de term 'abstract' terugkeren
inn de brieven die hij aan Wezelaar schreef. Zoals in het
hoogstt vermakelijke verslag van de wereldreis die hij in
19688 maakte met zijn vrouw Nettie. 'We kwamen laat aan
inn New York', zo berichtte Andricssen, 'omdat we laat vertrokkenn zijn. We hadden met de knappe stewardess afgesprokenn dat ze ons de volgende dag door New York zou
piloteren.. Ze was "dol op abstracte kunst" maar ook de
"figuratieven"" kon ze waarderen, "zelfs Rodin", hi, hi. ha,
ha,, ho, ho! [...] Het "museum of Modern Art" is net zoiets
alss 't Stedelijk maar wel ook Rodin en Maillol en ik zag er
eenn caryatide van Modigliani waarvan geen kaart te krijgen
wass omdat er nooit kaarten zijn van dingen die ik erg mooi
vind.. Maar ik werd verder niet warm ervan en dacht weer,
watt ik altijd denk - dat we voorlopig of definitief in de aap
gelogeerdd zijn.' In Mexico City bezochten zeeën particulieree collectie etnografische kunst van een uitgeweken
Duitsee jood die ook in Amsterdam had gewoond: 'Die man
hadd honderden, nee duizenden beelden en vooral beeldjes.
Ikk heb er geen lelijke bij gezien maar wel prachtige en
veell menselijker dan de tempelplastieken en ik zag er een
Mailloll van 500 jaar voor Christus en Marini'sen Picasso's
enn Lipchitz en Moores alles van vóór Christus geboorte
maarr dan veel mooier dan de modernen. [...] Ik was bij een
beeldhouwerr Cueto [...]. Ze ontvingen ons erg aardig, aten
bijj hem, de kamer vol beeldjes, abstract, erg verschillend
vann kwaliteit. Later zijn we met 'm in de auto naar een beeld
gaann kijken hier op een plein van hem. ook abstract maar
ergg goed. [...] Ik zei tegen hem: ik zou zo graag anders gaan
werken,, zou 't nog kunnen, ben ik niet te oud? "Tot vijf
minutenn voor je dood kun je nog veranderen," zei-ie. Is er
niett iets van hem in 't Stedelijk Museum?'11-

PolyurethaanPolyurethaan en baardige kerels

Inn het najaar van 1968 zette Wezelaar zich actiefin voor
hett behoud van de Rijksakademie die onder de leiding van
Vroomm en met een hooglerarencorps bestaande uit geestverwantenn als Esser, Grégoire. Hund en Otto B. de Kat door
eenn groot aantal kunstenaars en kunstambtenaren werd
gezienn als een bolwerk van conservatisme waarbij het
werkenn naarde natuur gelijkstond aan academisme.1^ Olie
opp het vuur vormden de reorganisatieplannen die Vroom
inn juni 1968 had ontvouwd en die zelfs een versterking van
dee oude machtspositie van de Rijks inhielden. Zo was er
eenn nieuwe afdeling bedacht waar toekomstige museumdirecteuren,, criticii en culturele ambtenaren zouden
wordenn opgeleid! Vroom wilde een front vormen tegen
dee gevestigde orde van de moderne kunst, maar hiermee
overspeeldee hij zijn hand. In reactie op zijn plannen stuurdenn 27 Nederlandse kunstenaars-onder wie Couzijn,
Visserr en Volten - o p 23 september 1968 een open brief
aann minister Klompé waarin ze aandrongen op de verbanningg van het negentiende-eeuwse onderwijs uit de Rijksakademie,, gevolgd door een schrijven van de B B K met eenzelfdee strekking."•* De 'Aktiegroep Rijksakademie'werd
gevormdd door meer dan zestig kunstenaars uit het hele
landd en de jacht was geopend. De opening van het academischee jaar op de Rijks op 17 oktober 1968 werd een symbolischee slag in de langdurige strijd tussen de abstracten
enn de figuratieven. De actievoerders hadden de hand weten
tee leggen op de redevoering die Vroom zou uitspreken en
lazenn deze luidkeels mee terwijl een naast het spreekgestoeltee opgesteld koffertje golven polyurethaan braakte
diee een bloemstuk verzwolgen. Het ludieke karakter van de
actiee ontaardde in een grimmige sfeer waarin Vroom een
goedd heenkomen moest zoeken maar Esser het gepeupel
trotseerdee door in het openbaar zijn docentschap voor de
duurr van een maand ter beschikking te stellen aan iemand
diee meende het beter te kunnen doen. ]an Jacobs, een'echte
ijzerman'uitt de school van Volten, nam de handschoen
op.. Hij zou niet gaan lesgeven maar vooral praten met de
studenten.. 'Ik wil tot een gesprek komen om samen aan het
werkk te kunnen gaan', zo deelde Jacobs aan Het Parool mee.
Naa een maand praten kropen de leerlingen weer opgelucht
achterr hun boetseerbok en over het experiment werd verderr gezwegen.1 ^ Geërgerd door de acties van de kunstenaars,, stelde Wezelaar op zijn beurt ook een open brief aan
dee minister op die hij aan een aantal collega's rondstuurde
terr ondertekening. Andricssen zette grote vraagtekens bij
dee actie. Zo vond hij het onzin dat hoogleraren voor het
levenn benoemd werden en was hij er van overtuigd 'dat

dee grote meesters van Autun, Chartres,Vezelay niet naar
dee natuur gewerkt hebben. Overigens vind ik dat de mogelijkheidd naar model te werken moet blijven bestaan. De
helee wereld is in een toestand van evolutie en revolutie en
hethet is of men daar achter die grote deur van de academie
niett van horen wil. Maar dat kan niet. Ik denk ook aan
diee commissie die rapport aan de minister zal moeten uitbrengen.. Zij moeten niet de indruk hebben dat wij de ogen
willenn sluiten voor wat er allemaal gebeurt. Ik vrees dat ik
overr alles veel pessimistischer ben dan jij. [...] Ik kan 'took
niett begrijpen maar ik ben ervan overtuigd dat dit alles niet
maarr schreeuwerigheid van baardige kerels is maar dat er
werkelijkk een "umwertung aller Werte" aan de gang is, dat
dee basis waarop wij leefden en leven is aangetast - niet
doorr deze jongelui - maar van binnenuitgehold en nu een
gemakkelijkee prooi voor deze jongens. Ik geloof ook niet in
dee voortzetting van tradities.'"6 Als mede-oprichter van
Atelierss '63 deelde Andriessen de kritiek van Couzijn, Jonk,
I.atasterenn Mulder op hun oude leerschool. Toch schaarde
Andriessenn zich uiteindelijk onder de zesentwintig ondertekenaarss van Wezelaars brief- onder wie Berserik, Braat,
Vann Pallandt en Verwey-dieop 24 november 1968 naar
ministerr Klompé werd gestuurd. Daarin pleitten zij voor
handhavingg van het academische onderwijs met zijn
natuurstudie,, overdracht van vakkennis en bewustmaking
vann de essentiële waarden van de kunst van vroeger en nu.
Wezelaariaanss is de volgende passage in de brief: 'Dit [de
waardee van het academische onderwijs] geldt niet alleen
voorr de figuratieve kunstenaars maar ook voor velen die
dee weg naar de non-figuratieve kunst inslaan. Veelal zijn in
eenn kunstwerk figuratieve en non-figuratieve elementen
versmolten.'' Pijnlijk getroffen werd Wezelaar door de open
brieff van de N KB aan Klompé van 12 december 1968 waarin
ookk zijn vereniging de zijde koos van deputschisten. In
dee ogen van onder anderen Bert de Laaf, Renze Hettema,
Mariuss van Beek, Theo Mulder en Ek van Zanten concentreerdee de problematiek zich niet zozeer rond de vraag of
dee natuurstudie wel of niet essentieel was. Het was het
gebrekk aan openheid, het starre benoemingsbeleid en de
ondemocratischee organisatie waardoor de Rijksakademie
wass verworden tot een 'bijna dood instituut'. In zijn reactie
aann de NKB stelde Wezelaar zich ronduit op voor de docentenn Beeldhouwkunst - Esser, Grégoire en Hund-dic nu in
hett openbaar werden afgevallen door een aantal oud-leerUngen.. Wezelaar brak een lans vooreen vorm van academischh onderwijs waarin aandacht zou worden besteed aan
beidee richtingen in de kunst en hij drong aan op wederzijds
respect.. Uitvoerig citeerde hij uit 'het laatste boek van

Henryy Moore [...) een man die. neem ik aan. ook voor vele
jongerenn nog wel enig gezag heeft', In de aangehaalde passagess bejubelde Moore zijn academische leerschool en de
studiee naarde natuur en uitte hij kritiek op de decoratieve
uitwassenn van depurenon-figuratie. Het bestuur van de
NN KB nam kennis van Wezelaars schrijven en daar bleef het
verderr bij in het hete najaar van 1968.
Inn de deconfiture van de oude Rijksakademie deed zich
dee situatie voor dat het niet de studenten waren die hun
bevoorrechtee positie aan de kaak stelden maar een gelegenheidsalliantiee van buitenstaanders die handelden in een
mixx van oprechte vernieuwingsdrift, hartgrondige aversie
tegenn de oude elite en pure jaloezie. Een dag nadat Vroom
wass verdreven door het piepschuim van de BBK, stuurden
zeventigg leerlingen van de Rijks hu» open brief aan Klompé
waarinn zij zich distantieerden van de acties."7'Wrczelaar
wass extra gemotiveerd in zijn strijd voor de Rijks door zijn
nauwee vriendschap met Esser. In de jaren dat de verhoudingg met Andriessen complexer werd, niet in het minst
doorr diens groeiende fatalisme, vond Wezelaar in Esser
niett alleen een collega die hij bewonderde maar tevens
eenn fel medestander in de strijd voor de eeuwige waarden
vann hun discipline. Symbolisch in dat opzicht was hun
gezamenlijkee studiereis door Egypte in 1965, de bakermat
vann de westerse beeldhouwkunst waar Esser zijn oudere
collegaa op gedegen wijze gidste. Met Marius van Beek en
Piett Esser was Wezelaar in t9?6 betrokken bij de organisatie
vann een tentoonstelling van figuratieve beeldhouwkunst
inn Slot Zeist dat tevens een eresaluutwasaan de kort daarvoorr overleden Bolhuis. De kritiek op deze tentoonstelling
wass niet mals en Esser schreef vanuit zijn Franse huis aan
Wezelaar:: 'Af en toe komt er een brief uit Holland met een
krantenknipsell over Zeist waar ik even triest van word
maarr dat gaat weer gauw over.'"8
Nieuwee Beeldhouwkunst vaarwel

Bovenstaandd relaas is gezien vanuit het persoonlijke
domeinn van één kunstenaar die na de oorlog barstte van de
energiee en het idealisme om het vóór de oorlog geleerde
volopp in de praktijk te gaan brengen. Mede dankzij
Wezclaarss naarstig streven naar uitwisseling en openheid
werdd de Nederlandse beeldhouwkunst verder meegesleurd
inn de internationale ontwikkelingen en was er al snel geen
houdenn meer aan voor kwaliteits- en stijlbewakers als een
voormaligee vakvereniging als de NKB, Nadat de zaken goed
warenn geregeld was er tijd om over het artistieke aspect
mett elkaar in de clinch te gaan. Het artistieke veld verdeelde
zichh onherroepelijk in een conservatieve (de figuratieven)

behoordenn nu tot de vieux maitres, tot de ambachtslieden,
enn een progressieve (de abstracter!) helft. Op basis van de
enn
eigenlijk zijn zij de laatste der mohikanen van de
traditionelee solidariteit van de beeldhouwers en een colleNieuwee Beeldhouwkunst die was opgekomen in het laatste
gialee interesse van de conservatieven voor de modernen
decenniumm
van de negentiende eeuw. Het academische
blevenn de gelederen der beeldhouwers langer gesloten dan
onderwijss met zijn natuurstudie bleef ondertussen tot
bijj de schilders het geval was geweest. Nadat de abstracten
diepp in de jaren tachtig nog tientallen min of meer begaafde
dee overwinning hadden behaald was het echter snel gedaan
beeldhouwerss afleveren. Deze omvangrijke oogst heeft
mett de maatschappelijke positievan de figuratieven, een
zichh niet gegroepeerd tot één te onderscheiden beweging
ontwikkelingg die zich gelijktijdig ook in andere westerse
maarr werkt individueel voort en leeft ten dele van de sinds
landenn aftekende en gelijke tred hield met de algemene
enigee jaren wreer opgeleefde handel in figuratieve plastiek
deconfituree van de gevestigde orde in de jaren zestig. De
diee zich afspeelt in tal van laaggedrempelde galeries en
figuratievenfiguratieven werden onzeker door deze ontwikkelingen
lommerijkee beeldentuinen. Als beschaafde undergroundterwijll de abstracten juist stellig waren in hun leer. Bij de
stromingg staat zij geheel losvan de officiële figuratieve
eerstenn leidde het verlies aan macht en aandacht tot een
beeldhouwkunstt die in de jaren tachtig is opgekomen en
monkelendee terugtocht of juist een weerbare opstelling,
diee de verworvenheden van de conceptuele kunst combimaarr onverzoenlijk bleven de partijen tegenover elkaar
neertt met een uiterlijke naturalistische en autonome vorm
staan.. Met de opkomst van de conceptuele kunst in de
vann
beeldhouwkunst,'Iy
jarenn zeventig belandden de abstracten en figuratieven
ongewildd in hetzelfde kamp, want ook de 'ijzervlecbters'

Dee zuivere plastiek
Bloeii van Wezelaars loopbaan als beeldhouwer van het monumentale
beeldd in het openbaar, de feitelijke en stilistische geschiedenissen van
dee grote opdrachten, de wisselende ontvangst die Wezelaar in deze
naoorlogsee periode ten deel viel en de vriendschap die hij in deze jaren
onderhieldd met zijn evenknie in de monumentale beeldhouwkunst,
Marii Andriessen

Wczelaarr werkt aan De Zorg
(occ 143). atelier Prinseneiland.
circaa I9Ï;Ï

Inn deeerstc vijfentwintig jaar na de oorlog wasHan
dee Zittende vrouw (oc i36.afb. p. 155) uit 1953, De zorg (oc 143,
Wezelaarr in Nederland, na Mari Andricssen, de mecstafb.pp.. 173,179) uit 1954 en dt Liggende vrouw (oc 204, afb.
p.. 199) uit 1972, stelden hem in staat in betrekkelijk korte
gevraagdee beeldhouwer van monumentale, autonome
tijdd een goed resultaat af te leveren, maar projecten als de
plastiekk in het openbaar. Over dit nieuwe fenomeen in de
Nederlandsee kunst hielden de critici niet op te betogen dat
JohannesJohannes de Doper {oc 190. afb. p. 180) voor Roosendaal uit
19677 en de Rembrandt (oc 197, afb. p. 184) voor Amsterdam
err nauwelijks beeldhouwers waren die dit soort opdrachuitt 1969 eindigden minder glansrijk terwijl hij er alles had
tenn aankonden. De Nieuwe Beeldhouwkunst was nog maar
zoo jong en spoorde dat uitventen van het grote gebaar wel
uitgeperst. .
mett de eeuwenoude traditie van realisme en intimiteit in de
Tochh was het niet zozeer de allegorische verbeelding
Nederlandsee kunst, zo bleven critici als Engelman, Prange
diee hem parten speelde alswel de nagestreefde, complete
enn Redekerzich tot tegen het einde van de jaren vijftig
synthesee van de plastische vorm en de geestelijke inhoud,
afvragen.11 Andriessen en Wezelaar werden al snel herkend
eenn opgave die steeds hogere eisen aan hem ging stellen
alss dé kunstenaars van een eigen, moderne en monumennaarmatee de non-figuratieve beeldhouwkunst terrein won
talee beeldhouwkunst, waarbij de eerste de favoriete vertolenn hij onzekerder werd over zijn eigen beginselen. '"Het
kerr was van het oorlogsmonument en Wczclaar die van
onderwerpp is zeer belangrijk in de kunst, je moet het reshethet 'seculiere' standbeeld dat, in het kielzog van de oorlogs- pecteren'",, vertelde Wezelaar nog in 1956 aan Dejongh.
monumenten,, een must werd inde woonwijkenen op de
"'Dee pure realisten tot wie ik behoor staan met eerbied
bedrijfsterreinenn van de wederopbouw. Gedurende zo'n
tegenoverr hun onderwerp. Ik wil mijn object geen geweld
dertigg jaar was Han Wezelaar een echte opdrachtenbecldaandoenn maar ik wil het evenmin zonder meer kopieren.
houwerr en zijn hoge atelier op het Prinseneiland raakte
Datt zou te eenvoudig zijn. Wat ik steeds probeer is een
steedss voller met talloze half- en eindfabrikatcn in klei en
plastischee oplossing te vinden voor hetgeen mij in de vergips.22 'De "opdracht" ligt Wezelaar wel', schreef de aankoschijningg der dingen treft en ontroert. Ik tracht de ziel der
mendee kunsthistoricus Eddy dejongh in 1956.'Hij wordt
dingenn bloot te leggen, maar op een plastisch harmonische
err niet doorgedrukt zoals dat bij anderen wel het geval is.
wijze.. Dat dwingt mij tot zoeken en graven en veel schetsen
"Wijj beeldhouwers zijn nu ingeschakeld in de maatschapmakenn in klei en gips want ik kan het niet zo maar in één
pij",, zegt hij. "Dat heeft iets gezonds. Geheel voor tentoonkeer.. Je hebt van die mensen die vinden alles ineens.'"
stellingenn werken leidt gemakkelijk tot allerlei aan de kunst
Wezelaar,, vervolgde Dejongh,'heeft nimmer geëxperivijandigee doeleinden en tot het nastreven van persoonlijke
menteerdd met abstracties, al bestaat er, zoals hij zegt, geen
ijdelheden"." "
kunstt zonder een element van abstractie. Hij vindt "dat wat
Alss realist pur sang voelde Wezelaar echter weinig voor
jee met je ogen ziet heel veel is" en "de mens nog steeds zeer
hethet grote gebaar. Tegen een opdrachtgever sprak hij in 1954 belangwekkendd en mysterieus".'6 Twee jaar later vertelde
dann ook de hoop uit dat de opgave niet een allegorische of
Wezelaarr aan journalist Herman Hofhuizcndat hij zeker
symbolischee figuur zou betreffen maar 'iets uit het werkegeenn 'abstractcn-vreter' was, alleen al omdat 'elk kunstlijkee hedendaagse leven. Meer en meer heb ik gemerkt dat
werkk een grote mate van abstractie eigen is'. Wezelaar
hett oude mij niet ligt, al breng ik na lang ploeteren wel iets
geloofdee dat de abstracten 'één kant van de waarheid' hadacceptabelss voor de dag'.4 'Dat staande naakt daar is een
den,, maar hij zag niet in waarom men daarmee genoegen
opdrachtt van de A.N.W.B. in Den Haag', vertelde Wezelaar
zouu nemen, waarom men niet naar de gehele waarheid
inn 1963 aan een journalist.'Het komt midden in een ronde
zouu streven zoals al duizenden jaren het geval was geweest.
hall te staan. Ik moest een beeld maken, dat de verwondeDoorr de abstractie tot het absolute te verheffen boekte men
ringg van het reizen uitdrukt. Je kan natuurlijk een meisje
wellichtt esthetische winst maar dat ging ten koste van de
makenn met een koffer en ski's, maar dan ben je nog niet
anderee dingen die er nu juist toededen." In een interview
aann de verwondering.'''
uitt 1963 herhaalde Wczclaar nog eens dat het bij 'de zogenaamdee non-figuratieven'uitsluitend om de plastische
Wezelaarss voorkeur voor de uitbeelding van historiwerkingg ging. Al ging zijn liefde niet uit naar'deze uitinschee figuren was overigens geen waarborg voor een routigen',, a priori van de hand wijzen deed hij ze niet. Maar, zo
neuss verloop van dit soort opdrachten. De veertien grote
concludeerdee hij:'In de meeste gevallen vind ik de figuraopdrachtenn die hij tussen 1946 en 1975 uitvoerde, kostten
hemm minimaal twee, maximaal elf jaar! Onderwerpen
tievee kunst completer'.8 Wezelaar bleef trouw aan de
uitt zijn directe omgeving zoals zijn vrouw, model voor
artistiekee benadering die hij zich eigen had gemaakt in

zijnn Parijsc jaren en die hem bovendien paste als mens. De
combinatiee van zijn natuurlijke aanleg voor een weliswaar
veristischee maar intieme kunst en zijn hardnekkig streven
naarr een complete eenheid van abstracte plastiek en inhoudelijkee zeggingskracht, leidde ertoe dat het pad dat hij in
J94ÓÓ insloeg met zijn reeks monumentale opdrachten niet
overr rozen zou gaan.
Hett beeld dat van Wezelaar zelf oprijst in deze periode,
iss dat van de ambachtelijke kunstenaar die met weinig omhaall van woorden, weloverwogen en helder zijn artistiek
strevenn schetste. Een bescheiden man die zich geen oordeel
aanmatt over het werk van anderen, vlijtig voortging in zijn
werkplaatsenn daar vooral met rust gelaten wilde worden.
Journalistenn noemden hem 'geen gepolijst causeur' of
'geenn handig commentator' en men liet niet na Wezelaars
tegenzinn tegen publiciteit te benadrukken. Zelf droeg hij
actieff bij aan deze beeldvorming door zijn woordgebruik
waarinn bijvoorbeeld de problematiek van het autonome
beeldd was teruggebracht tot 'het oprichten van een ding in
dee ruimte'. In 1961 werd Wezelaar door zijn beste vriend,
Marii Andriessen, zelfs getypeerd als 'taai, volhardend en
trouw'.. Het zijn allemaal kwalificaties die erop wijzen dat
Wezelaarss aanvankelijke Latijnse gezindheid, zijn ambitieuzee opstelling die nog 20 welbespraakt naar voren
kwamm in het interview met Braat in 1942, hadden plaatsgemaaktt voor wezenlijk Hollandse kwaliteiten als oorspronkelijkheidd en nuchterheid waarmee collega's als Krop
enn Radecker vóór de oorlog het ideaaltype van de vaderlandsee beeldhouwer hadden neergezet. Die terugkeer naar
dee eigen identiteit kenmerkte ook de ontwikkeling van
Wezelaarss naoorlogse werk dat in stilistisch opzicht vrijer
werdenn waarin meer ruimte kwam voor emotionele
betrokkenheidd met het onderwerp. Zijn belangrijkste
voorbeeldd daarbij was in eerste instantie de monumentale
maarr impressionistische beeldhouwkunst van Andriessen
voorr wie Rodin en Wouters belangrijker waren geweest
dann Mailiol en Despiau. Na Andriessen kwamen Bronner
enn Bolhuis wier oorspronkelijke en introverte plastiek
ongetwijfeldd van invloed is geweest op Wezelaars naoorlogsee ontwikkeling, op de verhollandsing van zijn oeuvre.

dann ook in de ring om zich in zijn laatste jaren geheel te
concentrerenn op kleinplastiek die - misschien wel in
reactiee op het geweld van het opdrachten werk - soms
minusculee vormen aannam. Tegelijkertijd ging hij, evenals
inn zijn Parijse Gvünderjahre, weer naar model tekenen, een
activiteitt die mede bijdroeg aan het regeneratieproces van
dee enigszins gedemoraliseerde kunstenaar zoals zich dat
inn de jaren zeventig in de intimiteit van huize Wezelaar
voltrok.. Zijn belangrijkste inspiratiebron was ook in die
laatstee periode zijn echtgenote Liesbeth die hem in morele
enn praktische zin altijd volledig had gesteund en daarbij
haarr eigen ambities als beeldhouwster grotendeels opzij
hadd gezet.
Koppen,Koppen, borstbeelden en kleinplastiek

Dee naoorlogse opdrachtenstroom kwam op gang met
enkelee portretten van hoogwaardigheidsbekleders. Het
warenn opdrachten die Wezelaar dankte aan zijn vóór de
oorlogoorlog opgebouwde reputatie als portrettist uit de school
vann Despiau.i0 Tussen 1946 en 1950 vervaardigde Wezelaar
portrettenn van Jan Six van Hillegom (oc 115). directeur
vann de Amstelbrouwerij, Willem de Vlugt (oc 116), voormaligg burgemeester van Amsterdam, vakbondsleider
Henrii Polak (oc 118, aft. p. 142), schilder Leo Gestel (oc 125,
afb.. p. 143), monumentenzorger jan Kalf (oc 130, afb. p. 142)
enn de Leidse jurist EduardMeijers (oc 131, afb. p. 142). Voor
dee portretten van de overleden De Vlugt, Polaken Gestel
werktee Wezelaar naar oude foto's en tekeningen, maar de
anderee geportretteerden hebben geregeld plaatsgenomen
opp de draaischijf in het Amsterdamse atelier. Ter aanvulling
liett Wezelaar Ad Windig en Cas Oorthuys portretfoto's
makenn die dienden als geheugensteun bij het werk tussen
dee zittingen door. Vanaf 1950 namen de werkzaamheden
voorr het monumentale werk zo toe dat Wezelaar alleen
zoo nu en dan nog weleens de tijd vond om te werken aan
eenn portret, waarvoor hij dan mensen uit zijn directe
omgevingg koos: Liesbeth (oc 128,163), stiefdochter Lucette
(occ 121,148). de schilder Lex Horn (oc 161, afb. p. 183), Jan
Bronnerr (oc 200, afb. p. 190) en ir. Vincent Willem van
Goghh (oc 201, afb. p. 190). In deze reeks van zo'n vijftien
portrettenn die een periode van ruim vijfentwintig jaar
Naarmatee de opdrachten groter werden en de problebeslaat,, tekent zich een ontwikkeling af met een sterk desmatiekk complexer, kostte het Wezelaar steeds meer moeite
omm vorm en inhoud gelijke tred te doen houden. De plotse- piaanss getint begin maar een zeer persoonlijk sluitstuk.
Enigszinss los van deze groep staat de exuberante buste van
lingg sterk afnemende waardering voor zijn monumentale
Dee Vlugt (oc 116) waarbij de decoratieve, ceremoniëlesteek
werkk in de pers in de late jaren zestig vormde daarbij
9
hett geheel een nogal negentiende-eeuws karakter verleent.
eenn demotiverende factor. Na zijn opdracht voor het
Plastischh
TurfgraversmonumentTurfgraversmonument (oc 227, afb. p. 205) dat
in 1975 sterk
in en voornaam doch ingehouden van expressiee zijn de groot gehouden maar raak getypeerde koppen
Hoogeveenn werd onthuld, gooide W'ezelaar de handdoek

enn borstbeelden van Six van Hillegom (oc 115), Polak
(occ 118), Gestel (oc 125), Mcijers (oc i3i)AVezelaars echtgenotee Liesbeth (oe 128,163) en Horn (oc 161) die als ware
driedimensionalee plastieken hun ruimte innemen en tot
kleinee maar waardige monumenten van de voorgestelden
zijnn geworden. In de kop van Gestel is de kubistische vorm
well het meest extreem doorgevoerd. Esser noemde het 'een
mijlpaall in de Nederlandse portretkunsten beschreef hoe
Carassoo in vervoering raakte bij het zien ervan. 'Nog zie
ikopdegrotcbeeldhouwtentoonstellingg van 1951 in het
Haagss Gemeentemuseum Fred Carasso met driftige bewegingenn van de handen de "plans" van dit stuk "verdroomde
architectuur"" bekloppen: "Regardez! C'est magnifique!
Pam,pam,, pam".'11 De portretten van Bronner(oc 200,
afb.. p. 190) uit 1971 en ir. Van Gogh (oc 201, afb. p. 190) uit
1972,, waaraan Wezelaar in de jaren zestig langdurig maar
mett grote tussenpozen heeft gewerkt, vormen het hoogtepuntt van zijn naoorlogse portretkunst. De eenheid van
plastiekk en psychologische typering is in deze portretten
verderr opgevoerd door een vergaande vereenvoudiging in
dee compositie, de trefzekere plaatsing van details en het
ascetischee modelé waarmee de beeltenis is teruggebracht
tott de essentie. Wezelaar ervoer kennelijk zelf ook dat hij
mett deze portretten een stap vooruit had gezet want in 1977
namm hij het gipsmodel vaneen willekeurig portret uit 1962
weerr ter hand en werkte het om in dezelfde, nieuwe geest.
Dee tweede versie (oc 235) van dit portret van de Friese zuivelfabrikantt Hepkema (oc 170}, dat in 1962 min of meer
eenn routineklus was geweest, exposeerde Wezelaar consequentt op zijn laatste exposities.
Dee vrijstaande, niet aan een opdracht gebonden plastiek
iss in de tijd van de grote opdrachten beperkt gebleven
enn geconcentreerd in enkele korte periodes waarin ze
Wezelaarr vooral diende om los te komen uit de verstarring
waarinn hij door de grote opdrachten dreigde te geraken.
Nogg in direct verband met zijn neo-classisistische werk
uitt de late jaren dertig en vroege jaren veertig staan doorwerkteenn afgewogen composities als De danseres (oc 127}
uitt 1949 en het Staande naakt (oc 134, afb. p. 152) uit 1952.
Expressieverr is de De invalide (oc 117, afb. p. 141) uit 1947. een
themaa dat Wezelaar in 1973 weer zou oppakken in het beeld
DeDe gekwetste (oc 214). De overige kleinplastiek uit de jaren
vijftigg en zestig zorgde - zoals gezegd - ten dele voor ontspanning,, terwijl tal van andere beeldjes uit deze jaren
geboetseerdee concepten waren voor het monumentale
werk.. Een aantal van deze voorstudies werd bestendigd
inn brons en kwam via exposities in tal van particuliere

collectiess terecht. De kleine terracotta Zittende vrouw
(occ 126) uit 1949 vormde het uitgangspunt voor het meer
dann levensgrote beeld met dezelfde titel (oc 136, afb. p. 155)
uitt [953 waarmee Wezelaar een jaar later de Keukenhofprijss zou winnen. Kort daarop werd het aangekocht
doorr het rijk ter plaatsing in het Kröller-Müller Museum.
Beeldjess als Desjaal (oc 147) uit 1955 en de Staandevrouw
metmet hoed (oc 151} uit 195" vormden de prelude voor de serie
kleinplastiekenn waarmee Wezelaarin de jaren zeventig
zijnn oeuvre zou afsluiten. Direct na de bevrijding lag zijn
grootstee verdienste echter in de monumentale werken die
hijj in opdracht uitvoerde.
EenEen ding oprichten in de ruimte
Wezelaarr heeft slechts één oorlogsmonument gemaakt,, De bevrijding (oc 133, afb. p. 151), dat in 1951 in
Roosendaall is onthuld. In 1945 had hij wel meegedongen
inn de prijskamp van Enschede waarvoor ook Wenckebach
enn Andriessen - de latere winnaar - waren uitgenodigd.
Wezelaarss ontwerp voor Enschede is verloren gegaan
maarr het schijnt Andriessen te hebben geïnspireerd tot
zijnn indrukwekkende formatie van verschillende figuurgroepen.' 22 In 1946 werden Andriessen en Wezelaar door de
Noord-Hollandsee gemeente Laren gevraagd een ontwerp
inn te dienen vooreen oorlogsmonument waarop zij het
comitéé doorverwezen naar de provinciale commissie
diee sinds de monumentenstop in oktober 1945 actief was
geworden.11 * Een ongedateerd krantenknipsel uit 1946 rept
nogg van een gedenkteken voor Baarn dat vervaardigd zou
wordenn door de plaatselijke architect D. Horn en Wezelaar.
Hett stelde 'een vallenden man voor die zich steunend op
zijnn rechterarm tracht op te richten'. Ook deze opdracht
voorr een oorlogsmonument werd niet door Wezelaar
uitgevoerd. .
Toenn de gemeente Roosendaal op zoek ging naar een
kunstenaarr schoofde Brabantse beeldhouwer Niel
Steenbergenn Mari Andriessen naar voren die op zijn beurt
Wezelaarr aanbeval omdat die naar zijn overtuiging
'momenteell de beste beeldhouwer van ons land is'.14 Het
eerstee contact met de gemeente Roosendaal kwam tot
standd in juni 1946, de onthulling van het monument zou
vijff jaar later plaatsvinden, op 4 mei 1951. Steenbergen feliciteerdee zijn Amsterdamse collega maar voegde er in zijn
brieff aan toe: 'Je moet hier erg oppassen dat het stomme
provincialismee niet zegeviert in dingen als monumenten,
wantt dan zal Brabant een krentenbrood worden van
vreselijkee dingen. Alle comitees willen prijsvragen hier
enn als je ze dan vertelt hoe 't beter kan, denken ze toch dat

jee hen een rad voor ogen zet. Het lijken net kinderen die
allee kleuren in de verfdoos door elkaar gesmeerd willen.
Zelfss dan - ik wil het niet ontkennen - kan je er nog wel
veell pret mee hebben! De ideeën in 't algemeen over
gedenktekenenn zijn zo groots dat je misselijk wordt van
dee tanks en de geweren die er noodwendig bij moeten
maarr die we zoveel mogelijk weren.'1'Wezelaar ontwierp
eenn langgerekte compositie van een zich halfoprichtende
vrouww die met haar rechterhand een duif oplaat, een traditioneell thema dat hij had trachtten te verlevendigen door
dee figuur enigszins te laten zweven zoals Maillol dat in verschillendee van zijn liggende vrouwenfiguren had bereikt.
Datt Wezelaar flink worstelde met de opdracht blijkt uit een
brieff uit 1948 waarin hij aan Fischer schreef: 'Actucllemem
jee montre ma grande figure dom j'ai change d'ailleurs la
maquette.. La premier me déplaisait plastiquement (lebras
enn 1'airtrop maigreet isolé par rapport du reste) 1c socle etc.
ett 1'esprit me paraissait trop sucré.'16 Al eerder had architectt Wieger Bruin, voorzitter van de'Centrale Commissie
voorr Oorlogs- en Vredesgedenktekens'. zijn bedenkingen
geuit,, waarna Andriessen aan Wezelaar had geschreven: 'je
moett je niks aantrekken van de reactie van Wieger Bruin,
voorall ook omdat deze foto's geen goed idee geven van het
beeld.. Overigens zul je wel niet zooveel appreciatie ondervindenn als je verdient -juist om je verdiensten (!) die in de
zuiveree plastiek liggen en daarvan hebben maar héél weinigg menschen in Holland eenig begrip! Laat je daardoor
niett ontmoedigen. Ik benijd je erg om die zuivere plastiek,
desuccesjesdieikhebb zijn eigenlijk alle gebaseerd op
eigenschappenn die daaraan vreemd zijn. Literaire bijgedachtenn waaraan de menschen zich graag bezatten. Dit
beeldd is een groote vooruitgang op demoederen kind
[occ 74.afb. p. 101] en je zult nog veel verder komen, maar
gelooff niet dat je al je moeite in appreciatie beloond zal
zien,, zeker niet bij de architecten die er bij Starreveld
intrappenn enzoo.'1" Toen het gipsmodel op ware grootte
opp Sonsbeek '49 werd geëxposeerd, nam de twijfel bij
Wczclaarr alleen maar toe. Dat ook Bronner zich in de discussiee had gemengd blijkt uit een brief uit december 1949
waarinn hij aan Wezelaar schreef: 'Na mijn terugkomst uit
Frankrijkk drong een gerucht tot mij door, dat Wezelaar zijn
beeldd voor Rozendaal bezig was om te gooien. Dat interesseertt mij sterk! Je weet mijn bewondering voor de romp
daarvan,, mijne wenschen voor andere details.''8 Alhoewel
dee onthulling gepland was in de meidagen van 1950 vroeg
Wezelaarr het gemeentebestuur om uitstel. Door deze
eerstee - en laatste - opdracht voor een oorlogsmonument
raaktee hij zodanig in de knoop, dat Andriessen zich na een

atelierbezoekk in april 1950 geroepen voelde zijn vriend een
hartt onderde riem te steken. Hij schreef:'Nog een enkel
woordd over je depressietoestand in je atelier. Je moet je toch
niett al te zeer laten neerdrukken. Het isb.v. onzin om te
zeggenn "ik kan niets". Je weet heel goed dat dat niet zoo is.
Dee bewijzen staan in je atelier om je heen. Een portret zooalsjee van Gestel [oc 125. afb. p. 143J gemaakt hebt. dat is de
mooistee buste door een Hollander gemaakt. Ik begrijp best
datt je in de knoei zit met dat Roosendaalsche geval: je hebt
err inderdaad al heel wat tijden moeite aangegeven maar ik
gelooff toch niet dat dat vergeefsch was, je moet je door
dergelijkgeworstell van bepaalde dingen bevrijden. Ook
watt die kop van Kalf [oc 130, afb. p. 142] betreft. Ik vind dat
zwaree onderstuk niet mooi maar in de stand en de kop zelf
daarr is iets heel fijns in. Ik dacht daarop de terugweg ineens
aan.. Dat ik je schrijf is ook omdat ik achteraf het gevoel had
tee weinig bemoedigends gezegd te hebben. Ik meende ook
gemerktt te hebben (of vergis ik me) iets van een gevoel van
gebrekk aan waardering bij je collega's. Dat moet ikpertinent.. tegenspreken. Ik ken die abstracte kerels niet en het
interesseertt me trouwens niet wat die vinden maar jongens
alsEsserenn zoo daar heb ik herhaaldelijk mee over je werk
gesprokenn en die hebben de grootste bewondering voor je
bestedingen.'19 9

F.indd 1950 kwam Wezelaar met zijn nieuwe ontwerp
voorr Roosendaal: een geknielde maar zich verheffende
vrouww die zich bevrijdt uit de ketenen. Een sober maar bijzonderr plastisch motief, een arabesk om in de woorden
vann Bronner te blijven, enbronneriaans was ook de keuze
voorr de uitvoering in Franse kalksteen in plaats van brons.
Naa de groep van Moederen kind (oc74,afb. p. 101) uit 1939
wass dit Wezelaars tweede en laatste monumentale werk
inn steen.20 Misschien was het wel de betrokkenheid van
Bronnerr die deze opdracht voor Wezelaar tot een lijdenswegg heeft gemaakt. In ieder geval verwierp hij resoluut zijn
eerstee ontwerp met de modern-classicistische en portretmatigee weergave van een hedendaagse, elegante vrouwenfiguurfiguur om in zijn tweede ontwerp bij het tegenovergesteld
uitt te komen: een gesloten compositie van een allegorische
figuurr met de noeste expressie van Bronners Hildebrandmonumentt waarover Wezelaar kort daarvoor had geschreven.211 Het Monument pour Cézanne van Maillol had plaatsgemaaktt voor Grootmoeder Kegge uit de oer-Hollandse
CameraCamera Obacura.

Dee recensent van De Tijd was gematigd enthousiast
overr het monument in Roosendaal. Hij vond het wel
krachtigg maar miste 'de volle overgave' en de 'bijzonder
eerlijkee waarachtigheid'die bijvoorbeeld Andriessen wist
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tee bereiken in zijn oorlogsmonumenten.22 De schrijvende
beeldhouwerr Theo van Reijn daarentegen was verrukt en
preess de levendige bewerking van de steen met spitsijzer
enn bouchardhamer. De schoonheid van Wezelaars beeld
zatt 'm voigens Van Reijn nog wel degelijk in de invloed van
Mailloll en door de 'onomstotelijke zekerheid en sterkte
vann vorm en harmonie' was het beeld 'tot volle sterkte en
klaarheidd gekomen' en verhield het zich glansrijk met de
goddelijkee beelden van Praxiteles!^ Zoals gezegd koos
Hammacherr De bevrijding voor het omslag van zijn in 1955
gepubliceerdee overzicht van de moderne Nederlandse
beeldhouwkunst.. Ondanks de bezwaren die de kunstenaar
kennelijkk zelf tegen zijn beeld koesterde, zoals Hammacher
aangaf,, vormde het voor deze criticus het bewijs dat
Wezelaarinzijnn rijpe jaren was gekomen en 'daar tot een
ontplooiingg van de expressieve harmonie [...J die tot dan
toee zo vol van vorm en spanning niet was geweest'. Binnen
Wezelaarss oeuvre deed dit beeld zijn titel eer aan: het werktee bevrijdend en opende verten. De uitvoering in steen gaf
maarr weer eens aan hoeveel dat materiaal voor had op 'het
edelstee brons'. 24 Hiermee onderschreef Hammacher het
inn Nederland door de bouwbeeldhouwkunst en Bronners
onderwijss geïnstitutionaliseerde dogma van de suprematie
vann het gehouwen beeld boven het gemodelleerde.
Mett verwijzing naar eerdere uitvoeringen van hetzelfdee thema binnen Wezelaars oeuvre greep Hammacher de
monumentalee Zittende vrouw (oc 136. afb. p. 155), dit 'uit
eigenn aandrift' ontstane werk uit 1953, aan om de voorspoedigee ontwikkeling van Wezelaar te schetsen. Deze was
inn dit beeld 'tot een vloeiender en belangrijker vormgeving,
tott een veel fijnere en rijkere uitwerking gekomen' dan in
zijnn verwante groep van Moeder en kind (oc 74. aïb. p. 101) uit
19399 het geval was geweest. Hammacher ontblootte de ziel
vann Wezelaars kunst als volgt:' Het lijkt eenvoudiger dan
hethet is. Het tegen elkaar afwegen van de massa's der samenstellendee delen, zowel in volume als in richting, is vol verborgenn fijnheden. Het zitten, met de rechterarm even uitstekend,, de linker naar binnen gekeerd rustend op het
rechterbeen,, dat over het linker is gelegd, de lijn van de
schouders,, het lichte neigen van de romp maken "zitten"
tott een harmonisch ruimtelijk gebeuren. Het in zichzelf
beslotenn leven is hier van een verstilde werkelijkheid, ogenschijnlijkk gewoon, maar in wezen zeldzaam. Geleidelijk
aann voert de eenvoud van de vorm Wezelaar boven het
natuurlijkee naar de elementaire grootheid van de plastische
vorm,, als hij tenminstegenoeg spanning kan behouden.'^
Geënthousiasmeerdd door de tentoonstellingen in de
openn lucht namen gemeenten het initiatief om hetgroen

vann de nieuwe wijken blijvend te decoreren met moderne
beeldhouwkunst.. In 1953 nam de kunstminnende burgemeesterr van Amersfoort Hermen Molendijk daartoe het
initiatieff door Wezclaar opdracht te verlenen een monumentt ie maktjn dat stond voorde verdreven herten in de
nieuwee stadsaanleg. Wezelaar inspireerde zich op een
eenzame,, oude reebok in Artis en maakte een meer dan
levensgroott beeld (oc 146, afb. p. 161) waarin de massieve
enn gespannen horizontaal van de romp fraai contrasteert
mett de trefzeker geplaatste, elegante poten en de nerveuze,
mett het decoratieve gewei bekroonde kop op de lange hals.
Opp 14 november 1955 onthulde Molendijk het monument,
waarnaa hij met de 'In Holland staat een huis' zingende
Amersfoortsee jeugd een vrolijke rondedans inzette.26
LeveLeve de pantograaf

Eenn andere grote opdracht die Wezelaar in 1946 had
gekregenn maar hem tot in de vroege jaren vijftig in beslag
zouu nemen, was die voor het beeld De zorg (oc 143, afb.
pp.. 173,179) voorde Rijksverzekeringsbankin Amsterdam.
Voorr de ingangspartij van dit in 1939 opgeleverde gebouw
vann architect Dirk Roosenburg op de hoek Stadionweg/
Apollolaann hadden Krop en Van Hall in 1940-1941 twee
monumentale,, vrijstaande beelden gemaakt die respectievelijkk de 'beschermer en handhaver van de sociale wetgeving'' en de 'beschermster van de sociale zorg en gerechtigheid'verbeeldden.2"" Toen de oorlog verdere uitvoering
enn plaatsing onmogelijk maakte, werd het bronzenn beeld
vann Krop opgeslagen in het Stedelijk Museum terwijl het
gipsmodell van Van Hall werd verborgen in de kelders van
dee Rijksverzekeringsbank waar het ernstigee vochtschade
opliep.. Nadat in 1945 Andriessen en Bronner hadden
vastgesteldd dat Van Halls laatste werk onherstelbaar was
beschadigd,, kreeg Wezelaar op advies van Bronner de
eervollee opdracht voor een nieuw beeld toegewezen.
Waarschijnlijkk begon hij er pas echt aan toen de klus voor
Roosendaall grotendeels was geklaard want de eerste betalingg vond plaats in 1950 en het vroegste bewaard gebleven
ontwerpp dateert uit 1952. Deze kleine terracotta (oc 135)
vann een staande vrouw die een lam draagt, toont door
zijnn architectonische stilering wederom de invloed van
Bronnerr zoals die ook tot uiting kwam in Van Halls model,
all was dit vrijer in zijn beweging. De zuilvormige compositiee keert terug in het bijna vier meter hoge bronzen beeld
datt op 29 juli 1954 - te zamen met de veertien jaar oude
'beschermer'' van Krop - werd onthuld. Ten opzichte van
hethet ontwerp is in het definitieve beeld de verticaliteit, die
dee werking van de zuilen van de ingangspartij herhaalt,

maakt,, dat tot een reuzenbeeld moet uitgroeien, opdat
err geen verrassingen zijn als je naderhand van beneden
tegenn het vergrote figuur aankijkt.'"8 Twee jaar later was
hett vergroten inmiddels gemeengoed geworden in de
Nederlandsee beeldhouwkunst en reden temeer voor een
verklaardd tegenstander als Reijers om te ageren in de
Kroniekk van Kunst en Kultuur.2'* In zijn artikel brak hij een lans
voorr het behoud van het oorspronkelijke karakter van de
nogg maar recentt opgeleefde Nederlandse beeldhouwkunst.
Mett gevoel voor het juiste formaat en de materie moest de
beeldhouwerr langs de moeizame weg zijn doel zien te
bereiken.. Reijers' artikel was een van expressionistische
beginselenn doordrenkt pleidooi dat Bronnerals muziek in
dee oren geklonken moet hebben want het veroordeelde de
negentiende-eeuwsee praktijken die hij zelf in zijn academieklass jarenlang had vervloekt. Voorbij werd gegaan aan
hett feit dat een vergroting voor de meeste beeldhouwers
eenn tussenstadium was op die immer moeizame weg die
zijj hadden af te leggen. Wezelaar bijvoorbeeld werkte
meestall nog jaren door aan de vergroting in gips, zaagde
delenn weg of voegde nieuwe elementen toe. In 1958 besteeddee Het Parool wederom aandacht aan het fenomeen
DeDe zorg was het eerste beeld van Wezelaar waarvoor hij een waarbijj Starreveld de tegenstanders vertegenwoordigde
enn Andriessen en Wezelaar de voorstanders waren van
beroepp deed op Roger Bousquet, de in Parijs gevestigde
hett
'gemakkelijke ezelsbruggetje van de heer Bousquet te
réducteurréducteur et agrandisseur statuaire met wie de samenwerking
Parijs',, zoals Reijers het had omschreven.'0 De standpunzouu worden voortgezet tot en met Wezelaars laatste grote
tenn werden voor het laatst herhaald, maar in de werkelijkopdrachtt in 1975. Het vergroten en verkleinen van beelden
heidd werd de soep niet zo heet gegeten als ze was opgebehoordee in alle landen met een rijke traditie in de beelddiend.. Zo was zelfs in de hoogtijdagen van de Amsterhouwkunstt tot de dagelijkse praktijk van specialistische
damsee School de vermaledijde puncteermachine door
gipsgieterss die zich bedienden van een pantograaf in compraktischh
iedere bouwbeeldhouwer in ere gehouden als
binatiee met tal van zelf ontwikkelde, voor de buitenwereld
hett ging om opdrachtenwerk. Opdrachtgevers stelden
zorgvuldigg afgeschermde methoden. De Nederlandse
err nu eenmaal geen prijs op als het dure blok steen werd
beeldhouwers,, die na de oorlog eigenlijk voor het eerst met
'verhakt'.. Ook een profeet van de taille directe als Bronner
dee problematiek van het monumentale, autonome beeld
liett de maten van zijn gipsmodellen voor het Hildebrandwerdenn geconfronteerd, vonden door hun internationale
monumentt
zorgvuldig overzetten op de blokken cuville
contactenn al snel hun weg naar de specialisten in Parijs. Zo
waarnaa het voorbakken kon beginnen." Het verschil met
liett Esserin 1952 zijn Troehtra en kort daarop Andriessen
dee
negentiende-eeuwse praktijk school daarin dat de
zijnn Dokwerker door Bousquet vergroten. In de eigen krinafwerkingg van de beelden nu met de vrije hand gebeurde
genn van de N K B leidde dit gebruik echter tot een wat acadeenn
dus een ander, oorspronkelijker resultaat opleverde dan
mischee discussie die op den duur in het openbaar werd
bijj een volledige kopiëring van het model in de steen het
voortgezet.. In 1953 beet Wezelaar de spits af door aan Het
gevall zou zijn geweest. Illustratief voor het cosmetische
ParoolParool toe te vertrouwen: 'Sommigen menen, dat een beeldkarakterr van de discussie is het feit dat beeldhouwers als
houwerr zelf op ware grootte zijn beeld moet vormen en
Zadkinee en Radecker, de eerste door Reijers naar voren
vindenn dat vergroten dooreen ander niet juist. Ik vind
geschovenn als kampioen van de moeizame weg terwijl de
echter,, dat dit de enige uitvoerbare en meest practische
tweedee Reijers was bijgevallen, sans gêne gebruikmaakten
methodee i s - o m daartegen zo'n grote klomp klei aan te
vann de diensten van de réducteurs en aggrandisseursJ2
kijken,, nee, je verliest het overzicht over je werkje moet

kaarsrechtt versterkt maar is de verbeelding van de figuur
eerderr realistisch dan allegorisch. Opvallend is de afwezigheidd van iedere vorm van affectie tussen de draagster
enn haar lam, zoals de groep van Moederen kind (oc~4,
afb.. p. 101) van vijftien jaar eerder die ook ontbeert. In de
Nieuw-Zakelijkee omgeving van Roosenburgs paleis vormenn de beelden van Krop en Wezelaar weliswaar passende
elementenn maar van onderlinge stilistische eenheid is geen
sprake.. Waar Krop heeft uitgehaald met een atletisch
gebouwdee Lenin die zich van een zwaard bedient, heeft
Wezelaarr gekozen voorde zeggingskracht van de grote,
plastischee vorm en voegt zijn beeld zich geheel in de werkingg van de architectuur. De zorg kan worden gezien als
eenn tijdelijke terugkeer in de classicistische leer. Het beeld is
eenn verre, in Amsterdam-Zuid verdwaalde nazaat van de
vroeg-klassiekee Wagenmenner u\l Delphi. Overeenkomstig
zijnn de plaatsing van de rechtervoet iets voor de linker, het
contrastt tussen de ranke voeten en de grote, oprijzende
vormm van de rok die tweederde van het beeld uitmaakt, de
vooruitgestokenn rechterarm en de plastische bekroning
mett het kleine hoofd met strak opgebonden haar.

natuurlijkk wèl weten wat je doet. als je zo'n klein ontwerp
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HetHet pendant van de Dokwerker
Inn 1952 werd Wezelaar gevraagd een monument te
makenn ter herdenking van de in de beoefening van hun
arbeidd omgekomen vissers." Als grootste Nederlandse
vissershavenn ontbeerde Ijmuiden zo'n monument waarvann het gemis sterker werd gevoeld nadat in het begin van
dee jaren vijftig enkele schepen van deze vloot met man
enn muis waren vergaan. De commissie die Wezelaar uitnodigdee was samengesteld uit Mari Andriessen, architect
Dudok,, die verantwoordelijk was voorde grootstedelijke
aanlegg van de IJmond, en directeur Baard van het Frans
Halss Museum. Om zich te kunnen inleven in de materie
betrokk Wezelaar enige weken een kamer in het kantoor van
hethet Staatsvisserhavenbedrijf aan de kade dat hij als tijdelijk
atelierr inrichtte. Een plaatselijke krant berichtte: 'De beeldhouwerr heeft twee maanden haast in Ijmuiden geschetst,
gekekenn en gedacht. Hij maakte er kennis met het volk
vann de hallen en de schepen en schetste vele grote vellen
voll met de koppen en de gestalten die hem troffen. Leen
Wijker,, Floor Varkevisser en Haasnoot-van-bij-de-vuurtorenn hebben geduldig en vol bereidwilligheid voor hem
geposeerdd al viel het wel eens niet mee.' M Ook voer
Wezelaarr acht dagen op de trawler Haarlem mee ter haring
'omm het volk van kaairidders en vissersteleren kennen'.
Oeptss schreef naar aanleiding daarvan aan zijn vriend:
'Watt een avontuur met die vischvangst mee geweest te zijn!
Enn het is zeker een goed idee geweest dat gedoe zoo eens
meee te maken en dat heeft je dan ook veel geholpen. Het is
inderdaadd waar dat als je weet waar je "heen" wilt met het
werkk de rest vanzelf volgt. Het lange tobben opeen ding
komtt vaak door gemis aan "zien"'.55 In de zomer van 1953
werdd Wezelaars eerste ontwerp goedgekeurd: een visser in
oliejass en zuidwester, breeduit staande in waterlaarzen en
mett een stormlantaarn in de uitgestrekte rechterhand, uitziendd over de zee, de doden wacht houdend over de vissers
diee eens uit de IJmuider haven uitvoeren maar daar nimmerr terugkeerden. Het beeld zou worden opgesteld op de
kopp van de haven, op een hoog basalten voetstuk dat door
architectt Holt werd ontworpen. In de uitvoering van het
monument,, die nog twee jaar zou vergen, sneuvelde de
zuidwesterr die Wezelaar een te literair detail vond. De wijdbeensee stand van de sterke, gelaarsde benen en de grote
stormlampp werden verder vereenvoudigd terwijl de dynamiekk van het bestaan op zee nog krachtiger tot uitdrukking
werdd gebracht door de man als in een stormwind te zetten.
Zijnn waaiende, opbollende oliejas is een indrukwekkend
plastischh motief geworden. De krachtige, eenvoudige contourenn waarvan de spanning nergens wordt onderbroken,

handhavenn dit beeld in zijn ruige en wijdse atmosfeer.
Opp 8 juli 1955 werd het Vissersgedenkteken (oc 145, afb.
p.. 156) onthuld door koningin Juliana, waarna een nieuw
hospitaal-kerkschipp te water werd gelaten en het gezelschapp de proefvaart naar Scheveningen aanving. Kunstcriticuss en beeldhouwer Marius van Beek beschouwde
Wezelaarss visser als het 'symbool voor de zich ontwikkelendee Nederlandse beeldhouwkunst, waaruit de initimiteit
vann bescheiden werk langzaam in grote overtuigde stijl
kann groeienV*6 Redeker roemde deze 'krachtige en doorleefdee evocatie van het harde vissersleven' en wees op de
als'eenn massief volume gemodelleerde oliejas waarin
heell de zware zuiging van wind en water woont'. >~ Een
aantall recensenten ging zover de visser het pendant van
Andriessenss Dokwerker te noemen.*8 Beide monumenten
warenn dan ook direct geïnspireerd op levende voorbeelden
enn in beide gevallen had de symbolische uitvergroting
vann een arbeidersfiguur geleid tot plastiek die de algemene
gevoelenss van het publiek tot uitdrukking bracht. Korte tijd
beleefdee Wezelaars Vissersgedenkteken een droomcarrière. In
hett voorjaar van 1955 stond het gipsmodel naast Couzijns
BadstoelBadstoel opgesteld voor het Stedelijk Museum in de Van
Baerlestraatt om vervolgens door te reizen naar Arnhem
waarr het die zomer een ereplaats kreeg op Sombeek '55.
Beginn 1956 prijkte de Ijmuider visser in de tuin van het
Muséee Rodin op de Exposition internationale de .sculpture
contemporaine,contemporaine, als boegbeeld van de moderne Nederlandse
beeldhouwkunst. .
Dee kunstkritiek was Wezelaar over het algemeen bij zonder
goedgezindd in de jaren vijftig waarbij opvalt dat het werk
vann de meer experimentele collega's vooralsnog weinig
waarderingg ondervond. Naar aanleiding van de tentoonstellingg in het Arnhems Gemeentemuseum in 1954 schreef
Penning:: 'De wens expressief te zijn leidt bij ƒ. Grosman en
CC Kneulman tot een stereotype verbeelding van debiliteit,
enn dan wil ik graag toegeven dat zij als vaklieden de plastischetische vorm uitstekend beheersen. Maar die vormbeheersingg treft men ook aan in het werk van de meer klassiek
georiënteerdee beeldhouwers en dan doet hun pretenzielozee eenvoud toch weldadig aan. Zo zal een portretkop van
H.M.. Wezelaar of zijn "Zittende vrouw" [oc nó.afb. p. 155]
niemandd in verbazing doen staan door een alles omverwerpendee originaliteit, maar kunde en een nobele gevoeligheidd verlenen er toch een onmiskenbare waarde aan.' w
Ookk Eddy de Jongh trok in 1956 de vergelijking om te concluderen:: 'De kunst van Wezelaar is in deze tijd van nieuwe
ontdekkingenn en extremen een rustpunt, een hof van

harmonicc en evenwichtigheid. Op het eerste gezicht
lijkenn zijn beelden expressiviteit te ontberen. Maar men
wakee voor schijn. Het is een naar binnen gekeerde expressiviteitt die Wezelaar weet te scheppen, verstild en toch
zeerr levend'.40 Zowel met het Vissersgedenkteken (oc 145,
afb.. p. 156) als De barmhartige Samaritaan (oc 150, afb. p. 167)
oogsttee Wezelaar veel lof op de overzichtstentoonstelling
vann de NKB in Museum Boymansin 1957.41 Engelman
schreeff dat Wczclaar langzaam 'maar zeer betrouwbaar
groeide'enn dat hij 'haastigee oplossingen uit de weg'ging.
Ookk Prange werd geboeid door het geduld en de vasthoudendheidd waarmee Wczclaar zijn doel nastreefde
enn hij waarschuwde voor het verstarde experiment en
hett nadoen van buitenlandse foefjes, waarmee hij doelde
opp Rooyackers en Couzijn, en de 'onzin' om een buitenlanderr als Tajiri aan deze tentoonstelling over Nederlandse
beeldhouwkunstt te laten deelnemen. Buys onderscheidde
slechtss zeven abstracten op het totaal van zeventig exposantenn en deelde de mening van zijn collega's Hans
Engelmann en Cor Schilp dat Andriessen en Wezelaar
dee hoofdrollen op deze expositie speelden en dat alleen
hunn wrerk internationale allure had.
Tochh was er ook wel kritiek, zoals van W. Jos de
Gruyterdieinn 1951 schreef dat hij de groep 'van voor 1900
mett Andriessen, Van Hall, Van Pallandt, Stauthamer,
Carassoo en Heil' boeiender vond dan de iets jongere generatiee van Sondaar, Wezelaar, Bolhuis en Lceser 'bij wie het
gemiss aan ruimtelijke bewogenheid, aan durf en doortastendheid,, vaak hindert. [...] Er is nagenoeg niets in hun
kunst,, dat de felle spanningen van onze tijd direct of indirectt weerspiegelt, veeleer krijgt men de indruk van een
voorbarigee hunkering naar een beschaafde harmonie en
hethet zich veilig-stcllen in een gewetensrijke vakbeoefening
opp bescheiden schaal.' Nieuwe perspectieven werden geopendd door jongeren als Couzijn en Esser 'wier streven
naarr een directer en expressiever vormgeving' De Gruyter
weldadigg en verfrissend aandeden.'42
ArbeidersArbeiders en heiligen

Terr gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het
Nederlandss Verbond voor Vakverenigingen (NVV) in 1956
verleendee een commissie, die werd gevormd door onder
anderenn Röell, Esser en Wiegers. aan Wczelaar de opdracht
vooreenn monument waarin de 'voortdurende en eendrachtigee taak van de arbeidersbeweging'gestalte moest
krijgen.. Het monument, dat zou worden aangeboden aan
dee stad Amsterdam, moest verrijzen aan de Hoofdweg in
West,, met de rug naar de oude binnenstad met zijn sloppen

waaruitt de vakbeweging was voortgekomen en gericht op
dee tuinsteden van de toekomst. Evenals bij het beeld voor
tjmuidenn het geval was geweest, werkte Wczclaar langdurigg aan een reeks opeenvolgende ontwerpen waarvoor
hijj zich inspireerde op levende modellen (oc 154). 'Steeds
haaltt Wezelaar andere arbeiders in zijn atelier om te
poseren.. Arbeiders in hun werkkleding, in manchester of
overall,, die rechtstreeks van fabriek of werkplaats komen,
vermoeidd en met vereelte handen, en die zo de sfeer meebrengenn van hun arbeid', aldus De )ongh in 1956.4' Een
groepp van twee staande mannenfiguren in werkkleding,
mett en zonder attributen en in verschillende houdingen
tenn opzichte van elkaar, vormde het uitgangspunt voor
Wezelaarss verkenning die leidde tot het meer dan manshogee monument dat op 2 mei i960 werd onthuld (oc 165.
afb.. p. 180).
Wczclaarr heeft getracht in zijn monument de uitdrukkingg van het symbool én de weergave van twee hedendaagsee werklieden op plastische wijze te combineren. Beide
staandee mannen zijn niet verstard geraakt in hun houding.
Dee linkerfiguur heeft zijn linkervoet iets naar voren geplaatstt terwijl de reebterfiguur beide voeten naast elkaar
houdt.. De linkerfiguur staat iets voor zijn buurman zodat
hijj de rechterarm van zijn buurman aan het zicht onttrekt;
zijnn linkerarm verbindt als het ware de beide figuren tot
eenn geheel. Hun gezichten zijn nauwelijks verschillend en
ookk hier geldt de eendracht. Attributen als het werktuig
vann de linkerfiguur en de jas van de rechter zijn slechts
middelenn om beide figuren van elkaar te onderscheiden
enn doorbreken de symmetrie van de compositie. In de
volksmondd werd het NV v-monument al gauw naar de wijk
waarinn ze staan 'de heren Bos en Lommer'genoemd, waaruitt allicht kan worden geconcludeerd dat Wezelaar zijn
afkomstt als heer van stand eenvoudigweg niet kon verloochenen.444 Criticus Prange greep Wezelaars beeld aan
omm het gebrek aan pathos, 'de gewoonheid en een zekere
goedmoedigheid'' van de moderne Nederlandse beeldhouwkunstt te noemen waarmee het zich gunstig onderscheiddee van soortgelijke monumenten in Frankrijk en
Italië.. Rein Blijstra prees de waardige uitdrukking en de
innerlijkee spanning waarmee het beeld naadloos aansloot
bijj de beste Nederlandse oorlogsmonumenten, maar hij
bespeurdee tegelijkertijd een vorm van onbewogenheid
diee op het randje was.4;>
Hett jubileum van een Amsterdamse fabriek voor verbandstoffenn was de directe aanleiding voor Wezelaars vierdelige
seriee van De barmhartige Samaritaan (oc 150 [afb. p. 167], 166

[afb.. p. 167], 171,175 fafb. p. 167]) waaraan hij van 1956 tot
19644 zou werken.Voor deze opdracht, die hem door de
Stichtingg Kunst & Bedrijf was verleend, koos hij de bekende
gelijkeniss uit het Nieuwe Testament over de onfortuinlijke
reizigerreiziger die, door rovers mishandeld en uitgeschud en
vervolgenss aan zijn lot overgelaten door een leviet en een
priester,, wordt verpleegd door een Samaritaan. Wezelaar
ontwierpp een complexe maar evenwichtige, uit driehoeken
enn trapezia opgebouwde compositie waarin beide mensfigurenfiguren en de ezel zich natuurlijk voegen en de vertelling
niett wordt overstemd door het streven naar de plastische
perfectie.466 Met het gipsmodel oogstte Wezelaar veel lof op
dee grote tentoonstelling van de N K B in Museum Boymans
inn 1957 en op Sonsbeek '$& en ook zelf ervoer hij dit beeld als
eenn stap vooruit. Naar aanleiding van de tentoonstellingen
besteldee het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis in i960 een
tweedee exemplaar, waarop Wezelaar besloot het beeld
opnieuww en groter op te zetten omdat het in Rotterdam
zouu moeten opboksen tegen een zee van moderne architectuur.. Hij vereenvoudigde de compositie en voegde een
waterzakk toe aan de linkerarm van de Samaritaan. In een
intervieww in 1963 legde Wezelaar uit dat bij de vergroting
vann het gipsmodel een gedeelte van de compositie 'leeg'
wass geworden met een vermindering van de spanning als
gevolg.. Door de toevoeging van de waterzak was de balans
vann het beeld hersteld.47 De grote uitvoering voor het
Dijkzigtt Ziekenhuis werd op 7 juli 1964 onthuld (oc 175,
afb.. p. 167). Door de grote ruimtelijkheid van de compositie
mett zijn ritmische en golvende bewegingen, het vloeiende
verloopp van de contouren, de elementaire eenvoud en gave
eenheidd van concept en verwerkelijking, is de Rotterdamse
barmhartigee Samaritaan misschien wel Wezelaars meestgeslaagdee monumentale werk.

predikerr en boetgezant. Zijn lange ascetische gestalte die
alss een vlam omhoog schiet, drukt zijn idealisme uit. De
knielendee houding duidt op nederigeid, maar die indruk
wordtt gerelativeerd door de fiere stand van het hoofd waarvann de als in koorts glimmende ogen onbestemd in de
vertee staren. Het profetische in defiguurwordt gesymboliseerdd in de hand, die inn een retorisch gebaar is geheven en
inn plastisch opzicht fraai wordt gepareerd door de linkervoett die buiten de vertikaal van de compositie steekt.
Evenalss in Rotterdam koos Wezelaar voor de opstelling
tussenn het beton van de Nieuwe Markt in Roosendaal voor
eenn vijf meter hoge paal, letterlijk ter verhoging van de
plastischee werking. Het beeld werd op 24 juni 1967 onthuld
enn vormt sindsdien een expressief maar anachronistisch
tekenn in het nieuwerwetse, jaren zestig stadsbeeld. De koppenn van het voorlaatste ontwerp en het eigenlijke monumentt (oc 178 [afb. p. 183], 191) liet Wezelaar apart gieten en
exposeerdee hij sindsdien als kunstwerken op zich.

Standbedden Standbedden
Naa het N V v-monument uit i960 verrezen er in de jaren
zestigg nog twee monumentale beelden van Wezelaar in
Amsterdam.. Ter gelegenheid van het honderdste geboortejaarr van Wibaut kreeg Wezelaar in 1959 opdracht een
standbeeldd van de beroemde oud-wethouder te maken.
Hett beeld zou een plaats krijgen in de inmiddels tot
Wibautstraatt omgedoopte Weesperstraat, voor de ingang
vann het kantoor van de gemeentelijke Dienst Publieke
Werken.. Getuige zijn opdrachten voor het portret van
Henrii Polak (oc 118, afb. p. 142) uit 1947 en het monument
voorr de vakbeweging lag Wezelaar goed bij de socialisten
diee hem ook nu waardig bevonden een andere grote voormann te vereeuwigen. Van 1959 tot 1966 ontwierp Wezelaar
maarr liefst een twintigtal schetsen waarvan er nog één
Moeizaamm was het verloop van de tweede opdracht die
bewaardd is gebleven. Het toont Wibaut met hoed en jas,
Wezelaarr kreeg van de gemeente Roosendaal. Bevolking
eenn wandelstok in de rechterhand en een opgerolde tekeenn bestuurders waren zo te spreken over hun bevrijdingsningg onder zijn linkerarm. Wezelaar stapte van het ontmonumentt uit 1951 dat zij tien jaar later dezelfde beeldwerpp af omdat het hem teveel deed denken aan negenhouwerr vroegen een monument voor hun stadspatroon,
tiende-eeuwsee standbeelden: te literair, trop sucré. Vóór de
Johanness de Doper, te ontwerpen. Zo trefzeker als
oorlogg had Wezelaar Wibaut eens ontvangen in zijn atelier
Wezelaarr bij zijn Samaritaan te werk was gegaan, zoveel
inn de Zomerdijkstraat maar die herinnering was niet volhoofdbrekenss bezorgde hem de woestijnprofeet. Een tiendoendee om zonder voorbeeld te kunnen werken. In het
tall ontwerpen (oc 172,173,176) was het resultaat waarvan
meerr dan mansgrote model dat een jaar later gereedkwam
hethet eerste te uitbundig was, het tweede te statisch, het derde enn in Parijs zou worden vergroot, heeft Wezelaar zich
opp een fakkeldrager leek en het vierde associaties opriep
geïnspireerdd op het portret dat Jan Sluijters in 1930 schilmett een boze tuinman die kwajongens uit zijn boomgaard
derdee toen Wibaut voor de tweede keer wethouder van
verjaagt.. Het uiteindelijke, drie meter hoge beeld (oc 190,
Amsterdamm was geworden (collectie Stedelijk Museum,
afb.. p. 189) toont Johannes de Doper als de bevlogen, ruige
Amsterdam).. Sluijters typeerde Wibaut af als de wat

bezorgdee maar gedreven en vooruitsrevende magistraat
diee een werkbezoek aflegt op de bouw. Het karakteristieke
vlinderdasjee wappert in de wind en onder zijn linkerarm
draagtt Wibaut zijn tas, hoed en wandelstok. 'Zo'n figuur
uitt het niets oproepen is uitermate moeilijk', vertelde
Wezelaarinn 1965 aan een journalist.'Zakenman, socialist,
idealistt maar nuchter, helder denker. Kortaangebonden en
fel.. Zo'n man moet een strijder zijn maar dan een strijder in
eenn colbertje. Er moet iets van de man-van -goede-komat
vann hem uitgaan, het beeld mag zich niet in het visionaire
verliezenn en toch moet het recht doen aan zijn nuchter
idealisme.. De losse rechterarm duidt op iets van samengebaldcc energie, op kortaangebondcnheid. De houding van
hett hoofd geeft zijn gezonde idealisme weer. Hij staat
stevig.. Wibaut was geen man die met zijn hoofd in de
wolkenn liep. De houding van de arm met de hoed-in-dehandd is stevig en reëel, zij duidt erop. dat deze man doorzet
watt hij eenmaal begonnen is. Dan komen de technische
problemenn zoals die rondom de broek. De pijpen moeten
zogemodelleerdzijn.datt men ziet, dat er een been inzit.
Dee hoed moet op de juiste plaats worden aangebracht. Niet
tee ver naar boven, dat is te pathetisch, hij moet het vlak
brekenn van het colbert en de manier van dragen moet iets
zeggenn over de psyche van de man.'-+8 In vergelijking met
Sluijters'' portret heeft Wezelaar in zijn compositie de tas
vervangenn door het meer plastische element van een overjass die over de linkerarm is gedrapeerd en in combinatie
mett de hoed en de wandelstok het centrum van de verticale
compositiee bepaalt. Deze bundeling vormt een fraaie overgangg van de zuilvormige benen naar het massieve blok van
hethet bovenlichaam dat speels wordt doorbroken door het
vlinderdasje.. De wilskrachtige kop is in grote vormen
getypeerdd en opwaarts, iets naar links, gewend, in lijn met
dee rechterhand die vrij maar gespannen neerwaarts hangt.
Esserr schreef in 1969 over de 'beweging van fel even opzij
zien'' en 'het onverzettelijke staan der benen'.^ De onthullingg op iS maart 1967 kreeg veel aandacht in de pers, maar
overr de artistieke kwaliteiten van het monument werd
nauwelijkss gerept.
Datt zou anders uitpakken bij Wezelaars laatste opdracht
voorr zijn woonplaats, het beeld van Rembrandt waaraan
hijj van 1958 tot 1969 werkte (oe 156,188,197-199 fafb.
p.. 184]). In 1958 was er in Leiden een commissie gevormd
diee een monument voor Rembrandt wilde oprichten, liefst
uitgevoerdd door een gerenommeerde buitenlandse kunstenaarr als Lipchitz, Moore of Zadkine. Hiertegen kwam een
aantall Nederlandse schilders in het geweer onder wie Jan

Wiegersdieaann Wezelaar vroeg of deze er niet voorvoelde.
Hett Leidse initiatief strandde al snel maar desalniettemin
begonn Wezelaar aarzelend aan een kleine schets vaneen
tekenendee Rembrandt. Sindsdien verdiepte hij zich in
dee figuur en het werk van Rembrandten hij deelde zijn
belangstellingg met een collega als Eickhoff die na een gezamenlijkk bezoek aan het Rembrandthuis in 1961 ook een
beeldjee van Rembrandt maakte.410 Toen het Genootschap
Amstelodamum,, ondersteund door het Prins Bernhard
Fondss en Bijenkorf Beheer N.V., in 1963 aan Wezelaarde
eervollee opdracht verleende vooreen groot beeld dat bij de
herdenkingg van Rembrandts driehonderdste sterfdag in
19699 gereed moest zijn. pakte Wezelaar zijn schets uit 1958
weerr op. De plaats voor het monument, aan de boorden
vann de Amstel bij de Riekermolen, was gesuggereerd dooidee schilder Joop Sjollema die in die jaren adviseur was
vann het Prins Bernhard Fonds. Vanaf dat standpunt had
Rembrandtt ruim drie eeuwen eerder de ruïne van het landhuiss Kostverloren getekend. Het uiteindelijke beeld dat
tussenn 1966 en 1968 zijn vorm kreeg, toont een geknielde
figuurr die met zijn rechterhand tekent in het schetsboek dat
opp de linkerknie rust. Een wijde mantel omarmt in grote
golvendee massa's de compositie die aan de achterzijde
wordtt opengebroken door de uitstekende rechtervoet,
zoalss Wezelaar dat al eerder had toegepast in zijn Johannes
dede Doper voor Roosendaal (oc 190, aft), p. 189). Het breed
uitwaaierendee massief van de mantel is een verdere uitwerkingg van dit plastische motief waarmee Wezelaar
eerderr in zijn Vissersgedenkteken (oc 145, aft), p. 156) en De
barmhartigebarmhartige Samaritaan {oc 150, afb. p. 167) de vers
elementenn van de compositie met elkaar verbond. Een
breedgerandee hoed bekroont het boerse hoofd van deze
portretmatigg weergegeven Rembrandt in de kracht van
zijnn leven. Wat in de eerdere monumenten tot een gelukkig
evenwichtt van symbool en plastiek had geleid, werd in
dee Rembrandt tot een wat beredeneerd bewijs van de overtuigingg dat het figuratieve beeld de abstractie in zich draagt
enn ondergeschikt maakt aan zijn vertellende doel. Het
beeldd wordt echter gedomineerd door de 'abstracte' mantel
diee als een zware deken het geheel drukt en de tekenaar een
geforceerdee houding doet aannemen. In deze jaren waarin
dee strijd tussen abstract en figuratief op het scherp van de
snedee werd gevoerd en Wezelaar zijn vriend Esser openlijk
steundee in diens strijd voor het behoud van de 'oude' Rijksakademiee was Wezelaar kennelijk niet meer in staat zich
inn deze opdracht, waar zoveel ogen op waren gericht, vrij
tee maken. De Rembrandt heeft grote plastische kwaliteiten
maarr mist de uitstralingen vanzellsprekendheiddie
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Wezelaarr in zijn eerdere monumenten heeft weten te
bereiken.. Misschien was het onderwerp ook te beladen,
zoalss Wezelaar aan Jan Wiegers had laten weten toen
dezee in 1958 met het voorstel kwam.
Dee onthulling van de Rembrandt vond plaats op
255 september 1969. De genodigden werden ontvangen
inn het Rijksmuseum en van daar met een rondvaartboot
naarr de Riekermolen vervoerd. Een speciale uitgave van
Amstelodamumm verscheen met daarin bijdragen van De
laa Fontaine Verweij van de Universiteitsbibliotheek,
Isabellaa van Eeghen van het Gemeentearchief en Joop
Sjollema.. Het beeld oogstte slechts bij een aantal collega's
lof.. In een briefje prees Andriessen de volumes en de
schaal.. Uit zijn opmerking dat hij de 'Amsterdamse zijde'
vann het beeld boven de andere kant prefereerde, sprak wel
enigee reserve.5' In zijn artikel voor Openbaar Kunstbezit
waarinn hij de Rembrandt-monumenten van Royeren
Wezelaarr met elkaar vergeleek, ging Esser uitgebreid in
opp de compositorische kwaliteiten van Wezelaars beeld,
enen passant een lans brekend voor de moderne figuratieve
beeldhouwkunst.^22 'Uit zijn [Wezelaars] Rembrandt
spreektt een gespannen concentratie op het doen, het werk
mett de handen en de ogen. Daarom heeft hij zijn man laten
knielen.. Beter dan door middel van het statische zitten,
wildee hij door actie in het gehele lichaam de dynamiek van
hethet scheppen tot uitdrukking brengen. Vanaf de achterste
voett loopt één grote beweging door been en romp en
gedrongenn nek, overschaduwde ogen naar hoedrand,
bewegingg die zich wel naar de verre horizon lijkt te willen
voortzetten.. Beweging suggestief en wijds door de naar
achterenn geslagen mantel ondersteund. Hoe mooi varieert
dee nerveuze lichte rechterarm dit streven naar voren. We
ervarenn het hoofd als een prisma waarin het opgevangen
beeldd van het polderlandschap kaatst en geworpen wordt
viaa de tekenende hand op de onbewegelijke horizontaal
vann 't schetsboek. Wat een vondst, want hiermee zet de
tegenbewegingg in. Er onder, loodrecht naar beneden als
eenn schragende zuil, het linkerbeen dat het geheel van bewegingenn opvangt en in balans brengt. Beweging en rust
tegelijkertijd,, het is het geheim van de gespannenheid in dit
beeld,, f...] Bewegingen tegenbeweging in één gespannen
evenwichtt brengen, dat is het geheim van iedere expressievee compositie. [...] Hoe sterk en simpel is b.v. dat linkerbeenn bij Wezelaar, hoe mooi van maatverhouding, maar
voorall hoe plastisch en expressief tot 3 amper 4 grote
volumenn geabstraheerd. Bi) Wezelaar is alles zonder enige
uitweiding:: bij hem is iedere vorm essentieel en hoognodig,
zonderr nuchterheid en vol sensibiliteit.' Esser was er van

overtuigdd dat het publiek zou inzien dat Wezelaars
Rembrandtt 'een beeld werd vol illusie van creatief leven,
terwijll de ander [Royers Rembrandt uit 1852] een uitgesponnenn vertelling bleef over niet belangrijke zaken. [...]
Hett beeld van Wezelaar is geheel en al van deze tijd omdat
bijj hem het volume in ere hersteld werd [...] decompositie
helderenn overzichtelijk werd [...] omdat hij op zijn persoonlijkee wijze weer anders dan in vroeger tijden verbeeldingg ener zelfde werkelijkheid wist op te bouwen'. Dat
dee 'vondsten' van Wezelaar voor velen echter in de theorie
warenn blijven steken, blijkt wel uit de reacties in de pers
diee - voor zover men op de sculpturale kwaliteiten
ingingg -overwegend negatief waren.>'* Ed Wingen vond
dee Rembrandt 'een burgerlijk beeld'en had medelijden
mett de tekenaar die onmiddellijk kramp in zijn kuit zou
krijgen.. Tegenbosch vond deze vorm van heldenverering
niett meer van deze tijd en pleitte voor een wetenschappelijkee benadering van het fenomeen Rembrandt. Op het
beeldd van Wezelaar ging hij daarom niet in. Juffermans
schuimbektee van 'een walgelijk monument [...] een wrattigg en "academisch gevormd" blok brons' en vervolgde:
'Voorr hém [Wezelaar] dus de verantwoording over het
zoveelstee onding dat een stadswijk gaat ontsieren. Al was
Rembrandtt ijdel en hield hij er nog zo van zichzelf vereeuwigdd te zien, hij zou Wezelaar de huid volgescholden
hebben.' '
Inn datzelfde jaar kraakte Betty van Garrel de tentoonstellingg die het Centraal Museum in Utrecht had gemaakt
overr de Nederlandse beeldhouwkunst uit de afgelopen vijf
jaar:: Nederlandse beeldhouwkunst 'ó^'óg. Ze vond de keuze
vann conservator De Smedt, die was bijgestaan door Joop
Joostenn van het RKD, een janbocl waarin zo'n twintig
crackss overwoekerd werden door 'welige artiesten-teeit uit
allee delen des lands', Van de 250 werken was hooguit tien
procentt toonaangevend. 'Alleen wat aardmannetjes',
vervolgdee Van Garrel haar tirade, 'vallen nog op, als ene
Wezelaar,, 67, Henri Matthieu, roepnaam Han, die toevalligerwijss in de prijzen viel, omdat hij in 'ós-'ó; een
bronzenn sculptuur baarde, die associaties oproept met
eenn Andijker-muis (bekend aardappclsoort), met als titel
Johanness de Doper.'^4
Dee grote omslag in de waardering voor het werk van
Wezelaarr kwam op het moment dat eigenlijk voor het
eerstt sinds de bevrijding de kunstcritici hun hoffelijke
toonn lieten varen en in de voetsporen traden van gevreesde
voorgangerss uit het interbellum als Plasschaert en Jan
Engelman.. Wezelaar behoorde in tgóg reeds enige decen-

niaa tot de gevestigde orde in de Nederlandse kunst en in het
kielzogg van de Parijsc revolutie van 1968 kwam e r - zoals in
hethet vorige hoofdstuk al is beschreven - ook in Nederland
opp verschillende terreinen een wissseling van de wacht. Hij
wass inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd
enn besloot ook zijn laatste openbare functie als adviseur
vann de gemeente Utrecht over te dragen. Voor diezeltde
stadd was hij in 1968 begonnen aan een groot beeld van een
liggendee vrouw, een onderwerp dat hem de mogelijkheid
boodd van concentratie op de plastische vorm alleen.
Wezclaarr greep terug op het verworpen ontwerp voor het
bevrijdingsmonumentt (oc 124) uit 1948 voor Roosendaal.
Viaa enkele kleine ontwerpen in terracotta (oc 194-196)
werktee hij lang door op het zweven van de langgerekte,
liggendee figuur. In het uiteindelijke levensgrote beeld staart
dee vrouw omhoog terwijl haar hoofd wordt ondersteund
doorr haar rechterarm. De linkerarm volgt de golvende
contourr van het lichaam dat eindigt in de bijeengehouden
voetenn die lijken te bewegen. Het beeld spreekt dezelfde
plastischee taal als én is het vervolg op het monumentale
beeldd van de Zittende vrouw (oc 136, afb.p. 155) uit 1953 waaroverr Hammaeher in 1955 zo enthousiast had geschreven.
Opp 10 oktober 1972 werd de Liggende vrouw onder weinig
belangstellingg onthuld in Park Oog en Al.

Tjalmaparkenn kon de viering van het 350-jarig bestaan
vann Hoogeveen beginnen. Na Hoogeveen nam Wezelaar
hett besluitt geen grote opdrachten meer te aanvaarden.
WantWant jouw zaak is de mijne

Inn de naoorlogse periode groeide er een hechte vriendschapp tussen de belangrijkste beeldhouwers van de autonomee plastiek in het openbaar, Han Wezelaar en Mari
Andriessen.. In zijn recensie van Sonsbeek '49 noemde
Rostrupp hen de gezaghebbendste beeldhouwers in Nederlandd en nog in 1957 werd alleen hun werk van internationaall belang geacht." De vriendschap was in belangrijke
matee gebouwd op het wederzijdse respect voor eikaars
kunnen.. Andriessen gaf geregeld blijk van zijn bewonderingg voor Wezelaars zuivere plastische talent en noemde
hemm een van de weinige collega's die wist 'wat bollen en
vlakkenn zijn en hoe deze tegen elkaar af te wegen'.^6 Ineen
artikell uit 1954 stelde Andriessen dat Wezclaar uit Parijs
'eenn indrukwekkende bagage aan vormenkennis' had
meegebracht.'Zijnn [Wezelaars] droom was het vrije beeld,
inn elk geval het beeld in de ruimte. [...] Het werk van
Wezelaarr spreekt een klare taal, de taal der beeldhouwkunst,, die van alle kunsten tegelijk de mannelijkste en
reinstee is, tastbaar en eerlijk, een spel van vormen in en
Wezelaarss laatste grote beeld is het Turfgravcrsmomiment mett de ruimte, een spel van vormen in en met het licht.
Aann het werk kent men de man: eerlijk en betrouwbaar,
(occ 227, afb. p. 205) uit 1975 in Hoogeveen, Voor een groot
eenn diepe afkeer koesterend van alle met-de-muts-er-naaraantall figuratieve beeldhouwers in Nederland bleef de
gooien,,
van alle nonchalance, van alle aanstellerigheid,
provinciee het belangrijkste werkterrein omdat men daar
zoo
is
Wezelaar.
Hij sluit de expressie meer in zijn werk op,
behoeftee bleef houden aan gedenktekens die de oorsprong
dann dat hij ermee als op een presenteerblaadje te koop
vann de eigen identiteit vereeuwigden. Nadat Wezclaar in
loopt.. Brille en virtuoze allure moet men niet bij hem zoe19733 de opdracht had gekregen om een eigentijds maar
ken.. [...] Waar het kunst geldt, wil men vaak, hoc nuchter
herkenbaarr eerbetoon te maken voor de eerste veenkoloenn
uitgekiend men in het dagelijks leven is, zwijmelen. Het
nisten,, ondernam hij voorde laatste keer zijn gebruikelijke
iss waarschijnlijk daardoor, dat aan Wezelaar niet zo gauw
routee waarbij hij zich oriënteerde op de geschiedenis, de
dee plaats gegeven werd, die hem roekwam. omdat erbij
kledingg en de gebruiken van zijn onderwerp en op zijn
hemm niets te zwijmelen valt. omdat zijn werk rustig en
atelierr modellen houdingen liet aannemen die bij het werk
eerlijkk
is en op de realiteit gericht.'
vann de veenarbeiders pasten. Via een aantal schetsontwerWezelaar,, op zijn beurt, bewonderde Andriessen om
penn {oc 218-222) kwam Wezelaar tot de voor zijn doen
zijnn
verbeeldingsvermogen en flair en verwoordde dit in
bewegelijkee compositie van twee gebukte figuren waarin
eenn brief uil 1957 als volgt: 'Wat ik na de bevrijding wel
dee ritmische beweging van de scheppende man wordt hervoorzagg maar niet kon realiseeren, heb jij gestalte wreten
haaldd in de vrouw die een turf optilt. Binnen het rechthoetee geven. Zoals Piet [Esser] zei, je hebt ons bevrijd van het
kigg kader dat aan de onderzijde wordt begrensd door de
plintplint en aan de bovenkant door de lijn van de gebogen rug- neoclassicisme.'^ ^
Inn het contact met de gemeenschappelijke Deense
gen,, speelt zich de opengewerkte en ritmische compositie
vriendenn kwam de band tussen de twee beeldhouwers,
af.. Zo kreeg de symmetrische arbeidersgroep voor het
inclusieff hun karakterverschillen, herhaaldelijk ter sprake.
NVV(OCC 165,afb.p. [8(3) uit i960 in hetTurfgraversmonument
Inn 1947 sprak Gerda Eickhoff tegenover Wezelaar haar vereenn dynamisch vervolg. Op 10 september 1975 werd het
bazingg uit dat Andriessen zonder model werkte. 'Peut être
beeldd door prins Claus onthuld in het Burgemeester

tuu a raison Han, que Mari dois travailler tres nerveusement
ett vitc. C'est pas son esprit de travailler et étudier longtempss comme vous autres le fait. Je comprend que tu peut
apprendree beaueoup de lui et il a sürement besoin de toi.'ï8
Naa een bezoek aan Wezelaars atelier in 1956. waar hij onder
dee indruk was gekomen van alle grote werken, was het tot
Gottfredd Eickhoff doorgedrongen dat Wezelaar vrijer was
geworden,, gedurfder, en hij veronderstelde de invloed van
Andriessenn achter die ontwikkeling. 'Je me rend comptc',
schreeff Eickhoff aan Wezelaar, 'que jamais dans Ia vie
jusqu'auu maintenant j'ai entendre dire Han: "On peut
pourtantêtretropp honnête!"'59
Eenn kleine tien jaar later voelde Wezelaar kennelijk
zelfdee behoefte zijn stijlvcrandering toe te lichten aan zijn
mentorr Fischer. 'Il est évident que j'ai change un peu de
routee pendant les nombreuses années qui se sont écoulées
depuiss notre séjour a Paris, subissant un tout autre climat
artistiquee et dans 1'obligation d'exécuter des commandes,
parcequee ici la ven te est pour la sculpture prèsque
inexistante.. Chaque nouvelle commande avec un sujet
complètementt différent est par conséquent tres différente
égalementt comme contenue spirituelle. Il me semblc
qu'ill faut essayer d'exprimer cela par une forme plastique
s'appropriantt au sujet. Mais ne crois pas que j'ai oublic ton
bell example de probité artistique et ton idéal de la forme
ett sois assure que je suisfideledans mon admiration pour
tonn travail. Profondément en moi même il reste un lien,
auu moins moi même je le crois.' 60 Verandering van hct
artistiekee klimaat en de noodzaak om opdrachten uit te
voerenn die telkens weer geheel nieuwe eisen stelden, haddenn Wezclaar zijn artistieke pad doen verleggen zonder
datt hij daarbij zijn idealen, waarvoor Fischer het voorbeeld
wass geweest, had verkwanseld. Dat Wezelaar zich had laten
inspirerenn door Andriessen, de meest succesvolle opdraclitenbeeldhouwerdiee Nederland kende, was niet verwonderlijk.. Als beeldhouwers van het autonome monument lag er
inn die naoorlogs periode een zware verantwoordelijkheid
opp hun schouders en zij vonden steun bij elkaar: in de N K B,
inn de verschillende commissies en in hun werk. In 1950 had
Andriessenn weer eens ondervonden wat zijn bekendheid
alss maker van oorlogsmonumenten met zich meebracht.
Hijj schreef aan Wezelaar: 'Er was een (overigens heel aardige)) dame uit Den Haag hier met erg veel belangstelling,
enn ik merkte ook, met eenig inzicht. Niet wetend wat ik
alless zeggen moest, zei ik maar dat ik te veel dronk. Ze nam
allebeii mijn handen en zei: "Doe dat niet. We hebben U
noodig.. Wc kunnen U niet missen!!!'"61
Uitt de correspondentie blijkt dat er tegen het einde van

dee jaren vijftig spanningen waren gerezen. Beiden zaten in
dee knoop met het werk en konden elkaars gelamenteer
maarr moeilijk verdragen. Daarbij ging de karakterologischee tegenstelling tussen de roomse Andriessen en de
calvinistischee Wezelaar parten spelen. Toen Andriessen
-- voor het eerst - suggereerde dat Wezelaar misschien
moeitee had met de 'onverdiende succesjes' van zijn
Haarlemsee collega, klom Wezelaar onmiddellijk in de pen
omm dit te weerspreken en zijn eigen beginselen te verklaren.. Wezelaar schreef:'Ik meen oprecht dat je ze [die successen!! verdiend hebt. Je hebt hard gewerkt en ons allen
bezieldd (niet alleen het publiek). Bovendien heb ik van nabij
meegemaaktt hoe je ster is gerezen, zonder enige streberei
off artistieke concessie. [...] Ook heb ik wel eens gedacht
datdat jij vond dat ik je niet genoeg prijs met je werk. Is dat
zoo?? Maar kun je onder goede vrienden hierin veinzen? Ik
beschouwdee het als een daad van vriendschap hier eerlijk
tee blijven en hoopte je op deze wijze aan te vuren. Want
jouww zaak is de mijne. Ik bedoel dat die beeldhouwkunst
mee zoo ontzettend na aan 't hart ligt. En hier komen we op
eenn punt waar we het niet heelemaal eens zijn geloof ik. Ik
hebb namelijk de indruk dat jij het wel wat overdreven vindt
datt ik me zoo ongelukkig voe! als ik niet erin slaag iets
dragelijkss te maken. Jij vindt dat geloof ik een soort van
Hoogmoed.. En je zegt, och als 't maarniet vervelend is of
eenn volgende keer beter [...] of er zijn belangrijker dingen
inn 't leven. Misschien heeft je religieuze opvoeding je dit
ingegoten.. Ik meen dit ook wel eens bij Paul [Grégoire] te
merken.. Ik kan dit maar niet eens zijn. Niet wij zijn belangrijkk en onze prestaties niet maar wel onze taak. Sommige
menschenn houden zich staande door de religie, andere
doorr hun politieke levensopvatting, bij mij is het de kunst,
ditt kan ik je wel zeggen, en speciaal de beeldhouwkunst en
mijnn groove verdriet is dat ik er maarniet in kan slagen om
hierr iets te realiseeren. Hier moeten we alles uit onszelf
knijpenn wat erin zit. Misschien lijkt het je onaardig, maar
jee kunt het ook als een compliment opvatten. Ik vind het
heell naar dat jij met jouw talent je op dit oogenblik zoo van
jee belangstelling voor de beeldhouwkunst losmaakt. Het
mooiee van ons vak is dat we er alles in kunnen zeggen. [... ]
Hett beroerde is dat de abstracten een waarheid hebben
geopenbaardd endoordat ze alles verderop hun altaar van
dee vorm hebben geofferd sterk naar voren gebracht. De
arabesk.. Wil je met behoud van andere dingen dit er ook
inn brengen dan moet je ronduit een meesterwerk maken,
ikk heb een onmenschetijke moeite met deze kant en word
hocc langer hoe onhandiger.'62

Ondankss de bezwerende woorden was er iets definitiefs
geknaktt in de relatie, want in een brief uit 1963 spreekt
Andriessenn over de 'reeds lang verkilde verhouding' en van
tijdd tot tijd werden er pogingen ondernomen om het een en
anderr uit te praten.6"' Naar aanleiding van zo'n ontmoeting
schreeff Andriessen in 1971 aanHan en Liesbeth Wezelaar:
'Heell aardig vond ik wat Han schreef over dat afscheid bij
hett Centraal Station. Het wuiven, zoiets van een machteloosheidd elkaar te bereiken, een poëtisch beeld eigenlijk.'64
Dee laatste brief van Andriessen dateert uit 1976. Met zijn
vriendd Theo Mulder had Andriessen de tentoonstelling van
dee echtparen Han en Liesbeth Wezelaar en Piet en Dora
Esserbijj de galerie van edelsmid Jan Noyons in Utrecht
bezocht.. Hij schreef aan Wezelaar: 'Inderdaad heeft de tentoonstellingg me veel beeldhouwkundig, niet amusement.

maarr plezier gedaan. Vooral de kleine dingen (de grote
kendee ik al). Wat me opviel in het portret van Bronner
[occ 200, afb. p. 190] is dat je er op een of andere geheimzinnigee manier in geslaagd bent het scherpe kijken van
Bronnerr uit te drukken. Het kleine naakt voor die spiegel
vondd ik ook erg goed. Het beeldje van Liesbeth van Dora
Esserr vond ikgewoonweg een klein chef d'oeuvre. Mulder
begonn er bijna van te dansen! [...] Ik heb me ook voorgenomenn geen groot beeld meer te maken. Ik heb erg veel
plezierr kleine dingen in was temaken. Verder worstel ik
wanhopigg met een beeldje van Anne Frank 1.20 m. Voor 't
overigee ben ik een dove oude man die vecht tegen depressiess en ongaarne uitgaat. ]...] Het plaatje van de "Orante"
[occ 95, afb. p. 118] heb ik in 't groot -onbeschrijfelijk
mooi.'6'' '
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Laa fagon intime de rendre la vie
Dee laatste periode uit het leven van Wezelaar, waarin hij onverminderd
actieff bleef als kunstenaar en zich tevens inzette voor een museum
voorr het 'eigen' kamp, de inspiratie voor een seriee kleinplastieken die
eenn geheel eigen plaats inneemt in zij n oeuvre en gretig aftrek vond in
hett particuliere circuit, de tekeningen die hij in deze laatste jaren maakte
enn - voor 't eerst - exposeerde, het initiatief voor een retrospectief en
eenn monografie, en de ontdekking door de Belgische kunsthistoricus
Vanbeselaeree die in de beeldhouwer een geestverwant vond

Wczeiaar^lui!! hei atelier op het
Prinsenulandd at, circa 19S0

RembrandtRembrandt in Guadalajara

groepsverbandd bij Arti et Amicitiaein Amsterdam, in de
Inn de maanden maart tot en met mei 1970 maakten Han
galeriee van edelsmid jan Noyons in Utrecht, bij Galerie
enn Liesbeth Wezelaar een wereldreis die hen voerde langs
Willyy Schools in Eindhoven en in een wat geforceerd geleNeww York, Mexico, Tahiti, Australië, Bali, Thailand, India,
genheidsverbandd met de inmiddels ook bejaarde schilders
diee inn 1947 De Realisten hadden geformeerd. Door zijn
Perziëenn Griekenland. Een aanleiding voor de reis was
afscheidd van alle maatschappelijke functies werd ook zijn
dee onthulling van het borstbeeld van Rembrandt (oc 198)
wereldd kleiner. In contrast met het grootse atelierfeest ter
inn Guadalajara. Een aantal Nederlandse bedrijven met
eree van zijn zestigste verjaardag, dat in 1961 nog de kranten
belangenn in Mexico had het beeld, daarin geadviseerd door
hadd gehaald, stond de viering van Wezelaars zeventigste
hoofddirecteurr Van Schendel van het Rijksmuseum, aan
verjaardagg in huiselijke kring. Iskar Aribo, Wezelaars
dezee stad aangeboden. De Wezelaars bezochten op deze
vriendd
uit de Parijse jaren, speelde op de Steinweg-vleugel
rondreiss tal van etnografische musea en ontmoetten vrienvoorr een klein gehoor van naaste vrienden onder wie Piet
denn van weleer. De wereldreis markeerde het einde van
Esser,, Otto de Kat, Friso ten Holt, Henriette Polak en Joop
Wezelaarss maatschappelijke loopbaan en luidde een
Sjollema. .
nieuwee fase in. De intensieve en langdurige confrontatie
mett de ongekunstelde schoonheid van de niet-westerse
sculptuurr leidde niet tot een ommekeer in Wezelaars
DeDefiguratievenslaan terug
oeuvre,, maar werkte wel bevrijdend en louterend op de
Toenn de schilder Joop Sjollema in 1967 opdracht kreeg
geestt van de beeldhouwer die na vijfentwintig jaar werk
dee maatschappelijk betrokken en kunstminnende
inn opdracht op een dood spoor was beland. Met nieuwe
Henriettee Polak-Schwarz te portretteren, wist hij haar te
energiee keerde Wezelaar naar Amsterdam terug waar hij de
interesserenn voor het lot van de figuratieve kunstenaars in
zolderr van zijn huis in de Vossiusstraat tot atelier liet verNederlandss Sjollema introduceerde zijn vrienden Otto en
bouwenn met het voornemen zich daar uitsluitend nog aan
Doradee Kat,BertusenTon Sondaaren Han en Liesbeth
kleinplastiekk te wijden.' Aan de Zwitserse beeldhouwer
Wezelaarr bij 'Jet' Polak die inn haar huis in de Amsterdamse
Hubacherr schreef Wezelaar: 'J'ai cherché une lumière plus
Prinsess Marijkestraat (nummer 3) concerten, lezingen en
concentree que dans mon grand atelier oü les murs blancs
discussieavondenn organiseerde. Op den duur voegden zich
ett grandes fenêtrcs sont des reflets qui détruisent les
ookk Piet en Dora Esser en Harry op de Laak bij dit gezelombres.. Pour des portraits en particulier c'est tres grave.
schapp dat in de niet-artistieke kringen van de gastvrouw
Nouss avons beaucoup de plaisir a suivre et a nous occuper
werdd aangeduid met 'die pilobroeken'.4 Een jaar later, in
dee la construction mais il y a une cóte mélancholique aussi.
1968,, was de Stichting Henriette Antoinette een feit en
]cc Ie sens un peu comme une trahison a mon atelier au
mochtt een commissie, bestaande uit Henriette Polak zelf,
Prinseneilandd qui m'a servi bien des années. C'est comme
landsadvocaatt en kunstverzamelaar Daan Giltay Veth,
sii j'ai pris une maïtressc. Les plus belles choses sont pour
Sjollema,, De Kat, Op de Laak, Esser en Wczelaar, een kwart
ellee et on va avoir la mauvaise conscience on ne sera pas
miljoenn gulden - ter beschikking gesteld door Henriette
auu Prinseneiland pourtant la legitime!'2 Met zijn huiselijke
Polakk - besteden aan het in tien jaar opbouwen van een
omgevingg als belangrijkste inspiratiebron vervaardigde
musealee collectie Nederlandse twintigste-eeuwse figuraWezelaarr in het atelier in de Vossiusstraat in de laatste vij ftievee kunst 'waarvan de belangrijkheid ten gevolge van
tienn jaar van zijn leven enige tientallen klcinplastieken.
tijdelijkk heersende tendensen niet voldoende wordt onderDatzelfdee atelier werd ook de plaats waareen wisselend
kend',, zoals de stichtingsakte meldt. Op 21 juni 1975, een
gezelschap,, met Han en Liesbeth Wezelaar en Pieten Dora
jaarr na het onverwachte overlijden van Henriette Polak,
Esscrr als kern. wekelijks samenkwam om naar model te
werdd haar museum geopend in Zutphen nadat het Rosa
tekenen.. Het commentaar dat Wezelaar tijdens deze sessies
Spierr Huis in Laren - eveneens door Henriette Polak gefiopzijnn tekeningen kreeg sterkte hem om die voor het eerst
nancierd-enn het aanpalende Singer Museum geen opties
vann zijn leven te exposeren, dit in combinatie met zijn
warenn gebleken. Men was uitgeweken naar het stadje aan
laatstee beeldjes. Na de slechte ontvangst van de manifesdee IJssel, ver weg van de randstad met zijn 'tijdelijk heertatiess van figuratieve beeldhouwkunst in Laren in 1969
sendee tendensen'en tevens domicilie van de voorvaders
-Vormvan-Vormvan leven-en Zeist in 197Ó-Brons, hout en steen-zat
vann de stichtster. De beoordelingscommissie had in zeven
Wezclaarr overigens niet te popelen om met zijn werk naar
jaarr tijd een ware artist's art collection gevormd van circa
buitenn te treden. Een enkele keer exposeerde hij nog in
3000 objecten - schilderijen, tekeningen, grafiek, beelden -

vann 55 kunstenaars. Na de overdracht in 19-5 aan de gemeentee hief de aankoopcommissie zichzelf op en verwaterdee het artistieke beleid van het museum op den duur
tott iets waarvan dt founding fathers gruwelden. Dat de voormaligee commissieleden aanvankelijk nog een vinger aan
dee pols hielden, blijkt uit een briefje van Sjollema aan
directeurr Schimmelpenninck van der Oije naar aanleiding
vann een bezoek dat Sjollema en Wezelaar eind 1977 aan
hethet museum hadden gebracht. Sjollema schreef enigszins
bezorgd:: 'Het moet mij - niet enkel mij - van het hart dat
err een paar dingen zijn die het imago van het museum niet
tenn goede komen, nl. de plastieken van Couwenberg. Wij
warenn echter zo verheugd door de nieuwe opstelling en het
terugzienn van dierbare werken dat wij deze plastieken en
ookk de twee nieuwe schilderijen in onze euphorie meenamen.. Zou het niet mogelijk zijn om althans één dezer schilderijenn te vervangen door een gouache van Van der Spoel,
ofdoorr een klein schilderijtje van De Kat of door een werk
vann Peeters? Wij, dat wil zeggen, de leden van de commissiee die samen met Mevrouw Polak de collectie hebben uitgezocht,, hebben een blijvende bewondering voor haar toewijdingg voor dit soort kunst en voor haar generositeit, die
geleidd heeft tot de totstandkoming van dit museum. Ik
hoopp dat u deze verbondenheid wilt begrijpen en dat u de
lichtee bezorgdheid waarvan ik repte, mij ten goede wilt
houden.'^^ Die controle op afstand kon niet verhoeden dat
menn in de mediene ook graag 'zijn Beuys' wilde hebben,
mett als gevolg dat het eigenzinnige en hoogwaardige profiell van het museum zijn glans in de jaren tachtig goeddeels
verloor.. Harrie op de Laak meldde in 1981 naar aanleiding
vann de verschijning van de eerste bestandscatalogus aan
Wezclaar:: 'mijn haren gaan overeind door het god bewaar
onss voor 't gelul over de bol en de cylinder en de kegel. Het
niett aflatend pogen van de kunsthistorici om arme mensen
mett dit gejokte dogma de hedendaagse kunst te verkopen.
[...]] Museumdirecteuren zijn de pest voor de kunst.'6
Aann de vooravond van het vijfentwintigjarig bestaan
vann Museum Henriette Polak in 2000 kwam erbinnen de
staff weer meer aandacht voor de kerncollectie en de daarmeee verbonden kunstenaars, hetgeen niet onopgemerkt
bleef.. Zo schonk Liesbeth Wezelaar in dat jubileumjaar het
portrett van Bronner (oc 200, afb. p. 190} dat haar man in
19711 had gemaakt. Die herijking van het artistieke beleid
vondd plaats op een moment dat de figuratieve stromingen
inn de naoorlogse Nederlandse kunst inmiddels weer onderwerpp van kunsthistorisch onderzoek waren geworden
enn ook de kunsthandel was gaan profiteren van deze herwaardering. .

Museaalgeglibbcr.Museaalgeglibbcr. valse aantijgingen en vanda
Inn 19-8 vatte Wezelaar het plan op om nog één keer
zelff een overzicht van zijn werk te organiseren. Zijn
tachtigstee verjaardag naderde en sinds zijn eenmanstentoonstellingenn bij D'Audretsch in Den Haag en Santee
Landweerr in Amsterdam, beide in 1935, en bij Kunstzaal
Hamdorfff in Laren in 1941 had zoiets niet meer plaatsgevonden."" Tegelijkertijd groeide de wens om zijn oeuvre in
eenn bescheiden publicatie samen te vatten. Gesterkt door
hett feit dat Ottode Kat in het voorjaar van 1978 eengrote
tentoonstellingg had gekregen in het Frans Hals Museum
inn het randstedelijke, en dus vijandige, Haarlem, vroeg
Wezelaarr zijn vriend te bemiddelen bij directeur Couvée
diee tenslotte zelf een bijdrage had geleverd aan de catalogus
overr De Kat.8 Couvée toonde inderdaad interesse maar
zijnn atelierbezoek werd verschillende keren uitgesteld. Op
44 augustus 1978 schreef Wezelaar aan De Kat: 'Het wonder
iss geschied! Couvée komt donderdagmiddag 10 Aug. bij
me.. [...] Nu gaat het erop of eronder. Een recent bezoek
aann het Stedelijk Museum heeft me geleerd dat zoals de
ondernemerss zeggen "de markt tegen zit" en niet zuinig.
Maarr ik zal proberen mijn huid zo duur mogelijk te verkopen.. Als hij toestemt bewijst hij in ieder geval een onafhankelijkee geest te bezitten. Ik hou jullie op de hoogte, In
iederr geval tot hier hebben jullie een schitterende prestatie
geleverdd waarvoor alvast mijn hartelijke dank.'9 De Kat
antwoorddee dat het bij hem ook lang had geduurd voordat
hett museum tot een beslissing was gekomen en Dora de
Katt vulde aan: 'Wat Couvée betreft Han, dit zal heusch
goedd zitten, bij hem gaat het op deze manier, en ineens
komtt er vaart in. Maar voor jou is het afwachten het moeilijke,, wij kennen alle symptomen ervan, Otto gaf het telkenss op, maar dat hij bij jou gekomen is, betekent dat hij
hett gaat doen.'10 Op dezelfde dag liet Couvée Wezelaar
wetenn dat hij het tentoonstellingsvoorstel met zijn medewerkerss grondig had overwogen. 'Len dergelijke tentoonstelling',, zo schreef Couvée, 'zou gehouden moeten wordenn in de nieuwe zaal, waar wij ook de tentoonstelling van
Marii Andriessen en Otto de Kat hebben getoond. Nu is
dezee zaal feitelijk gebouwd ten behoeve van onze eigen
collectiee moderne kunst. Het is nu meer dan dringend
gewordenn deze bestemming aan de zaal te geven. Dit voorjaarr zal dit gaan gebeuren, waarna het maken van expositiess aldaar onmogelijk zal zijn. Naast deze praktische
moeilijkheidd moet ik u mededelen, dat in het kader van de
afwegingenn en keuzen, die wij moeten doen op grond van
onss beleidsprogramma, dat een steeds grotere plaats aan
dee historische- en de z.g. sociaal-culturele tentoonstelling
geeft,, een expositie van uw oeuvre in de komende jaren
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minderr goed past.' Couvée gaf Wezelaarr tot slot in overwegingg het eens in Amersfoort (De Zonnehof) of Groningen
(Groningerr Museum) te proberen." De staf van het Frans
Halss Museum zat duidelijk in zijn maag met Wezelaars
verzoekenn de directeur moest zich in allerlei hoffelijke en
wolligee bochten wringen om de boodschap - die waarschijnlijkk niet de zijne was - over te brengen. Begin oktober
reageerdee De Kat op het nieuws in een brief aan Wezelaar.
'Jee twee brieven over je ervaring met Couvéeen het niet
doorgaann van de tentoonstelling bracht ons ook een grote
teleurstelling.. Ik had, zoals ik je schreef naar aanleiding
vann mijn eigen ervaringen in Haarlem, gedacht dat je na het
bezoekk van Couvée er wel op mocht rekenen dat het echt
doorr zou gaan. Verder wil en kan ik er op het moment niet
overr schrijven. Je kent me genoeg om te weten hoe ik over
watt men "kunstbeleid" noemt, denk. En ik begrijp achteraf
heell goed dat ik mijn tentoonstelling in het Fr.H. Mus. aan
Karell Boon te danken heb. Overigens vind ik het erg goed
datt je van Couvée een onderhoud en een nadere verklaring
hebtt geëist, en dat dat gesprek ook heeft plaatsgehad.'12 In
eenn ongedateerde brief van enige weken later kwam De Kat
weerr op de kwestie terug. Hij had met zijn vriend Friso ten
Holtt over 'het geval Couvée' gesproken en ook Ten Holt
hadd zijn afgrijzen uitgesproken over het gedraai maar vond
hett dwaasheid dat Wezelaar de oorzaak bij zichzelf zocht.
'Evenalss ik', schreef De Kat, 'is hij [Ten Holt] ervan overtuigdd dat Couvée onder de drukvan zijn "kunsthistorische
staf"" is gezet.' n Een onverwachte steunbetuiging kwam
vann de beeldhouwer Erik Claus die ook van de zaak had
gehoordd en zich geroepen voelde zijn oudere collega een
hartt onder de riem te steken. 'Han Wezelaar, mijn bezoekenn aan het Stedelijk waren altijd erg kort. Eerst beneden
hett gipsen naakt van Despiau dan naar boven Gonzalez'
ijzerenn beeld van vrouw met sikkel, Soutine, Verster,
Kirchner,, een zeer brutale Kruijder. In een van de laatste
zalenn in de rechtervleugel het portret van u van Gestel.
Eenn les voor mij, net als bij Despiau.'14
Datt de vanouds schuldgevoelige Wezelaar de oorzaak
vann het niet-doorgaan van de tentoonstelling in Haarlem
tenn dele bij zichzelf had gezocht, stond in direct verband
mett een affaire die hem begin 1978 behoorlijk had aangegrepen.. In een artikel van de kunsthistoricus Hans Mulder
inn Vrij Nederland van 7 januari 1978, dat ging over Mulders
promotie-onderzoekk naar de houding van de Nederlandse
kunstenaarss in de Tweede Wereldoorlog, stond de naam
vann Wezelaar vermeld. Hij werd opgevoerd in een rijtje
vann kunstenaars die in de oorlogsjaren 'soms aardig'
haddenn verdiend met 'foute' exposities. Andere profiteurs

diee Mulder met name noemde waren Bantzinger, Brinks,
Boot,, Colnot, Van Dobbenburgh, Germ de Jong. Röling,
Sluiter,, Sluijters, Wiegman, Stauthamer en Polet, een
opmerkelijkee mengelmoes van kunstenaars van wie een
aantall wel, maar verschillenden ook niet tot de Kultuurkamerr wraren toegetreden.1' In een korte briefwissseiing
tussenn Wezelaar en Mulder werd duidelijk dat de laatste
materiaall had gevonden over de verkoop van Wezclaars
VrouwelijkeVrouwelijke tors (oc 45, afb. p. 65) aan de rijksoverhe
Gerdes'' bezoek aan de tentoonstelling bij Kunstzaal
Hamdorfff in Laren eind 1941.16 De 'foute' tentoonstellingen
haddenn plaatsgevonden eind 1942 bij het Kunsthuis aan het
Rokinn in Amsterdam en in 1943 in het Frans Hals Museum.
Mulderr had - ten onrechte - een verband gelegd tussen een
normalee transactie en twee 'foute' tentoonstellingen die
ookk nog eens volledig buiten medeweten van de kunstenaarr om waren georganiseerd. De verkoop van de tors
vondd namelijk plaats op een moment dat het lidmaatschap
vann de Kultuurkamer nog geen voorwaarde voor zo'n
transactiee was en de omgang met Gerdes nog even onverdachtt als enige maanden daarvoor, toen de latere verzetsheldd Gerrit van der Veen, als bestuurslid van de N K B, de
ministeriëlee afgevaardigden Gerdes en Goedewaagen had
rondgeleidd op de grote tentoonstelling van de vereniging in
hett Stedelijk die, om het nog ingewikkelder te maken,
huldee bracht aan de overleden joodse nestor Mendes da
Costa.. Dat de Vrouwelijk tors uit 1932 (oe 45, afb. p. 65) door
dee 'nieuwe orde' werd gezien als een uiting van 'gezonde'
hedendaagsee kunst kon Wezelaar niet helpen, zoals hij
ookk niet had kunnen voorkomen dat dit beeld enkele
malenn werd geëxposeerd als aanwinst van het zogeheten
Departementt van Volksvoorlichting en Kunsten en dat
hett werd afgebeeld in De Schouw.'' Mulder wilde met zijn
proefschriftt -terecht -bewijzen dat de realiteit van het
Nederlandsee culturele leven er in de oorlogsjaren anders
hadd uitgezien dan het wat romantische beeld zoals zich
datt in de collectieve herinnering had gevormd. Als pionier
vann dit soort onderzoek, waarvoor het archiefmateriaal
nogg grotendeels braak lag, en bovendien extra gemotiveerd
alss zoon van een vader die behoorde tot het betrekkelijk
kleinee groepje Nederlanders dat zich wel had geweerd, had
Mulderr niet altijd de juiste conclusies kunnen trekken. De
gevolgenn daarvan waren ingrijpend. De beoordeling van
'goed'' of'fout' leefde namelijk onverminderd sterk voort in
dee generaties die de oorlog bewust hadden meegemaakt en
datt verklaart ook de verbetenheid waarmee kunstenaars
alss Röling, Wezelaar en Essen de laatste nota bene winnaar
vann de Verzetsprijs, op de valse beschuldingen reageerden.

Zijj werden daarbij geadviseerd door de eerder genoemde
juristt Daan GikayVeth die als landsadvocaat jarenlang
betrokkenn was geweest bij de spraakmakende Weinrebaffaire.. Liesbeth Wezelaar, wier broer voor haar ogen door
dee Duitsers was vermoord, wierp zich als een leeuwin op
voorr haar man. Onverwachte steun kreeg Wezelaar van
beeldhouwsterr EefSchuurman-Henny die uit het archief
vann haar overleden echtgenoot Karel Schuurman documentenn opdiepte waaruit bleek dat Wezelaar behoorde tot
dee groep kunstenaars die mocht rekenen op een bijdrage
uitt de kas van het zogenaamde Kunstenaarsverzet.
Schuurmann had daar de fondsen beheerd nadat Frits van
Halll door de Duitsers was weggevoerd.'8 Niet alleen
Mulderr maar ook promotor Hans Jaffc werd getrakteerd
opp kritische brieven van de gedupeerde kunstenaars terwijl
eenn journalist van Trouw zich afvroeg hoe het toch mogelijk
wass dat eminente geleerden als ]affé en Von der Dunk
zoveell slordigheden hadden kunnen laten passeren.'9 In de
handelseditiee van Mulders proefschrift ontbrak overigens
dee verwijzing naar Wezelaar in het verband met de 'foute'
inkomsten.. 'Nico Wrezelaar' werd wel opgevoerd maar
dann in een rijtje met beeldhouwers-Andriessen, Van Hall,
Radecker,, Van Teeseling en Valk - dat juist een principiële
houdingg had ingenomen. Een en ander mocht niet verhoedenn dat met het eerdere artikel in Vrij Nederland de toon was
gezet.. Toen Martje Carasso in 1980 bij een bevriende antiquairr informeerde of hij ook naar de feestelijke opening
vann Wezelaars tentoonstelling in Laren ging, antwoordde
dezee niets temaken te willen hebben met'foute'kunstenaars.20 0
Steunbetuigingenn kreeg Wezelaar enige jaren later
wéérr toen zijn standbeeld van Wibaut (oc 189) op 13 januari
19822 door krakers omver werd getrokken. Niet gehinderd
doorr enig historisch of politiek bewustzijn sleurden de
actievoerderss van het pand 'de Blaaskop' de oude sociaaldemocraatt over het Amsterdamse asfalt, als een lukraak
gekozenn symbool van het gehate gemeentebestuur.
Charlottee van Pallandt schreef met aristocratische onthutsingg aan Wezelaar' Wat is Holland toch een vreeslijkland
momenteel',, maar ook andere collega's als Teet van der
Pantt en Truus Menger lieten zich niet onbetuigd.2' Marius
vann Beek, die net zijn herinneringen op papier aan het zettenn was, vond dat Wezelaar het bijna als een compliment
mochtt opvatten als het al niet zo tragisch wras. Van Beek
greepp de 'val van Wibaut' aan om zijn beschouwing over de
naoorlogsee Nederlandse beeldhouwkunst te besluiten met:
'Hett is een schanddaad, waarbij de politie bleef toezien op
eenn afstand, doodsbang voor confrontatie en via de foto-

grafenn kwam dit ontluisterde en toegetakelde beeld - hoe
vreemdd het ook mag klinken - ineens méér tot leven dan
toenn het op zijn voetstuk stond.. Niet het brons werd gemolesteerdd maar de als burger vermomde socialist. Een mens
stondd met een strop om de hals en niet een pop.' Volgens
Vann Beek sloeg dit kunstwerk uit het verleden een brug
naarr het nu, 'van de verbeelding der agressie naar de agressiee zélf die zich van de argeloze in confectie vermomde
voorvaderr meester maakt'.22 Voor Wezelaar zelf eindigde
dezee geschiedenis nogal aardig met een heronthulling
doorr burgemeester en Wibaut-bewonderaar Wim Polak.
Overigenss was het niet de eerste keer dat een openbaar
werkk van Wezelaar averij opliep. Al eerder waren zijn
ReebokReebok (oc 146, afb. p. 161) in Amersfoort, zijn Vissersgedenktekenteken (oc 145, afb. p. 156) in IJmuidenendegroep van Moeder
enen kind (oc 74, afb. p. ioijin Amsterdam door vandalen
bezocht.. Het hert werd van zijn plint gescheurd, de visser
mett verf beklad en daarna goedbedoeld maar ondeskundig
gerestaureerdd - of beter gezegd: gezandstraald - zodat een
nieuwgietsell moest worden vervaardigd. De stenen moederr in de Gerrit van der Veenstraat werd tijdens de 'luilak'
vann 1974 onthoofd. In alle gevallen kon de schade worden
hersteldd en was het leed te overzien. Maar echt ontdaan
overr deze symptomen van de geringe verankering van de
beeldhouwkunstt in eigen land was Wezelaar pas door de
tentoonstellingg De bevrijding van het beeld die inn 1983 in
Museumm Fodorin Amsterdam werd georganiseerd.2^ De
volstrektt liefdeloze wrijze waarop de aankopen van Röell en
Sandbergg daar, als kelderrestanten, waren gepresenteerd,
zorgdee voor een ontgoocheling bij de man die zo nauw
betrokkenn was geweest bij de bloei van de Nederlandse
beeldhouwkunst,, voor wie het vak bovenaan had gestaan
enn de collega's zijn ware familie hadden gevormd. Wat
Wezelaarr bespaard bleef was het lot van zijn beeld Vrouwelijknaaktlijknaakt (oc6i,afb.p. 96) nadat het was geëxposeerd in
Fodor.. Het kwam terecht in de gemeentelijke kunstuitleen,
werdd vervolgens gestolen uit een schoolgebouw en belanddee zo in de kunsthandel. In 1986 werd het beeld voor
10.0000 gulden verworven door de voormalige'ziekendrager'enn portier van het 'Onze Lieve' Ben Beijerdiein
Amsterdamm een zekere vermaardheid genoot als kunstverzamelaarr en amateur-publicist. Beijerkwameralsnel
achterr dat het beeld in 1940 door Röell voor het Stedelijk
wass aangekocht en wilde het teruggeven voor de prijs die
hijj zelf had betaald. Helaas was de verzekeringspremie al
geïncasseerdd en Beijer bleef zitten met zijn naakt. Na zijn
doodd in 1997 verdween het beeld, 'dat in zijn sterke, sobere
vormenn toont', zo had de vooraanstaande criticus Paul

tee zetten voorde herwaardering van zijn misdeelde generatiegenoten.288 In Venlo werd het werk van de Belgische
animistenn gecombineerd met dat van Delvaux en Magritte,
terwijll Nederlandse kunstenaars als Andriessen, Buning,
Dee Kat. Van Pallandt, Verweven Wezelaar die min of meer
tott het animisme gerekend kunnen worden, de ruimte
Animisme e
deeldenn
met magisch-realistischeen surrealistische geneToenn Wezelaar eind 19-8 op verzoek van Museum
ratiegenotenn als Hynckes, Ket, Koch, Moesman, Melle,
Henriettee Polak zijn biografische gegevens controleerde
RÖling,Schuhmacherenn Willink.2(J
diee in de eerste catalogus van dat museum zouden verschijVanbeselaeree beleefde een déja vu toen hij in Venlo oog
nen,, schreef hij aan directeur Schimmelpcnninck van der
inn
oog
kwam te staan met het werk van Wezelaar en zocht
Oije:: 'Inderdaad heb ik mevrouw Van Karnebeek mededirectt contact met hem. Wezelaar was hierdoor zo geroerd
gedeeldd dat ik mezelf rekende tot de Animïsten. Toevallig
datt
hij hem schreef: 'Dat een oude rot in het vak zo sponhadd ik kort geleden een gesprek met W. Vanbeselaere, oudtaann niet alleen zijn waardering, maar zijn genegenheid
directeurvann het museum in Antwerpen die mij zeide: "In
voorr mijn werk uitspreekt betekent voor mij een niet
Belgiëë heeft het woord 'Animisme' geen wortel geschoten".
geringee geestelijke steun en aanmoediging. [...] Om je de
Hijj gaf mij de raad het woord niet te gebruiken temeer daar
2:
waarheidd te zeggen heb ik mijn eigen werken steeds met
hett in Nederland evenmin een begrip is geworden.' > Een
gepastee argwaan blijven aanzien. Het verkeer met de
jaarr later werd in Venlocen tentoonstelling geopend met de
titell De Generatie van 1900 in Nederland en België, waarbij voor prestatiess van oude en nieuwe meesters leidt tot bescheidenheid.. Een voorbeeld van mijn aarzelingen is de Jongen
hett eerst deze oorspronkelijk Belgische term ook werd toemett eend [oc m.afb.p. 125]. Na de oorlog bij de eerste
gepastt op het werk van een aantal verwante Nederlanders.
off tweede Middelheimtentoonstelling is Puvrez bij me
Dee Belgische schilderen kunstcriticus Paul Haesaerts
geweestt
om iets voor Middelheim te kopen. Ik heb hem
hadd de term 'animisme'in 1942 gelanceerd voor een groep
toenn gezegd dat ik niets had, ofschoon de jongen met eend
Belgischee schilders en beeldhouwers die zich rond 1930 had
inn mijn kelder stond en jij waarschijnlijk toen in de jury zat
afgekeerdd van het in eigen land oppermachtige expressiooff althans nog directeur van het Antwerps museum was.
nismee en koos vooreen meer ongekunstelde en naturalistiZoo ook met mijn tekeningen, pas de laatste jaren heb ik aan
schee kunst waarbij de nadruk werd gelegd op intimiteiten
266
dee
reacties van mijn collega's gemerkt dat ik ze wel eens
verstilling. Tot deze ongebonden groep van pure indivizouu kunnen exposeren. [...] Het is vreemd gegaan met ons
dualistenn rekende Haesaerts schilders als Dasnoy. Van
beiden..
Vanbeselaere. Reeds in 1966 heb ik je bock over de
Overslraeten,, Vandewalle en Wolvens en beeldhouwers
Generatiee van 1900 gelezen en gedacht "die man zou ik
alsGrardenn Leplae.'Wat hen dus duidelijk bindt zijn niet
weleenss
willen leren kennen".''*" Vanbeselaere kocht vervooropgesteldee stilistische kenmerken, doch een bepaalde
schillendee beelden en tekeningen van Wezelaar, bemidlevenshouding,, een zich buigen over de eenvoudige alledeldee bij de verkoop aan enkele Belgische particulieren en
daagsee werkelijkheid', aldus de Belgische kunsthistorica
ondernamm een poging om de jongen met eend (oc m) aan
Christianee Buysse-Dhondt, die met haar publicatie uit 1979
Parkk Middelheim te verkopen. Dit door W'ezelaar zelf
bijj de tentoonstelling in Venlo in de voetsporen trad van
enigszinss verguisde, neo-classicistische beeld, dat ooit
haarr landgenoot Walther Vanbeselaere. Deze had in 1966
bestemdd was geweest voor Ben Vroom, beleefde dankzij
inn Antwerpen voor het eerst een tentoonstelling aan de
2
Vanbeselaeree een kleine veertig jaar later alsnog een
Belgischee generatie kunstenaars van 1900 gewijd. " In
droomcarrière.. Vanbeselaere was er van overtuigd dat juist
tegenstellingg tot Nederland waren in het naoorlogse, sterk
ditt beeld 'het intiemste hart' van zijn generatie in beeld
gepolitiseerdee België de animisten en andere min of meer
brachtt en wist twee Belgische relaties en de gemeente Venlo
classicistischh werkende kunstenaars fel bekritiseerd omdat
ertoee te bewegen eengietsel aan te schaffen nadat hijzelf
hunn kunst nicht entartet was geweest en zelfs een verzetshett eerste exemplaar had gekocht. In 1980 wijdde hij een
mann als Leplae moest het in deze jaren in eigen land bezuuitgebreidd
artikel aan het beeld maar zijn aanbod om aan
ren.. Misschien was dat ook wel de belangrijkste drijfveer
dee monografie bij te dragen werd vriendelijk afgeslagen. De
voorr Vanbeselaere, die vooral bekendheid genoot als publiauteurss Piet Esseren Karel Boon waren inmiddels een eind
cistt over Van Gogh en andere onderwerpen uit de negenopp streek en deelden Wezelaars zorg dat een bijdrage van
tiendee eeuw, om zich op het einde van zijn leven zo fel in

Sanderss in 193- nog geschreven,'welkeen opmerkelijke
uitdrukkingskrachtt onze Nederlandse beeldhouwkunst in
dee betrekkelijk korte tijd van haar nieuwe ontwikkeling
heeftt bereikt', als anoniem stuk in de Duitse kunsthandel.

Bijj het inrichten van de openingstentoonstellingg van Museum
Henriettee Polak, Zutphen \9~">.
V.l.n.r.. Otto de Kat. I larry op de
Laak.. Han Wezelaar en Piet Esser
Hett beeld van Wibaul wordt
omvergetrokkenn door actievoerders.. 13 januari 1 oS2

Interieurr atelier Laren, 1994

Wezelaarr toont zijn kleindochtei
Saraa de gewenste houding.
atelierr Prinseneiland, 1983.

Hann Wezelaar op bezoek bij
Charlottee van Pallandt in
Noordwijkerhout.. 19-5
Wezelaarr met de Friese waterspaniell Bijke, Vossiusstraai 50B,
1978 8

hierr moeten leven.'^ In een brief uit 1980 ging Wezelaar in
dee barokke Vanbeselaere het evenwicht allicht zou verstoopp de betekenis van hun vriendschap: 'Veel twijtelen ontren.. Daarop publiceerde Vanbeselaere in 1982 een lyrisch
moedigingg zou me bespaard zijn gebleven als ik je aanartikell in het jaarboek van zijn oude museum waarin hij
moedigendee woorden eerder gehoord had. in de tijd van de
Wezelaarss oeuvre stilistisch en thematisch analyseerde en
stormachtigee
opkomst en overwinning van de abstracten.
hethet in verband bracht met de beeldhouwkunst van Leplac
toenn ze onze beelden steevast "poppen" noemden, spraken
enn Grard. Vanbeselaere was zo enthousiast dat hij niet
vann "mannetje, beestje, boompje" en het woord "braaf"
éénn maar vier beelden tot hét absolute hoogtepunt van
evenn zovele stoten onder de gordel waren. Gelukkig heb ik
hett (Euvre bestempelde -respectievelijk het staande
meeeend
geestelijk staande weten te houden, met moeite soms,
VrouwelijkVrouwelijk naakl uit 1943 (oc95.afb.p. 118), de jongen met
ikk beken het en zelfs nog met een oprechte waardering
uitt 1944 (pc ui.-dïb.p.i2s},hexVissersgedenktekenuh 19^5
voorr sommige uitingen van de tegenpartij. Achteraf bezien
(occ 145, afb. p. 156) en de Liggende vromv uit 19-^2 (pc 204, afb.
heeftt het zijn waarde gehad, erkenning is ook een gevaarp.. 199)-, hier en daar nieuwe titels bedacht en uitgebreid
lijkee zaak.'*5
ingingg op het late werk van Wezelaar, zijn Spdtstil die naar
Vanbeselaeress mening in de monografie uit 1980 onderHett is de verdienste van Vanbeselaere geweest dat hij
belichtt was gebleven. Opmerkelijk veel aandacht besteedde
alss eerste W'ezelaar in verband heeft gebracht met het van
Vanbeselaeree aan de serie ontwerpen die Wezelaar in de
oorsprongg Belgische, pluriforme begrip animisme.
jarenn 1958-1962 had gemaakt voor het beeld De verwondering Daarbinnenn onderscheidt zich inderdaad een kring van
{oc{oc 169) voorde AN w e e n in het algemeen voor het thema
verwantee Nederlandse en Belgische beeldhouwers als
vann de naaktfiguur in Wezelaars oeuvre. Het was in dit
Andriessen.. Grard, Jespers, Leplac, Puvrez, Sondaar en
onderdeell dat de vergelijking met Leplaeen Grard-die
Wezelaarr die met elkaar in contact stonden en die nog
zelfss niets anders dan naakte vrouwen heeft uitgebeeld kann worden uitgebreid met Denen als Eickhoff en Fischer,
hethet meest hout sneed. Zijn derde artikel, dat in 1983 verDuitserss als Gerhard Marcks, GustavSeitzen Hans
scheenn als een postscriptum op het vorige, was geheel
YVimmer,, verschillende Franse beeldhouwers onder wie
gewijdd aan een beeldje dat Wezelaar in 1981 had gemaakt
Gimond,, Osoufen Wléricken Zwitsers als Banninger,
naa een bij toeval op de Duitse tv geziene vertolking van
Hubacherr en Suter.'4 Deze kunstenaars, die door het
Tolstoiss Het levende lijk. Fedja's biecht (oc 246) was de titel die intiemee en individualistische karakter van hun naturalisVanbeselaeree aan dit 'dramatisch geladen tafelgezelschap'
tischee beeldhouwkunst min of meer verwant, waren, voelmeegaff en hij trok even de vergelijking met de in compodenn zich wel aangetrokken tot elkaar maar zijn nooit als
sitiee overeenkomstige groep Kaartspelers uit 1947 van 'rasgroepp naar buiten getreden. Of daartoe de noodzaak ontboetseerdcr'' Couzijn waarin juist het 'blijde scherzo' overbrakk of dat strijdlust zich sowieso slecht verhield met hun
heerste. .
aard.. het gebeurde in ieder geval niet. Het etiket 'animist'
plaktt overigens het best met terugwerkende kracht en de
Hett contact met Vanbeselaere was een belangrijke
Nederlandsee beeldhouwkunst overziend zouden Gerrit
stimulanss voor Wezelaar. De aandacht van een kunstgeBolhuis.. Cornelis Hund, Jet Schepp en Jan Spiering, kunsteleerdcc van formaat was niet alleen vleiend maar het doornaarss uit drie verschillende generaties, er ook voor in aanbrakk ook enigszins de incestueuze cirkel van gelijkgezinmerkingg
komen.
denn waarin Wezelaar tegen zijn zin terecht was gekomen
Opp 15 november 1980 opende de kunsthistoricus Jan
sindss de 'abstracten' hem niet meer lustten. Aan de voorvann Wessem Wezelaars overzichtstentoonstelling in het
avondd van zijn bezoek aan Amsterdam in verband met de
Singerr in het bijzijn van enkele honderden genodigden
uitreikingg van de Rembrandt-prijs aan Jan Dibbets, schreef
enn werd het eerste exemplaar van de monografie overhanVanbeselaeree in 1979 aan Wezelaar: 'Word jij nog regelmadigd.^^ Met de bijdragen van Esser en Boon, het grote aantal
tigg uitgenodigd bij manifestaties in 't Stedelijk? Of behoor
doorr Liesbeth Wezelaar gemaakte foto's, en de eindredactie
jee ook op dat gebied tot de "vergeten generatie".' 'Ik ben erg
enn vormgeving die door Wezelaar zelf ter hand was genobenieuwdd je reactie te horen na je bezoek aan het hol van
men,, was dit uitgegroeid tot een waar document humain.
dee leeuw', antwoordde Wezelaar. 'Er komen steeds meer
Karell
Boon deed in een brief aan zijn vriend Otto de Kat,
leeuwenholenn in Nederland. Singer is dat goddank nog
doorr ziekte afwezig, verslag van het diner dat na afloop van
niet.. Ik hoop dat je gelegenheid hebt om het Stedelijk even
dee
opening had plaatsgevonden. 'Han Wezelaar was erg
doorr te lopen. Je zult dan iets meer begrijpen, denk ik, van
gelukkigg met de tentoonstelling en het boekje -wat ook
hethet geestelijke klimaat waarin wij (degeneratie van 1900}
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aann de maaltijd uit zijn dankwoord op Esscrs tafelrede
bleek.. Het was een verwarmend gezicht om te zien hoe hij,
bescheidenn als hij is, genoot van de lof die hij van alle kantenn kreeg. Na de toespraak van Esscr, die goed zei wat het
bijzonderee van zijn kunst en persoon is, kwamen de tongenn van de andere mannen los. Pieterd'Hont was erg vermakelijkk verward maar ontroerend in zijn bewondering.
Toenn hij ook nog dochter Frankje als Han's mooiste kunstwerkk begon op te hemelen bleek hij al te diep in het glaasje
gekekenn te hebben. Ik trachtte toen weer door het aanhalen
vann een regel uit Rodin's Notes épaises in zijn boekje over
dee Cathédrales de France de gesprekken naar de kwaliteiten
vann het werk terug te brengen wat niet naar de zin van Piet
Esserwas,, die vond dat ik het hoogtepunt van Han's beeldhouwkunstt te veel naar het late werk verlegde. Ik had
echterr alleen gezegd dat in dit late werk een ander timbre
vann innigheid naar voren komt door de inspiratie die er van
Liesbethh uitging. Mijn opvatting kon bij hem geen genade
vindenn omdat ik niet als een kunstenaar oordelen kon.
Vriendd Vanbeselaere zocht het weer op een andere manier
tee benaderen waardoor langzamerhand een spraakverwarringg ontstond die gelukkig door de goede wijn gesmoord
werdd in een sfeer van "'t komt er niet op aan wat gezegd
wordtt maar Han is een fijne beeldhouwer". Het was ook
dankzijj de aanwezige Vlamingen ten slotte een avondmaal
zoalss er voor ons beiden nog weinig meer zijn. Wij genoten
ervann en waren alleen maar blij dat Han dit naai zijn twijfelss mee kon maken.'^

voegdee hij eraan toe om te concluderen: 'Een nauwgezette
kopiee van iets wordt heel vervelend. Zet maar eens een
afgietsell van een been naast het been van een klassiek
Griekss beeld, dan zul je zien wat een verschil: het één barst
vann leven, het andere is een triest geval.'w

Inümisme Inümisme
'Laa facon intime de rendre la vie, qui pourtant est
notree grand tradition.' Dat schreef Wezelaar in 1936 aan
zijnn vriend Fischer en hij sprak zijn verbazing uit over het
gemiss aan intimiteit in het werk van zijn Nederlandse collega's.400 Wezelaar zelfwas op dat moment streng in de leer
vann het nco-classicisme en zijn werk zou pas een wezenlijkee stijlverandering ondergaan toen hij zo rond 1950. in
hett aanschijn van de grote opdrachten, meer en meer werd
gegrepenn door de prestaties van zijn Nederlandse collega's:
doorr de oorspronkelijkheid en de eigenzinnige factuur van
Bronnenn de vitale en geëmotioneerde gedenk-iconografie
vann Andriessen en door de verstilde, onnadrukkelijke
monumentaliteitt van Bolhuis. De intimist in Wezelaar zou
zichh eigenlijk veel later ontpoppen en wel inde tientallen
kleinplastiekenn die het sluitstuk van zijn oeuvre vormen,
duss lang nadat hij aan die Hollandse wezenstrek had gerefereerdd in zijn brief aan Fischer. Het beeldje van de Zittende
vrouwvrouw (0C46, afb. p. 66) uit 1932, een huiselijk portret van
Wil,, is weliswaar een voorbode voor het kleine legertje
figuurstudiess naar Liesbeth dat veertig jaar later zou ontstaan,, maar de levensgrote compositie van Moederen kind
(occ 74, afb. p. 101) uit 19^9 steekt qua atmosfeer nogal
Dee tentoonstelling werd positief ontvangen in de pers
onderkoeldd
aftegen de kleinplastieken van familiegroepen
enn Wczelaar ontving tal van enthousiaste reacties van colr
uitt de jaren zeventig waaruit, ongeacht hun soms minuslega'ss en vrienden. In interviews bracht hij voor 't laatst
culee
formaat, het sentiment meer tot zijn recht komt.
opp de voor hem karakteristieke heldere en consistente
Wezelaarr was zich bewust van deze late ontwikkeling in
wijzee onder woorden wat zijn streven in al die jaren was
zijnn werken ging er zelfs toe over oud werk als DeGitariste
geweest.. Kernpunt bleef het vasthouden aan de figuratie.
(occ 122) uit 1948, het figuurportret van Lucette als ballerina
Aann NRC Handelsblad deelde Wezelaar mee dat hij begrip
(omgewerktt
tot oc 250, afb. p. 207) uit 1954 en het portret
enn waardering had voor het experiment, maar dat hijzelf
vann Hepkema {oc 170} uit 1962 om te werken. Op een oud
altijdd had gestreefd naar begrijpelijkheid en bij opdrachten
themaa als dat van De invalide (oc 117, afb. p. 141) uit 1948
rekeningg had willen houden met de wensen van zijn
greepp hij terug voor twee nieuwe beelden: De invalide
opdrachtgevers:: 'Dat betekent niet dat je een slaaf van de
(occ 214,197?) en De bedelaar (oc 231,1976). Ook Boon signapubliekee wansmaak moet zijn, want je moet in de eerste
leerdee de nieuwe fase in het werk van Wezelaar die hij toeplaatss proberen om wat je vakkennis en artisticiteit betreft
schreeff aan 'een opbloeiend gevoelsleven' dat voordien veel
hett beste te geven. Maar dat kan in mijn opvatting best
minderr aan de oppervlakte was gekomen. Boon legde de
samengaann met begrijpelijkheid'.^ 'Een figuratief beeld
nadrukk op de wederzijdse inwerking van de tekeningen en
moett een zekere abstractie hebben, anders is het geen
dee
beelden, een evenwicht waarvan voor 't eerst sprake
kunstwerk,, anders krijg je een prentje of een afgietsel van
was,, en hij concludeerde dat Wezelaars laatste fase juist
dee natuur', vertelde hij aan de criticus van het Eindhovens
doorr
Dagblad,Dagblad, 'Er moet zoveel bouw in zitten dat juist die bouw die tekeningen grotere betekenis had gekregen.
Voorheenn hadden de tekeningen inderdaad óf los gestaan
hett werk tot een beeld maakt en de expressie verhoogt',

DeDe grootmoeder [n] [oc 243]
19~99 | brons
466 x 33,5 x 50 cm

|oo \'erloop-Nysscns. poserend voor

DedameopDedameop leeftijd [oc 244]

DeDe dame op leeftijd (oc 244). in hel

IQ"9|brons s

atelierr in de Vossiusstraai

555 x 13 x 9 cm

HetmodelHetmodel [oc 24-]
[98111 brons
S22 x 19 x is cm

vann zijn beeldhouwkunst - de Van Herwijnen-periode
tott circa 1925 - of gediend als schetsen en aanvullende
studiess voor zijn plastische werk. In de curriculums die
Wezelaarr in de loop der jaren aan critici alsPlasschaert en
Hammacherr had toegestuurd meldde hij steevast nooit te
tekenenn om hertekenen. In de jaren zeventig was daar dus
veranderingg in gekomen en daartoe gestimuleerd door
enkelee collega's besloot Wezelaar op de tentoonstelling in
hett Singer Museum voor het eerst naar buiten te treden
mett zijn tekeningen. Na Boon zou in 1988 de schilder en
tekenaarr Kurt Löb nog aandacht besteden aan Wezelaars
tekeningenn en wijzen op de kwaliteiten ervan als zelfstandigee kunstwerken.
Err zijn honderden tekeningen uit Wezelaars laatste
vijftienn jaar bewaard gebleven, zorgvuldige, voorzichtig
opgezettee figuurschetsen, tastend naar de grote vorm,
zuiverr van lijn voering, breed van contour-hier verraadt
hethet beeldhouwersoog zich - en buitengewoon fraai en verzorgdd van compositie. Het verband met de kleinplastiek
iss zo direct dat de tekeningen opgeval zouden kunnen
wordenn als voorstudies die later in klei zijn omgezet. Het
verschill met het oudere tekenwerk is dat Wezelaar zich
inn zijn laatste periode de rust gunde om zijn tekeningen
verderr te doorwerken. Het motief van zijn dagelijkse
omgevingg werkte hij uit in twee media waarbij het ene
mediumm niet ondergeschikt was aan het andere.
Dee vijftig kleinplastieken die Wezelaar maakte tussen 1970
enn 1984 zijn te onderscheiden in drie hoofdgroepen. De
eerstee groep zou gekenschetst kunnen worden als 'literair'
wantt het zijn scènes uit het Oude Testament of andere vertellendee voorstellingen die Wezelaar koos voor zijn vormexperiment.. Wezelaars interesse in het Oude Testament
wass al eerder naar voren gekomen in zijn groepen van de
barmhartigee Samaritaan en alhoewel hij niet religieus was
opgevoedd koos hij voor deze voor eenieder verstaanbare
symboliekk van barmhartigheid en naastenliefde. Door
dee lezingen over religie en filosofie die de humanistisch
atigehauchh te Hen riet te Polak voor haar vriendenkring
organiseerdee werd Wezelaars interesse ongetwijfeld aangewakkerdd en ook zijn fascinatie voor de figuur van Job
kann hiermee in verband worden gebracht. Eerdergenoemd
werdenn de huisconcerten bij Henriette Polak waarvan
Sjollemaa schetsen maakte die het uitgangspunt vormden
voorr tal van schilderijen. Wezelaar boetseerde tweemaal
eenn cellist in actie terwijl hij een derde zijn applaus liet
ondergaan.. Een combinatie van beide thema's komt tot
zijnn recht in de groep van zeven studies uit 1971-1973 naar

hett verhaal van Saul en David, een thema dat Wezelaarde
kanss bood te experimenteren met de compositie van twee
figurenn rond de 'arabesk' van Davids decoratieve harp (oc
202,, 207208,209,210 [afb.p. 205], 2ii, 215). De problematiekk van de compositie van meerdere figuren werkte hij
verderuitt in de groep Fe<4ja's biecht (oc 246) uit 1981. Twee
figurenn aan een tafel zijn verwikkeld in een indringend
gesprekk terwijl een derde op afstand heimelijk meeluistert.
Hett is een kleine maar indringende vertelling die zich fraai
afspeeltt in de driehoek van de compositie.

Hett opbloeiende gevoelsleven waarover Boon schreef
komtt sterk tot uitdrukking in de tweede groep binnen het
latee werk, de serie beeldjes waarin Wezelaar zich als pater
familiasfamilias liet gelden. Zijn familie en vrienden werden het u
gangspuntt van zijn zoektocht naarde volstrekte harmonie
vann vorm en expressie: in een kleinkind dat troost zoekt
bijj zijn grootmoeder, gezinsleden in een kring bijeen, een
buurvrouww op visite of in het figuurportretje van een
kleinkind.. Wezelaar kon, nu hij bevrijd was van de maatschappelijkee druk en zijn wereld kleiner was geworden,
ruimm baan kon geven aan zijn gevoelens en zich min of
meerr revancheren voor zijn langdurige afwezigheid.
Symbolischh is misschien wel het beeldje Moederen kind
(occ 223) uit 1974 waarvooreen tekening uit 1938 van Wil
mett de vijfjarige Frankje op schoot, als uitgangspunt diende.. Wezelaar was kennelijk te spreken over deze monumentjess in miniatuur, want De grootmoeder (oc 243) uit 1979
kooss hij niet alleen voor het omslag van de monografie uit
19800 maar ook voor het affiche bij de tentoonstelling. Dit
beeldd gaat direct terug opp het veel kleinere De Grootmoeder
(occ 206) uit 1972 en isdoor zijn schetsmatige weergave van
dee figuren, gesloten compositie en innige expressie direct
verwantt met groepen als Het gezin (oc 205) uit 1972, Moeder
enen kind (oc 223} uit 1974 en de Moederenzoon (oc 238) uit 1978.
Intiemm van sfeer en zorgvuldig gecomponeerd zijn ook
dee kleine figuurportretjes van De buurvrouw (oc 232) uit
1978,, het ernstige meisje Flora (oc 239, afb. p. 207) niet haar
achtelozee broertje Aldo (oc 240}, beide eveneens uit 1978,
Dee dame op leeftijd (oc 244, afb. p. 210} uit 1979, dat een kleine
odee is aan de ouderdom, kleindochter Sara (oc 253) uit 1983
diee in de voetsporen van haar moeder Lucctte de spitzen
heeftt aangetrokken en, niet te vergeten, Joukje (oc 251} uit
1983,, het Friese hondje en Wezclaars onafscheidelijke metgezell in die laatste jaren.
Dee finale van Wczelaars Spiitsül wordt gevormd door
dee derde groep: vijftien figuurstudies - eigenlijke kleine
figuurportretten-diee Wezelaar tussen 1973 en 1984 maakte
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vann Licsbcth terwijl hij haar observeerde in haar dagelijkse
bezigheden.. Er is wel eens gesuggereerd dat Wil, zijn eerste
vrouw,, hem inspireerde tot de aardse vormgeving van zijn
vroegee werk terwijl de inspiratie die ervan Liesbeth uitging
hadd geleid tot een ander timbre van innigheid.-*1 Hoe het
ookk zij, sinds hun huwelijk in 1947 is Liesbeth niet meer uit
hett oeuvre van haar man weggeweest. Ze werd zijn belangrijkstee model, of dat nu voor monumentale werken was
alss De bevrijding (oc 133, afb. p. 151) uit 1951.de Zittende vrouw
(occ 136. afb.p. 155) uit 1953 of het immense De Zorg (oc 143,
ail?,, p. 173) uit 1954, of voor de drie portretten die hij tussen
19499 en 1959 van haar maakte (oc 128,151,163). maar ook het
grotee slotakkoord was voor haar gereserveerd. Het zette in
19688 in met de drie schetsen (oc 194-196) die Wezelaar boetseerdee in de aanloop naar zijn mysterieuze, abstracte figuratiee van de zwevende vrouw in het Utrechtse park uit 1972
(occ 204, afb. p. 199). Wat Marthe is geweest voor Pierre
Bonnardd en Nel voor Rik Wouters, werd Liesbeth voor Han
Wezelaar:: zijn ideale model in de vertrouwde omgeving
vann de eigen huiskamer, slapend, ontwakend, zittend,
staand,, haar kleding of kapsel schikkend, in beslag genomenn door huishoudelijk werk en hij koos voor die beeldjes
pragmatischee titels als Siësta, De strik of Naald en draadM
Dee figuurstudies naar Liesbeth zijn speelse maar uiterst
geconcentreerdee plastieken die Wezelaars aanleg voor
dee monumentale verbeelding ademen, variaties op een
plastischh thema maar tegelijkertijd een eerbetoon aan
hunn rijke gezamenlijke leven,

Veell en graag bewonderd

Voorr zijn tachtigste verjaardag keerde Wezelaar in
novemberr 1981 voor de laatste keer terug naar Parijs, waar
hijj met Liesbeth langs de adressen van weleertrok. In het
gezelschapp van de Essers werd zijn verjaardag gevierd bij
LaCoupoleenmett Wim en Marthe Oepts werd het feest
nogg eens dunnetjes overgedaan bij de vermaarde 'eetfabriek'' Chartier. Het grote atelier op het Prinseneiland,
datt Wezelaar aan AukeHettema had toebedacht, werd
ontruimdd op vvezelariaanse wijze: tijdig, punctueel en
professioneel.. Alles wat hij niet representatief achtte voor
zijnn oeuvre, plus het merendeel van de grote gipsmodellen,
liett Wezelaar stukslaan. Met die voor buitenstaanders
schijnbaarr verwoestende praktijk was hijzelf indertijd in
dee Parijs ateliers geconfronteerd waar het regel was te vernietigenn wat niet in aanmerking kwam voor de catalogue
raisonnée.raisonnée. Een steiger en ander gereedschap dat had ge
bijj het 'grote' werk, verdeelde Wezelaar onder zijn jongere
collega's.. Wat resteerde werd overgebracht naar het huis
inn Laren dat hij al die jaren had aangehouden en inmiddels
wass ontruimd door de huurder sinds 1946, collega Kees
Schrikker.. Het atelier werd geschikt gemaakt voor permanentee bewoning want het was de bedoeling dat de
Wezelaarss meer tijd in het rustige en comfortabele Laren
zoudenn gaan doorbrengen. Zo ver kwam het echter niet
doordatt in het voorjaar van 1984 een tumor bij hem werd
geconstateerd.. Hij werd geopereerd in het Antoni van
Leeuwenhoekk Ziekenhuis in Amsterdam en knapte daarna
zienderogenn op. Wczelaar ontving zijn bezoek monter,
Inn de laatste tien jaar van zijn leven trok de voormalige
weess
hen op de aantrekkelijke kwaliteiten van de moderne
staluairestaluaire Wezelaar zich, evenals zijn evenknie Man
architectuurr waarop hij uitzag en sprak met vervoering
Andriessen,, geheel terug op het terrein van de klcinoverr
de kleine reproductie die hij in zijn kamer had aangeplastiek.. Een bewust genomen stap terug na twintig jaar
troffen::
een Tahitiaans strandgezicht van Gauguin met een
strijdd met het monumentale werk. In beeldjes van slechts
ruiterr op een fel blauw paardje. 'Ik heb altijd veel en graag
enkelee centimeters hoog wist Wezelaar zich in het begin
bewonderd'' was een bekende uitspraak van Wezelaar die
vann de jaren zeventig te bevrijden uit het oude keurslijf en
hijj zo tot op het laatst in de praktijk bracht. Toch nog
ontwikkeldee hij een naturalisme waarin zijn gevoel voor de
onverwachtt overleed Han Wezelaar op 21 juli 1984 in het
grotee vorm en zijn vermogen de expressie te integreren in
ziekenhuis.. Vier dagen later werd hij bijgezet in het graf
hethet gesloten volume van de plastiek, niet verloren ging
vann
zijn ouders dat een eeuw daarvoor trots was aangemaarr op een andere, meer spontane wijze weer tot leven
kochtt door de ambitieuze en kunstminnende kleermakerskwamen.. Via de minuscule en introverte figuurgroepen
zoonn
Matthijs Wezelaar. Piet Esser sprak in de aula van
diee tussen 1971 en 1975 ontstonden, kroop Wezelaar in de
Zorgvliedd de menigte op indrukwekkende wijze toe en
tweedee helft van de jaren zeventig langzaam weer uit zijn
lskarr Aribo speelde op een spinet. Het laatste eerbetoon
schulpp met beeldjes als De kaarspeld (oc 233, afb. p. 206) uit
19777 en, ten slotte. Naalden draad (oc 255, aft. p. 213) uit 1984, vann de vele beeldhouwers en de kransen van kunstenaarsverenigingenn en -organisaties brachten nog eens de tijden
diee weer de allure gingen vertonen van zijn grote beelden
inn herinnering waarin Wezelaar zijn vakbroeders had aaninn het openbaar.
gevoerdd in hun gezamenlijke strijd voor de erkenning en
bloeii van een moderne beeldhouwkunst in Nederland.
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Museumm voor Kunstnijverheid en de
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43.. Informatie E. WezelaarDobbelmann.. 14/2/2001,
44.. De taxatie van de inboedel door

51.. Esser/Boon 1980. p. 8.
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dendekumt.dendekumt. [z.p.] 1922, pp. 224-225.
doorr zijn vriend FJens van der Spoel
22,, Brief Van Herwijnen, 15/6/1923.
23,, Brief Van Herwijnen, 27/7/1923.

diee minstens zo kritisch was als

Wezclaarzelff (mededeling E. Wezelaar-

61.. Bcnézit 1999,11,213. RKD, Den

81.. Zie Kenneth E. Silver, Esprit de

voorr de Gelukzalige kop van Radeeker:
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82.. Zie voor een afbeelding van het

jongjong Holland 18 (2002) 3,p. 22.

atelierr in de rue Rousselet; Sylvain
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indee }o'er jaren leerling bij hem

inn Maarten Jager e. a. .Ossip Zadkine, het

enn Arie Hartog e.a., Deutsche Bildhauer

Polet:: Houtsmuller 1988, pp. 14-18: voor

geweest;; al viel hem wel eens de eer
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108.. Zie voor Montparnasse:
J.P.. Crespelle, Montparnasse vivant. Parijs

IlIl jam faire Hend pp. " - S o

196::: Kenneth E. Silver. Romy Golan

vriendelijkee ansichtkaart van W'ezelaar

e.a... The circle of Monrparridsie. /nvi.sh

uitt iy6~.

4.. In zijn herdenkingsartikel over
Fischerr schreef Eickhoff dat de kleine,

ronde,, weelderige mevrouw Wezelaar
artisteartiste in Paris 1905-1945. New York 19S5; 120.. Zie Raedccker 1999. P-4 v i n de
BillvKluverenn Julie Martin. /Cifei's JVis. collectiee kunstenaarsportretten van het Fischerss ideale model was. Zie Eickhoit
1969. .
aa k D bevinden zich enkele opnames
Artisrss and lovers 1900-1930. New Vork
1989:: jean-Marie Drot./.esheNrescfuudes

vann fotograaf Ca rel Blazeruit circa 1935

dee .Montpimusse, Parijs 1995.

vann dit huis.

Arnee Haugen Sorensen (red,),

GrimningenGrimningen 1969. Kopenhagen 19
Ingee Vibeke Raaschou-Nielsen. Inge
Vibekc.Toraa Garde. Gottfred Eickhoff,

Kabenhavcn-ParisKabenhavcn-Paris re fur. Om

5.. Ongedateerde brief Wezelaar

AdamAdam Fischer. Kopenhagen (Statens

aann Hammacher, 1954 (archief A.M.

Museumm for Kunst),'Randers(Randers

121.. Brieven Dhume.

Hammacher,, collectie k KD. Den Haag

Kunstmuseum)) 19S2.

n o .. Schrikker igSz.p. 55.

122.. Briefl.ienBendien, 23,-/192-,

(inv.. nr. 34)); brief Wezelaaraan Fischer.

111.. Bruyel-van der Palm 1990.

123.. Ineen latere brief aan Plasschaert

3122 : y 61.

109.. Zie cat. tent. Parijs [932, p. 58.

pp.. U - l i .
Ü 2 .. Na de Tweede Wereldoorlog

duiddee \\'ezelaar de periode vanat de
zomerr van 1926 tot en met de winter

6.. Van 15 mei 1931 dateert de aankoopp van een terrcintje in Arcuei! vuor

12.. Bouchaud die langere tijd in
Algierss werkte, kreeg via Wezelaar
connectiess in Amsterdam. In 1936
exposeerdee hij bij Jack Vechten in

groeidee de Rouied'Oriéans, inmiddels

vann 192" aan met:'veel ziek'. Zie brief

f2.500.-- (ƒ9,- per vierkante meter).

hetzelfdee jaar werd hij geportretteerd

o m g e d o o p tt tot Avenue General

Wezelaaraann Plasschaert. 3/3/193-2

Wezelaarr wilde er een atelier naar ont-

doorr Hildo Krop (zie Lagmveij-Polak

Leelercq.ukk tot een snelwegen er is

(brievencollectiee RKD, Den Haag).

werpp van Henk Mastenbroek op laten

1992,, p. 126 iv 108)). Zie voor de teesten

nietss meer te bekennen van de voor-

124.. Brief Lien Bendien. augustus

bouwen.. Een probleem vormde de pijp

inn de Académie Scandinave: Jean-Marie

oorlogsee bebouwing die aan zovele

192-. .

vann de gemeentelijke waterleiding die

Drol,, Les heiires chdudes de Mon[pjrnas.se,
Parijss 1995. p. 108.

k u n s t e n a a r s - o n d e rr wie verschillende

1:5.. Archief H.M. Wezelaar.

onderdee grond liep en afgeschermd

Nederlandsee - onderdak heef t geboden.

126.. Brief Lien Bendien, 2/10/192-.

moestt blijven. In 1940 werd alle Franse
13.. Zie voor een beschrijving van
grondd in buitenlands bezit door de staat zo'nn soiree: Eickhoff 1969.
onteigendd maar na de bevrijding kreeg
14.. Adam Fischer, 'Moderne klassik

115.. Schrikker 1082. p. 51.

i2 - .. Brieven Zadkine >,'4.'i92-: Johan

Waarschijnlijkk doelt .Schrikker mei

Visser.. 24,'i.;iQ28: Genieys,4,'2.'i92S.

dee cirkelvormige houten kast op het

125.. Esser/Boon 1980. pp. 10-11.

W'czelaarr het nog altijd braakliggende

kunstt i Paris', Klingen (1918); idem.

nogg altijd bestaande ateliercomplex

i29.Teeuwissee 1996, pp. 12-13.62.

stukgrondd terug, waarna hij het ver-

'Negerskulpturr og moderne kunst'.

Laa Ruehe in de ruc Damzig. waar

130.. Persoonlijke aantekeningen,

kocht. .

Wezelaarr overigens nooit heett

ijl.. Esser/Boon 1980.p. n.Esser

gebivakkeerd. .
114.. Bruyel-van der Palm 1990, p. 3 _ :
Yencmaa 1980. p. 221.
lis.. Gusiave-Kahn 1918.
Mft.. Zie voor Lien Bendicn:
h.Taselaar./Wol'' Bendien 1890-193.*.

cisme:: Elizabeth Cowling, Jennifer

Despiau',, Kunstbladet (1924); idem,

wass alleen lid van de N'ovmtbergruppe.

Mundv,, On classic ground. Picasso. Léger.

'Nverefranskskulptur',, Kunstbladet

dede Chirico and the New CU«iei.sm 1910Ziee verder Arie Hartog e.a.. Deutsche
1930,,
BUdhaucrBUdhaucr 1900-1945 emartei. Zwolle
1991,Londen (Tate Gallery) 1990.
pp.. 11-30; Robert Storr. Modern an
pp.. 232-23^.
132.. BriefWildschut, 20/5/1928.
13?.. Brief johan Visser, 12/(1/1928.

Ingeborgg Th. Leijerzapf, Flip Bool, Paul

134.. Brief Henk Mastenbroek,

pp.. iS-^o. 123-126: l.agerweij-Polak
1992.. pp. 13-16: Raedccker 1999, pp. Ï-M.

Klingenn (1918); idem,'Charles Despiau'.
KunstbladetKunstbladet {1923): idem. 'Charle

noemtt de BerlinerSezcssion maar Mat are

Leeuwardenn 198s; H e r b e n Moldcrings,
Citroenn (1896-1983), Amsterdam 1998,

".. Zie voor het moderne classi-

4/S/192-. .
135.Persoonlijkeaantekeningen. .
136.. LoukTilanus.'John Radeckerde

(1924);; idem, 'Om Maillol og hans
atelierr i Marly-le-Roi', Konstrcvy(i933).
pp.. 161-167: idem,'Aristide Maillot',

despitedespite modernism. New York 2000, Tilsfenerenn (193-), pp. 85-101.
15.. Esser/Boon 1980, p. 12.
S.. Ny Carlsberg Glyptotek en het
Statenss Museum for Kunst, beide in
Kopenhagen. .
9.. Lars Rostrup Bovesen.'Moderne
Deensee schilderkunst en beeldhouw-

16.. Brief Ellen Fischer, 20 juni 1934i"\\ Brief Wezelaaraan Fischer,
24,^/l9f>3. .
i8.. Zie voor Eickhoff: Haavard

29-30,42-43:: Ca rel Blotkamp.Ype

beeldhouwer',, in Ebbingc e.a. 1985,

kunst',, in cat. tent. Denemarken* tentoon-

Rostrup.. Goufrcd EichojJ. Kopenhagen

Koopmans,, Maaike Buijsen Karin

P-4T T
13-.. Brief John Radecker, 2-/11/1928.

stellingg te 's Gravenhagi. Deense schilder-

1949.. en idem, G of f ƒredEickhoffs tegninger,

Söhngen,, Mugieen zakelijkheid. Realis-

tischetische sciiilJerfcumt iti Nederland 15125-1945. 138.. Brief)ohn Radecker, 10/4/1929.
Zwolle/Arnhemm 1999. PP- io™-roS.

139.. Persoonlijke aantekeningen.

124-12";; Ype Koopmans.'De harde kop

140.. Brief John Radecker, aprii-mei

vann Anni de Roos'. Jont; Holland 16

kunst,kunst, beeldhouwkunst, kunsthandwerk, Kopenhagenn 1968. Zie ook Gottfred
bouwkunst.bouwkunst. Den Haag (Gemeente-Eickhoff,, Charles Despiau som lacrer.
Nytaai'1962. .
museum)) 1948, pp. 9 - r .
iü.. De 66 brieven, briet-en ansichtkaartenn van Adam en Ellen Fischer aan

I9ÏO--

19.. Ongedateerde brief Wezelaar
aann Eickhoff, februari-maart 1942.

Wezelaarr beslaan de periode 1931-196-

Hett bewuste schrift is waarschijnlijk

Ebbingee.a.. 1985, pp. 13-14. Zie ook

enn bevinden zich in het archief

verlorenn gegaan,

inn Nederland. Werkelijkheid en

Ypee Koopmans, 'John Radecker en

H.M.. Wezelaar. De brieven van

onwerkelijkheid',, in Carel Blotkamp.

P.N.. van Eyck( deel 2). ")a je schrijf

Wezell aar aan de Fischers zijn slechts

Rostrup,, 'Charles Lcplae. En huma-

Ypee Koopmans. Maaike Buijs en

verdomdd onduidelijk". Brieven van

tenn dele bewaard gebleven - n stuks -

nistikk billedhugger'. in cat. tent.

Karinn Söhngen. Magie en zakelijkheid.

Johnn Radecker aan P.N. van Eyck',

enn berusten in de Koninklijke Biblio-

Crtmmngenn 1948, Kopenhagen 1948. pp.

(2000)) 4 . p p . 4 4 - 4 5 .
i i - .. Zie Ype Koopmans,'Realisme

141.. Mathieu Lommen.'Biografie', in

JongJong Holland 18 (2002)441.35.
RealistischeRealistische schilderkunst in Sederland

theekvann Denemarken in Kopenhagen. 8-11,, en Albert Dasnoy. Charles Leplae.

1925-1945,1925-1945, Zwolle/Arnhem 1999. 142.. Briet Lien Bendien, mei 1929.

Wezelaarss brieven aan de Eickholfs

pp.. ifi-i- en M. Rijnderss en A. van den

bevindenn zich wellicht in hel nog niet

143.. Raedecker 1999. pp- 40-54-

Berk,, In fier IiViif van Alassio. Edgar
rernfioiK.. nro-reJisi. Amsterdam 2002,

f!! faut faire blond

p . i -118.. Brieven Lien Bendicn, 192S.
119.. In het archief van Paul Citroen,
datt bij het R K D berust, bevindt zich een

1.. Ongedateerde brief Wezelaaraan
A.B.. Mastenbroek, januari 19302.. BriefFischer, 23/11/1961.
3.. F.sscr/Boon 1980, p. 12,

20.. Zie voor Leplac: Haavard

Dessins,, sculptures-, écrits, Brussel 1977,
21.. Cat. tent. Charles Lerilae.

toegankelijkk gemaakte archief dat

Amsterdamm (Rijksakademic van Beel-

wordtt beheerd door het Gottfrcd en

dendee Kunsten) 1962 [met een inleiding

Gerdaa E ie kh oft- Fonds in Kopenhagen,

vann Albert Dasnoy]; ongedateerde brief

11.. Zie voor Adam Fischer: Poul
Uttenrcitter.. Adam Fischer. Kopenhagen

Gabriellee Leplae-Bcdoret, 1963.
22.. Eickhoff doelt ongetwijfeld op

(Vortidss kunst 20) 1936: Gottfrcd

Mendess da Costa, over wie Wezelaar

Eickhoff.. 'Adam Fischer i Paris. Uddrag

verteldd zal hebben.

all en vens ungdomsoptegnelser', in

23.. Eickhoff 1942, pp. 28-32, hier
weergegevenn in Wezelaars eigen vertalingg die hij bij zijn exemplaar van
dezee catalogus bewaarde.
24.. Zie voor Fmile Auguste Alain:

Söhngen,, Magie en zakelijkheid. Realis60.. Agendanotitie 19/1/1933.
tischetische schilderkunst in Nederland 1925-/945, 61.. Agendanotitie 13/1/1933.
Zwolle/Arnhemm 1999. pp. 278-282.
62.. Agendanotitie 7/3/1933.
37.. Zie Joke Hofkamp en Evert van
6j.. Agendanotilie ió/ j / n j j j .
Uitert,, 'De Nieuwe Kunstschool (1933-

64.. Agendanotitie 26/8/1933.

Mauricee Savin en Andé Maurois, Alain.

[943)'.. Nederlands Kunsthistorisch jaarboek

65.. Zie cat. tent. Parijs 1931. Ineen

Propos,Propos, Parijs 1965.

(1979).. Haarlem 1980, pp. 233-300.

25.. Libres propos. Journal d Alain, Parijs
1906-1936,, maandblad over literatuur,
kunst,, politiek en filosofie. In de bibliotheekk van Wezclaar bevinden zich de

lateree brief aan Plasschacrt vermeldde

Wezelaarr exposeerde op de Salon des
Tuileries,, en Otto B. de Kat, die in 1929
inn Montrouge verbleef, leerde Wezelaar
pass veel later in Nederland kennen.
27.. Brieven Henk Mastenbroek,

89.. Engelman 28/12/1933.
90.. Zie cat. tent. Amsterdam 1933-

Wezelaarr dit als zijn eerste tentoon-

1934.. De schilders Willy Boers, Wim

stelling.. Zie brief Wezelaar aan

Bosma,, Paul Citroen, Karin Leyden,

40.. Zie S. van der Spoel, L. van der

Plasschacrt,, 3/3/1932 (brievencollectie

Heinvonn Essen, Wim Oepts, Kor

RKD,, Den Haag).

Postma,, Thijs Rinsema, Louis Schrikkel

Spoelenn P. Hillebrand,H.M. winder

66.. Vauxcelles 12/6/1931.

enn J.J. Voskuil waren in het gezelschap

67.. Clar 11/6/1931.

vann de beeldhouwers Wezelaar en

68.. Esser/Boon 1980,13.
GerardGerard Hordijk. F.en bekende onbekende, 69.. Cat, tent. Amsterdam 1932.
VingtVingt lemons sur les beaux-arts (Parijs 1931),
Amsterdamm (Museum Fodor) 12/270.. Niehaus 14/2/1932.
enn Entretiens chez Ie sculpteur (Parijs 1939). [5/'3/r959,, pp- 3-6,
71.. Brief Polet, 25/3/1932.
26.. In later tijd aan hem verwante
42.. Twee ongedateerde brieven John
72.. Viola 18/2/1932.
Oosting,, die in deze jaren ook in

88.. Cat. tent, Amsterdam 1933b.

39.. Agendanotitie 7/12/1933.

1923).. Systèmedes Beaux Arts (Parijs 1926),

Parijss woonde en in 1932 en 1934 met

87.. Courthion 1933. Zie ook
Esser.'Buunn iySo,p. 15.

38.. Agendanotitie 27-28/5/1933.

jaargangenn 1930-1934 van dit tijdschrift. Spoel,, Bussum 1996.
Verderr kocht hij de volgende boeken
41.. L.P.J.Braat,'Gerard Hordijk.
vann Alain: Propos sur l'esthétique (Parijs
Eenn bekende onbekende', in cat, tent,

kunstenaarss als Jeanne Bicruma

Osouf.Orloff,, Richier. Schrikker, Suter
enn Wlérick,

Radecker,, oktobcr-november 1933.
43.. OngedateerdebriefRoelofsz,
oktoberr 1933.
44.. Ongedateerde brief Roelofsz,
junii 1934.
45.. Brief Couwcnberg, 12 juli 1934.

73.. Plasschaert 27/2/1932.
74.. Abas 23/2/1932.

bouwbeeldhouwerr Theo Vos die zijn
kleinplastiekk van dieren toonde.
91.. Brief Roelofsz, 29/11/1933.
92.. Niehaus 19/12/1933.
93.. Cat. tent. Parijs 1934a.
94.. De complete groep dertigers
opp deze tentoonstelling bestond uit

75.. Sanders februari 1932.

Auricoste,, Banninger, Bouret, Contesse,

76.. Cat, tent. Parijs 1932/r.

Couturier,, Cornet, Dejean, Drivier,

77.. Waarschijnlijk was de tentoon-

Gimond,, Martin, Osouf, Richier,

stellingg mede een initiatief van de

Wezelaarr en Yencesse.

Ookk Sondaar refereert in zijn brief

Nederlandsee overheid gezien de betrok-

vann eind juli/begin augustus aan de

kenheidd van W.F.A. Röell - d i e de

biographiquebiographique des artistes contemporaines

95.. Edouard Joseph, Dicti'onnaire

14/06/1932,, en Wczelaar, 20/06/1932.

opdrachtt voor dit portret:' Ik geloof

catalogusinleidingg schreef- en de

19/0-1930,, Parijs 1934. dl. in, p. 432:

Desalnietteminn kwam Wezclaar uit-

well dat Tilly Lus een prettig model is.'

openingstoespraakk door de Neder-

Dee Laprade 1934.

eindelijkk toch over de brug want enige

4Ó.Raedeckerr 1999, p, 52.

landsee ambassadeur in Parijs J. Loudon.

maandenn later bedankte Mastenbroek

47.. Vauxcelles 1931.

Vann die bijeenkomst drukte het blad

zijnn vriend voor het geld, 'een laatste

48.. Ongedateerde brief Gerda

96.. Cat. tent. Parijs 1934b.

strohalm,, maar godzijdank is hij niet

Eickhoff,, december 1954, In zijn her-

97.Teeuwissee 1984, p. 22.
ComoediaComoedia een foto af waarop tussen 98..
de Poulain 8/6/1934.
hoogwaardigheidsbeklederss onder
99.NRCmeii 1934.

afgebroken'' (ongedateerde brief Henk

denkingsartikell over Fischergaat

anderenn Else Berg, Krop en Wezelaar

Mastenbroek,, september 1932). In de

Eickhofff in op 'dat onuitputtelijke

zijnn te onderscheiden. Zie Comoedia

jarenn zeventig kwamen Mastenbroek

onderwerp:: Maillol tegen Despiau'.

28/5/1932. .

enn Wezelaar weer in contact met elkaar. Ziee Eickhoff 1969.
Mastenbroekk is via zijn vriend ook in
49.. Agendanotitie 26/8/1933.
contactt gekomen met Eickhoff van wie
50.. Courthion 19/5/1933.

100.. Cat. tent. Amsterdam 1934a.
101.. Chabot - met schilderijen Eekman,, Filarski, Klein, Kuyten,

78.Cogniatt 1932,

Hulshoff Pol, Ernst Leyden, Lubbers en

- 9 .. Zie Comoedia 28/5/1932.

dee beeldhouwers Jacobs van den Hof,

80.. Zie cat, tent. Parijs 1932b.

Kogann en Schrikker waren de andere

hijj later een vrij groot bronzen beeld

51.. Esser/Boon 1980, p. 13.

vann een vrouw met kind aankocht.

52.. Persoonlijke aantekeningen.

Cornet,, Dagoussia, Gottfred en

werdd ook het beeldhouwwerk van

Ziee vlg. Amsterdam (Mak van Waay)

53.. Schrikker [982, p. 55.

Cerdaa Fickhoff, Adam on Fllen Fischer.

hett Hollandse Paviljoen van de inter-

Gimond,, Hordijk, Lubbers ('p/a

nationalee tentoonstelling in Parijs uit

15/4/1975,, nr. 777.

54.. Een foto van Whittall door

Auricoste,, Banninger, Belmondo,

genodigden.. Opmerkelijk genoeg

28.. Schrikker 1982, p. 51.

Fischerr bevindt zich in het archief

Hordijk'),, Orloff, Max Raedecker,

19255 geëxposeerd dat tezamen (vier

29.ZieTeeuwisse1984.pp.. 36-43.

H.M.. Wezelaar (hier afgebeeld op p. 57).

Raymondd Martin, Schrikker, Suter,

onderdelen)) voor 4000 gulden werd

30.. Zie voor Oepts: Nico J. Brederoo,
55.. Agendanotitie 21/4/1933.
CharleyToorop,CharleyToorop, Amsterdam 1982,56.. Agendanotitie 20/5/193?.
pp.. 59-62; Welling i99i,pp. 31-32.
57.. In recensies van Engelman
31.. Herbert Molderings, Ingeborg

Tcrnandd en Wlérick zijn de namen die

aangeboden.. Tevergeefs had Wezclaar

ookk in de zakagenda's van Wezelaar

geprobeerdd werk van Sondaar op de

mett enige regelmaat verschijnen.

tentoonstellingg te krijgen m a a r d a a r

(22/6/1934)) en Last (15/10/1941) wordt

81.. Voorbeytel 1932.

Th.. I.eijerzapfen Flip Bool, Paid Citroen

gesuggereerdd dat de dikke man furore

82.. Niehaus 3/5/1932.

jaarr later- Wezelaar was inmiddels

(7896-1983),, Amsterdam 1998. p. 99;

heeftt gemaakt op een tentoonstelling

83.. Cat. tent. Amsterdam 1933/1.

bestuurslid-werdd Sondaar wel toe-

Teeiiwissc'1984,, pp. 68,104.
32.. Interview met Bertus Sondaar,
Loenenn aan de Vecht 12/7/1983.
33.. O t t o B . d e Kat en Bertus Sondaar,

inn Parijs omdat men vermoedde dat

Occ 45,46.47 en 48. De portretfoto

hett Menriot, president van de Salon

vann Wezelaar in de catalogus was door

dess Tuileries, karikaturiseerde.

Wilgemaakt. .

58.. Zie Ann Dumas, 'Bathers and

IV.. Oepts, Amsterdam (Rijksakademie)

nudes',, in Robert Rosenblum,

[4/5-19/6/1965),, [p. 5].

Maryannee Stevens en Ann Dumas,

34.. Brief Oepts, 18/12/1955.
35.. Agendanotitie 14/02/1934.
36.. Zie Carel Blotkamp, Ype
K-oopmans,, Maaike Buijs en Karin

84.. Plasschaert 15/4/1933.
85.. Viola 20/4/1933.

86.. Zie cat. tent. Parijs 1933.
1900.. Art at the crossroads. Londen (Royal Bekendenn van Wezelaar waren:
Academyy of Arts) 2000, pp. 102-109.
Banninger,, Cornet, Dagoussia, Fischer,
59.. Fsser/Boon 1980, p. 13.

stakk het bestuur een stokje voor. Een

gelaten. .
102.. Plasschaert 9/6/1934; Viola
7/6/1934:: Niehaus 9/6/1934.
103.. Engelman 1934.1111942 selecteerdee De Cruyter hetzelfde beeld voor zijn
-- nooit verschenen - overzichtswerk
overr de moderne Nederlandse beeldhouwkunst.. Naar aanleiding daarvan

Hordijk,, Georg Jacobsen, Germ de

schreefVVezelaaraann De Gruyter:: 'Deze

long.. Frits Klein, BertheMartinie,

humoristischee kant is hier inderdaad

Montparnas.see in Mokum pp. 81-132

haastt nooit gewaardeerd' (briel
Wezelaar.. 14/1.1942, in archief W. |os
dee Gruy ter, collectie R K D . Den Haag
2 2 00

(inv.nr. 340)).
Montparna.ssee in Mokum
1.. Esser/Boon 1980, p. 14. De verhuislijstt van 3 oktober [934 vermeldt
o n d e rr andere: - 0 0 boeken en tijdschrif-

inn Wezelaars agenda van 1936.
14.. Paul Westheim/Maillol', Kroniek
vanvan hedeudaagsche Kunst en Kuituur 2
(1936)) 2: Adam Fischer.'Het portret-

277 Brief Bronner. 30,9,19412S,, Esser.'Boon 1980. p. 16.
29.. Briett Bronner aan Andriessen,
Vann Hall en Wezelaar. 21; 2; 1940,

Theoo van Reijn'. Akt 18(1994} 4. pp. 3-11.
48.. F.en geval apart was Louise
Bevcrmann die als enige Nederlandse
beeldhouwerr daadwerkelijk - omstreekss 1911 -bij Maillol studeerde

beeldhouwen',, Kroniek van hedendaagsche

30.. Brief Andriessen, i5/6;i9.j6.

Kunstt en Kultitur 1 (193-) 3.p. "3.

}i.. Brief Andriessen. 23'ioi, 1936,

maarr voornamelijk bekendheid kreeg

Wcv.elaarr vertaalde dit artikel uit het

52.. Brief Andriessen. februari 1938.

doorr haar bouwbeeldhouwwerk.

Frans. .

33.. C. Knuttel, Het classicisme en de

Ziee Koopmans 1997 p. 193-

is.. Ook in de ASH hadden de oprichterss zich op het standpunt gesteld 'dat

ten.. 23 olieverfschilderijcn, tekeningen

voorr iedere bclangryke uiting van

enn ingelijste foto's, een weefstocl met

dezenn tvd plaats is'en dat "de nieuwe

kunstt van heden. Utrecht (Openbare les
opp 2i oktober) 1926.
34.. J. Huizinga.Jn de schaduwen van
morden,, Haarlem 1935. pp. 2>-24-

49.. |ohan Polet. 'Oriëntatie',
Bouwkundigg Weekblad Arehireetura 49
(1928).. pp. 65-67 In 1935 schreef Polet
overDespiauinn de Kroniek van heden
daugschee Kunst en Kuiruur 1 (1935) 2,

bijbehoren,, 3~ beeldhouwwerken in

vereenigingg [...] een verzamelplaats [is]

gips,, 4~ in terracotta, zeven in brons,

vann de beste jongere kunstenaars, die

ijzerenn distantie en het cultuurpessi-

pp.. 38-39. Zie ook Houtsmuller 1988,

negenn in hout. een in steen en verder

gczamelykk het karaktervan de vereeni-

mismee van de forum-generatie'. Zie

pp.. 65-66, "4-—.

een'modellentafel'.. zeven boetseer-

gingg bepalen'. Een verschil met de ASH

Ypee Koopmans, John Radecker en

tatels,, twee schildersezels, vier porte-

wass dat de 'Salon 193-' zich beperkte tot

F.N.. van F.yck. De beeldhouwer-

feuilless met tekeningenen platenen

dee B en S. Zie Ype Koopmans. Realisme ambachtsmann en de dichter-wijsgecr'.

eenn kastje met brieven, foto's en andere

inn Nederland. Werkelijkheid en onwer- jongjong Holland 18 (2002) 3. p-18.

('Bourdelle-nummer').. Overige aan-

documenten. .

kelijkheid',, in Carel Blotkamp.Ype

36.. Bavelaar 1998, p. i " .

dachtt voor de beeldhouwkunst in

Koopmanss (red.), Magie en zakelijkheid.

]-,]-, Bavelaar 1998. p. 145.

Wendingenn 1 (1918) 9 (Van den Lijnde.

Realistischee .schilderkunst in Nederland f925-

38.. Roodenburg 1995, p. 44: Bavelaar

2.. Zie Wereldkroniek 6/i,;i 9 3i en
Vann Stralen 19K9.
3.. Matthieu Wiegman schreef op

1945,, Zwolle/Arnhem 1999,pp. 16-17

144 m a a r t 1934 aan Wezelaar: 'De eerste

enn verder Mieke Rijndersen Aloys van

paall v o o r d e aielierwoningen is in de

denn Berk, fn het licht van Alassio, Edgar

g r o n dd en de laatste paal zaal eerdaags

Femhout,, tico-rcalist, Amsterdam 2002,

inn mijn tegenwoordigheid vereeuwigd

p.. 17, De notulen en correspondentie

worden.. Met augustus zullen de ateliers

mett betrekking tot de'Saion 19}"'

gereedd zijn.' Zie brief Wiegman,

berustenn in het archief H.M. Wezelaar.

14/3/1954-4.. Brief Zanstra, 26/07/1933. en twee
ongedateerdee brieven John Radecker.
oktober-novemberr 1955.

16.. Zie ook Koopmans 199" pp. 24522 46,enBavelaar 1998. p. 122, noot 1.
17.. BriefWertheim 12/2/1935.
18.. Bolhuis werd lid en Bronnerzag

35.. Koopmans spreekt van de 'giet-

199S.. p.147
59.. Kroniek van hedeudaagschc Kunst en
Kuiruurr 3 (1938) 6.
40.. A. san der Boom, John Radecker,

z.j.;; T.B. Roorda, Dr. /. Mercdes da Cosra,
Amsterdamm z.j.
41.. Zie voor de generatie beeld-

Boltc.. Maaike Braat, Hendrikavan

af.. Zie notulen bestuursvergadering

Vann Beek 198241. i33)-Hammacher

Ciclder,, Willem Hofker, MaxNauta,

4/5/1958.16/5/1938.. 28/5/1938.22/6/1938, 1955.pp.. 35-44. Hammachergroepeert

6.. Die huur was echter ook de
belangrijkstee reden v o o r d e geregelde
leegstandd binnen het complex.

29/10/19388 (archief NKB,collectie R K D ,

dc/.ee beeldhouwers onder de noemer

Denn Haag).

'voortzettingg en verandering'.

19.. De gemeente Amsterdam wilde
hett transport niet betalen, de NKB kon

42.Fierensi9Jï,pp.. 34-35.
43.. Jan Engelman,'Nederlandsche

77 Nadat men bij de opening van het bett niet betalen. Zie brief Wezelaar aan beeldhouwkunst'.. De Gemeenschap 3
complexx gezamenlijk had geëxposeerd Vann Reijn, 3/11/1938 (archief NKB. collec- (192')) 1, p p . 3-IO.
k w a mm hier pas in 19-4, bij het 20-jarig

tiee R K D , Den Haag) en Koopmans 1997,

bestaan,, een vervolg op.

pp.. 203-204.

8.. K o o p m a n s 1997. p. Z45-

20.. Afschrift brief Wezelaar aan

Krop.. Mestrovie. Vermeire): 3 (1920) i
(dee 'Amsterdammers' plus Cantré en
Vermeire):: 6 (1924) 1 (Van den F.ijnde,
Krop,, Van Lunteren. Polet, Radecker,
Vann Reijn. Vos); 8 (192") 1 (Krop, Polet,

Visser);; 10 (1929) 1 (Zadkinc).
52.. Ype Koopmans,')ohn Radecker
enn P.N. van fiyek. De beeldhouwer-

houwerss van de'Hollandse renaissance' ambachtsmann en de dichter-wijsgeer'.
Jongg Holland 18 (2002) 3, p. 14.

-eenn term van Marius van Beek (zie

M.. Schill. Jacques Snoek en A. Wulfse.

51.. Wendingen 12 O931) 9; Wendingen 11
(1930)) 4, inleiding Vanden Eeckhout

Radecker);; 9 (1928) bh (Andriessen,
Amsterdamm z.j.; Theo van Reijn. G/is
JacobsJacobs van dcii Hof, Amsterdam z.j.; Bolle,, Chabot. Van den Eijnde, Jacobs
vandenn Hof, Van Hall, Van Reijn.
JustHasxlaar,, Hiido Krop, Amsterdam

vann deelname aan de tentoonstelling

5.. De overige schilders waren: Han

50.. Wendingen 8 ('[927) 1.

44.. Zie voor de rol van Engelman in

53.. Idem.p. 27. Zie ook Tilanus 1985,
p.23. .
54.. Henkei e.a. 2002, pp. 12-16.
55.. Begin i938zocht Kogan zijn
collegaa Wezelaar nog een keer op in
dee Zomerdijkstraat en hunn laatste aanwijsbaree ontmoeting dateert van mei
19399 toen Wczelaar hem in het gezelschapp van Röell, directeur van het

hett Nederlandse retour a l'ordre: Ype

Stedelijk,, in Parijs bezocht ter voor-

Koopmans.'Realismeinn Nederland.

bereidingg van de tentoonstelling

Leplae,, 5/5/1938: brief Leplae, mei 1938:

Werkelijkheidd en onwerkelijkheid', in

Rondomm Rodin die vier werken van

brieff Chabot, mei-juni 1938, Brief

Carell Blotkamp en Ype Koopmans

Kogann zou bevatten.

10.. Bavelaar 1998, pp. 144-145.

Wezelaarr aan Van Reijn, 3/11/1938

(red.).. Magie en zakelijkheid. Realistische

11.. Braat 1941-

(archieff NKB, collectie RKU.Dcn Haag).

schilderkunstt in Nederland 1925-1945,

beeldhouwkunst,, Amsterdam [1922]. Zie

Arnhem/Zwollee 1999, pp. 11-33.

voorr de serie Nieuwe Beeldhouwkunst in

9.. De overige t wee waren
H.P.L.. Wiessing en Ed.de Nève.

12.. (anCreshoff.' Losse opmerkin-

21.. Brief Wil Wezel aar-Visser,

56.. F.M. 1 luebner, .Nieuwe Hollandse

gen'.. Kroniek van hedendaagschc Kunst en

12/'ï/'934-- Zij had kennelijk, misschien

45.. Rostrup 1950.

Nederlandd noot 40. Met Polet en Braat

Kultuur4(i939)) 10, p. 164,

opp een van de kunstnijverheidsscholen

46.. Zie voor de classicismen in de

behoordee Van Reijn tot de vroegste

diee zij had doorlopen, een slechte

Nederlandsee beeldhouwkunst;

dee eveneens in 1935 opgerichte 'Bond

ervaringg met Roland Holst opgedaan.

Koopmanss 1997, pp. 195-196.

vann kunstenaars ter verdediging van

22.. Zie Teeuwisse 1984, pp. 36-3-.

477 Zie voor Van Reijn: (ieraart

23.. Mondelinge mededeling Arie

Westcrink,, 'Bezinning en bczinking.

13.. De Kroniek was spreekbuis van

dee kulturele rechten' die in 1939 werd
verboden.. Braat, Van Hall. Kropen

Teeuwisse,, 1984.

Enkelee hoofdlijnen in de ontwikkeling

voorbeeldenn van het Nederlandse
fenomeenn van de schrijvende beeldhouwerr waartoe later ook Marius van
Beekk is gaan behoren.
5?,, Hammacher publiceerde in de

24.. Brief Bronncr, 21/1/1938,

vann de Nederlandse beeldhouwkunst

veilingg ten bate van Kogan is niet veel

25.. Brief Bronner. 17/9/1940.

inn de jaren 1925-1940 geïllustreerd aan

inn 1940 een monografie over Radecker,

m e e r b e k e n dd dan enkele vermeldingen

26.. Brief Bronner, 20/2/1942.

dee hand van een aantal werken van

inn 1941 een overMendesda Costa.

Radeckerr zaten in het bestuur. Over de

jarenn dertig verschillende artikelen,

5&.. Wezelaar verkocht in dit jaar vier
werkenn voor f 25^,50.
59-Vann Deenc 1934.
60.. NRr februari 1935.
61.. Engelman 26/2,'19 35.
62.. DeGruyter 14/10; 1935,
63.. Flout 15/10/1935.

inzending.. Zie voor deze wereld-

G r u y t e r .. collectie R K D , D e n Haag).

122.. Brief Wezclaar aan Oud.
[15.. Het was ooit gebouwd door de
3o/9,'i9388 (archiefJJ.P. Oud. collectie
daagschcdaagschc Kunst en Kuhuur 3 (1938} 4,vaderr
en van Kees Maks als atelier voor
NAi,, Rotterdam).
1
Koopmanss 199", pp. 229-230.
zijnn zoon en diens leermeester Breitner.
p ii K o n n m a r l t
O 2~
89.. Viola 31/1/1938.
Nadee verbouwing was het niet alleen
124.. Brief Van Roven 13/6/1936.
tentoonstellingg de Kroniek van heden-

90.. Niehaus 20/1/1938; Sanders
29/1/1938. .

eenn voorbeeld voor de architecten van
Groepp '32 maar ook organiseerden zij

125.. Briel"directie Albert Heijn N.V..
31/3'W--

64.. Vttii 15.' 10/1955.

91.. Leviticus 1940, pp. 32-34.

err hun feesten. Met is overigens puur

65.. \'iola J5/n/i935-

92.. Wezclaar verkocht drie beeldjes

toevall geweest dat Wezelaar het

mondelingee mededeling Piet Sanders,

grootstee deel van zijn leven heeft

Schiedamm 9/12/2002.

66.. Abas 17/11/1935.

voorr ƒ475,-.

6".. Niehaus 21/11/1935.

93.. De Maasbode 29/10/1938.

gewoondd in het huis in de Vossius-

68.. Fngelman 22/11/1935.

94.. Sanders 9/2/1940; Niehaus

straat,, waar Mastenbroek in 1923 had

126.. Brief Piet Sanders 20; 5/1936;

127.. Zie A.D. Wentholt, Brug over de
oceaan.oceaan. Een eeuw geschiedenis van de

gewerktt bij Wijdeveld, en dat hij vanaf

HollandHolland Amerika Lijn, Rotterdam 1973;

Rotterdam/Amsterdamm 1936. Deel-

95.. Van Deene 8/3/1940.

19477 het 'Bouwatelier' op het Prinsen-

Koopmanss 1997, pp. 236-238;

nemendee beeldhouwers: Hassoldt.

96.. Braat 20/2/1940.

eilandd kon huren als werkruimte.

Tavernee e.a. 2001, pp. 387-393.

Jacobss van den Hof, Krop, Radeckcr,

97.. In de recensies van de in 1939 in

69.. Zie cat. tent, Den Haag/

Sondaar,, Visser, Wezelaar, Zijl en de

23/1/1940;; Wolf 27/1/1940.

hett Rijksmuseum georganiseerde

116.. K.L.Sijmons,'Het surrealisme en

128.. Taverne e.a. 2001. p. 414.

dee jongere generatie', De 8 en Opbouw 6

i29.VanGclderenn 1939, pp. 26-2".
130.. Taverne e.a. 2001, pp. 408-4 iS.

Belgenn ('antré. Oscar Jespers, Minne,

tentoonstellingg Onze kunst van heden

(1935)) 24, pp. 269-270; J.B. van Loghem,

Wouters,, Wijnants. Zie Plasschaert

werdd verontwaardigd gewezen op het

'Fotomontagee van Hannah Höch',

11/4/1936.. Wezelaar had Plasschaert

ontbrekenn van de beeldhouwers

idem,, pp. 267-269.

i3i.Carassoo 1998, pp. 40-66;
Tavernee e.a. 2001, pp. 434-447.

enigee maanden daarvoor - op diens

Andriessen,, Bronner, Van Mali, Polet,

verzoekk - informatie over zijn nieuwe

Radecker,, Sondaar, Wezclaar en Zijl.

Nederlandsee situatie rond 1935 is dat

133.Brieff Oud, 2/3/1937.

werkk gestuurd. Zie brief Wezelaar aan

Ziee onder andere Het Vaderland

Wezclaar,, direct voorafgaand aan de

134.. Brief Oud, 19/3/193-. W.H.de

Plasschaert,, 19/9/1935 (brievencollectie

25/11/19399 en De Groene Amsterdammer

expositiee van Hannah Höch, ook bij

RKD,, Den Haag).

25/(1/1939. .

?o.. DeGruyter 2[/4;'i936.
71.. Hannema 17/5/1936.
72.. Zie eat. tent. Amsterdam 1936.
Deelnemendee beeldhouwers:

98.. Engelman 30/4/1940.
99.. Niehaus 6/1/1941; Last 31/12/1940;
NRC8/1/194L L
(oo.. Zie: Van Deenc 7/2/1941;

117.. Veelzeggend voorde

133 2. Taverne e.a. 2001, pp. 457-461.

Monchyy ((894-1968) was tot 1933
D'Audrctschh dezelfde torsen en koppen directeurr bij Phs. Van Ommeren's
hadd getoond waarvoor Sijmons zijn
Scheepvaartbedrijff in Rotterdam.
lezerss nu naar Santee Landweer stuur-

Inn 19 33 werd hij door de president-

de.. Vooraanstaande kunsthandels als

commissariss van de Holland-Amerika-

D'Audretsch,, Van Lier, Huinck &

Lijnn Willem van der Vorm gevraagd dit

Andriessen,, Havermans, Jacobs van

Fngelmann 20/2/1941; De Gruyter

Scherjonn en Santee Landweer toonden

bcdrijfalss directeur weer uit het slop

denn Hof. Krop, Van Lith, Wezelaar en

[5/2/1941;; DeGruyter 29/3/1941.

afwisselendd het werk van kunstenaars

Schrikkenn Zie De Bois 16/4/1936;

101.. Gerber 1941, pp. 105-107,

Violaa 19/4/1936; De Maasbode 24/4/1936:

102.. Braat 1941, pp. 21-24.

tee halen. Dat lukte De Monchy onder
diee in de latere kunstgeschiedschrijving anderee door de introductie van de
kunstmatigg zijn gescheiden.
Nieuw-Amsterdamm en de doorbreking

Fngelmann 30/4/1936; Niehausapril

103.. Gastenboek.

1936. .

104.. De Tijd 13/10/1941.

'regressievee houding'ten aanzien van

105.. Nijland 24/12/1941; Niehaus

dee beeldhouwkunst tegenover een

~3.. Sanders 20/4/1936,
^4.. Swartendijk 2/5/1936.

5/1/1942;; Van Deene 10/1/1942;

75.. Flout [6/9/1936.

Fngelmann 19/1/1942.

76.. De Gruyter 16/9/1956.

106.. Niehaus 1942, pp. 139-140.

77.. Veth 16/9/1936.

107.. L.P.J. Braat, Beeldhouwkunst in

78.. NRC 15/10/1936.

79.. Begeer 24/U/1936.
80.. Swartendijk 3/12/1936; Veth
9/12/1936. .
81.. Rotterdamsch rVicuwshW
24/11/1936. .
82.. Nijland deeember 1936.
83.. Zie cat. tent. Amsterdam i93~a.

nieuwenieuwe banen, Zaandijk 1952.
IUS.. F.sser/Boon 1980. p. 15. Hetzelfde

architecten.. In de literatuur over Oud
vann de jaren dertig inderdaad als regres-

109.. Esser/Boon 1980, p. 7,

sieff beschouwd. Zie Bavclaar 1998,

no,, Esser/Boon 1980, p. 16.

p.. 199, en Taverne e.a. 2 0 0 2 ^ . 4 1 4 .

Deelnemendee beeldhouwers waren;

112.. Brief Andriessen, 5/1/1941.
iij.. Brief Fischer, 24/7/1936: afschrift

84.. Sanders 19/1/193^.

nationalenationale van 193:-in Parijs maar waareveneenss voorde architectuur van deze schijnlijkk niet de ontwerpen voorde
tweedee generatie functionalistische
negertjes. .

1996,, p. 52-

Hund,, Amsterdam 24/9/2000.

brieff Wezelaar aan Fiseher. 16/11/1936.
114.. Ineen brief uil 1942 bracht

invoeringg van één toeristenklasse.

zouu zijn van 'regressie', dan geldt deze

wordtt diens werk uit de tweede helft

111.. Mondelinge mededeling Cor

vann de oude klasse-indeling door de

135-Briell Oud, 8/4/1937. Wezelaar
'hoogg moderniteitsgehalte' met betrek- exposeerdee met een aantal Nederlandse
kingg tot de architectuur. Als er sprake
beeldhouwerss op de Exposition Inter-

citaatt maar aangevuld in Teeu wisse c,a.

Andriessen,, Jacobs van den Hof, Krop.
Polei,, Wertheim en Wezelaar.

118.. Bavclaaronderscheidt een

119.. Zie Koopmans 1997, pp. 239-246.
Waaromm die rubriekgeen doorgang
heeftt gevonden, is onbekend.
120.. Wezelaar heeft vanaf 1924 zijn
uitgavenn en inkomsten nauwkeurig

136.. Brief Bureau Brinkman & Van
derr Vlugt, 16/4/1937.
137.. Brieven Oud, [2/10/1937 en
1/12/193-138.. Brief Oud,-/2/1938.
139.. Brief Hannema, 21/2/1938.
140.. Zie Hoyer 1938 en Koopmans
1997,, pp. 237-238.
141.. Van Gelder 1938. pp. 301-310:
Hammacherr 1938, pp. 323-331.

bijgehouden.. Zijn eerste verdiensten

Hammaeherr sprak van Sumatranen,

85.. Abas 2J/1/I937.

Wezelaarr het werk van Henriéi onder

uitt beeld hou werk dateren uit 1935:

Vann Gelder schreef over de

86.. Inleiding Jan Slagier. 5/2/193-

'Surinaamschenegerenn negerin'.

dee aandacht van De Gruyter die een

jj 307.-. Vervolgens in 1936: f425,-;

(typoscriptt aanwezig in het archief

boekk over de moderne Nederlandse

I93~:: ƒ2.100.-; 1938: f2.400.-:

H.M.. Wezelaar).

beeldhouwkunstt in voorbereiding had.

1939:: ƒ 3500,-; 1940: ƒ 2.300.-:

1938:: NRr 15/9/1938; Koopmans 199-,
p.236. .

8~~ Onder andere leidsch Dagblad
9/12/193-. .
88.. Wezclaar ontving een gouden
medaillee voor zijn ~ onbekende -

142.. Holland-Amerika-Lijn-brochure

Wezclaarr schreef:'Ik vond dit zeer

1941:: ƒ1.300,-; [942: ƒ 4 , 0 0 0 . - :

mooii levend werk. misschien kunt u

1943:: ƒ 3 , 0 0 0 , - ; 1944: ƒ4,850,-:

143.. Brief Oud, 11/4/1938.

hemm nog foto's vragen?' Zie brief

1945:: ƒ [.350-: 1946: ƒ3.250,-.

144.. Brief H.P. Mutters, 19/5/1938.

Wezelaar,, 14/1/1942 (archief W.Jos de

[2j.. Koopmans 2002, p. 34.

145.. Blijkens notities in Wezelaars

agendee van 1938 poseerde Cor van

doen.. Een plotselinge koerswijziging

1S2.. Uit brieven in het archief van

Teeseiingg voorde harlekijn. \'an

vann Oud in deze wordt ook niet in de

Wezeiaarr blijkt dat de beeldhouwers

198.. Afschrift brief Wezelaar aan
Dee Monchy. 22/10/194:.

Teeseiingg was de zoon van de conciërge literatuurr ofin de archieven van een
derr betrokkenen gedocumenteerd.
vann de Rijksakademie en poseerde in

Auricostee en Damboise gemobiliseerd

199.. Brief Van der Vorm. 1/2/1943.

waren.. Zie brief Auricostc. 21/5 '1939.

200.. Brief Hannema. 16/12/1943.

debeeldhouwklass waar Sondaar hem

166.. Niehaus 1942. p-140.

enn brief Damboise, 30/6/1939.

inn 1931 portretteerde (zieTeeuwissc

16".. Briet Bronner 2-,4/i94o: zak-

1984,, pp. 38. sSfafb.i).
146.. Briet Oud, 21,1,1939,

agendaa 1940.
16S.. Boeken schreef enige maanden

i4~.. Briet Oud, voorjaar 1938.

naa de bekendmaking van het rapport

148.. Brief Oud. 21/1/1939.

aann Wezelaar: "Maar van dat monu-

149.. Toelichting Kantoorgebouw B.J.M.

mentt van John Radecker zal toch wel

nietss komen. O m onze samenwerking
\-dravenhage.\-dravenhage. gegeven door Architect
tee besluiten wil ik je hierbij zeggen dat

J.}.P.J.}.P. Oud.Den Haag januari 1939- i
(archiefj.j.P.. Oud, collectie NAi.

ikk het geval in al zijn stadia erg interes-

Rotterdam). .

santt heb gevonden en dat ik met plezie-

150.. Zie Taverne e.a. 2001, pp. 4[1-414. rigee herinneringen aan onze samenwerkingg terugdenk." Zie Briet Boeken.
Dee enige decoratieve versieringen aan
liett gebouw zijn van Han Richters.
lil.. Het Volk 22/12/1938.
152.. Zie R. Michielsen, Honderd jaar
VanVan Ommeren [1819-1919). Rotterdam
"939-153.. Meervoudige opdrachnott het maken

-/6/1940. .
169.. Brieven Kunstzaken Amsterdam
i5/-/i936enS/4/i938. .
i - o .. Bouwbeeldhouwwerk van Krop
aann de bruggen aan de Amstelvecnsewegg en Beethovenstraat.

183.'Vraaggesprekk met D.C. Róell',
tvposcriptt (archief Stedelijk Museum

201.. Wezelaar bedankte Van Gelder in
eenn brief voor zijn 'interventie' (brief
Wezelaarr aan Van Gelder. 2^/1/1942

Amsterdam.. Tentoonstellingen

'brievencollectiee KKD, Den Haag)). Zie

1939,1940,, doos 8).

ookk briefkaart Van Gelder. 29,'6,'1942.

184.. Paul Citroen.'Bij de tentoonstellingg van abstracekunst', Kroniekvan

202.. Ad van Son was eigenaar van een
doorr hem zelf opgerichte machine-

Bouwmachines in
hedendaagschehedendaagsche Kunsten Kuituurfabriekk
3 (1938) Sonco
6.
Overschie,, Hij verzamelde moderne
p .. 1-1.
185.. 'Waardering voor directie

kunstt en was goed bevriend met Jan

Stedelijkk Museum, Een verklaring van

Wiegerss en Alex de Haas. Van Son

eenigee kunstenaars'. Algemeen Handels-

bezatt een eendenkooi in Wamel van-

waarr hij in de oorlogsjaren voedsel naar
blad,blad, riet Vaderland. DeTelegraaf. DcTijd
hett westen smokkelde. Schriftelijke
5/4,'i939-186.. Anoniem. 'Pari jsehe schilders (2).
Dubbell verval. Deining rond het
Stedelijkk Museum', Hel Nationale
DagbladDagblad 8/4/1939.
iS".. Theo van Reijn, "'Rondom

mededelingg AnsGroeneveld-Woerlee.
Delftt 20/2/2003.
203.. Mondelinge mededeling
A.. Mulders-Vroom, Amsterdam,
14/1/2003.. Nico Vroom werd na de

vanvan een ontwerp van een monument te

171.. Brief De Gruyter, -/1/1942.

Rodin".. Tentoonstelling Honderd jaar

oorlogg hoofd van de afdeling Kunsten

Roiierdam,, Rotterdam 12 december 1938

1^2.. Esser/Boon 1980, p. 16.

Franschee sculptuur', Bouwkundig Week-

opp het ministerie van O K & W en daarna

[brochure]. .

r > .. Op verzoek van Wezelaar had

directeurr van de Rijksakademie, funcbladblad Architectura 60(1928) 35, pp. 341-345.
tiess waarin hij veel met Wezelaar te
Ziee ook Van Reijn 1936 en zijn hoofd-

154.. Briefkaart Oud. 13/12/1938.

Fischerr in 1936 een artikel geschreven

11 SS- Brief Wezelaar, 15/12/1938 (archiel overhell gebeeldhouwde portret.
Ziee Adam Fischer,'Het portretbeeld].].!'.. Oud.collectie N AI. Rotterdam}.

stukk 'Het classicisme* in Van Reijn 1949, makenn zou krijgen.
204.. Die leerlingen waren de dames

pp.. 62-72.

Vann Gelder, De)ong : Vreedenburg,

156.. Brief Oud, 14/12/1938.

houwen".. Kroniekvan hedendaagsehe Kunst

ii-.. Brief |.H. Albarda, S/2/1939.
158.. H.M. Wczclaar. Monument te

enKiiltuur22 (193^) 3,p. ^3. Wezelaar

inn Nederland: openingsrede van jan

Dee Vries Robbc, de echtgenote en

vertaaldee dit artikel uit het Frans.

Bronnerr op de tentoonstelling van de

dochterr van dhr. Beeren en Kees Keus.

NKBinn het Stedelijk in 1941.

Dee opbrengsten bedroegen ƒ 190,- in

Rotterdam.. Motto: Wereldhaven. Toelichting

174.. Esser/Boon 1980, p. 15.

299 april 1939.

1-5.. Zie Léon Deshairs, Charles

iS9-- Taverne e.a. 2001. pp. 408-418.
160.. Koopmans 199441.167.

Despiau,Despiau, Parijs 1930, pp. 57-58.
176.. Zie Van Schie 1993. p. 26,

161.. Bolle had kort daarvoor het

1-7.. Zie Koopmans 1997, p. 246.

havenbedrijff verbeeld in zijn G.J, de

r S .. Zie archief van het Stedelijk

jonghjongh Monument.
162.. s u r 23/5/1939: Hei Volk 23/5/1939;
RapportRapport fury 12 mei 1939.
163.. Briefkaart Oud, 22/5/1939.
164.. Kennelijk was jurylid Bronner de
vertragendee factor. Zie brief Radecker,
26/4/194". .
165.. Of dat impliceert dat Radecker
ookk in Rotterdam met Oud heeft
samengewerktt wordt misschien tegen-

Museum,, Tentoonstellingen 1939/1940

188.'Err groeit een beeldhouwkunst

189.. Brief Andriessen, 30/7/1939.
190.. Brief Bouchaud. 30/4/1940.

1941,, ƒ 2 25,-in 1942 en ƒ 2 9 0 , - i n 1943.
205.. In december 1942 voor ƒ 1 8 . 0 0 0 -

191.. Brief Radecker, 26/4/1940.

verkocht.. Brief Rijksmuseum.

192.. Zie Giovanni Fanelli, Moderne

9/12/1942. .

arcfriltvtuurinn Nederland 1900-1940,
Denn Haag 19-8, pp. 186-187, 285.

206.. Schriftelijke mededeling
F.J.. Haffmans, Utrecht, 21 en 25/3/2003.

(dooss 8,17, 19). Zie voor Rondom Rodin

Wezelaarr zetelde in het comité van

20".. Brief Klinkenberg. 10/3/1943.

ook:: Koopmans 1997. pp- 217-218.

aanbevelingg voor de restauratie van de

208.. Carasso 1998, pp. 37-39- Zie ook

1-9.. ZieookBavelaar 1998. pp. 143144, ,
180,, Mondelinge mededeling
E.. Wczelaar-Dobbelmann, Amsterdam
[4/2/2001. .

181.. Aankondigingen en recensies in
NK(~~ 23/5/1939, Algemeen Handelsblad

molen.. Zie ook Heyting 1994, pp. 154-

Koopmanss 1997, pp- 254-255.
209.. Brief Andriessen, 26/8/1940,

1577 257(1100125).
193.. E.XMcier. JasepfiMendesda Costa

210.. Brief Andriessen, 20/11/1941(1861-1919).(1861-1919). Beeldhouwer. Leiden (onge211.. Ongedateerde briefkaart Van
publiceerdee doctoraalscriptie) 1990,
Hall,, 1942.
p.85(nr.ii4). .

212.. Ongedateerde brief Radecker,

194.. Een eng, of enk. is de verzamel-

beginn 1942.

gesprokenn d o o r d e h i e r b o v e n aange-

27/5/1939.. De Maasbode 28/5/1939,

naamm van de gemeenschappelijke

213.. ZieTilanus 1984. p. 37.

haaldee felicitatiebrief van O u d aan

DeDe Telegraaf 30/5/1939, De Groene

bouwlandenn bij een dorp of buurt-

214.. Brief Havermans, 10/8/1942.

Wezelaarr waarin de architect zijn

Amsterdammerr 24/6/1939. NRC 1/7/1939

schap. .

interessee toont voor de uitkomst van

enn De Tijd 1/7/1939. Radecker moest het

dee strijd tussen beide beeldhouwers.

latenn afweten op de perslunch 'daar ik

Daarbijj komt dat Oud o p dat m o m e n t

zooo last van koppijn heb. Ik denk dai

196.. Zie voor Van der Vorm: Joop

zoo in beslag werd genomen door de

dee beroemde toestand me in m'n kop

Visser,, Mies van Jaarsveld, Paul van de

b o u w v a nn zijn Shell-gebouw dat hij

zit.. Als 't zoo met me is, dan bemoei ik

Laarr en Matthijs Dicker, Rotterdamse

geenn tijd gehad zal hebben voor andere

mee met zoo min mogelijk'. Ongeda-

ondernemerss iSyO-i^o,

opdrachten.. Dat tenslotte was de reden

teerdee brief Radecker (archief Stedelijk

pp.. 253-255.

geweestt die hij aan Wezelaar had opge-

Museumm Amsterdam, Tentoonstel-

gevenn o m niet aan de prijsvraag mee ie

lingenn 1939/1940, doos 8).

215.. Briefkaart Braat, 17/2/1942; brief

195.. Zie in verband hiermee
Koopmanss 1997.PP. 252-25-.

Rotterdam 2003.

197.. Brieven Wezelaar, 13/7/1942
(afschrift)) en Van der Vorm, 14/7/1942.

Bronner,, 20/2/1942: brief Van der Spoel,
19/2/1943-216.. Brief Richters, 30/12/1943: brief
Reijers,, 28/1/1942.

OpkomstOpkomst en ondergang van de Nieuwe Beeldhouwkunst pp. 133-1-2

2i-.. Brieven Hynckes, 18/11/1942.

enn Herman Hahndieck. Beeldhouwers in

9.. Zie cat. tent. Basel 1946.1-2

12/4/1943.. 28/11/1944: afschrift brief

beeld,beeld, Utrecht 1961.

Will Visser-Wezelaar aan Hynckes.

3.. A.M. Hammacher, The evolution of anderee Bendien, Breitner. Gestel.
modernn sculpture. Tradition and innovation, Vann Gogh, Krop, Kurpershoek.Yan
Xeww York 1969 (als vermeerderde her- derr Leek, Mendes da Costa, Radeckcr,

[Q/ii r/1942; afschrift brief Wezelaar
aann Hynckes, 15/4/1943.
218.. 'Architectonische Aantekeningenn sept '43 - mei 1944', archief
A.. Boeken (dossier 364), collectie NAi.
Rotterdam. .

Schilderijenn en heelden van onder

drukk in 1988 verschenen o n d e r d e titel

Nederlandsee beeldhouwkunst na 1945

10/10,'194":: brief Schuurman, 13/11/1948.

11.. Afschrift brief Wezelaar aan

220.. joop Sjollema, 'Oorlog en beel-

werss als Esser, Grcgoireen Hund,

12.. Brief Wolbers, 30/6/1946.

generatiegenotenn van Gouzijn, die door

13.. Brief Andriessen, 2/7/1946.

221.. Afschrift brief Wezelaar aan
Eickhoff,, febrttari-maart 1942.
222.. Musch werd in deze jaren ook

Nederlandsee inzending ook de brief
vann Andriessen, 6/5/1952.

afschriftt brief Wezelaaraan Sandberg.

ontbreektt ieder spoor van beeldhou-

Kultuurr 4 (1939) 24, pp. 378-379.

verbandd met de perikelen rond de

Thornn Prikker, Sluijters, Charley
Modernn sculpture. Tradition and innovation). Toorop,, [an Toorop. en Zijl.
Ookk in Paul Heftings overzicht van de
10.. Reisverslag Zwitserland 1946.

219.. Bock e.a. 1983, pp. 102-104.
dendee kunst'. Kroniek van Kunst en

29.. Tekst openingstoespraak bij brief
Comitéé Sonsbeek'49,30/5/1952. Zie in

Hammacherr in 1955 nog verwachtingsvoll werden besproken in het hoofdstuk
mett de titel'De wending na 1945'.

Reinink,, 9/6/1946.

14.. Afschrift brie f Wezelaar aan
OK&W.. 26/6/1946.
15.. Ju/ormaiiorc 17/9/1946: ongeda-

Ziee Paul Hefting, De eigen ruimte.

30.. Braat 1989, pp. 25,2~. 31.
31.. Brief Andriessen, n / y . ' V ^ :

32.. Brief Schuurman, 25/10/1949.
33.. Brief Fischer, 13/10/1948. Brief
Wezelaaraann Fischer. 2/1/2/1948
(archieff Adam en Ellen Fischer,
collectiee Kongelige Bibliotek (Handskriftsamlingen),, Kopenhagen).

geportretteerdd door de schi Ider

teerdd knipsel in plakboek.
BeeldhouwkunstBeeldhouwkunst in Nederland na 1945,
16.. Afschrift brief Wezelaaraan

W.. Jos de Gruyter de tentoonstelling

Adriaann Lubbers. Zie cat. tent.

Amsterdam/Brussell 1986. Marius van

DeenseDeense beeldhouwkunst in het Stadspark

Amsterdamm 1945, nr. 442.

Beekk heeft in 1982 zijn persoonlijke

223.. Brief Wil Wezelaar-Visser,
i7/3/i943. .
224.. Afschrift brief Wezelaar aan
Vann Gogh, 14/3/1945: brief Eefen Karel
Schuurman,, 24/2/1945: brieven De

Hammacher,, 6/12/1946.
17.. Zie Forum 1 (1946) 8 en Tilanus

34.. In de jaren vijftig organiseerde

vann Groningen. Fischer was voorzitter

belevenissenn aan de naoorlogse periode 1984,, pp. 41-4;.
gepubliceerd,, zie Van Beek 1982,
18.. Brief Havermans, 11/10/1946.

vann het werkcomité.

p p .. 131-138.

Caille.Caille. Rotterdam (Museum Boymans),

19.. Waarmee is bewezen dat louter

35.. Cat. tent. Charles Leplae en Pierre

4.. Kees Maks was langere tijd

enn alleen die praktische reden -atelier-

4-28/4/19477 [met inleidingen van

Wezelaarss buurman. Later kwam Jef

o n t r u i m i n g - e r t o ee heeft geleid dat het

J.C.. Ebbingc W u b b e n e n Paul Fierens].

Wolff Peereboom 3/2/1945, ?/z/i945.

Diederenn er te werken terwijl de beeld-

Hildebrand-monumentt tevoorschijn

Brievenn Charles en Gabriellc Leplae,

2/3/1945,20/7/1945;; zakagenda 1945.

houwerr Auke Hettema Wezelaars

iss gekomen!

maartt en april 1947.

Dee tekening van Van Gogh werd door

atelierr overnam,

W ; ezelaarinn 1982 geveild bij Sotheby's
inn Londen.
225.. Brief De Haas, 4/8/1945.

5.. Liesbeth Wezelaar heeft de
geschiedeniss van haar voorvaderen
beschrevenn in Louis Dobbelmann 1837-

1901.. yankee en Rotterdammer.
OpkomstOpkomst m ondergang van de Amsterdamm 1997. Vanaf 1947 groeide
NieuweNieuwe Beeldhouwkunst
dochterr Lucette op in huize Wezelaar
inn Amsterdam. Het Parijse huisje

20.. Uiteindelijk zou hij - door panne
mett de vrachtwagen - op de tweede
dagg van het congres verschijnen.

enn Wezelaar verdeelden deze collectie
2i.. De teksten van enkele voordrach- onderling.. Zie correspondentie en protenn bevindt zich in het archief van de
grammaa in dossier 'Bezoek Belgische

NKBB (collectie KKU, Den Haag).

Hett Vrije Volk van 31 / 5/1949 en de Volks-

forumm 1 (1946) 8, pp. 219-223.

krantkrant van 2/6/1949 besteedden aandacht

i.ZieBraatt 1942,

(16,, rue de Sablière, 16e arrondissement}

22 2. Wezelaar 1946. pp. 257-260.

datt Liesbeth Dobbelmann van Osouf

23.. Zie voor een goed overzicht van

hadd gekocht, hield zij aan tot 1948 en

dee strijd tussen de abstractcn en de

aangeprezenn ah een 'met verfijnde

wass het uitvalsadres voor tal van

figuratieven:: Feico Hoekstra, 'Figuratie

smaakk samengesteld overzicht van de

vriendenn zoals de Andriessens. Zie

versuss abstractie in de Nederlandse

verrassendee groei en bloei der

ookk Jane van Balen-Swetse.a.,Een beeld

beeldendee kunst na 1945', in Buijs e.a.

Nederlandsee beeldhouwkunst in de

vann een vrouw. Nederlandse beeldhouwsters

2000,, pp. 44-78.

20stee eeuw'. Ondertussen waren er in
uitt de School van B romier, Amsterdam
19499 en in 1952 nog uitgebreide publica- 1988,, pp. 76-78.
tiess verschenen van Theo van Reijn en
6.. Dat Wezelaar zelf hechtte aan die
Leoo Braat. In zijn Nederlandse beeldhoureputatiee mag blijken uit een brief uit
werss van deze tijd (Amsterdam/Brussel

schilderss en beeldhouwers mei 1949'.

Samenvattingenn zijn afgedrukt in

2.. Zie Hammachcr 1955. In De
Groenee Amsterdammer van 22/10/1957

36.. Uit dank stonden alle deelnemers
eenn tekening of prent af en Wiegman

24.. In zijnbedankbrief schrijft directeurr Wijsenbeck dat de tentoonstelling
Nederlandsee beeldhouwkunst in het Haags
Gemeentemuseumm circa 20.000

aann het bezoek.
'}?.. Brieven Langui, 1/6/1949.
11/8/1949,30/11/1949. .
38.. Brief Ned.-Belgisch Cultureel
Akkoord,, 10/5/1949.
39.. Cat. tent. Amsterdam 1948; brief
Sandberg,, 22/11/1948; brief Bronner,
novemberr 1948; brief Leeser november
1948. .
40.. Fred Garasso. 'Italiaanse plastiek'.
KroniekKroniek van Kunst en Kult uur g (11)48) 2.

typerendee vvijdlopig-filosofische wijze

19544 aan Hammacher waarin hij in zijn bezoekerss heeft getrokken. Zie brief
curriculumm melding maakt van 'vriend- Wijsenbeek,, 13/1/1951.
schappenn met beeldhouwers uit ver25.. ZievoordeSonsbeek-tentoon-

organiseerdee de Rotterdamse Kunst-

uitt terwijl Braat in zijn Beeldhouwkunst

schillendee landen'. Zie ongedateerde

stellingen:: Braat 1989 en Van Beek 1993.

kringg de tentoonstelling Mostra'54

pp.. 29-33-

1949)) pakte Van Reijn op de voor hem

inn nieuwe banen (Amsterdam 1952) aan-

brieff Wezelaaraan Hammacher, 1954

dachtt besteedde aan zeven 'modernis-

(archieff A.M. Hammacher, coll. RKD,

ten'' waartoe hij zichzelf ook rekende en

Denn Haag(inv. nr. 34)).

verderr Couzijn, Guntenaar. Kneulman,

-.-. in 1948 adviseerde hij nog voor

Koning.. Rcijers en Schallen In 1961 nog

dee Nederlandse inzending van de

verscheenn een boekje in de populaire

Biënnalee van Venetië (brief 6/3/1948).

Zwarte-Beertjesreekss van uitgeverij

8,, Zie voor deze periode uit

26.. Uit een brief van Heil aan
Wezelaaruitt 1954 blijkt dat Karel
Schuurmann en zij namens de Stichting
Sonsbeekk '49 een idee hadden ontwikkeldd om in Arnhem een museum en
eenn instituut voor de beeldhouwkunst

41.. Brief Andriessen, 1^/8/1948,
42.. Zie Braat 19894"). 3". In 1954

mett werk van zeven Italiaanse beeldhouwerss onder wie Manzü. Minguzzi
enn Pepe,
43.. Brieven Artigas 21/5/1951,
26/5/1951.5/9/1951,18/9/1951. .
44.. Zie Bomanse.a. 1948. Waarom
Fischerss artikel niet is geplaatst, is

Brunaa waarin het Nederlandse publiek

Hammacherss loopbaan: De Ruiter

waarvoorr ze Wezelaar om advies

onbekend.. Bronner had zelf een

konn kennismaken met de Nederlandse

2 0 0 0 ,, p p . 2 2 2 - 2 2 6 .

vroegen.. Zie brief Heil. 16/1/1954.

bijdragee geleverd die door Andriessen

beeldhouwerss die met adres en al

2^.. Brief Heil, 1/12/1951.

enn Wezelaar werd geweigerd, niet in het

werdenn opgevoerd. Zie George Lampe

28.. Braat 19S9, p. 41.

minstt door het aspect van 'de serviele

DeDe zuivere plastiek pp. \~}-iQ4

b e w o n d e r i n gg van de leerlingen' dat er
zoo sterk uit sprak. Tot een maand voor

pp.. 91-105 en Van Beek 1993, pp. 2"-29.
60.. Volgens F.sserhebben de kunst-

dee presentatie van het boek woedde er

historicii veel onwaars over deze

eenn correspondentieslag binnen het

kwestiee geschreven maar zei f gaf hij

beeldhouwerstrioo waarbij Wezelaar

inn een esssay uit 199Ó een dramatische

bemiddeldee tussen 'vader' Bronner en

beschrijvingg (zie Teeuwisse e.a. 1996,

-6.. L.P.J. Braat, BeelJrioinvfeumt in
--.. Zie Sandbergs brief in Ton

p.53).. Ook Pearl Perlmuter heeft mij er

Neelissen,, P.en beeld van Bromirr 1881-19-1,

bijj herhaling van willen overtuigen dat

Haarlemm 19-1 [ongepagineerd|: zie

29' _ ;i948;; brieven Bronner. 3o, ; 6, , i948,

hett in de praktijk allemaal wel mee was

Teeuwissee 19S4.P. 113.

6,'-/1948,, 28/~/1948, 3,-'S/ 1948 en

gevallen. .

45-- Negatievenarchiet VP.S. Es<-er
(collectiee R K D , Den Haag).
46.. Brief Provinciale Commissie
Utrecht.. 21/3/1046.
4-.. Afschrif't brieven \\'ezelaaraan

61..Sondaarr refereert in een brief
fttmannn 'dat zonder bloedvergieten
iss afgelopen'.
62.. Ziehet d o o r D e d a l o C a r a s s o i n
19922 samengestelde, zeer volledige

Oud,, 2~,'fi/i9soen i6/-/i9;o:briel Oud

dossierr over het Koopvaardij-

13/'-/199 50: brief Centrale Commissie

m o n u m e n tt dat berust in de bibliotheek

v o o r O o r l o g s - o ff Vrcdesgedenktckens.

vann de afdeling Moderne kunst van

1-/6/1950. .

hett KKD.Den Haag.

48.. Zie benoemingsbrief Gemeente

63.. Een jaar daarvoor was Couzijns

110.. Brieven Andriessen. 23.9.1953
enn 61,1954.

nieuwebanen.nieuwebanen. Amsterdam I9Ï--

dienss o p s t a n d i g e ' z o o n ' A n d r i e s s e n .

dd d. 2 •'5•"Tos 1 aan een conflict met

Fischer,, 3.'iz' 1961.

24/i2i'i959-i',22 i960) 1959.

Ziee brieven Andriessen. 2/-/1948 en

il,'8:'1948. .

109.. Afschrift brief Wezelaar aan

-5.. Zie cat. tent. Beelden in hel heden,
Amsterdamm (Stedelijk Museum,

"S.. Brieven Sandberg, 24,^; 1952 en

111.. Brief Andriessen, 10/12/1965.
112.. Brief Andriessen, 9:4; 1968.
113.. Zie voor deze episode uit

geschiedeniss van de Rijksakadcmie: Els
vann Odijk e.a.. Er is eftieRi/taAfejiiemif.... Over ruimte voor kunstenaars,

i3.,Ti956.0verdeuilvoeringg vandit

Bussumm 1995. pp- 56-66. io~-m: Geer

projectt is verder niets bekend.

Stevn,'Fragmenten',, in Teeuwisse e.a.

-9.. Brief Fischer. 23.12,1961; brief
Fickhoff,, 10-20,'11/1961.

1996.pp.5--58.cnn Buijse.a. 2000. pp.
29-51.. In het archief van Wezelaar

80.. Brief Bolhuis. 20/3/1961.

berustt een dossier getiteld 'Open brief

Si.Heynn 17/4/1954 en 24/4•• 1954.

academie'mett correspondentie, kran-

Brievenn Heyn. 25/3/1954 en J3/4/i95482.. Afschrift brief Wezelaar aan
Vann de Waal. 26/2/1959.
85.. Brief Fischer, 9/12/1936.
84.. Brief Wezelaar. 194S (archief

tenartikelen,, exemplaren van de verschillendee open brieven en lijstjes van
medestanders. .
114.. Toen de BUK in 1969 wederom
heisaa maakte, nu bij deeerstc-steen-

A m s t e r d a m .. 30/3/1946. Het naoorlogse

vrouww Pearl Perlmuter gcdeballoteerd

Adamm en Ellen Fischer, collectie

leggingg van hei Rijksmuseum Vincent

archieff van Kunstzaken in hel

doorr de \ K H wal ongetwijfeld Couzijns

Korreligee Bibliotek (Handskrift-

vann Gogh, de creatie van Wezelaars

Gemeentearchieff A m s t e r d a m is niet

-- terechte - woede heeft opgewekt. Zie

samlingen).. Kopenhagen),

vriendd ir V.W. van Gogh. zegde

geïnventariseerd.. F.en omslag getiteld

Mess 2003. p. 28.

'Cie.. Beeldhouwers'bevat echter vrijwel

64.. Fred Carasso, 'De knuppel in

allee verslagen van de vergaderingen uit

hett hoenderhok'. Kroniek van Kunst en

dee periode 1950-1968 (met dank aan

JsTuitutirr 13 (1953) "• PP- i4~-'S4-

R.. Verseput.GAA). Zie voor Binnendijk:

65.. Brief Andriessen, 9/2/1954.

Bavelaarr 1998. pp. 214-213.

66.. Zie Esser 1996, p. 53.

49.. Zie Ruyter, Heezene.a. 1998.
pp.. 26, 1-9.
so.. Brief Frankje Wezelaar,
2 i / ]] 0/1955.

6 _ .. Uit het in m e m o r i a m dat Mari
Andriessenn in 1955 schreef v o o r d e

55 2.C"hr. J.K Karsten Jr.,'.Sonsbeeken
(1949)) 9. pp. ÏÏ8-340.
53.. Brief Andriessen. 28/1/1950.
54.. Esser 1996, p. 55.
55.. Artikelen in liet Parool 2 j/11/1951
enn 26/11/1951 en DeTijJ 24/11/1951. Uit
eenn brief van Fischer uit 1959 blijkt dat
Wezelaarss stiefdochter Lucette, die

Wezelaarr zijn lidmaatschap op. Zie

86.. Brieven Eickhoff, 2/5/1936 en

afschriftt brief Wezelaar aan BBK,

decemberr 1958.
87.. Brief Fischer, 23/12/1961.
88.. Brieven Eickhoff, 10-20/11/1961
en23/'n/[96i. .
89.. Brief Huhacher. 26/9/1966.
90.. Brief Oepts, 10/2/1969: brief

KroniekKroniek van Kunst en Kulliiur blijkt datHubacher,, r/10/1969.
Esserr en Wezelaar in 1954 met het plan

rondliepenn een grote tentoonstelling
51.. Zie v o o r d e naoorlogse geschiedeniss van deiskB: Van Beek 1993. pp-i~- voorr Radecker te organiseren. Zie
Andriessenn 1955, p. 160.
ïï-dee m o d e r n e beeldhouwkunst', Forum 4

85.. Brief Fischer, 22/12/1953.

68.. Fred. Carasso, [Inleiding], cat.
tent.. Rotterdam 19^. pp- 4-ï69.. De notulen van de besproken
ledenvergaderingenn van de NKB uit 1953
enn 1954 alsmede afschriften van de aan-

91.. Brieven Gerda Eickhoff,
14/4/1966,, december 1966 en 7/10/1967.

inn 1976 openspatte tegen het voorhoofd

93.. Brieven Eickhoff, 11-2-/1/1969 en

vann Harry van Doorn die met zijn

[;'4/'iy69. .
94.. Brieven Fickhoff, 6/10-23/11/19^0
enn 11/12/1970.
95-- Brief Eickhoff, november 1971.
96.. Brief Oepts, 29/1/1953. De brieven

118.. Ongedateerde brief Esser, zomer
1976. .
119.. Zie daarvoor het hoofdstuk
Heftt ing, Dreigen ruimte. Beeldhouwkunst

<r.. Brief Oepts, 25/5/1954-

inin Nederland na 1945, Amsterdam/

-o.. Brief Fickhotl, 2/5/1936.

98.. Brief Oepts, 28/1/195"

Brussell 1986, pp. 143-152.

99.. Brieven Oepts, 16/3/1960 en
23/10/1960. .
101.. Brief Oepts, i-/-/[966.

1998.. pp. 16--1-3. 227-253.

102.. Brief Oepts. 21/7/1971.

Wezelaarr 5/3/1951: brief J. van Hall-

103.. Brieven Oepts, 16/11/19-6 en
- j .. Zie Elly Niemeijer. *De Realisten',
inn Willemijn Stokvis (red,). De doorbraak 22/11/19-6. .

Brandsma.. 20/3/1951.

vanvan de moderne kunst in Nederland,

104.. Brief Bolhuis, 20/3/1961.

Amsterdamm 1984, pp. 11--132.

105-- Afschrift brief Bolhuis aan

-4.. Zie v o o r d e Groep A'dam:
Joostcnc.a.. 1986, p. 25. Zie v o o r d e Liga
Nieuww Beelden: Cor Blok (red.),

Andriessen,2/4/1961. .
106.. Zie Andriessen 25/11/1961,
Brieff Andriessen. 26/11/1961.

it>7.. Brief Leeser, 2-/11/1961.
NederlandseNederlandse kunst vanaf 1900, Utrecht
1994,, pp. 116-121.

Di'' zuivere plastick

mo.. Brief Oepts, 15/11/1961.

Kroniek'' van Kunst en Kulfuur: Bavelaar

59.. Z i e \ r o o r e e n reconstructie van

moestt kiezen.

schijnlijkk verloren gegaan.

schrijven.. Zie brief Fischer, 21/10/1959-

dee gebeurtenissen: Teeuwisse 1987-,

staatssecretariss Klein het hazenpad

NKBB (collectie KKn. Den Haag).

abstractee kunst in de kringen van de

58.. Brief Sondaar, maart 1951: brief

geelgeel gemarkeerd door het zakje verf da

92.. Brief Eickhoff, 6/11/1968.

boekk over haar moeder en stiefvader te

Andriessen,, 28/8/1951.

117.. De laatste fase van dit leerlingenverzett tegen het ministerie werd knal-

bevindenn zich in het archief van de

- 1 .. Reisverslag Zwitserland 1946.

b e t r o f - i n d e r d a a d - m a a rr een Fiat 500.

116.. Brief Andriessen, [9/11/1968.

'Hett caleidoscopische beeld', in Paul

72.. Zie voor de receptie van de

5 - .. Brief Andriessen, i8/8/i95i.Het

bereidd lessen over te geven aan jonge
beeldhouwer'.. Het Parool 19/10/1968.

vann Wezelaar aan Oepts zijn waar-

Utrecht,, het plan had opgevat een

14/02/1951;; afschrift a n t w o o r d

05.. Zie D. Zijlstra,'Prof. Esser van de
Rijksacademiee Beeldende Kunsten

gehaaldee brieven van de voorzitter

kunstgeschiedeniss studeerde in

56.. Brief H, Lataster-Van Hall.

21/12/1969.. en antwoord BBK, 8/1/1970.

108.. BricfOepts, [0/(2/1961.

1.. ZiePrange [3/5/1955; Redeker
16/6/1955;; Engelman 25/5/1957.
2.. Van de meeste - wel of niet uitgevoerdee - opdrachten heeft Wezclaar
dossierss bijgehouden waarin correspondentie,, persdocumentatic en
anderee archivalia berusten.
3.. DeJongh6/to/i9>6\
4.. Afschrift brief Wezelaar aan
Leemhuis,, 22/1/1954.

LafaconintimederendrcLafaconintimederendrc la vie pp. 195-214

5-Vann Es 1963, p. 10.

31.. ZieKoopmans [99-, pp. 130-132.
1.. In de jaren twintig had het gefun- enn Haarlem kan nog die in Den Haag
32.. Ook voor Radeckers laatste werk. geerdd als tekenatelier van architect
(Pulclirii Studio} in 1944 worden toe~.. Hofhuizcn 19/4/1958.
zijnn Nationaal Monument op de Dam. H.Th.. Wjjdeveld. In 1955 maakte Johan
gevoegd. .
8.. Van Es 1963. p. 11.
zijnn de ontwerpen in Parijs bij Bousquet vann der Keuken er zijn portretfoto's
i8.. Brief I lenm--Schuurman,
9.. Vanat circa 19-0 zijnde sinds 1931 vergroot.. Zie Van Beek 1993, p, 19.
vann Lucette die werden gepubliceerd in 2/2/19-8. .
6.. Dejongh 6-10/1956.

keurigg verzorgde plakboeken met

33.. Zie oc 138.139,140,141.142,145.

recensiess niet meer bijgehouden. De

34-I-F-10/9/1953. .

WijWij zijn 17 (Amsterdam 1955),
2.. Afschrift hnefWezelaaraan

eerstee negatieve besprekingen zijn nog

35.. Brief Oepts, 29/1/1953.

weii ingeplakt. Alles wat daarna ver-

36.. Van Beek 8/7/1955.

scheenn is, ongeacht de negatieve of

37.. Redekerió/W^j^.
ontstaansgeschiedeniss van haar
38.. Zie bijvoorbeeld Schilp 23/7/1955. museum:: Feico Hoekstra. 'De Stichting
39.. Penning 27/9/1954.
Henriettee Antoinette en Museum

positievee strekking, op één losse hoop
achterinn beland.
10.. Regnauk had een voorkeur voor
Kropp of Wezelaar toen men hem in

3.. Zie voor Henriette Polak en de

40.. Dejongh 6/10/1956.

Henriettee Polak', in Buijs e.a. 2000,

41.. Engelman 25/5/1957: Buys

PP-M-40. .

19488 een portret wilde aanbieden.

25/5/1957:: Schilp 1/6/1957; Hans

Dee opdracht is niet doorgegaan. Zie

Engelmann 14/6/1957.

Roodenburgg 1995, pp. 84-85 (noot 80).

Hubacher,, september 19-0,

42.. DeGruyter7/7/t95t emi/8/1951.

4.. Zo vertelde mij ooit mevrouw
A.. de Zwaan. In de jaren veertig was
stenaars,, onder wie mijn vader Aric
Teeuwisse,, die op kamers woonden

8/12/1945,, enn Tilanus 1984, pp. 51-53.

45.. Prangejuni i960: Blijstra
3/6/1960. .

15.. Brief gemeente Laren, 15/5/1946;

46.. Zie Buys 25/5/1957.

inn de huishouding bij Henriette Polak.
5-- Afschrift brief Sjollema aan

48.. Martens 7/8/1965.

Oije,, ti/12/1977.

11/5/194Ó. .
15.. Brief Steenbergen, 26/6/1946.

50.. Zie Vera Rasmussen en Susanne

51.. Brief Andriessen, 24/10/1969.

17.. Brief Andriessen, 20/3/1949,

dee Amsterdamse steenhouwerij L.M.
vann Tetterode. Zie rekeningen in het
archieff H.M. Wezelaar.

mett Beijer op de ambulance had gereden.. Sunier nam Beijer in de jaren dertig
meee op reis naar Italië en interesseerde
hemm voor de kunstgeschiedenis. Later
schreeff Beijer over kunst in het personeelsbladd van het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuiss en was hij een bekende in het

53.. Wingen 4/10/19Ó9; Tegenbosch

museuml/Zurphenn (Museum Henriette handel.. In circa 1993 zocht ik hem

55.. Zie Rostrup 1949; Engelman
2

zoonn van de vermaarde Artis-directeur
- d i ee in zijn Amsterdamse studietijd

Ottoo B. Je Kat, Haarlem (Frans Hals-

54.. Van Garrel 23/9/1969.

aprill 1950.

8.. D.H. Couvée en K.G. Boon,

tactt via de psychiater Armand S u n i e r -

52.. Esserigóg.
7/10/1969:: Juffermans4/io/i969.

19.. Ongedateerde brief Andriessen,
20.. De bevrijding werd voorgehakt bij

januarii 1981. Gedoeld is op Karnebcek-

vann Roven 1981.
sculpturesculpture 1880-1990, Kopenhagen (Ny 7.. Apart staat zijn grote tentoonCarlsbergClyptotek)) 1994, pp. 22-23.
stellingg in 1950 in Kopenhagen.

IÓ.. Brief Wezelaar an Fischer,

18.. Brief Bronner, 10/12/1949.

6.. Ongedateerde brief O p de Laak,

Thestrupp Truelsen, Catalogue Danish

21/2/1948. .

22.. Zie Van Beek 1982, p. 138.
23.ZiePlantengai983. .

brieff Havermans, 10/6/1946.
fondss vergaderde. Opdracht aan

21.. Brief VanPallandt, 14/1/1982;

24.. Met Ben Beijerkwam ik in con-

C.A.O.. Schimmclpenninck van der

Weezelaars',, Brabant sch Dagblad

januarii 2001.

Frederiksplein.. Later werkte Zwaantje

47.. Van Es 1963, p. 9.
49.. Esseri9ó9.p. 35b.

20.. Mondelinge mededeling
M.. Carasso-Lammers, Amsterdam

bovenn de Galerij aan het Amsterdamse

afschriftt antwoord Wezelaar, 13/6/1946:
14.. A n o n i e m / H e t Monumenten-

Dobbelmann,, 25 mei 2003).

brieff Menger, 15/1/1982.

43.. Dejongh 6/10/1956.
44.. Van Es 1963, p. n. geeft deze bij-

14/2/2001.. Zie ook brief Andricsscn,

spijtt zou betuigen, hetgeen geschiedde
(mondelingee mededeling E. Wezelaar-

brieff Van der Pant. 15/1/1982:

11.. Esser/Boon 1980, p. 18.

naamm voor het eerst.

Trouww 21/1/19-8. Van Jaffé werd zelfs
geëistt dat hij tijdens de promotie zijn

'Zwaantje'dee hospita van enkele kun-

12.. Mondelinge mededeling E.
Wezelaar-Dobbelmann,, Amsterdam,

19.. Jan Kuïk. 'Kunst in crisis en
bezettingg onzorgvuldig beschreven'.

5./s/i95':: Buys 25/5/195-: Schilp

1/6/1957;; Hans Engelman 14/6/1957.
56.. L.?.].r\raat. Nederlands jongste
kunst.kunst. Len halve eeuw beeldhouwkunst.

Polak)) 19-8.
9.. Afschrift brief Wezelaaraan
Dee Kat, 4/8/19-8.
10.. Brief De Kat. 27/8/1978: brief
Doraa de Kat-Dahl Madsen, 6/9/1978.

circuitt van de Amsterdamse kunstopp in zijn beneden woning in de Den
Texstraat,, een soort uitdragerij met tal
vann min of meer interessante kunstwerken,, waaronder het beeld van Wezelaar.
25.. A (schrift brief Wezelaar aan

11.. Brief Couvée, Ó/9/19-8.

C.A.O.. Schimmelpenninck van der

12.. ledere informatie over dit onder-

Oije,11112/1978, ,

2i.. Zie Wezelaar 1948.

typoscriptt uit circa 1945 (archief

houdd ontbreekt. De kunsthistoricus

22,, Dt'Tijd 5/5/1951.

L.P.J.Braat,collectiee RKD.Den Haag).

Karell Boon. oud-directeur van het

Surr une tendance actuelle de l'art beige.

Rijksprentenkabinett in Amsterdam,

L'Animismc,L'Animismc, Brussel 1942.

I J .. VanRcijn 1951.
24.. Hammacher 1955, p. 42.
25.. Hammacher 1955, pp. 42-43.

57.. Afschrift brief Wezelaar aan
Andriessen,, 17/4/1957.
58.. Brief Gerda Eickhoff, 6/10/1947.

26.. W.A.jr, 13/11/1954.

59.. Brief Eickhoti, 7/(0/1956.

27.. Deze titels leidden er waarschijn-

60.. Briel Wezelaar aan Fischer. 2>

lijkk toe dat Wezelaar zijn beeld uit 1954

28/9/19655 (archief Adam en Ellen

als'bouwplastiek'omschreef.. Zie voor

Fischer,, collectie Kongehge Bibliotek

dee ontwerpen van Van Hall en Krop:

(Handskriftsamlingen),, Kopenhagen).

Marii Andriessen, F.j. van rlall ^99-1945.

wass bevriend met De Kat.
13.. Brieven De Kat, 3/10/1978 en
oktoberr 1978.
14-- Brief'Claus, 18/10/1978.
15.. Hans Mulder,'Het verraden linksee kunstenaarsverzet uit de jaren der-

26.. Paul Haesaerts. Retour a l'humaiu.

27.. Zie cat, tent. De generatie van 1900.
animisienanimisien en nirrfjfi.stf 11. Antwerpen
(Koninklijkk Museum voor Schone
Kunsten)) 1966.
28.. Een zekere parallel met
Vanbesdaeree biedt Hannemadie

tig',, Vrij Nederland ~j\ j 197$, p. 19. Mulder voorr zijn museum in Heino in 197-6 een

61.. Brief Andriessen, 28/1/1950.
Beeldhouwwerk.Beeldhouwwerk. Tcekeningen. Amsterdam
Ó2.. Afschrift brief Wezelaar aan

promoveerdee op 20 januari 19-8 op
zijnn proefschrift dat kort daarop in

waaropp het contact tussen beiden na

1946.. pp. 81-85, en Lagerweij-Polak

eenn handelseditie verscheen. Zie Hans

zo'nn vijfendertig jaar weer werd her-

1992,pp.-8,117. .

Andriessen,, 17/4/1957,

beeldd van Wezdaar aankocht (oc 191).

63.. Brief Andriessen, 13/10/19Ó3.

Mulder,, Kunst in crisis en bezetting.

steld,, in 1981 schonk Wezelaar aan de

•18.. Het Parool 12/3/1953.

64.. Brief Andriessen. 8/2/19^1.

Utrechtt 19-8, pp. 232,35s (noot 54).

Hannema-DeStuerss Fundatie gips-

29.. W. Reijers,'Mechanisch vergro-

65.. Brief Andriessen, 22Ji;iq~6.

16.. Afschriften brieven Wezelaar

modellenn van de Negeren Negerin

ten?',, Kroniek van Kunst en Kultttur 15 (1955)

aann Mulder, 10/1/1978 en 6/2/1978. Brief

(occ 68.69) waarvan Hannema in 19 j8

2,p.. 28. Zie ook Arkesteijn 1998,

Mulder,, 25/1/1978.

bronsgictselss had aangekocht voor

pp.. 13-15.
30.. Pauka 20/7/1957.

17.. Aan d e d o o r M u l d e r g e n o e m d e
'foute'' tentoonstellingen in Amsterdam

Museumm Boymans.
29.. ZieBuijsse-Dhondte.a. 1979.

30.. Afschrift brief Wezelaar aan
Vanbcselaere,, 2S/9,'i9~9.
31.. De aankoop ging o m budgettaire
2 2 66

redenen niet door. Zie brieven
M.R.. Bentein. (2/9/1980en 31/10/1980.
32.. Brief Vanbcselaere. 3o/io;'i9:*9:
afschriftt brief Wezelaaraan
Vanbesclaere.. 3/11/19-9.
33.. Afschrift Brief Wezelaaraan
Vanbeselaere,, 23/5/1980.
34.. Zie voor deze internationale
groepp animistische beeldhouwers:
Lambrechtss 1995. W'czelaarstond
tussenn 1965 en (981 ook in contact
mett de Duitse beeldhouwer Gerhard
Marcc ks.
35.. Het Comité van Vrienden werd
gee vorm d o o r Boon, Esser. Van Gelder,
d'Hont,, De Kat en Van Wessem.
3f>,, Brief Boon aan De Kat,
19/11/1980. .
37.. ZieG.K. 20/11/1980, Heij
4/12/1980,, Visser 12/12/1980, Redeker
19800 enSchilp 1980. Brieven van onder
anderee Karel Boon (19/11/1980), |an
Cerritt van Gelder (22/11/1980), Hans
Jacobb Meyer (31/12/1980), W i m Oepts
(4/(2/1980),, Nel van der SpoelHoutmann (17/11/1980), Niel Steenbergen
(15/12/1980),, ArieTeeuwisse (17/11/1980)
enn Henk Zweerus (23/12/1980). Curieus
wass de reactie van collega Margot
Heldringg die Wezelaar betichtte van
plagiaat.. Diens longen met eend (oc 111)
zouu teveel op Manzü's David uit 1938
lijken,, een beeld waarvan Wezelaar
inn 1944 het bestaan nog niet vermoedde.. Zie brief M. Hudig-Heldring,
novcmber-deecmberr 1980,
38.. Heij 4/12/1980.
3 9 . 0 p d c C o u ll 23/4/1981.
40.. Afschrift brief Wezelaaraan
Fischer,, 16/11/1936.
41.. Zie de brief van Boon aan De Kat,
19/11/1980. .
42.. Zie: Liggende vrouw (oc 212) uit
1973,, De vlecht (oc 113) uit 1973. Zittende
vrouww (oc 216) uit (974, De strik (oc 217)
uill ]9~4,Lesbigoudis(oc 224)uit 1974,
.Siëstaa (oc 225) uit 1974, L'Essayage (oc 229)
uitt 1975, De haarspeld (oc 233) uil 1977,
Hett model (oc 247) uit 1981, Slapende vrouw
(occ 252) uit 1983, jN'aald en draad (oc 25,)
uitt 1984.

OEUU V R E t A T A L O G U S *

Catalogusnummer r
Titell [plus evt. toevoeging]
Jaartall [van voltooiing] j materiaal
Afmetingenn [in centimeters]
ss signatuur
BB bronsgieter, ceramist, uitvoerder, vergroter
Opp oplage [alleen als er meer dan één bronsgietsel is gegoten]
cc collectie, verblijfplaats, locatie
c.c. gipsmodel(ien)
LL literatuur [verkort weergegeven]
TT tentoonstellingen
OpmOpm opmerkingen
** Samengesteld in samenwerking met
Liesbethh Wezelaar-Dobbelmann

i.. Bizon
19200 I eikenhout
2 2 88

33x36,55 x 31.5
C Hogeschool van Amsterdam
OpmOpm zie alb. p. 16
2.. Gier
19211 I klei?

10.. GerritTuynman [kop]
192511 steen
hoogtee circa 30
cc verblijfplaats onbekend
LL cat. tent. Oisterwijk 1926. nr. 35:
Oordd 1991
11 Oisterwijk 1926
Opmm zie onder oc 9

hoogtee circa 30
CC verblijfplaats onbekend
3.. Bizonkop [kapiteel]
19211 I klei?
hoogtee circa 50
cc verblijfplaats onbekend
4.. Vrouwelijke tors
192311 klei?
hoogtee circa 100
<< verblijfplaats onbekend
Opmm zieafb. p. 31
5.. ]an van Herwijnen [kop]
192311 gips
hoogtee circa 50
cc verblijfplaats onbekend
OpmOpm |an van Herwijnen (18891965).. schilder
6 .. Senegalees [tors]
192311 gips
h o o g t ee circa 50
CC verblijfplaats onbekend
LL Esser/Boon 1980,9
7.. De werkster [kop]
19255 | terracotta
hoogtee 28
ss achterzijde: H.w. 1927
cc mr. F.J.Haffmans, Utrecht
Opmm zie afb. p. 31
8.. De harmonicaspeler
19255 | gips
hoogtee circa 25
CC verblijfplaats onbekend
9.. GerritTuynman [borstbeeld]
192ss | gips
hoogtee circa 45
cc verblijfplaats onbekend
OpmOpm Gerrit Tuynman (1895-1994),
architect t

11.. Uil
192511 terracotta
30x13*3 3
CC Frans Hals Museum. 1 laaiiem
12.. De harmom'ccjspeler
19266 | gepaiineerd gips
hoogtee circa 40
cc verblijfplaats onbekend
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13-- Wil Wezelaar-Visser [kop]
1926|| brons
255 x J 8 x22
CC erven kunstenaar
LL cat. tent. Oisterwijk 1926. nr. 36:
cat.. tent. Amsterdam 1938a. nr. 113:
Sanderss 22,1,1938: G.K. 29/1/1938;
Oordd 1991
TT Oisterwijk 1926; Amsterdam
1938a a
OpritOprit Margaretha Wilhelmina
('Wil')) Wezelaar-Visser {1903-1991),
textielkunstenaress en eerste echtgenotee van de kunstenaar
Zieafb.. pp. 23.31
14.. Bouwbeeldhouwwerk Schildersatelier
Oisterwijk Oisterwijk
19266 | Franse kalksteen (euville)
500 x 20 x 10
ss rechtsonder: w ' 2 6

OpmOpm één exemplaar (in een parti- 22.. De Franse generaal [kop]
19277 | brons
11,55 x 6.5 x 3
driee exemplaren zijn in 1980
ss rechterzijde nek: w
afgevormd d
BB Maaskant. Brummen [1974],
Ziee afb. p. 45
Maartenn Smit. Brummen [19S1]
Opp 2
17.. Hen
culieree collectie) dateert uit 192".

192-|| gips
hoogtee circa 25
cc verblijfplaats onbekend
II cat. tent. Parijs 1932b;
Voorbeytell 15 / 6 /1932
TT Parijs 1932b
18.. Haan
192-- | gips
hoogtee circa 60
cc verblijfplaats onbekend
1.. cat. tent. Parijs 1932b:
Voorbeytell 15/6/1932
TT Parijs 1932b

CC particuliere collectie
LL Visser 1926.10.13,15.18-19
Opmm slechts een deel van het
oorspronkelijkee werk is bewaard
gebleven n
Ziealb.. p. 34
15.. De Spanjaard [kop]
19266 | wit hakkend terracotta
2-xx 15.3x19

19.. De Franse boer
19277 | coromandelhout
366 x 13 x 8
cc Frans Hals Museum, Haarlem
LL Esser/Boon 1980,32;
cat.. tent. Laren 1980. nr. 7;
cat.. tent. Den Bosch 19S6. nr. 9:
cat.. tent. Haarlemm 1994-1995.159;

CC Museum voor Moderne Kunst.
A r n h e m ;; verblijfplaats tweede

Torringa/Hoogendonkk 1999.148:
Huigg 2001,176-1—
11 Laren 1980: Den Bosch 1986;
II laarlem 1994-1995: Haarlem 2001

exemplaarr onbekend

Zieafb.. p. 35

ss rechtsachter: H.w. 1926

[.. Telgenhof 18/9/1997
Opmm zie afb. p. 34
16.. Vrouwelijknaakl [staand]
19277 | terracotta
400 x 15 x 10,5
ss linksachterop plint: w 192CC Singer Museum, Laren:
particulieree collecties (drie
exemplaren)) en erven kunstenaar
LL cat. tent. Parijs 1928,11.14:
cat.. tent. Amsterdam 1938a.
nr.. 114: Esser/Boon 1980.31;
cat.. tent. Laren 1980. nr. 28;
Vanbcselaeree 1982. 244:
cat.. tent. Den Bosch 1986, nr. 5?
TT Parijs 1928: Amsterdam 1938a:
Larenn 1980: Den Bosch 1986

20.. Kop
192-- | coromandelhout
hoogtee circa 30
cc verblijfplaats onbekend
OpmOpm zieafb. p. 34
21.. De Italiaanse boerin [kop]
19277 | rood bakkend terracotta
2~~ x 16.5 x 18
ss achterzijde rechterschouder.
linksonder:: H.w. 192"
CC Museum voor Moderne Kunst,
Arnhem:: verblijfplaats van tweede
exemplaarr onbekend
Opmm zie afb. p. 48

cc particuliere collectie en
ervenn kunstenaar
GG erven kunstenaar
LL cat. tent. Utrecht 19-5-19-6,
nr,, 28: Esser/Boon 1980.52:
cat.. tent. Laren 1980, nr. 8
TT Utrecht 1975-1976: Laren 1980
Opmm zie afb. p. 48
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23.. Vrouwelijk naakt [liggend]
192811 gips
hoogtee circa 50
CC verblijfplaats onbekend
24.. Vrouwelijk naakt [zittendj
192SS | gips
hoogtee circa 50
cc verblijfplaats onbekend
25.. Vrouwelijk naakt [staand]
iy2SS | gips
hoogtee circa 80
CC verblijfplaats onbekend
26.. Uil
19288 | teakhout
5Sxx 25 x 25
cc particuliere collectie
2_.. Masker
19288 | terracotta
hoogtee circa 25
(( verblijfplaats onbekend
OpmOpm zie afb. p. 48
28.. De Zeeuwse boer [staand, naar links]
19299 | klei?
hoogtee circa 35
cc verblijfplaats onbekend
29.. De Zeeuwse boer [zittend]
19299 | gips of terracotta
hoogtee circa 25
cc verblijfplaats onbekend
1.. cat. tent. Parijs 1952b;
Yoorbevtcll 15/6/1932
TT Parijs 1932b
30.. De Zeeuwse boer [staand, frontaal]
19299 | terracotta
355 x 12,5x9,5
(( mr. 1-.|. Haffmans, Utrecht:
ervenn kunstenaar: verblijfplaats
vann zes exemplaren onbekend
1.. cat. tent. Amsterdam 1932.
nr.. 114: Niehaus 14/2/1932:
cat.. tent. Parijs 1932b; Voorbcytel
15/6/1932;; De Gruyter 14/10/1935;
F.louii 15/10/1935: cat. tent.
Amsterdamm 1935c, nr. 1: Niehaus
21/11/1935;; cal. tent. Groningen
1936,, nr. 1; cat. tent. Laren 1941,
nr.. 12
TT Amsterdam 1932: Parijs 1932b:
Denn Haag 1935: Amsterdam 1935c:
Groningenn 1936; Laren 1941
OpmOpm zie alb. p. 49

31.. De Zeeuwse boerenjongen
[borstbeeld] ]
19299 | rood bakkend terracotta
29x22.55 x 17
ss achterzijde, linksonder:
HAV'.. 1929
CC Museum voor Moderne Kunst.
Arnhem:: mr. F.J. Haffmans.
Utrecht:: particuliere collectie:
verblijfplaatss twee exemplaren
onbekend d
LL cat. tent. Amsterdam 1932.
nr.. ui; Abas 23/2/1932: De Gruyter
14/10/1935;; Elout 15/10/1935: Veth
15/10/1935;; Koomcn 19/10/1935;
cat.. tent. Amsterdam 1935c. nr. 2;
Niehauss 21/11/1935: cat. tent.
Groningenn 1936, nr. 2: Eickhoff
1942.31:: cat. tent. Laren 1980. nr. 9:
Telgenhoff 18/9/1997
TT Amsterdam 1932; Den Haag
1935;; Amsterdam 1935c:
Groningenn 1936: Laren 1980
OpmOpm zie afb. p. 48

23.3 3
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26 6

29 9

27 7
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32.. Zeeuws paard
19299 | terracotta
hoogtee 10
(( particuliere collectie
LL De Gruyter 14/10/1935:
Eloutt 15 10.1935: Veih 15/10/1935;
cat.. tent. Amsterdam 1935c,
nr.. 20: Viola 15/11/1935; cat. tent.
Groningenn 1936. nr. 20
[[ Den Haag 1955: Amsterdam
1935c:: Groningen 1936
33.. Johan van Beverwijck [portretreliëf]
19299 | materiaal onbekend
all metingen onbekend
cc verblijfplaats onbekend
OpmOpm Johan van Beverwijck (1594164").. geneesheer en schrijver van
Scharr dergesontheyt (1636) en Schat
derder ongesontheyt (1642). indertijd
tweee populaire boeken
34.. Vrouwelijk naakl [liggend j
1950|| brons
99 x 10 x 4.5
ss bovenop plint, rechts: w 1930
i!! Maarten Smit. Brummen

Ops s
cc Rabobank Nederland. Utrecht:
particulieree collecties: erven
kunstenaarr (bronsgictsel en

3-.. Wil Wezelaar-Visser [borstbeeld]
1930|brons s
38x422 x 30
ss achterzijde: H. Wezelaar 1930
üü Valsuani. Parijs
CC Museum Kempenland.
Eindhoven n
GG erven kunstenaar
1.. cat. tent. Parijs 1931. nr. 1612:
cat.. tent. Amsterdam 1932. nr. 109:
cat.. tent. Parijs 1932a. nr. 62:
Fierenss 1933. nr. 120:
|.v.LL 11/5/1934; De Laprade
i8/5/i934:Vethi5/io/i935: :
Koomenn 19/10/1935; Plasschaert
26/10/1935;; cat. tent. Amsterdam
1935c.. nr. 4: H.v.C. 18/11/1935;
Niehauss 21/11/1935; cat. tent.
Denn Haag 1936. nr. 71; cat. tent.
Groningenn 1936. nr. 4: Bouwkundig
Weekbladd Architecture 58 (1937)
nr.. 14.156; cat. tent. Amsterdam
i93 - a,nr.. 100: cat. tent. Laren 1941.
nr.. 3: cat. tent. Kopenhagen 1950.
nr.. 2 - - : F.sscr/Boon 1980.34
11 Parijs 1931; Amsterdam 1932;
Parijss 1932a: Den Haag 1935:
Amsterdamm 1935c: Den Haag 1936;
Groningenn 1936: Amsterdam
1937a;; Laren 1941: Kopenhagen
1950:: Laren 1980
Opmm zie afb. p. 61

bronss gegoten
35.. Portrel van een vrouw [kop]
19300 | gips
hoogtee circa 30
cc verblijfplaats onbekend
36.. Vrouwelijke tors
19300 | steen
"9xx 32 X19.5
(( Hannema-De Stuers Fundatie,
Heino o
11 Viola 20/4/1933: De Gruyter
14/10/1935:: cat. tent. Amsterdam
1935c.. nr. 3: Abas 17/11/1935:
Niehauss 21/11/1935; cat. tent.
Groningenn 1936. nr. 3: Eickholl
1942,30:: jaarverslag HannemaDee Stuers Fundatie 199". 22;
Fernhout/Huizingg 2000
TT Den Haag 19 >5: Amsterdam
1935c:: Groningen 1936
Opmm zie afb. p. 61

222 x [6 x8
ss achterzijde plint, links: Wezelaar
HH Valsuani. Parijs
Opp 2
cc particuliere collecties
GG [gepaüneerd] erven kunstenaar
LL cat. tent. Amsterdam 1932.
nr.. iis: Viola 12/9/1935; Veth
15/10/1935;; Koomen 19/10/1935;
HaagscheHaagscheCourantCourant 21/10/1935:
cat.. tent. Amsterdam 19>5C nr. _ :
H.v.C.. iS;11/1935: Niehaus
21/11/1935;; cat. tent. Den Haag,
Rotterdam;; Amsterdam 1936,
nr.. 123; cat. tent. Groningen 1936.
nr.. 7; NRC 18/2/1937; cat.tent.
Amsterdamm 1938b. nr. 76:
cat.. lent. Laren 1941. nr. 2: Eickhoff
1942,, 31: cat. tent. Kopenhagen
1950.. nr. 279
TT Amsterdam 1932: Amsterdam
1935a;; Den Haag 1935: Amsterdam
1935b;; Amsterdam 1935c;
Denn Haag/Rotterdam/Amsterdam
1936:: Groningen 1936: Amsterdam
1938b:: Amslerdam 1940-1941;
Larenn 1941: Kopenhagen 1950
40.. Vrouwelijk naakt [staand, frontaal]
193111 klei?

plasiicincmodel) )
1.. cat. tent. Den Bosch 1986, nr. 30
TT Den Bosch 1986
Opmm in iq~S voor het eerst in

39.. De Zeeuwseboer [pijpstoppend]
19311 | brons

38.. De Zeeuwse boer [staand]
193111 teakhout
855 x 16x18.5
cc I lannema-De Stuers Fundatie,
II leino
1.. cat. tent. Parijs 1931, nr. 1615:
cat.. tent. Amsterdam 1932, nr. 110:
Abass 23/2/1932; cat. tent. Parijs
1932a,, nr. 63; Van der Pijl 2/6/1932:
Vann Loon 4/6/1932; De Gruyter
14/10/1935:: Vcth 15/10/1935:
Koomenn 19/10/1935: A. de B.
25/10/1935:: cat. tent. Amsterdam
1935c.. nr. 8: Abas 17/11/1935:
Niehauss 21/11/1935: Engelman
22/11/1935;; cat. tent. Groningen
1936.. nr. 8; cat. tent. Laren 1941.
nr.. 31: jaarverslag HannemaDee Stuers Fundatie 1997.22
TT Parijs 1931: Parijs 1932a:
Amsterdamm 1932: Den Haag 1955;
Amsterdamm 1935c: Groningen
1936;; Laren 1941
Opmm zie afb. p. 61

afmetingenn onbekend
cc verblijfplaats onbekend
41.. Vrouwelijk naah [naar rechts]
193111 klei?
afmetingenn onbekend
ee verblijfplaats onbekend

235 5

JJ 4

57 7

40 0

-: :

4-.. Vrowelijknaaki

[liggend]

44.. üe baadster

11 cat. tent. Amsterdam 1933a:

TT Amsterdam 1933a: Den Haag

193111 terracotta

1932|brons s

Plasschaertt 15/4/1935; Viola

1935:: Amsterdam 1935c;

1 2 x 2 1 ** 12,5

44.55 of 50 [met plint] x 30 x 22.5

20;4'i933;; cat. lent. Amsterdam

Leidenn 1935; Venetië [936:

ss o p plint, linksachter: Pi.w. 1952

1933-1934:: cat. tent. Amsterdam

Groningenn 1956: Amsterdam

Opp 6

1935a.. nr. 96e: De Groene

1958b;; Amsterdam 1940-1941:

rr particuliere collecties (circa vijf

tt Museum Kcmpenland.

AmsterdammerAmsterdammer 13/4/1935:

Larenn 1941; Kopenhagen 1950:

exemplaren)) en erven kunstenaar

Eindhovenn [langdurig bruikleen

DeGruyterr 14/10,1955; Veth

Larenn 19S0: KopenhagerrRanders

cc erven kunstenaar

uitt particulierbezit]: particuliere

15:10/1935:: Koomen 19:10/1955:

19S: :

LL cat. tent. Amsterdam 1932.

collecties s

Plasschaertt 26/10/1935:

Opmm zie atb. p. 66

nr.. 113; \'iola 12/9/1955: Koomcn

1.. cat.tent. Amsterdam 19533:

cat.. tent. Amsterdam 1935c, nr. 9;

19/10/1955;; cat. tent. Amsterdam

Plasschaertt 15/4/1933: Sanders

H.v.C.. 18/11/1935: Leidsch Dagblad

1955c,, nr. 5; Niehaus 2i,'n/:935;

19/4/1933:: Viola 20/4/1953:

19/f:.':9'55:: Engelman 22/11/1935:

19322 | terracotta

cat.. tent. Groningen 1956, nr. 5:

DeGruyterr april 1933: Courthion

cat.. tent. Groningen 1936,1-^.9;

35xx 18,5x 18,5

\ K (( 18/2/195-': [.aren 1941, nr. iS:

19/5/1933:: DeGruyteri4; , io; l i935;

cat.. tent. San Francisco 1939, 24

ss op achterzijde plint, links H.w.

vlg.. Amsterdam (Glerum.)

Vethh 15,''to,'1935; Haagsdie Courant

(nr.. 20), 29; cat. tent. Laren 1941.

hh Mazuet, Parijs

29/5/200:,, nr. 544: vlg. Amster-

21/10/1955:: A.dc B, 25/iO;i9?5:

nr.. 4; cal. tent. Haarlem 1943,

(( particuliere collectie en

damm (Glerum) 25/11/2002,111'. 5 0

Plasschaertt 26,' 1 o/J955: cat. tent.

nr.. 135: cat. tent. Den Haag 1944,

ervenn kunstenaar

11 A m s t e r d a m 1952: Den Haag

Amsterdamm 1935c, nr. 10; Abas

nr.. ii9:Tilanus 1991, nr. 24

1.. cat. tent. Amsterdam 1933a:

1955;; Amsterdam 1955a;

I~. , 'II/I95Ï:: Niehaus 21/11/1955;

TT Amsterdam 1933a: Amsterdam

Niehauss 18/1/1934: Veth 15/10/1935:

Amsterdamm 19550; Amsterdam

Engelmann 22:11/1935; cat. Den

1933-1954;; Amsterdam 1955a

Koomenn 19/10/1935; Haagsche

[955c:: Groningen 1936: Laren 1941

Haagg 1936, n r . - 2 ; NRC 11/9/1956:

(gipsmodel);; Den Haag 1935;

Courantt 21/10/1935; cat. tent.

Opmm zicafb.p. 66

Eloutt 16/9/1936: cat. tent.

Amsterdamm 1935c; Leiden 1935:

Amsterdamm 1935c. nr. n; Niehaus

Groningenn 1936. nr. 10; NicuwsMaJ

Amsterdamm lyjjd: Groningen

25/11/1935:: cat. tent. Groningen

vtiiii fier .Voordf 11 8/10/1936;

1936:: San Francisco 1939:

1936.. nr. 11: .VieinvsWöiJ van

\ K (( 15/10/1936: NRC" IS/2/193":
cat.. tent. Luik 1959. nr. 20: cat. tent.

Larenn 1941; Haarlem 1943;

hett Noorden 8/10/1936;

Denn Haag 1944: Dordrecht 1991

NRCC 15/10/1936: NRC 9/2/193:":

Larenn 1941. nr. 15; Esser/Boon 1980,

Opmm zieafb.p. 2.65

LeidschLeidsch Dagblad i8l2h9r\
cat.. tent. Laren 1941, nr. 22

ss achterzijde plint, rechts:
HAV..

,- 1931

45.K.II I
19511 | terracotta
20.55 x 8x 12,5
ss achterzijde plint, links: H w/1951
titi Mazuet. Parijs

13.36:: cat. tent. Laren 1980, nr. 68;

t"" particuliere collecties (circa

Vanbeselaert;; 1982, 245; cat.tent.

255 exemplaren) en erven

Denn Bosch 1986, nr. 10: cat. tent.

19322 ] brons

kunstenaar r

Enschedee 198^-1988,38: vlg.

12,55 x 11 x ",5

1.. cat. tent. Amsterdam 1952.

Amsterdamm (Sotheby's) 10/4/1989,

ss achterzijde plint, links: u w ' 5 2

nr.. r 16: Abas 25/2/1952; cat. tent.

nr.. 325

Op^ ^

Parijss 1952b; Voorbeytel 15/6/1912:

TT Amsterdam 1933; Den Haag

rr particuliere collecties en erven

Niehauss -,.'9/1935; Viola 12/9/1935:

[935:: Amsterdam 1935c;

kunstenaar;; verblijfplaats van

D e G r u y t e rr 14/10/1955; Elour

Denn Haag 193d: Groningen 1936;

tweee exemplaren onbekend

15/10/1955:: Veth 15/10/1955:

Luikk 1939; Laren 1941; Laren 1980:

GG erven kunstenaar

Koomcnn 19/10/1915: cat. tent.

Denn Bosch 1986:Enschede198--

1.. cat. tent. Amsterdam 1953a:

Amsterdamm 1955c, nr. 6: Viola

i988:Geldropp 1990

Courthionn 19/5/1933: Veth

15/11/1955:: cat. tent. Groningen

Opmm ?.ie afb. p. 65

15/10/1935;; cal. tent. Amsterdam
1955c,, nr. ]-; Niehaus 21/11/1935;

1956.. nr. 6; cat. tent. Laren 1941,
nr.. 28; cat. tent. Kopenhagen 1950.

4tt.. Zittende vrouw

45.. Vrouwelijke ton

LeidschLeidsch Dagblad 19/1 i/i935:

cat.. tent. Venetië 1936, nr. 198;

nr.. 292: vlg. Amsterdam (Sothcby

19322 j terracotta, brons

Makk van Waay), 17-18/11/1981,

555 [terracotta] of

cat.. (ent. Groningen 1936,111'. r :

nr.-25 5

455 [brons] x 28.5 x 32

A.M.D.. 8/10/1936; cat. tent.

ii Amsterdam 1952: Parijs i 9 ^ b ;

ee Amsterdams Historisch

Amsterdamm 1938b, nr. _ - 7 :

Amsterdamm 1934-1955:

Museumm [terracotta, bruikleen

cat.. tent. Laren i94i,nr. 5; Eickholl

Amsterdamm 1955a: Den Haag 1935:

vann Instituut Collectie Nederland,

1942.32;; cat.tent. Kopenhagen

Amsterdamm 1935b: Amsterdam

Amsterdam/Rijswijk]:: Museum

1950,, nr. 291; Esser/Boon 1980,36;

1955c;; Groningen 1936; Laren 1941:

Kempenland,, Eindhoven (brons-

cat.. tent. Laren 1980, nr. 44:

Kopenhagenn 1950

gietsel):: particuliere collectie

vlg.. Amsterdam (Sothcby Mak

(terracotta) )

vann Waay) 1 "-18/11/1981, nr. ~:6;

c;; erven kunstenaar

Gardee e.a. 1982,43. nr. 211;
Vanbesclaeree 1982. 246

4-.. De verliepen

"ii Amsterdam 1933-1934;
Denn Haag 1935: Amsterdam 1935c:
Groningenn 1936; Laren 1941
OpmOpm zie atb. p. 66

237 7

----

4^ ^

44 4

46 6

48.. Tine Cohen [borstbeeld)

,o.. De dikke man

nr.. 23: vlg. Amsterdam (Christie's)

Amsterdamm 1961: Laren 1980

19533 | brons, terracotta

19344 I rood bakkend terracotta

iO;'i2..'i992.nr.. 66: cat. tent.

Opmm Gerard Hordijk (1899-19551,

hoogtee 45

466 x 33.5x42

Haarlemm 1994-1995. ifto;

schilderenn illustrator

HH Rudier. Parijs

ss achterzijde,links: HW'34

Torringa/Hoogendonkk 1999,

Opmzieafb.. p . - -

[46-14-:: Huig 2001,1-8-1-9

cc particuliere collectie (brons-

BB Mazuet. Parijs

gietsel):: verblijfplaats van de

rr Museum voor Moderne Kunst.

11 Den Haag 1935: Amsterdam

vierr exemplaren in terracotta

Arnhem:: particuliere collectie

1935c;; Amsterdam igssd:

onbekend d

enn erven kunstenaar: verblijfplaats

Denn Haag/Rotterdam,'Amsterdam

211 x I " x 14

e;; particuliere collectie

vann één exemplaar onbekend

1936;; Groningen 1936: Amsterdam

tt erven kunstenaar

ïï.ïï. Frankje [borstbeeld]
'9344 |gips

[.. cat. tent. Amsterdam 1934;

11 cat. tent. Amsterdam 1934:

193-b:: Laren 194c Laren 1980;

ii Amsterdam 1934-1955

).v.L.. n / s / i g u : Fierens i ^ / ï / i g u :

Niehauss 9/9/1934: Fngelman

Denn Bosch 1986: Dordrecht 1991:

Opmm Frankje Marion Borgh-

Lapradee iS: v'1934: Plasschacrt

22 2;'6, , :934:\'an Deene 2 ƒ f 2 •' 1 g 3 4:

Haarlemm 1994-1995: Haarlem 7001

Wezelaardcmi.. enige dochter

9/6 1 , i9U:: Veth Ü.'IO.'KHS; Koometi

N'ethh is.' 10,;i9)>: HjiiQ.sWifCouraFii

Opmm het exemplaar bij de erven

vann de kunstenaar

19/100 J935; Haagsche Courant

21.'10/199 55: cat. tent. Amsterdam

kunstenaarr is niet gesigneerd

211 • 10/1935: cat. tent. Amsterdam

193sc.nr.15:: Engelman 22,11.' 1935:

OpmOpm z i e a t b . p . : . 65

i935c.. nr. 12: H.v.C. 18/11/1935:

Niehauss 25: 11 /193s: cat. tent.

cat.. tent. Groningen 195(1, nr. 12;

Groningenn 1936, nr. 15: \R<

cat.. tent. Amsterdam 1958a. nr. 11s;

18/2,'199 3-; cat. tent. Laren 1941.

54,, 'sjJcCofwi [kop|
1934II brons

3:.. derard Hordijk [kopj

hoogtee 29

19344 | geel bakkend terracotta

ss in de nek: w.
BB Binder & Schmidt. Haarlem

cat.. tent. Laren 1980, nr. 2~

nr.. 13: Esser/Boon 1980,56;

322 x 20,5 x 25

TT Amsterdam 1933b: Amsterdam

cat.. tent. Laren 1980, nr.-8:

ss links in de nek: H.\v,'34of\v

cc particuliere collectie

19,4;; Den Haag 1955: Amsterdam

Telgenhutt 18/9/199*"

BB Mazuet. Parijs

1.. Dt/sidJ Amsterdam 31/1,''193;; cat.

1935c:: Groningen 1936: Amster-

TT Amsterdam 1934: Amsterdam

(.. Stedelijk Museum, Amsterdam;

tent.. Amsterdam 1951. nr. 94

damm 1938a; Laren 1980

11 yï4-193,>: Den Haag 1935:

Museumm voor Moderne Kunst.

TT Amsterdam 1951

OpmOpm Tine Cohen-Wind, echt-

Amsterdamm 1935c; Groningen

Arnhem:: Technische Universiteit,

OpmOpm Isaac Cohen (1908-1998,

genotee van de pianist Isaac Cohen

1936:: Amsterdam 1939;

Delft:: particuliere collectie;

pseudoniem:: Iskar Aribo). pianist;

Larenn 1941; Laren 1980

verblijfplaatss van één exemplaar

inn 1965 omgewerkt en in brons

Opmzieafb.. p.ri6

onbekend d

gegoten n

Zieaib.. p. -?

11 cat. tent. Amsterdam 1934:

49.. MuJoHoi.st'Ilc Löwc [borstbeeld|
1934II brons, terracotta

si.. Vrouwelijke ton

Dee Gruyter 14/10/1935: Elout

55.. Isaac Cohen [borstbeeld]

466 x 18 x 23.5

1934II brons, terracotta

15/10/1935;; Koomen 19/10/1935;

193511 Belgische hardsteen

rr erven kunstenaar (bronsgietsel):

699 [brons] ot

cat.. tent. Amsterdam 1935c, nr. 14;

511 K2"X 27

mr.. FJ. Haffmans, Utrecht

955 [terracotta] x 33 x IU

Violaa 15/11/1935: H.v.C. 18/11/1935:

ss achterzijde, rechts:

(terracotta);; particuliere collectie

ss opplint: Wczelaar 34ot

Niehauss 21/11/1935: Engelman

Wezelaarr 1934

(terracotta);; verblijfplaats van

Wezelaarr 1934

22/11/1935:: cat. tent, Groningen

cc Museum voor Moderne Kunst,

tweee terracotta's onbekend

1936,, nr. 14: Jaarverslag Gemeente-

Arnhem m

(.. erven kunstenaar

O pp 3
(( Frans Hals Museum, Haarlem

museaa Amsterdam 1936. nr. 11:

1.. cat. tent. Amsterdam 1936a,

11 cat. tent. Amsterdam 1935a.

(bronsgietsel);; Sara Lee. Utrecht

eat,, tent, Den Haag 1956, nr. - 3 :

nr.. 118; cat. tent. Groningen 1936.

nr.. 96: Viola 16/4/1931:

(terracotta);; erven kunstenaar

Floutt 16/9/1956; De Gruyter

nr.. 22; Pole: 1937. 6^: cat. tent.

NRt"" 2o/4.:i9?ï; Engelman

(bronsgietsel):: verblijfplaats

16/9/1936;; A.M.IX i9ï6:S\vartendijk

Larenn 1941. nr. 19; cat. tent. Laren

26/4/1935:: EloLit 15/10/1935:

vann één brons en één terracotta

3/12/1936:: NR< 18/2/195-; Algemeen

Koomcnn 19/10/1935; cat. tent.

onbekend d

Amsterdamm 1935c, nr. is; Viola

(,, erven kunstenaar

15/11/1935:: Abas 1-/11/1935:

1.. DeGruyrcr 14/10:19^: Veth

1980.. nr. "'s
11 Amsterdam 1936a; Groningen
HandelsbladHandelsblad 22/2/193": Bouwkundig
WeekbladWeekblad Arcbilccluw 58(19-37) nr. 1936;; Laren 1941; Laren 1980
14,156:: De Gruyter 1937. 248; cat.
Opmm zie onder oe 54

cat.. tent.Groningen 1936,111". is:

i5/io,i'i93s;; Koomeu 19;'10/1935:

tem.. Venetië 1938. nr. ~6;

MU'' 18/2/193": cat. tent.

Plasscliacrtt 26/10/1935; cat. tent.

cat.. tent. Laren 1941. nr. 19: Braat

Amsterdamm 1938a. nr. 116:

Amsterdamm 1935c. nr. 16:

1942,, 95: cat. tent, Kopenhagen

Fsser/Boonn 1980.35: cat. tent.

H.v.C.. 18/11/1935: Engelman

1950,, nr. 280; cat. tent. Arnhem

Larenn 1980. nr. 84

22 2/1 i,1'1935: cat. tent. Amsterdam

1959,, nr. 157; Sandberg/jatfé 1961,

II Amsterdam 1935a: Den Haag

i955d,nr.. 395: cat. tent. Den Haag/

211b:: Esser/Boon 1980.14.37:

1935;; Amsterdam 1935c;

Rotterdam/Amm sterdam 1936.

cat.. tent. Laren 1980, nr.-4:

Groningenn 1936; Amsterdam

nr.. 121; cat. tent. Groningen 1936.

Vanbeselaeree 1982, 24-

1938a:: Laren 1980

16;; cat. tent, Amsterdam i93"Tb,

TT Amsterdam 1954; Den Haag

Opmzieafb.. p . "

nr.. 100; cat. tent. Laren 1941.nr. 21;

1935;; Amsterdam 1935c;

F.sscr/Boonn 1980,38: cat. tent.

Denn Haag 1936; Groningen 1936;

Larenn 1980, nr. 23: cat, tent. Den

Venetiëë 193S: Laren 1941;

Boschh 1986. nr. 3s:Tilanus 1991,

Kopenhagenn 1950; Arnhem 1959;

239 9

49 9

54 4

j6.. Law de Haas [borstbeeld]

nr.. 80: F.sser-'Boon 1980.38:

62.. Yvonne Rambannel [kop]

(M.(M. Vrouwelijk naaki [staand]

19355 | bron 1 ;

cat.. tent. Laren 1980, nr. "o:

1936II brons

193-- [brons

41xx 25x 25

cat.. tent. Pen Bosch ujSó.nr. 58

1033 x 35 x 23

hoogtee circa jo

ss zijkant rechterschouder:

11 Pen Haag 1935: Amsterdam

ss achterzijde plint: H. Wezelaar

NN H.W. Stöxen & Zoon, Leiden

Wczelaarr 1935

1935c:: Amsterdam 1936a;

BB Binder & Schmidt, Haarlem

rr particuliere collectie

BB Binder & Schmidt. Haarlem

Groningenn 1936: P e n Haag 193":

[19.3"].. Batardv Frères&Cie.

O pp 2

Amsterdamm ig^Sh: Amsterdam

Brussell [1946"]

cc particuliere collecties

1940-1941:: Laren 1980:

Opp 2

193"jbrons s

GG erven kunstenaar

Denn Bosch 19S6

cc verblijfplaatsen onbekend

433 x 26 x 29.5

1.. Veth is/10,'1935: Koomen

O p m z i e o n d e r o cc 53

GG erven kunstenaar

ss rechter zijkant: Wezelaar 193-

199 ƒ 10,' 19 35: H J ü^sdif Courant

Ziee afb. p. 91

11 cat, tent. Groningen 1936, nr. 24:

lii H.W. Stöxen & Zoon. Leiden

2l.'jo.'jyy is: eaLlcllt, Amsterdam

AA Ai.0.8,1^/1936; P.A.B. 4/12 '1936;

ff Koninklijke Ahold. Zaandam

1955c,, nr. 19; Abas 1-/11/1935;

cat.. tent. Amsterdam i93 - a, nr. 99:

[.. Algemeen i iandchblad 28/5/193":
Dee Zadiilandfr 28/5 ; 193"

58.. MdtfJiieu Wiegman [kop]

Lngelmann 22,.'11,'193s; cat. tent.

193511 terracotta

Violaa 16/1/19 3": Sanders

63.. Albert Heijn [borstbeeld]

miiiw;

Opmm Albert Heijn (1865-19451.

P e nn Haat;, ; Rotterdam/Amsterdam

hoogtee circa 35

Abass 23/1/193"; Ai'onjpüit 4/5/193":

1936.. nr. 122; car. tent. Groningen

HH La. Mesterom. Bunde

HaagscheHaagsche Courant 10/5/193-; De

oprichterr van het naar hem

193d.. nr. 19: J.I'I'LJSL/I DdgbldJ

rr verblijfplaats onbekend

Gruvterr 8/5/193": De Maasbode

genoemdee kruideniersbedriji

9.'2;; 19$-; cat. tent. Amsterdam

LL Vanden Lerenbeemt 1936

8/8/193";; NRC 22/12/193": cat. tent.

i93~b,, nr. 99: Slagter 193". 428-429:

(omslag);; Engelman 8/6/1936;

Amsterdamm 1938a, nr. u-a: \'iola

Braatt 2o,1:.'1940: cal. tent. Laren

cat.. tent. Groningen 1936. nr. 23:

23/1/1938:: c;.K. 29/1/193S: Niehaus

193-|brons s

1941.. nr. - : cat. tent. Zwolle i y "

A.M.I).. 8/10/1936; J.H. "/lo/l9!6:

20/1/1938;; Sanders 22/1/1938: cat.

00 50

64.. Albert Heijn [portretreliéf]

nr.. "8; Lsser/Boon 19S0,39;

Lirüistfjj Dagblad 9/2/193-;

tent.. Amsterdam 1938b. nr. -9:

ss rechtsonder: HAV.'3-

cal.. tent, I.aren 1980,111". (8

cat.. tent, Amsterdam 193:^,

Leviticuss 1940,33; cat. tent.

BB H.W. Stöxen & Zoon, Leiden

11 P e n Haag 193s: Amsterdam

nr.. 101: NRC 18/2/193-: cat. tent.

Amsterdamm 1941, nr. 223a: cat.

[193"],, Binder & Schmidt, Haarlem

1955c:: Den Haag/Rotterdam; 1

Larenn 1941, nr. 14

tent.. Laren 1941, nr. 10: De Schouw

O pp 2

Amsterdamm 1936; Groningen 1936;

'i'' Amsterdam 1936b: Groningen

19422 nr,~, 159; cat. tent. Antwerpen

cc Koninklijke Ahold, Zaandam;

Amsterdamm i93"b; I.aren 1941:

1936;; Amsterdam 193-a: Laren 1941

1950,, nr. 83: cat. tent. Amsterdam

verblijfplaatss van één exemplaar

Zwollee 195": I.aren 1980 (gips-

OpmOpm Matthieu Wiegman (1886-

1951,, nr. 92: cat. tent. Groningen

onbekend d

model) )

1971),, schilder

1954,, nr. 99: Lsscr/Boon 1980,39;

LL cat. tent. Laren 1941, nr. 26

Oppj?? Helena ('Leny') Nedervcen.

OpmOpm zie afb. p. 8"

cat.. tent. Laren 1980, nr. 69;

ïï Laren 1941 (gipsmodel)

Vanbeselaercc 1982.248; Plantenga

Opmm zie onder oc 63

dochtervann de cabaretier Alex de
Haass (pseudoniem van Alexander
Nederveen) )
5".. Frankje [borstbeeld]

^.CiéWiegers^.CiéWiegers

[kop]

1983,13 3
65.. B.H. Vroom [borstbeeld]

193511 gips

TT Groningen 1936: Amsterdam

afmetingenn onbekend

193-3;; Den Haag 193-: Amsterdam

193"|brons s

rr

1938a;; Amsterdam 1938b;

hoogtee 46

verblijfplaatsonbekend

1935|brons s

1.. cat. Amsterdam 1935c, nr. 21:

Amsterdamm 1941; Laren 1941;

BB Binder&Schmidt,Haarlem

28.5x230x16.5 5

H.v.CC 18/11/1935; Niehaus 21/11/1935

Antwerpenn 1950: Amsterdam 1951;

cc particuliere collectie

ss achterzijde, rechts:

TT Amsterdam 1935c

Groningenn [954; Vlaardingen 1954:

11 De Gruytcr 8/5/193:';

Wczelaarr 1035

Opmm Gé Wiegcrs. echtgenotee van

Hilversumm i960; Laren 1980;

NRCC 5/5/193": HiiagscheXouram

BB Binder & Schmidt. Haarlem

dee schilder Jan Wiegcrs

Amsterdamm 1983

10/5/193";; Van den F.erenbeemt

[1935],, HAV. Stöxen & Zoon,

Geenn afbeelding beschikbaar

Opmm in 1940 aangekocht doorliet

1938,, cat. tent, Rotterdam 1938,

Leidenn [1939]. Maarten Smit,

Stedelijkk Museum. Amsterdam;

109:: P.A.B. 5/10/1938: Leviticus

Brummen n

inn 1984 aldaar gestolen, in 1986

1940.34;; cat. tent. Amsterdam

doorr de verzamelaar Ben Beijer

1940-1941:: DfTeIfgrL3fl/'6/i/i94i;cat.

60.. Hellen Ouwerslool [borstbeeld!

O pp 4

1936|brons s

ee Centraal Museum. Utrecht:

344 x 28x 21

aangebodenn aan het museum,

tent.. Laren 1941. nr. 9

particulieree collecties en erven

ss achterzijde linkerschouder:

datt hei niet wilde terugnemen;

TT Den Haag 193"7: Rotterdam 1938

kunstenaar r

Wezell aar

naa de dood van Beijer in de kunst-

(gipsmodel);; Amsterdam 1940-

11 F.lout i5;'io/i9ïs: Veth [5/]0/1935:

BB Binder & Schmidt. Haarlem

handell terechtgekomen

1941;; Laren 1941 (gipsmodel)

cat.. tent. Amsterdam 19.35c, nr. 18;

O pp 2

Ziee afb. p. 96

Opmm Bcrnardus Hendricus ('Ben')

Abass 1-/11/1935: H.v.C. 18/11/19:35:

ee particuliere collectie: verblijf-

Vroomm (1884-1961), mede-eigenaar

Niehauss 21/11/1935: cat. tent.

plaatss van één exemplaar

vann het warenhuis Vroom &

Amsterdamm iQ36a.nr. 120:

onbekend d

Dreesmannn en kunstverzamelaar

P cc Bois 16/4/193Ó: Viola 19/4/1936:

11 cat. tent. Amsterdam 1936a,

N.. 24/4/1936; cat. tent. Groningen

nr.. 119: cal. Groningen 1936, nr. 21;

1936.. nr. iS: A.M.1x8/10/193(1:

LcidschLcidsch Dagblad 9/2/193"

LeidschLeidsch Dagblad 9/2/193":

TT Amsterdam 1936a: Groningen

cat,, tent. Amsterdam 1938b,

1936;; Amsterdam 1940-1941

;;

56 6

60 0

63 3

'<: '<:

64 4

:i

-3.. Pfis.van Ommeren Monument.

Boonn 1980.16.41: cat. tent. Laren

rr Venene' 1938 (gipsmodel):

i93~|| Franse kalksteen

1980,, nr. 31: vlg. Amsterdam

Rotterdamm i93S;Rorterdam 193S-

RotterdamRotterdam [ontwerp]

Soo x 60 x 40

(Sothebvv Mak van Waayi

1939;; Amsterdam 1940-1941: Laren

I938-I940|gips s

c.. gemeente Den Haag (opgesteld

i"-iS/!ri98i.nr.. "24a; Hannema

1941:: Basel 1946; Kopenhagen

11.55 x isx 14 [voetstuk]

aann de Europaweg. Zoetermeer)

1982.. [6 (nr.-3): Koopmans 199"

1946:: Helsinki 1946: Den Haag

ff bet ontwerp is grotendeels ver-

i.. AvonJpi^i r ' y i y r : Algemeen

13--238:: vlg. Amsterdam

1951:: Arnhem 1954; Enschede 1956:

lorenn gegaan: alleen het ontwerp

H J H J W S M J JJ i5:tj.'i93"; I'.T.T. Nietnvs

(Christie's)) 4;'6/i99~. nr. 258;

Amsterdamm 1963; Laren 1980

vann het voetstuk met de vier

191~.. 2^-28: Rozendaal4, ; 3.'1938:

Tavernee e.a. 2001.390.391,434

Ojirnn zie alb. p. 96-97

allegorischee reliëfs is behouden

OKK & w Mededelingen ():i'\<)^

tt Venetië 1938; Rotterdam 1938;

Oj'1111 Johannes T h c o d o o r d e Visser

Rotterdamm 1938-1939; Amsterdam

1.185--1932).. minister, predikant,

1940-1941;; Laren 1941; Amsterdam

volksvertegenwoordigerr en

1942;; Sase! 1134(1; Kopenhagen

publicisi i

1946;; Helsinki [946; Den Haag

66.. Dr. I.Th, de Visser [borstbeeld]

6-,, Dolfijn [scheepsroerversiering]
i<>3"" I gepolychromeerd teakhout

193-- I brons

1.. HetVWfc 22:12/1938:
NRCC 23/5/]9313: De Rotterdammer

r,r, x 20 xS

23/5'' 1939: Hfr Volk 2 Ï / Ï / I Q I O :

ss linkerzijde plint: Wezelaar

DeDe Telegraaf 30:4/1940; Mieras 1951,

rr particuliere collecties (drie

r66;; Koopmans 199". 251-252

Amsterdamm 1963: Laren 1980

exemplaren):: verblijfplaats van

Opmm zieafb.p. 113 (voetstuk: p. 49)

ÖpmÖpm zieafb.p. 9"

driee exemplaren onbekend
r.. erven kunstenaar

69.. Xegeriii
193"[brons s

68,, .Vger

o .. Hoe
19388 | terracotta

19S1:: Arnhem 19^4: Enschede 1956;

circaa 100 x 100 X 50
("" particuliere collectie

(collectiee erven kunstenaar)
-

19399 | Franse kalksteen (cuville).

plarenn zijn in 1944 gebakken

terracoll ut
1200 x 49 x 65

4S.55 x 13,3 x 9,5

ss linkerzijde plint: Wezelaar

-4.-4. Moeder en kind

ÖpmÖpm drie (wit bakkende) exem-

"i.Hjrft'feijn n

ss op plint, linksachter: Wezelaar

46.55 x 12,S" x [()

[>>[>> Valsuani, Parijs

19388 | brons

IÏÏ [terracotta] Goedewagen.

ss rechterzijde plint: Wezelaar

Opp 6

1033 x 38x35

Gouda a

iii V a l s u a n i . I'arijs

cc Museum BoijmansVan

ss rechterzijde plint: Wezelaar

cc gemeente Amsterdam (kalk-

Op..

Beuningcn,, Rotterdam: Museum

HH Valsuani, Parijs

steen,, opgesteld in de Gerrit van

cc Museum Roijmans Van

voorr Moderne Kunst, Arnhem;

ee particuliere collectie

derr Veenstraat. hoek Rubens-

Beuningcn,, Rotterdam: Museum

particulieree collecties

GG erven kunstenaar

straat);; Amsterdams Historisch

voorr Moderne Kunst, Arnhem;

c;; erven kunstenaar, Hannema-

1,, Hei Volk 15/9/1938:

Museumm (terracotta)

particulieree collecties

Dee Stuers Fundatie, Heino, en

brochuree H Al. 1939.4. if>;

cc Drents Museum, Assen

c;; erven kunstenaar. Hannema-

particulieree collectie

cat.. lent. Amsterdam 1940. nr. 1-5:

LL Algemeen Handelsblad 13/9/1939:

Dee Stuers Fundatie. Heino.en

1.. Van Gelder 1938.1.0.301;

Niehauss 23/1/1940: NRC 26/1/1940;

Algemeenn Handelsblad 5/12/1939:

particulieree collectie

Hammacherr 1938,32": Hover 1938;

Wolff 17/1/1940; Niehaus 6/1/1941;

cat.. tent. Amsterdam 1940-1941;

II Van Gelder 1938,1.0.301:

cat.. tent.Laren 1941, nr. 29;
AlgemeenAlgemeen Handelsblad-J2J191&; NRC"
L.. 31/12/1941: Koopmans 199", 236;
11/2/1938;; Het Vaderland i<ij2! \y$S:

H a m m a c h e rr 1938, u - Hoyer 1938:

cal.. tent. Venetië 1938, nr. -5; cat.
AlgemeenAlgemeen Handelsblad^! 2! tvtë; NRC
tent.. Rotterdam 1938, nr. 111; P.A.B.
III ,'2/1938: Het Vjulerltind 15/2/1938;
cat.. rent. Venetië 19 38, nr. "4:

5/10/1938:: cat. tent. Rotterdam

Tavernee e.a. 2001,395

L.. 31/12/1940; DeGruyter 3/1/1941;
Niehauss 6/1/1941; Boeken 1941,
224-225;; cat. lent. Amsterdam

11 Amsterdam 1940; Amsterdam

1941,, nr. 222; Gerber 1941.106;

1940-1941;; Laren 1941

cat.. tent. Laren 1941. nr. 27: Braat
1942,, 9 0 - 9 1 : cat. teut. E i n d h o v e n

cal.. lent. Rotterdam 1938, nr. n o :

1938-1959,, nr. -o; Hannema 1939,3:

P.A.B.. 1/10/1938: cat. tem.

Leviticuss 1940,32: L. 31/12/1940:

Rotterdamm 1938-1939."''. "o;

cat.. lent. Laren 1941, nr, 23:

1938|brons s

19so.. nr. 272; cat. tent. Antwerpen

Hannemaa 1939.3: Leviticus 194a.

DeGruyterr 3/1/1941: Niehaus

hoogtee circa 100

1950,, nr. 82: cat. tent. Den Haag

32;; L. 31/12/1940: cat. tent. Laren

6/1/1941;; Niehaus 1942,242; vis.;.

ss linkerzijde plint: Wezelaar

1951,, nr. 251; cat. tent. Brussel/Luik

1941.. nr. 23; DeGruyter 3/1 ,'1941;

Amsterdamm (E. Muller & Co)

RR Valsuani. Parijs

1952,, nr. 163: cat. tent. Groningen

Niehauss 6/1/1941; cat. tent.

27/4/1944,, nr. 615: cat. lent. Basel

cc particuliere collectie

1954.n1.97:: cat. tent. Leiden I9S6,

Amsterdamm 1942. nr. 121: Niehaus

1946.. nr. 90: cat. tent. Helsinki

1.. Hft Volk 15/9/1938;

nr.. 36: cat. tent. Wormerveer 1958,

~2.Danseres ~2.Danseres

1949,, nr. 98; cat. tenl. Kopenhagen

1942,, 242; cat. tent. Basel 1*346.

1946.. nr. 10-: vlg. Amsterdam

brochuree HAL 1939.8,16:

nr.. 6; cat.tent. Leiden 1960,102:

nr.. 90; cat. tent. Helsinki 1961,

(F.. Muller & Co)

car,, tent. Amsrerdam 1940, nr. 176;

cat.. tent. Arnhem 1966, nr. 245:

nr.. i o - ; vlg, Amsterdam (E. Muller

8-11/6/1948.. nr. 449: Penning

Niehauss 23/1/1940; NKC 26/1/1940;

Esser/Boonn 1980,40; cat. tent.

&& Co) 8-11/(1/1948, nr. 449; cat. tent.

n/8/1951:: Hammacher 1955,42,

Wolff 27/1/1940: cat. tent.

Larenn 1980, nr. 71

Denn Haai; 1951. nr. 249: Penning

afb.. 106; cat. tem. Enschede i9>(',

Amsterdamm 1940-1941; Niehaus

11 Amsterdam 1940-1941;

11/8/1951;; car. tent. Arnhem 1954.

nr.. 158: cat. tent. Amsterdam 1963.

6/1/1*341:: cat. tent. Laren 1941.

Amsterdamm 1941: Laren 1941:

nr,, Q - : Hammacher 1955,42,

nr.. iss: Schilp 1980,20S2: Esser/

nr.. 30: L. 31/12/1941: Koopmans

Eindhovenn 1949; Kopenhagen

aa tli. 106: cat. tent. Enschede 1956.

Boonn 1980.16.41; car. tent. Laren

1997,236;; Taverne e.a. 2001.39s

1950:: Antwerpen i9so;Den Haag

nr.. 158: car, lent. Amsterdam 1963.

1980,, nr. 31: vlg. Amsrerdam (Mak

TT Amsterdam 1940; Amsterdam

1951:: Brussel/Luik 1952: Groningen

nr.. 155: .Schilp 1980, 2052: Fsser/

vann VVaay) iT-iS/n/njSi.nr. "24a:

1940-1941;; Laren 1941

1954:: Leiden 1956: Wormerveer

Hannemaa 1982,16 {nr. -3);

1958;; Leiden i960: Arnhem 1966;

Koopmanss 1997. 23"-2ï8:

Larenn 1980

vlg.. Amsrerdam (Christie's)

Opmzieafb.. p. 101

4/6/199".. nr. 258: Taverne e.a. 2001,
390-391.434 4

243 3

h>, h>,

6().6S S

6--

70 0

"--

-

81.. Riet/e van Wersefi [portretreliëf]

8 .. Borstbeeld van een man

Amsterdamm 1951, nr. 93; cat. tent.

Sr.. Aldegonde [penning]

194aa | lood.brons

Berlijn/Linz.'Recklinghausenn 1955.

19399 | zilver [slagpenning],

28.55 x 31.s x 21.5

nr.. 116; cat. tent. Zwolle 19;-,

iSxx 12,5

brons[penningj j

ss achterzijde rechterschouder:

nr.. 80: cat. tent. Almelo 195-.

ss rechtsonder: w.

oo 6 [zilver], o s [brons]

Wezelaar r

nr.. I Ï Ï ; cat. tent. Wormerveer 1958.

cc particuliere collectie en erven

>> rechtsonder w .

BB HAV. Stoxen & Zoon, Leiden

nr.. 54; cal. tent. Arnhem 1959,

kunstenaarr (drie exemplaren)

- >> Philips van Marmx. lieer um

194111 terracotta

ÜÜ Koninklijke Begeer,

[loodd en brons. 1942], Maarten

nr.. 138: eat. tent. Leiden 1959.

LL cat. tent. Kopenhagen 1950.

Voorschoten n

Smit,, Brummcn [lood, 19S1]

nr.. 158: eat. tent. Etten-Leur 1959,

nr.. 28"; Esser;Boon 1980.44:

O pp onbekend

oPÏ Ï

nr.. i r ; c a t . t e n t . Antwerpen 1961,

cat.. tent. Laren 1980, nr. 22

c__ Museum Kempenland,

>o.. nr. 29;; cat. tent, Blaricum

TT Kopenhagen 1950; Laren 1980
Opmm Maria Wilhelmina Franchise

rr Hei Koninklijk Penningkabinet
(voorheenn Lcideni: particuliere

Eindhovenn (loodl: particuliere

1965:: Esser/Boon 1980, i~. 4>:

collectiess en u v e n kunstenaar

collectiess {bronsgietsel, lood)

cat.. tent. Laren 1980. nr. 83:

("Riet')) van Wersch (193?.) een

i.. Begeer 1940, 240-241; Algemeen
c,, e n e n kunstenaar
HandelsbladHandelsblad ii, : "094o; cat. tent. i.. cat. tent. Laren 1941, nr. 20;
Larenn 1941, nr. 33: Van Wessem
Lastt 1 v'j0/194i:Niehaus 5;\i 1942;

Oxenaarr 1981, 240,290-291;

buurmeisjee van Wezclaar in Laren

1988,, i8:Tilanus 2000. (55-iï"

hngelmann 19.'1:1942: cat. tent,

nr.. 96; cal. tent. Haarlem 1994-

TT Laren 1941

Kopenhagenn 1950, nr. 284;

1995.. nr. i r

Opmm Philips van Marnix.hcer

Rosmipp 1950. to: AndriessennjïS".

11 Amsterdam 1940-1941;

vann St. Aldegonde (1S40-1598),

159;; cat. tent. Rotterdam w . nr.

Amsterdamm 1941; Laren 1941:

politicus,, geleerde en schrijver

248:: eat. tent. Leiden i960, nr. 104;

Londenn 1946: Basel 1946:

Lsser.'Boonn 1980.4^: eat. tent.

kopenhagenn 1946; Helsinki 1946:

Larenn 1980. nr. 32; vlg. Amsterdam

Eindhovenn 1949; Amsterdam 1951:

-fi.. M.iJcGrut'! [portretrelief]

Oxcnaare.a.. 1992,263 (nr. 9-9),
524:: cat. tent. Nijmegen 1994,

82.. Mevrouw G. van Werseh [kopj
19411 | materiaal onbekend
afmetingenn onbekend
ee verblijfplaats onbekend
Opmm geen afbeelding beschikbaar
83.. De Eng
194111 steen (anreor.vaurion)

19399 I brons
aff metingen onbekend
BB H.YV. Stoxen & Zoon. Leiden
<< N.\", Confecticlabriek voorheen

(Christie's)) 10/6/1999, nr. 21

Berlijn/Linz/Recklinghausenn 19 s 5:

11 Laren 1941: Kopenhagen 19S0:

Zwollee 19T: Almelo 193-;

955 x 50 x 35
cc boven ingang woonhuis

Rotterdamm 19s - : Leiden i960:

Wormerveerr 1958; Arnhem 1959;

Engwegg 2, Laren

Larenn 1980

Leidenn 19S9; Etten-Leur 1959;

Dee Groot en Co. Amsterdam

Opmm Voorgesteld is John Radecker

Antwerpenn 1961; Blaricum 1965:

[.. Braat 1942,89, 92: cat. tent.
Amsterdamm 1945, nr. 8>6:

(huidigee verblijfplaats onbekend)

(i88s~-i9S"6).. beeldhouwer

Larenn 1980; Nijmegen 1994:

l.. Het Volk 1/-/1939
Opmm M. de Groot, oprichter van
dee naar hem genoemde confect ictabriek k
Geenn afbeelding beschikbaar
—.. fJorstfveU van een vrouw

Haarlemm 1994-1995.
-9.. Joim Riideckcr \kop]

Opmm zie afb. p. ios

1940|brons s
400 x 29 x H
ss in de nek, linksachter:

80.. Klaasje Dijkstra [portretrelief]
19411 | terracotta

Wezelaarr 1940

188 x 14 x ij.5

KK HAV. Stoxen & Zoon, Leiden

ss rechtsonder\v.

19400 | terracotta

O pp 8

BB Beek, Amsterdam

222 x 2~ x 14

ee Kröller-Müller Museum,

cc particuliere collectie en erven

ss achterzijde rechterschouder; \v.

Otterlo;; Stedelijk Museum.

kunstenaarr (vierexemplaren)

ee particuliere collecties (vier

Alkmaar;; Museum Boijmans

11 cat. tent. Kopenhagen 1950,

exemplaren)) en erven kunstenaar

Vann Beimingen, Rotterdam;

nr.. 286; Rostrup 1950,12;

cc |gepolychromeerd] erven

Lranss Hals Museum. Haarlem;

cat.. tent. Laren 1980, nr. 29

kunstenaar r

Museumm voor Moderne Kunst,

11 Kopenhagen 1950: Laren 1980

11 cat. tent. A r n h e m 1949, nr. i8S:

Arnhem;; Drents Museum, Assen:

Opmm Klaasje Dijkstra, dochter

cat.. tent. Kopenhagen 1950, nr. 281;

particulieree collecties

vann R.H. Dijkstra, hoofdredacteur

cat.. A r n h e m 1954,111". 98: cat. tent.

LL eat. tent. Amsterdam [940-1941;

vann het weekblad De Groene

Rotterdamm 195-, nr. 24-: cat,

I... 3i/i2.''i94o; NR08/1/1941:

Amsterdammer r

A m s t e r d a mm i960, nr. 61; cat. tent.

cat.. tent. Amsterdam 1941.ni". 223:

Dee vier exemplaren bij de erven

Utrechtt i960, nr.46; F.sser/Boon

Algemeenn Handelsblad 2/2/1941;

kunstenaarr zijn ongesigneerd

1980.42:: cat. tent. Laren 1980.

Engelmann 20/2/1941: DeGruytcr

Zicafb.. p.109

nr.. i(v. Kraaijpoel 2001,1^, \iy.

29/3/1941:: Kroniek van Kmrst en

cat.. tent. Lelde 2001-2002,17. its

Kuitmiróó (1941) nr. 1-2 (omslag);

11 A r n h e m 1949: Kopenhagen

cat.. tent. Laren 194^ nr. 6;

7950:: Arnhem 19S4: Rotterdam

cat.. tent. Londen 1946, nr. 24;

195-:: Amsterdam i960: Utrecht

cat.. tent. Basel 1946.nr.89;

i960;; Laren 19S0; Eeldc 2001-2002

cat.. tent. Helsinki 1946. nr. 108:

Opmm niet alle exemplaren zijn

cat.. tent. Eindhoven 1949. nr. 9-;

gesigneerd d

Vann Reijn 1949.116: cat. tent.

Hcytingi994,154 4
11 Amsterdam 1945

77 7

-8 8

So o

79 9

84-- Vrouwelijknaakl [staand,
armenn opgeheven]
194111 terracotta, brons
366 x 13 x 8
SS achterzijde plint, rechts:
Wezelaar r
Opp 6
CC particuliere collecties (vijf
terracotta's,, zes bronsgietsels)
1.. vlg. Amsterdam (Sothebv Mak
vann Waay) 17-18/1 r/1981, nr. 727;
cal.. tent. Den Bosch 1986, nr. 12
ii Den Bosch 19S6

88.. Ponyveulen
194111 brons, zink
2"" x 30 x 9

ss achterzijde plint, links: Wezelaar
Opp 14
ff Kröller-Müller Museum. Otterlo
(zink):: Rath & Doodeheefver.
Amsterdam:: particuliere collecties
c.. erven kunstenaar
LL Niehaus 5/1/1942; Van Deene
10/1/1942;; Engelman 19/1/1942:

92.. Het avondtoilet
19422 | terracotta, brons
233 x 8 x 6.5
ss achterzijde plint, rechts: H W.
BB Nel Houtman. Soest
Opp 2
CC particuliere collecties (twee terracotta's,, twee bronsgietsels) en
ervenn kunstenaar (terracotta)
LL cat. tent. Den Bosch 1986. nr. 8
11 Den Bosch 1986

cat.. lent. Kopenhagen 1950.
nr.. 289: cat. tent. Zwolle i95~.

93.. r.'mil Uiden [borstbeeld)

nr.. 81; cat. tent. Etten-Lcur 1959,
nr.. 118: cat. tent. Amsterdam, enz.

19422 | zink
900 x _ 9 x 42

194111 brons, terracotta, zilver

1959,, nr. 12: Oxenaar1981.ni". 661:

04 4
<< Museum Henriette Polak.
Zutphcn;; particuliere collectie
enn erven kunstenaar
LL cal. tent..Arnhem 1963-1964,16,
nr.. 183: Van Kamebeek-van Roven

Esser/Boonn 1980.44: cat. tent.
Larenn 1980, nr. 48: cat. tent. Den

SS achterzijde, rechtsonder:
Wezelaar r

85.. Frankje [portretpenning]

Boschh 1986. nr. 36: Oxenaare.a.
1992.. 263 (nr. 980). 324
TT Laren 1942: Kopenhagen 1950:

1981,104-105;; Van Wessem 1988.18
11 A r n h e m 1963-1964

Dordrechtt 1950-1951: Zwolle 195":
Etten-Leurr 1959: Amsierdam enz.
[959:: Laren 1980; Den Bosch 1986

Opmm zie onder oc 53

Opmm zieafb. p. 124

86.. Frankje [portretreliëf]
194111 terracotta
10x10 0
ss onder zijde, rechts: w
cc erven kunstenaar
1.. cat. tent. Laren 1941, nr. 32;
cat.. tent. Kopenhagen 1950.
nr.. 290: Esser/Boon 1980.53;
cat.. tent. Laren 1980. nr. 34
TT Laren 1941: Kopenhagen 1950:
Larenn 1980
OpinOpin zie onder oc 53
87.. Frankje [borstbeeld]
19411 | gips
39x333 x 22
cc erven kunstenaar
1.. cat. tent. Amsterdam 1941-1942;
Niehauss 5/1/1942: Van Deene
10/1/1942:: Engelman 19/1/1942;
Esser/Boonn 1980,43: cat. tent.
Larenn 1980. nr. 25
11 Amsterdam 1941-1942:
Larenn 1980
Opmm zie onder oc 53
Zieafb.. p. 109

155 H.W. Stöxen & Zoon. Leiden
CC Goois Museum. Hilversum
[inn langdurig bruikleen van
Dee Stad en Lande Stichting!
Opmm Emil Luden (1863-1942).
vann 1912 tot zijn dood voorzitter
vann de Vereeniging Stad en Lande
vann Gooiland, mede-oprichter
vann het Goois Museum

89.. George Hendrik Breitner [horstbeeld]
•942|gips s
800 x 80
CC vernietigd door de kunstenaar
1.. Likker 29/9/1941: Braat 1942.
84.87;; Esser/Boon 1980, i Opmm George Hendrik Breinier
(1857-1923),, schilder
90.. Vrouwelijke tors [staand,
armenn opgeheven]
19422 | terracotta
200 x 8 x 5
cc particuliere collecties (vier
exemplaren)) en erven kunstenaar
l.. cat. tent. Kopenhagen 1950.

94.. Imekevan Son [kop]
19422 | terracotta
344 x 25x24
cc Hannema-DeStuers Fundatie.
Heino;; verblijfplaats tweede
exemplaarr onbekend
LL cal. tent. Zwolle 195". nr. "9:
jaarverslagg Hannema-De Stuers
Fundatiee 1999
II Zwolle 195"
95.. Vrouwelijk naakl [staand]
19433 | brons
1266 x 38 x 32
III Batardy Frèrcs & Cie, Brussel

nr.. 288: cat. tent. Rotterdam 1957,

Opp 4

nr.. 249: cat. tent. Den Bosch 1986.

(( particuliere collecties
1.. cat. tent. Laren 1945; cat. lent.
Amsierdamm 1945, nr. 85";
cal.. tent. Kopenhagen 1950, nr. 2-3:
Esser/Boonn 1980.17.49:
cat.. tent. Laren 1980. nr. —;
V'anbeselaeree 1982.251
11 Laren 1945: Amsterdam 1945:

nr.. 49
TT Kopenhagen 1950: Rotterdam
1957;; Den Bosch 1986
91.. Dr. F. Schmidt Degener [borstbeeld]
194211 gips
hoogtee circa 60
CC vernietigd door kunstenaar
Opmm lrancois Schmidt Degener
(1881-1941).. van 1921 tol zijn dood
hoofddirecteurr van het Rijksmuseum m

Kopenhagenn 1950: Laren 1980
Opmm zieafb. p. 118

247 7

85 5

86 6

87 7

95 5

94 4

95 95

g6.josCroing6.josCroin [kop]
1945II brons

99.. lam
194311 marmer

ios.. Zittende vrouw mei waterkruik
19444 | brons
400 x 2S x 25

355 x 26 x 31

244 x 44 x 20

CC particuliere collectie

cc begraafplaats Duinrust.

BB Batardy Frères & ('ie. Brussel

11 Veth 194". 2: Venema 1980.221

Beverwijk k

CC verblijfplaats onbekend

Opmm )os Croin (1894-1949).

Opmzieafb.. p. 124

Opmm na de bevrijding gegoten

schilder r
97.. Sleenen muur [reliëf]
194511 steen
1222 x 148 x 11
rr particuliere collectie
98.. Lam
1945|brons s
4-- x 49 x 2 2
ss achterzijde plint, rechts:
Wezelaar r
BB Grosman, Arnhem: Batardy
Frèress & Cie. Brussel [1946]
O pp 3
cc gemeente Wijchen; gemeente
II laarlem; particuliere collectie
GG erven kunstenaar (eerste,
groenn gepatineerd, gipsmodel)
enn particuliere collectie
1.. cat. tent. Laren 194s: Forum 4
(1949)) nr. 5/6.226; cat. tent.
Kopenhagenn 1950. nr. 274; Rostrup
1950,11;; cat. tent. Enschede 1951,
nr.. 66: cat. lent. Brussel/Luik 1952.
nr.. 164: cat. tent. A r n h e m 1952.
nr.. 207: cat. tent. Tel Aviv 1954.
nr.. 12: cat. tem. Groningen 1954,
nr.. 96; cat. tent. Berlijn; 1 !.in/;
Recklinghausenn 19ss.nr. 115:
cat.. tent. Utrecht 1957-nr. 21s:
DeDe Groene Amsterdammer i8/i/i9s8;
cat.. tent. Leiden i960, nr. 103:
cat.. tent. Amsterdam 1970, nr. 161:
Esser/Boonn 1980.48: cat. tent.
Larenn 1980. nr. 58
TT Laren 1945: Kopenhagen 1950;
Enschedee 1951; Brussel/Luik 1952;
Arnhemm 1952: Tel Aviv 1954;
Groningenn 1954: Berlijn/Linz/
Recklinghausenn 1955: Utrecht
1957;; Leiden i960: Amsterdam
i9 - o;Laren19S0 0

100.. Dr. D. Herderschee [portretreliëf]
1943|brons s
62.55 x 42 x 3
ss rechtsonder: Wezelaar /1943
BB Batardy Frères &. Cie, Bi usscl
CC Academisch Medisch Centrum,
Amsterdam m
Opmm Dirk Herderschee (18771969).. lector Infectieziekten aan
dee Universiteit van Amsterdam
enn hoofd van de Besmettelijke
Atdeelingg van het Wilhelmina
Gasthuis.. Amsterdam: in 194 inn brons gegoten
101.. Kinderportretje
194311 terracotta
hoogtee circa 30
CC verblijfplaats onbekend
Opmm geen afbeelding beschikbaar

106.. Staandevrouw met boeket [relief]
194411 terracotta
IOXIO O

ss onderzijde, rechts: w
11 particuliere collecties
(driee exemplaren)
io~.. Staand naakt met draperie
19444 I brons
55,55 x 14x8
BB Maarten Smit, Brummen [2000]
Opp 2
cc particuliere collectie en erven
kunstenaar r
GG erven kunstenaar
108.. Poedel
19444 | terracotta
255 x 8,sx 13
CC erven kunstenaar: verblijfplaats
vann twee exemplaren onbekend

io2.. Eekhoorn
1943|brons s
afmetingenn onbekend
BB Bronsgieterij Dam, Amsterdam
cc particuliere collectie
Opmm geen afbeelding beschikbaar
103.}.. Rypperda Wierdsma [borstbeeld]
1943|brons s
afmetingenn onbekend
BB Bronsgieterij Dam. Amsterdam
CC verblijfplaats onbekend
Opmm johan Rypperda Wierdsma
(18-3-vóórr 1943), oud-directeur en
oud-commissariss van de HollandAmerika-Lijn n
Geenn afbeelding beschikbaar
104.)anMuschh [kop]
19433 | gips
boogiee circa 35
CC verblijfplaats onbekend
1.. cat. tent. Amsterdam 1945.
nr.. 855: Leerink 1946. 65. 67
TT Amsterdam 194s
Opmm Jan Musch (1875-1960), acteur

109.. B.F. Ruys [borstbeeld]
194411 brons
afmetingenn onbekend
iii Bronsgieterij Dam. Amsterdam
cc verblijfplaats onbekend
Opmm Bernardus Ewoud Ruys
(1869-?).. firmant van Ruys & Co.
Geenn afbeelding beschikbaar
110.. Mevr. Beeren [kop]
19444 | brons
afmetingenn onbekend
BB Bronsgieterij Dam. Amsterdam
cc verblijfplaats onbekend
LL cat. lent. Laren 1945
TT Laren 1945
Opmm geen afbeelding beschikbaar

... .

249 9

SS T E E N E f i
96 6

MUUR

'~ ~
sk66 6

ijunii 1913 -y.'sei'Veiiiber io4j

99 99

:-'4 4

l::>>

u i .. Jongen met eend
19444 | brons
2500

116.. Willem de Vlugt [borstbeeld]
1947|brons s

119.. Munt [ontwerp]
194-- | terracotta
00 12
<< erven kunstenaar

8 i x 6 o xx 63

-S.55 x85,5x 56

s plint:Wezelaar44
BB De Groot & Van Schie,

ss achterzijde: Wezelaar
IJJ Batardy Frères & Cie. Brussel

Rijsenhoutt [19S0]

CC Amsterdams Historisch

Opp 4
CC gemeente Venlo (opgesteld

Museum m

194-II gips

1.. Trouw 29/4/1946; Jonker 1995. nr.

399 X 22 X II
cc Museum DeGhulden Roos.

671 1
Opmm Willem de Vlugt (1872-1945)vann 1921 tot 1941 burgemeester

aann de Parade): particuliere
collecties s
LL cat. tent. Laren 1945: Esser/Boon

vann Amsterdam

19S0.. i". 46-4-: cat. tent. Laren
1980.. nr. 80: Vanbeselaere 1980.
509-515:: Vanbeselaere 1982. 250:
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. ?~:

117.. De invalide
194-|brons s

cal.. tent. Venlo 1993,71
rr Laren 194s: Laren 1980:

455 x I" x 12

Denn Bosch 1986

BB Grosman, A r n h e m [194"].

OpmOpm zieafb.p. 125

Binderr & Schmidt, Haarlem [1980]

ss op plint, linksachter: Wezelaar

112.. Frits en Arnold Armbrust
[portretreliëfs] ]
19455 | materiaal onbekend
att metingen onbekend

120.. De bevrijding [eerste ontwerp]

Roosendaal l
1.. De Stem van Nederland 10/5/1947;
Lat.. tent. Laren 1980, nr. 10;
Klapwijkk 1998.1-3
11 Laren 1980
Opmm zieafb. p. 179
121.. Lucette [halffiguur]
194-- | klei
hoogtee circa 150

Opp 2
CC Gemeentemuseum. Maassluis
ervenn kunstenaar

CC vernietigd door de kunstenaar
OpmOpm Lucette Bletz-Wezelaar

LL cat. tent. Arnhem 1949- nr. i8 _ ;

kunstenaar r

(199 39). stiefdochter van de

cat.. tent. Kopenhagen 1950,
nr.. 282: cat. tent. Amsterdam 1951,
nr.. 95; cat. tent. Arnhem 1952.
nr.. 2to: Gerretsen 1953-1954.748:

(( particuliere collectie
OpmOpm geen afbeelding beschikbaar

i22.Degitariste e
19488 | terracotta
500 x 36 x 22

cat.. tent. Arnhem 1954- m". 99:
cat.. tent. Berlijn/Linz/Reckling-

ss linkerzijde plint: w .
CC particuliere collecties (twee

00 17,5 [rechthoekige versie:
19XX 11,5]

hausenn 1955, nr. 118: cat. tent.
Rotterdamm 195", nr. 250: cat. tent.

exemplaren)) en erven kunstenaar

ss rechtsonder: \v.

Brussell 1958, nr. 33; De Groene
Amsterdammerr 18/1/1958; cat.

113.Till van Cogh [portret reliëf]
194SS | terracotta

cc particuliere collectie en
ervenn kunstenaar
1.. cat. tent. Venlo 1993.43

tent.. Amsterdam i960, nr. 60;
cat.. tent. Utrecht i960, nr. 45:

11 Venlo 1993
Opmm Mathildc Johanna ('Til')

Esser/Boonn 1980,50-51: cat. tent.
Larenn 1980. nr. 60: cat. tent. Venlo

vann Gogh (1929), dochter van

I993-4? ?

ir.. V.W. van Gogh

TT Arnhem 1949: Kopenhagen
1950:: Amsterdam 1951; Arnhem
1952;; Amsterdam 1953: Arnhem
1954:: Berlijn, Linz. Recklinghausenn 1955: Rotterdam 195";
Brussell 1958: Amsterdam i960:
Utrechtt 1960: Laren 1980:
Venlo1993 3
Opmm zieafb. p. 141

114.. Kruisbeeld
1945|brons s
-9x54x19 9
GG Batardy Frères & Cie. Brussel
C'' particuliere collectie
115.115. )hr. jan SixvanHillegom [borstbeeld]
1946|brons s
CJJ Batardy Frères & Cie, Brussel
hoogtee 45
(( particuliere collectie
Opmm )an Six van I lillcgom (1S911961),, lid van de Raad van bestuur
vann de Amstelbrouwerij N.V.

118.. Henri Polak [kop]
1947|brons s
hoogtee 40

1.. cat. tent. Kopenhagen 1950.
nr.. 283: cat. tent. Enschede 1951.
nr.. 70
ïï Kopenhagen 1950: Enschede 1951
OpmOpm vgl.oc 234
123.. De bevrijding [tweede schetsontwerp] ]
19488 | terracotta
155 x 6 x 12
cc Museum De Ghulden Roos.
Roosendaal l
11 Klapwijk 1998.1-3
Opmm vgl.oc 124,129,13?
124.. De bevrijding [verworpen
uitvoeringg eerste ontwerp]
19488 | gips
1422 x 165 x 65
CC vernietigd door de kunstenaar
11 cat. tent. Arnhem 1949. nr. 184:

BB Batardy Frères & Cie. Brussel
cc De Burcht Vakbondsmuseum,
Amsterdam m

Klapwijkk 1998.1-3
TT Arnhem 1949

LL Het Vrije Volk 22/2/1947
OpmOpm Henri Polak (1868-1943),
oprichterr van de Algemeene
Nederlandschee Diamantbewerkersbondd (A N D B)
OpmOpm zieafb. p. 142

Zieafb.p.. 138

Opmm vgl.oc 123.129.133

m^m^rr' '

„.. . '

: ii

;

1IS S

Ü.N N

123 3

124 4

116 6

Nwi i

i2>> Leo Geste! [kop]
1949|brons s
p x : 6 xx 34
ss achter linkeroor: Wezelaar

Denn Helder i960; Den Helder 1961:
Leeuwardenn 1964: Dordrecht 19^0:
-

128.. Liesbeth [borstbeeld]

iïi.EdudrdMauritsMri;erss [kop]

19499 | brons

1950|brons s
hoogtee 33

Haarlemm i9 o; Laren 19S0;

466 x 28 x 30

Nijmegenn 1994

ss achterzijde rechterschouder:

ss linksachter: Wezelaar

O pp 4
rr Stedelijk Museum. Amsterdam;

OpmOpm Leo Gestel (1881-1941).

\Vezelaar1949 9

133 Binder & Schmidt, Haarlem

schilder r

cc Gemeentemuseum. Maassluis

tt Universiteit Leiden

Franss Hals Museum. Haarlem;

Zieafb.. p, 143

LL cat. tent. Kopenhagen 1950.

<,, [gepatineerd] particuliere

nr.. 2-8; cat. tent. Enschede 1951,

collectie e

Instituutt Collectie Nederland,

nr.. 69; cat, tent. Den Haagigsi.

1.. Het Vrije Volk 19,'9; 1950;

plaatss van één exemplaar

19499 [terracotta

nr.. 253; Utrechts Nieuwsblad

Slagterr 1950.2-6-277; Slagter

onbekend d

211 x 6 x 12

1S,•'S/11 y51: cat. tent, Brussel/

13/1:1951:: cat. tent, Den Haag 1951,

[.. Algemeen Handelsblad -,,'12,1949:

ss rechterzijde zetel: w.

Luikk iys2.n1.166: eal. lenl.

ui'.. 254: Slagter 18,1/1958; cat. tent.

Hett Vrije Volk 5ƒ12; 1949: cat. tent.

cc particuliere collectie (twee

Arnhemm 1952. nr. 208; cat. tent.

Arnhemm 1952, nr. 211; cat. tent.

A r n h e mm 1949. nr. 186: cat. tent.

exemplaren)) en erven kunstenaar

Arnhemm 1954, nr. 100: cat. tent.

Arnhemm 1959, nr. 140: Ekkart 19-4.

Amsterdamm 1949, nr. 33; cat. tent.

11 cat. tent. Kopenhagen 1950.

Zaandamm 1955. nr. 54; De Groene

nr.. 379; Esser/Boon 1980,55: cat.

Eindhovenn 1949. nr. 96: cat. tent.

nr.. 285; Rostrup 1950. '3:

AmsterdammerAmsterdammer 18/1 ƒ 1958:

tent.. Laren 1980. nr. 12

Kopenhagenn 1950, nr. 2"6;

cat.tent.. Rotterdam 19s-, nr. 252

cat.. tent. Leiden 1959. nr. 15-;

TT Den Haag 1951; Arnhem 19S2;

Nederland-N'oord-Europaa 3 (i95<D

TT Kopenhagen 1950; Rotterdam

cat.. tent. Diepenheimi98s.nr. 24

Arnhemm 1959: Laren 1980 (gips-

afl.. 1. 2i;Thiencn 1950. pl.7-,'1:

[95--

TT Kopenhagen 1950:Enschede

model) )

cat.. tent. Enschede 1951. nr. 68;

OpmOpm vgl.oc 156

1951:: Den Haag 1951; Brussel/Luik

OpmOpm Eduard Maurits Meijers

1952;; Arnhem 1952: Arnhem 1954;

(1880-1954),, hoogleraar Rechten

Zaandamm 1955: Leiden 1959:

aann de Rijksuniversiteit Leiden

Diepenheimm 1985

Zieaib.p.. 142

Amsterdam,''Rijswijk:: verblijf-

:i6.. Zittende vrouw

cat.. tent. D o r t m u n d 1951. nr. 15:
cat.. tent. Den Haag 1951, nr. 252:
cat.. tent. Brussel/Luik 1952, nr. 165:
cat.. tent. Groningen 1954. nr. 98;
cat.. tent. Z a a n d a m 1955. nr. 52;
cal.. tent. Amsterdam 1955. nr. 135;

12~.. Danseres
19499 | brons
799 x 36 x 46
ss linkerzijde plint: Wezelaar

Ofimm Elisabeth ('Liesbeth')
Wczelaar-Dobbelmannn (191-),
beeldhouwsterr en tweede

H a m m a c h e rr i9ïs. 4-> afo. 105:

Opp 4
cc Museum voor Moderne Kunst.

echtgenotee van de kunstenaar
Zieafb.p.. 142

cat.. tent. Berlijn/Linz/ Reckling-

Arnhem:: Werkspoormuseum,

hausenn 1955. nr. 117; cat. tem.

Amsterdam;; verblijfplaats van

Enschedee 1956. nr. 159; cat. lent.

tweee exemplaren onbekend

Rotterdamm 195- nr. 251; cat. tent.

cc erven kunstenaar: verblijfplaats

129,, De bevrijding [tweede ontwerp]
[9499 | Franse kalksteen

132.. Masker
19500 | terracotta
afmetingenn onbekend
cc vernietigd door de kunstenaar
I;J.. De bevrijding
195111 Franse kalksteen (vaurion)

Utrechtt 19s.-, nr. 217:

tweedee gipsmodel onbekend

hoogtee 5}

1455 x 101 x 50

cat.. tent. Brussel 1958, nr. 34;

LL cat. teni. Kopenhagen 1950,

CC Museum De Ghulden Roos,

cc gemeente Roosendaal

cat.. tent. Arnhem 1959. nr. 139:

nr.. 2-5: cat. tent. Enschede 195'-

Roosendaal l

(opgesteldd in het Burgemeester

vig.. Amsterdam (Mak van Waay)

nr.. 6-; cat, tent. Arnhem 1952.

1.. Klapwijk 1998.1-3

("oenenn park)

9,'"''1959'' n r - 3 4 o ; cal. tent.

nr.. 2U9; cat. tent. Cu.rac.ao;'

Vgl.occ 123,124. iiï

Stuttgartt 19,9. nr. 31: Haarlemsch

Willemstadd 1954. nr. 43; cat. tent.

DagbladDagblad n.17/19 59: cat. tent.

Almeloo 1954. omslag, nr. ~i:

Leeuwardenn [964. nr. 62: cat.tent.

cat.. tent. Zaandam 1955. nr. 53:

1950|brons s

Dordrechtt 1970. nr. 21; cat. lent.

cat.tent.. Den Haag 1958: cat. tent.

> Ï XX i l X 2 2 . 5

Hammacherr 1955, omslag, 42-43,

Haarlemm 1970, nr. 4 m : F.sser/Boon

DenDen Bosch 1986, nr, 52

ss achterzijde rechterschouder: w.

afb.. 108; Rapport 1978. 24-25,119:

LL Van Gurp 19/4/1951; Dt'Maasbode
5:5/1951:: Brabants Nieuwsblad

130.. fan KaIf[borstbecld]

7:5/1951:: Hendriks 1952,
218,220;; Van Reijn 9/6/1955:

1980.. 52: cat. tem. Laren [980.

TT Kopenhagen 1950:Enschede

BB Binder& Schmidt, Haarlem

Esser/Boonn 1980,19,56:

nr.. 87: Vanbeselaere 1982. 253:

1951:: Arnhem 1952, nr. 209;

cc Centraal Museum. Utrecht

cat.. tent. Nijmegen 1994.101,121

Curasao/Willemstadd I9s4: Almelo

[bruikleenn van Instituut Collectie

Klapwijkk 1998,1-3
OpmOpm vgl.oc 123.124-129

11 A r n h e m 1949: Amsterdam 1949;

1954:: Zaandam 19ss; Den Haag

Nederland,, Amsterdam/Rijswijk]

Zieaib.p.. 151

Eindhovenn 1949: Kopenhagen

1958:: Den Bosch 1986

GG erven kunstenaar
134.. Staand naakt

1950:: Enschede 1951; D o r t m u n d

11 cat. tent. Delft 1954-1955,

1951:: Den Haag 1951: Brussel/Luik

nr.. 416; cat. tent. Arnhem 1955:

1952|brons s

j9S2;; Groningen i9ï4l Z a a n d a m

eat.. tent. Utrecht 1957, nr. 216:

9"" x 27 x 21

1955;; Amsterdam 1955: Berlijn,'

eat.. tent. Utrecht 1961.ni'. 212

BB Binder & Schmidt, Haarlem

Linz/Recklinghausenn 1955;

TT Delft 1954-1955: Arnhem 1955:

[1952],, Maarten Smit. Brummen

Gorinchemm 19s5: Enschede 1956:

Utrechtt 1957; Utrecht 1961

Opp 2

Rotterdamm 1957; Utrecht 19s"7:

Opmm Jan Kalf (1873-1954), van 1918

ee particuliere collectie en

Brussell 1958; A r n h e m 1959:

tott 1939 directeur van het Rijks-

ervenn kunstenaar

Haarlemm 1959: Stuttgart 1959;

bureauu voorde Monumentenzorg

1.. cal. tent. Den Bosch 1986. nr. 51

Zieafb.p.. 142

ll Den Bosch 1986
OpmOpm zieafb.p. 152

22 S3

[26 6

129 9

[30 0

.;_ _

[.'S S

131 1

132 2

135.. Di?zorg [ontwerp]
19522 | terracotta
35.55 x 13.5 x-.s
<< A m s t e r d a m s Historisch
Museum m
1.. cat. tent. Laren 1980. nr. 14
rr Laren 1980
OpmOpm vgl.oc 143
136.. Zittende vrouw
1953|brons s
1-55 x 62 x 109
ss achterzijde: Wezelaar
lii Binder & Schmidt, Haarlem
cc Kröller-Müller Museum. Otterlo
[bruikleenn van Instituut Collectie
Nederland.. Amsterdam/Rijswijk]
1.. Nieuwe Haagse Courant 30/3/1954;
HetHet Parool 30/3/1954; De nieuwe Dag
51/3/1954;; Her Parool 6/4/1954; Buijs
7/4/1954;; cat. tent. Amsterdam
1954:: cat. tent. Arnhem 1954.
nr.. 101; Kroniek van Kunst en Kuituur
155 (1954) 5. 9i: Hammacher 195s,
42-43.. aib. 107; cat. tent. Leiden
1956.. nr. 37; cat. tent. Assen 1974:
Oxenaarr 1981. nr. 662. p. 291:
Thobenn 1981; cat. tent. F.nschedc
198s s
rr Amsterdam 1954; Arnhem 1954:
Lissee 1954; Leiden 1956: Assen
19-4:: Enschede1985
Opmm vgl.oc 126
Zieafb.p.. 155
13-.. Reebok [ontwerp]
1953|brons s
3-- x 31 x 11
ss o p plint, rechtsachter: w.
BB Maarten Smit, Brummcn
O pp 6
cc mr. FJ. Haffmans. Utrecht:
particulieree collecties en erven
kunstenaar:: verblijfplaats van
éénn exemplaar onbekend
11 Esser/Boon 1980.59: cat. tent.
Larenn 1980. nr. 13; Yanbcselaerc
1982.. 259: cat. tent. Den Bosch
1986.. nr. 38
TT Laren 1980; Den Bosch 1986
Opmm vgl.oc 146

138.. Ijmuidervisser [kop]
'953|brons s
255 x r x 21

11 Amsterdam 1955: Parijs 1956:
Antwerpenn 195 - : Brussel 1958:
Etten-Leurr 1959: Amsterdam i960:

111 Binder & Schmidt, Haarlem
O pp 2

Utrechtt i960: Laren 1969: Den

CC Frans Hals Museum, Haarlem:
particulieree collectie
c,c, erven kunstenaar
LL cat. lent. Laren 1980. nr. 1
TT Laren 1980
OpmOpm vgl.oc 139-142.14s

Opmm vgl.oc 138-141,145

139.. Ifslandsevisser [kop]
1953|brons s
222 x is X 1"
CC particuliere collectie
1.. cat. tent. Berlijn/Linz/
Recklinghausenn 195s. nr. 119:
Rotterdamm iys~. nr. 254:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 24
11 Berlijn/Linz/Recklinghausen
1955:: Rotterdam 195 - : Laren 1980
Opmm vgl.oc 138.140-142.14s
140.. Vissersgedenkteken [ontwerp]
19533 I gips
433 x 21,5 x 16,5
CC erven kunstenaar
LL Hei Parool 24/6/1953:
Dee Tijd 24/6/1953
Opmm vgl.oc 138.139.141-14^- US

Boschh 1986: Haarlem 1994-1995

143.. De zorg
1954|brons s
hoogtee 360
ss achterzijde plint, links w .
BB Bousquet. Parijs (vergroting):
Binderr & Schmidt. Haarlem
cc voormalig hoofdkantoor Rijksverzekeringsbank,, Stadionweg/
Apollolaan,, Amsterdam
LL Hei Parool 12/3/1953; He! Parool
13/3/1953;; DeTelegraaj 29/7/1954;
Redekerr 31/7/1954; DeGroene
AmsterdammerAmsterdammer 18/1/1958; Van Fs
1963;; cat. tent. Wageningen 1963.
nr.. 71; Soeren 1966. omslag: Esser/
Boonn 1980.19.58: Lagerweij-Polak
1992.11-11 Wageningen 1963 (gipsmodel)
Opmm vgl.oc 135
Zicafb.. p. 1-3. i"9
144.. De Vi'liiuï |relief]
19544 | klei
afmetingenn onbekend
CC vernietigd door de kunstenaar

141.. Ijmuidervisser [kop]
195311 gips
all metingen onbekend
cc particuliere collectie
Opmm vgl.oc 138-140.142.145
142.. Vtssersgedenfetefeen [model]
1954|brons s
i i o xx 3 5 . 5 x 4 -

KK Binder& Schmidt. I laarlem
cc Sara Lee, Utrecht
oo [gepatineerd] erven kunstenaar
LL Het Parool 24/6/1953: De Ti/d
24/6/1953:: cat. tent. Parijs 1956.
nr.. 116: cat. tent. Antwerpen 195",
43.. nr. 413: cal. tent. Brussel 1958.
nr.nr. 35: cat. tent. Etten-Leur 1959.
nr.. 116: cat. tent. Amsterdam i960.
nr.. 59: cat. tent. Utrecht 1960.
nr.. 44: cal. tent. Laren 1969.
nr.. 402: cat. tent. Den Bosch 1986.
nr.. 39; cat. tent. Haarlem 19941995.. nr. 137

145.. Vissersgedenfetefeen
1955|brons s
hoogtee 290
133 Bousquet. Parijs (vergroting):
Binderr & Schmidt. Haarlem
cc gemeente IJ muiden (opgesteld
inn de Vissershaven)
LL Trouw 24/6/1953; Hei Parool
24/6/1953:: I-r- 30/9/1953: J/muider
CourantCourant 30/9/1953: Andriessen
23/1/1954:: He! Parool 4/11/1954:
Brinkgrevee 1954: cat- tent.
Amsterdamm 1955. nr. 135: Kroniek
vanvan Kunsten Kultuur 15 (1955) 4.
omslag:: IjmuiderCourant 8/7/1955:
Vann Beek 8/7/1955; Hammacher
1955.43,, afb. 109: cat. tent. Arnhem
1955,, nr. 1-9: Van Schendel 1958:
cat.. tent. Brussel 1958: Holland
Heraldd april 1968.5; Esser/Boon
1980.19.60-61:: Schilp 1980, 20502051:: Vanbeselaere 1982. 260;
Beks/Wijnbergg 1983.55
Opmm vgl.oc 138-142
Zieafb.p.. 156

136 6

144 4

137 7

i*S S

142 2

143 3

14^ ^

HO O

Nederland.. Amsterdam'Rijswijk
153.. De Griekse boerin
(opgesteldd bij het Blculand
195SS | brons
Ziekenhuis..
Bleulandweg,
Gouda);
4
"" x 20 x 13
I j OO X IOC.) X 4 I
gemeentee 's-1 iertogenbosch
ss linkerzijde plint: Wezelaar
BB Bousquet. Parijs (vergroting):
(opgesteldd in het Zuiderpark)
BB Binder & Schmidt, Haarlem
Binderr & Schmidt, Haarlem
1.. Delf se Courant 1/6/1957; Gischler
CC verblijfplaats onbekend
cc gemeente Amersfoort
195-4:: De Volkskrant 14/9 195": cat.
GG erven kunstenaar
(opgesteldd bij de Bergkerk)
tent.. Rotterdam 195-, nr. 256: cat.
LL W.A. |r 13/11/1954; Dagblad
l.cat.. tent. Laren 1969, nr. 4 0 0 :
tent.. Den Haag 1958; cat. tent.
voorvoor Amersfoort 14/11 /1955;
Esser/Boonn 19S0. 66; cat. tent.
AmersfoortseAmersfoortse Courant 14/11/1955: Arnhemm 1958. nr. 326: De Groette
Larenn 1980. nr. 55: Vanbeselaere
AmsterdammerAmsterdammer 18/1/1958:
Brinkgrevee 1957,188: Amersfoortse
1982,, 267; cat. tent. Den Bosch
Hofhuizenn 19/4/1958; Steehouwer
Courantt 8/2/1983; Heelden van
1986,, nr. 40
144 '6,1958: De Maasbode 21/6/1958;
AmersfoortAmersfoort /..].: Colmjon 9/11/2000;
rr Laren 1969: Laren 1980: Den
Redekerr 5/7/1958; cat. tent. Utrecht
Skatingg the city 2001
Boschh 1986
1958-1959.. nr. 46: Sijmons 1958OpmOpm vgl.oc i3~
1959.388-389:: cat. tent. Stuttgart
Ziee a tb. p. 161
154.. «vv-monument [eerste ontwerp]
1959.. nr. 32: Van Beek i960.133:
19588 | gips
cat.. tent. Rotterdam i960, nr. 145:
433 x 16.5 x 15
14-.. De sjaal
Lampeenn Hahndieck 1961.nr.88:
CC erven kunstenaar
1955|brons s
cat.. tent. Amsterdam 1962. nr. 174:
Opmm vgl.oc. 165
199 of 23 [met bronzen
Kruizingaa 1983.181: Kompress
voetstuk]] x 10 x~
1989.3;; Van Wijk 2001.4-. toi
15s.. De verwondering [schets]
O pp 4
11 Rotterdam 195-; Den Haag 1958:
19588 | terracotta
CC particuliere collecties en erven
Arnhemm 1958: Utrecht 1958-1959:
afmetingenn onbekend
kunstenaar r
Stuttgartt 1959: Rotterdam i960:
CC particuliere collectie
1.. Esser/Boon 19S0. 62; cat. tent.
Amsterdamm 1962
l.cat.. tent. Laren 1980. nr. 21:
Larenn 19S0. nr. 45; cat. tent. Den
Opmm vgl. oc 166,171, i~5
Vanbeselaeree 1982.262-265
Boschh 1986. nr. 4: Kraaijpoel 2001.
Zieafb.p.. i6~
TT Laren 1980
i - .. 113: cat. tent. Helde 2001-2002.
Opmm vgl. oc 160,169
17,113 3
Geenn afbeelding beschikbaar
151.. Staande vrouw mei hoed
11 Laren 1980: Den Bosch 1986:

146.. Reebok

1955II brons

Heldee 2001-2002
i48.Lucette[kop] ]
19S511 terracotta
h o o g t ee 33
CC particuliere collectie
11 cat. tent. Laren 1980, nr. 30
TT Laren 19S0
Opmm zie onder oc 121
149.. Lucette [portretpenning]
19555 | terracotta
00 3.6
ss achterzijde: w
CC erven kunstenaar
11 cat. tent. Leiden 1959- nr. 159:
cat.. tent. Arnhem 1963-1964.16,
nr.. 184
11 Leiden 1959: A r n h e m 1963-1964
OpmOpm zie onder oc 121

19577 | brons
499 x 19 x 11
ss linksachter o p plint: Wezelaar
BB Binder & Schmidt, I iaarlem:
Maartenn Smit. Brummen
Opp 8
CC Museum Beelden aan Zee.
Scheveningen:: Instituut Collectie
Nederland.. Amsterdam/Rijswijk
[vermist]:: particuliere collecties
1.. cat. tent. Arnhem 1965-1964.
nr.. 125: cat. tent. Antwerpen 1963.
nr.. 135; cat. tent. YY'agcningcn 1963.
nr.. -3: cat. tent. Laren 1969.
nr.. 398: Esser/Boon 1980.65:
cat.. tent. Laren 1980, nr. 5: cat.
tent.. Den Bosch 1986, nr. 14
rr Antwerpen 1963; Wageningen
1963:: Arnhem 1963-1964; Laren
1969:: Laren 1980: Den Bosch 1986

Zieafb.. p. 162
152.. Schelpenzoekster
150.. De barmhartige Samaritaan [ 11
1957|brons s
1033 x 90 x45
BB Binder & Schmidt. Haarlem
O pp 3
cc Uicrmöhlen & Co, Europalaan,
Utrecht:: Instituut Collectie

19588 | klei
hoogtee circa 120
cc d o o i d e kunstenaar vernietigd
11 Vanbeselaere 1982,262-265
Opmm niet-gebruikt ontwer p voor
occ 169

156.. Rembrand! [1]
19588 | brons
14x~~ x 10.5
ss rechterzijde plint Wezelaar
BB Binder & Schmidt. Haarlem
cc Amsterdams Historisch
Museum m
I.. r.M. 6/7/1968
Opmm Rembrandt van Rijn (16061669).. schilder, tekenaar en
graficus s
Vgl.. oc 188,197-199
157.. JrM.H. Dtimmc [kop]
19588 | brons
ill x 21 x 28.5
tii Binder & Schmidt, Haarlem
Opp 2
(( Werkspoormuseum,
Amsterdam m
verblijfplaatss van één exemplaar
onbekend d
11 De Werkspoor-Courant 45 ('959)
564;; De Werkspoor-Courant 4- (1961)
817 7
OpmOpm Marinus Hendrik Damme Sr
(1880-1961),, directeur en commissariss van de N.v. Werkspoor

i48 8

149 9

ISO O

«-ad d

;

:,<> >

t

158.. Dezangeres
19588 I brons, terracotta
21,55 X7.5 x8.5
BB Van Schie, Rijsenhout;
Maartenn Smit. Brummen
O pp 4
CC Museum Beelden aan Zee.
Scheveningen:: particuliere
collecties:: erven kunstenaar
(terracotta) )
11 Esser/Boon 1980.71:
cat.. tent. Laren 1980. nr. -,~:
Visserr 12/12/1980; cat. tent.
Denn Bosch 1986. nr. 7;
cat.. tent. Florence 1998, nr. 26
11 Laren 1980: Den Bosch 1986:
Florencee 1998
159.. Judith
195811 gips
afmetingenn onbekend

163.. Liesbeth [borstbeeld]
1959|brons s
48x44x32 2

1.. Vanbeselaere 1982. 262-265
Opmm vgl.oc 155. 169
161.. Lex Horn [kop|
1959|brons s
hoogtee 58
rr particuliere collectie
GG particuliere collectie
11 Esser/Boon 1980,70
Opmm Lex Horn (1916-1968).
schilder r
Ziee alb. p. 183

162.. Ir A.}. MijnlieJJ[portretreliëf]
19599 | b r o n s
afmetingenn onbekend

17,55 x 14X 11
cc erven kunstenaar

Wezelaar r
cc particuliere collectie
GG erven kunstenaar

Wezelaarss vaste gipsgieter

LL cat. tent. A r n h e m 1963-1964,12,
nr.. 125: Wertheim 1964,p. I3f;
cat.. tent. Laren 1969, nr. 401;
Esser/Boonn 1980,69:
cat.. ten:. Laren 1980, nr. 72
TT Arnhem 1965-1964:
Larenn 1969; Laren 1980
Opmm zie onder oc 128
164.. Liesbeth [portretpenning]
1959II zwarte was
088
cc erven kunstenaar
Opmm zie onder oc 128
165..

'959|brons s
-0x21x16 6
nn Maarten Smit, Brummen [2000]
(( erven kunstenaar

i9600 | terracotta

ss achterzijde, linksonder:

(( vernietigd door de kunstenaar
160.. De verwondering [voorstudie]

16S.. Gipsgieter Bosch aan het werk

svv-monument
i9600 | brons
hoogtee 260
BB Binder & Schmidt, Haarlem
CC gemeente Amsterdam
(opgesteldd aan de I loofdweg)
1.. De Vakbeweging 30/4/1960;
Verenig!! U 30/4/1960: Blijstra
3/5/1960;; Blijstra 3/6/1960: Prange
2/5/1960;; Esser/Boon 1980.19. -2
Opmm vgl.oc 154
Zieafb.. p . 180

166.. De barmhartige Samaritaan 1111
i9600 | brons
hoogtee i\
uu Binder& Schmidt. Haarlem
Opp 10
cc Museum Hel Catharijneconvent.. Utrecht; particuliere
collecties s
GG particuliere collectie
11 verslag 1960-1964

Opmm J. Bosch was jarenlang

169.. De verwondering
19622 | brons
hoogtee 130
cc bezoekershal hoofdkantoor
A W V B .. Van Alkemadelaan/
Wassenaarseweg,, Den Haag
LL Anoniem, A N W B-gebouw,
indelingenn rechnisehegegevens, z.p
[Denn Haag] z.j. [1962]. 14.17;
Vanbeselaeree 1982.262-265
Opmm vgl. oc 155.160
170.SytseHepkemaa [kop|
19622 | brons
hoogtee circa 35
(( Melkfabriek De Friesche Vlag,
Leeuwarden n
LL LeeuwarderCouranl 14/9/1963:
Frieschh Dagblad 14/9/1963
Opmm Sytse Hepkema (11963).
oprichterr van de Coöperatieve
Condensfabriek'Friesland', ,
Leeuwarden n
vgl.occ 235
171.. De barmhartige Samaritaan [ui]
19633 | brons
1200 x 110 x 6 o
BB BinderS Schmidt, Haarlem
Opp 3
CC Hervormde Kerk. Raalte;
Lucass Ziekenhuis, Apeldoorn;
Mariaa Auxiliatrix Ziekenhuis.
Vcnlo o
1.. cat. tent. Wageningen 1963.
nr.. ~z: cat. tent. Arnhem 19631964,, nr. 125; Leeuwarder Couranl
22/1/1964:: cat. tent. Laren 1969,
nr.. 396: vlg. Amsterdam (Mak van
Waay)) 15/4/1975, nr. 770; De Mars 23
11975),, 28": cat. tent. Vcnlo 1993,

(( UNA N.V. Elcctriciteitscentrale.

Aartsbisschoppelijkk Museum.

Utrecht t
LL Trouw 15/7/1959

Utrecht:: cat. tent. Antwerpen
1963.. nr. 136; cat. tent. Laren 19S0:

OpmOpm A.J. Mijnliefï, president-

nr.. 56; cat. Den Bosch 1986. nr. 19:

directeurr van electriciteitscentrale

11 Antwerpen 1965: Laren 1980:

42-43 3
TT Wageningen 1963: Arnhem

Denn Bosch 1986; Baarn 1993

1963-19644 (gipsmodel); Laren

Pegus s

Opmvgl.nrs.. 150.171,175

1969:: Vcnlo 1993

Zieafb.. p . 167

Opmm vgl. oc 150.166,175

16 - .. Meisje met fiets
i9600 | terracotta
15.55 x 12.5 x 6
cc particuliere collectie

--

:.'--

.64 4

165 5

166 6

167 7

Jk Jk

[69 9

i _ 2.. Johannes de Doper [i]
1963|brons s
5"" x 1 [ x 15

CC Museum De Ghulden Roos.
Roosendaal l
[[ DeVolkskranl 10/7/1962;
cat.. tent. Amsterdam 1964-1965:
cat.. tem. Leiden 1965. nr. 18S;
cat.. tent. A r n h e m 1966, nr. 246:
Esser/Boonn 1980,78; Klapwijk
1998,1-5 5
!! Amsterdam 1964-1965: Leiden
1965:: A r n h e m 1966
OpmOpm vgl. oc 1-3.176, [78,190.191
173.. Johannes de Doper [11]
1965|brons s
;55 x g.s x 16,5
O pp 2
cc particuliere collectie en erven

i - 6 .. Johannes de Doper [111]
1964|brons s
399 x 12 x i~
cc verblijlplaatsonbekend
GG Museum DeCihulden Roos.
Roosendaal l

BB Van Schie. Rijsenhout;
Maartenn Smit.Brummen [2000J
OpS S

1.. cat. tent. Laren 19S0. nr. 82;
Klapwijkk 1998.1-3
TT Laren 1980
Opmm vgl.oc 1-2.1-3. i"8.190.191

cc particuliere collecties:
ervenn kunstenaar (terracottamodell en twee bronsgietsels)
[[ Esser/Boon 1980. -3: cat. tent.
Larenn 1980. nr. 49: cat. tent. Den
Boschh 1980. nr. 24: vlg. Amsterdamm (Christie's) 18/3/1998, nr. ssS
rr Laren 1980: Den Bosch 1986
Opmm zieafb. p. 155

177.. Di". TM. Wibdu! [ontwerp]
1965|brons s
38,5x15,4x14 4
CC particuliere collectie
(,, Amsierdams Historisch
Museum m
Opmm Florentinus Marinus Wibaut
(1859-1936).. houthandelaar.

kunstenaar r

gemeenteraadslid,, wethouder en
Eerste-Kamcrlid d

1.cat.. tent. Den Bosch 19S6.ni'. 54:

vgl.occ 186.187,189

Klapwijkk 1998.1-3
TT Den Bosch 19S6
OpmOpm vgl.oc i - 2. i - 6 . \~S. 190.191
174.. Adam Fischer [penning]
1963|brons s
0 -Opp 2
cc particuliere collectie en erven
kunstenaar r
Opmm Adam Fischer (1888-1968).
Deenss beeldhouwer
Dee keerzijde van de penning is
d o o rr Liesbeth WezelaarDobbell m a n n vervaardigd
1-5.. De barmhartige Samaritaan [iv]
1964|brons s

180.. De Griekse
1965|brons s
122 x 6.5 x 6.5

1-8.. Johannes de Doper [kop eerste

model] ]
19655 | brons
411 x 19.5x29.5
ss achterzijde, links: Wezelaar
HH Binder & Schmidt, Haarlem
O pp 2
CC Museum Beelden aan Zee.
Scheveningen;; Museum De
Ghuldenn Roos, Roosendaal
1.. Hel Parool 13/12/1962;
DeDe Volkskrant 10/7/1962; Brabants
Nieuwsbladd 7/8/1965: De Slem
7/8/1965;; cat. tent. Laren 1969.
nr.. 397; cat. tent. Utrecht 1975-1976:
Esser/Boonn 1980. - 8 ; cat. tent.
Larenn 1980. nr. 81: cat. tent. Venlo
1993.43:: Klapwijk 1998,1-3
TT Laren 1969: Utrecht 1975-1976:
Larenn 1980: Venlo 1993
Opmm vgl.oc 172, [-3.1-6.190,191
Zieafb.p.. 183

hoogtee 251
BB Bousquet, Parijs (vergroting);
Binderr & Schmidt. Haarlem
CC Dijkzigt Ziekenhuis.
Dr.. Molewaterplein, Rotterdam
1.. Hel Vrije Volk 11 /12/1961;
LeeuwarderLeeuwarder Courant 22/1/1964;1-9.. Staande figuur [reliëf en creux]
Dee Ti/d 9/6/1964; E. 3/7/1964:
196511 gips
DeTijdDeTijd 3/7/1964: Trouw 3/7/1964:
599 x 19 x 20
Rotterdamss Nieuwsblad 4/7/1964;
CC erven kunstenaar
DeDe Volkskrant 23/9/1964; Van Rooij
Opmm postuum vervaardigd
1964.19-20:: Reuma-Budetin iy - 6
negatiefvormm van een verloren
afl.. 1. omslag; Esser/Boon 1980, 20.
gegaann reliëf in was
4 - _ 5 :: cat. lent. Laren 1980. nr. 62;
Vanbeselaeree 1982. 268
11 Laren 1980
OpmOpm vgl.oc 150.166,171
Zieafb.. p. 167

181.. De harmonicaspeler
1965|brons s
88 x 5 x 4.5
ss rechtsonder: w
HH Van Schie, Rijsenhout
Opp 6
cc particuliere collecties
CC erven kunstenaar
LL Esser/Boon 1980.-3:
cat.. tent. Laren 1980, nr. 3;
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 23
TT Laren 1980: Den Bosch 1986
182.. De lezende vrouw
[96511 brons
3X5XX 2.5
BB Van Schie. Rijsenhout:
Maartenn Smit, Brummen
Opp circa 10
CC particuliere collecties
11 Esser/Boon 1980.-3:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 41:
cat.. tent. Den Bosch [986. nr. 25
TT Laren [980; Den Bosch 198ft
183.. Staande vrouw met sjaal
19655 | brons
188 x 6,5 X4.5
ss o p plint, rechtsachter: w.
BB Van Schie, Rijsenhout:
Maartenn Smit. Brummen
Opp 2
cc particuliere collectie: erven
kunstenaarr (bronsgietsel en
terracotta) )
1.. cat. tent. Den Bosch 1986, nr. 5
11 Den Bosch 1986

174 4

i-s s

1-5 5

[76 6

184.. Zittende vrouw met lang haar
1965|brons s
13x5,5x7,5 5
HH Van Schie, Rijsenhoul
cc verblijfplaats van hei bronsgietsell onbekend: erven
kunstenaarr (terracotta)
LL cat. tent. Den Bosch 1986. nr. ss
TT Den Bosch 1986
185.. Hurkendejiguur
19655 | terracotta
133 x 4 x 7,5
CC erven kunstenaar
186.. Dr. F.M. Wibaut [model]
19666 | gepatineerd gips
2000 x 84,5 x 53
cc Amsterdams Historisch
Museum m
11 Visser 12/12/1980
OpmOpm vgl. oc 1—, 18". 189
Zieafb.p.. 184
187.. Dr. F.M. Wibaul [kop]
19666 | gips
8 00 x S5X45
cc mr. F.). I laffmans, Utrecht
Opmm vgl. oc i " . 186.189
188.. Rembrandt [11]
1966|| brons
hoogtee circa 25

190.. Johannes de Doper
!93./ob[l] ]
196"|brons s
19688 | brons
3200 X 9 Ï x105
hoogtee 58
ss achterzijde onderste
ss plaats onbekend: H.w.
sokkelblok.. rechtsonder:
cc verblijfplaats onbekend
MANN WEZELAAR 196".
1.. cai. tent. Laren 1969, nr. 399:
BB Bousquet, Parijs (vergroting):
vlg.. Amsterdam 3/11,19-3. nr. 80:
Binderr & Schmidt. Haarlem
vlg.. Den Haag (Glerum) 3, n/1997
CC gemeente Roosendaal
nr.. 93
(opgesteldd op de Nieuwe Markt)
TT Laren 1969
1.. De Stem 13/12/1961; Brabants
Opmm vgl. oc 245
Nieuwsbladd 13/12/1961; Brabants
Nieuwsblad-.8,1964;; Brabants
194.. Liggende vrouw [11
NieuwsbladNieuwsblad 7/8/1965; Martens
19688 | terracotta
7/8/1965;; Brabants Nieuwsblad
8x8,5x7,5 5
12/11/1965;; Brabants Nieuwsblad
rr erven kunstenaar
22/6/1967;; Brabants Nieuwsblad
OpmOpm op de foto zijn het eerste,
26/6/1967:: De Stem 26/6/1967;
tweedee en derde ontwerp te zien
Gazett van Antwerpen 28/6/1967: De
(occ 194-196)
VolkskrantVolkskrant 28/6/1967; De Slem
vgl.occ 195.196. 204
1/7/1967;; Brabants Nieuwsblad
3/7/1967;; Hel Parool 10/2/1974;
195.. Liggende vrouw [ 11]
BrabantsBrabants Nieuwsblad 27/11/1974;
19688 | terracotta
Rapportt 1978,33.120: Esser/Boon
15,55 x 7,5x7
1980.. ~9,81; Vanbeselaere 1982.
CC erven kunstenaar
272;; Van Genderen 1985,13:
Opmm op foto 194 zijn het eerste,
Klapwijkk 1998,1-3
tweedee en derde omwerp
Opmm vgl. oc 172,173.176. i~S. 191
iee zien (oc 194-196)
Zieafb.p.. 189
vgl.occ 194.196. 204
191.. Johannes de Doper
[kopp tweede model]
196"|brons s

BB Binder & Schmidt. I iaarlem

522 x 57 x 36

CC particuliere collectie

Opp 2
cc Hannema-DeStuers Fundatie,

OpmOpm vgl. oc 156.197-198.199
189.. Dr. F.M. Wibaul
196"|brons s
3500 x 125 x 90

Heino:: particuliere collectie
LL cat. tent. Utrecht 1969,111-. 242:
jaarverslagg Hannema-De Stuers

Fundatiee 1976,5, 23; Esser/Boon
1980.80:: cal. tent. Laren 1980.
SS opstaande rand plint: Wezelaar
nr.. 66; Klapwijk 1998.1-3
BB Bousquet. Parijs (vergroting):
TT Utrecht 1969: Laren 1980;
Binderr & Schmidt. Haarlem
Haarlemm 1994-199S (buiten
CC gemeente Amsterdam
catalogus) )
(opgesteldd aan de Wibautstraat)
LL liet Parool 10/2/1967; Elsevier's
OpmOpm vgl. oc 172, r~5.176, i~8,190
WeekbladWeekblad 11/3/1967; Hei Parool
18/3/1967;; Algemeen Handelsblad
192.. Kenau
20/3/1967:: Hel Vrije Volk 20/3/1967:
19677 | terracotta
Kronkell 20/7/1970: Esser/Boon
16,5x7,5x5.5 5
1980.76-"":: cat. tent. Laren 1980,
cc erven kunstenaar
nr.. 59: Van Beek 1982.137-138;
LL Esser/Boon 1980,82:
Vanbeselaeree 1982. 269: Gooijer
cat.. tent. Laren 1980, nr. 11
1 9 8 4 . 1 6 9 - n :: Beerman e.a. 1994.
11 Laren 1980
1-3;; Beerman e.a. 1996. 82
TT Laren 1980 (gipsmodel)
Opmm vgl. oc 177,186.187

196.. Liggende vrouw [111]
19688 | terracotta
16,55 X - Ö x6,5
cc erven kunstenaar
Opmm op foto 194 zijn hei eerste,
tweedee en derde ontwerp te zien
(occ 194-196)
vgl.. oc 194.195, 204

[85 5

igo o

194/195/196 6

ig~.ig~. Rembrandt
19699 I brons
2100 x 1 0 0 X151

ss o p plint, linksachter: Wezelaar
1969 9

200.. jan Bronner [kop]
i9"ii | brons
31.55 x 25 x 26
BB Binder & Schmidt. Haarlem
ff Museum Henriette Polak.
Zutphen n

BB Bousquet, Parijs (vergroting):
Binderr & Schmidt. Haarlem
GG erven kunstenaar
LL cat. tent. Amsterdam 19-4.
CC gemeente Amsterdam
nr.. 1S1: Esser/Boon 1980.8~:
(opgesteldd aan de Amsteldijk,
cat.. tent. Laren 1980. nr. 79
bijj de Riekermolen)
TT Amsterdam 19-4; Laren 1980
11 T.M. 6/7/1968; De la Fontaine
OpmOpm |an Bronner (1881-1972),
Verweye.a.. i960: Esser 1969:
beeldhouwerr en van 1914 tot 1947
Visserr 20/9/1969; Her Vrije Volk
hoogleraarr aan de Amsterdamse
20/9/1969;; De Waarheid 2o/9,'i969:
Rijksakademiee van Beeldende
Passepartoutt 24/9/1969: Algemeen
HandelsbladHandelsblad 25/9/1969; Hei Vrije Kunsten n
Zicafh.p.. 190
VolkVolk 25/9/1969; Haagse Post
1/10/1969:: Juffermans 4/10/1969;
Wingenn 4/10/1969; Tegenbosch
201.. Ir Vincent Willem van Gogh [kop]
7/10/1969:: Farber 26/10/1969; O n s
1972|brons s
Amsterdamm 21 (1969) nr. 10.
288 x l",5 x 21
omslag:: / lolland Herald 4 (1969)
ss inde n e k : w
nr.. 8, omslag, 3; De Vries 1972:
BB Binder & Schmidt. I laarlem
Brooss 22/10/19—: Schilp 1980.
Opp 2
p.. 2050; Esser/Boon 1980. 20-21.
cc Van Gogh Museum,
83:: Vanbeselaere 1982,273
Amsterdam:: Museum Henriette
Opmvgl.occ 156.188.198,199
Polak.. Zutphen
Ziee aft), p. 184
GG erven kunstenaar

198.. Rembrand! [borstbeeld]
1969|brons s
hoogtee circa 50
BB Binder & Schmidt. Haarlem
cc gemeente Guadalajara, Jalisco,
Mexicoo (opgesteld in de Jardinn de
loss Paises Bajos)
OpmOpm vgl. oc 156.188.197,199
199.. Rembrandl
1969|brons s
788 x 40 x 58.5
ss op plint linksachter: Wezelaar;
1969 9
155 Bousquet. Parijs (vergroting):
Binderr & Schmidt. Haarlem
Opp 2
cc Museum Kempenland,
Eindhoven:: Rembrandt huis,

203.. Vrouwelijk naakt [staand]
i9~ii | klei
afmetingenn onbekend
(.. vernietigd door de kunstenaar
204.. liggende vrouwenfiguur
19-22 | brons
600 x 188 X "O
BB Bousquet. Parijs (vergroting):
Binderr & Schmidt. Haarlem
cc gemeente Utrecht (opgesteld
inn Park Oog in Al)
GG erven kunstenaar
LL Utrechts Nieuwsblad 1972:
Oranje-contactt oktober 19*2;
DeDe Timmerwerj april 19-4:
Esser/Boonn 1980. 21.88-89:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 5":
Vanbeselaeree 1982.2-5:
Vanbeselaeree 1983.303:
Beks/Wijnbergg 1983.57:
Ruytersc.a.. 1998,118-119 (nr. 22)
11 Laren 1980 (gipsmodel)
Opmvgl.occ 194-196
Ziealb.. p. 199

205.. Het gezin
19-22 | brons

1.. Trefpunt 19-3.154-155:
cat.. tent. Amsterdam 19-4. nr. 180:
Esser/Boonn 1980. 22, 84-85:

5x4.5x2.5 5
BB Schmakc, Düsseldorf:

cat.. tent. Laren 1980, nr. 53:
Vann Karnebeek-van Roven 1981,

Opp circa 15
(( particuliere collecties

104-105;; Vanbeselaere 1982, 274:
VanVan Gogh Museum journal 1996.

1.. cat. tent. Utrecht 19-5-1976.
nr.. 3; Esser/Boon 1980. 90;

232-233.. 259
11 Amsterdam 1974, nr. 180:
Larenn 1980. nr. 55: Venlo 1993
OpmOpm Vincent Willem van Gogh
(1890-1978),, zoon van Theo van

cat.. tent. Laren 1980. nr. 42;
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 27

Goghh en stichter van het Van
Goghh Museum
Zieafb.p.. 190
202.. David met de harp
19711 | brons
155 x I5x 5.5

Mozcman.. Haarlem

TT Utrecht 1975-1976; Laren 1980;
Denn Bosch 1986
206.. De groot moeder [1]
19-2|brons s
Sxx 3ÓX3.5
BB Maaskant, Brummen;
Mozeman,, Haarlem
Opp circa 15
rr particuliere collecties

cc verblijfplaats onbekend
GG erven kunstenaar

LL cat. tent. Utrecht 1975-1976.
cat.. tent. Laren 1980, nr. 55:

nr.. 2; Essen Boon 1980.90:

kunstenaar] ]

Opmm onderdeel van Siinl en David
(ziee p. 205). later door Liesbei h

GG Drents Museum. Assen

Wezelaar-Dobbelmann n

cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 28
TT Utrecht 1975-19-6: Laren 1980:

1.. cat. tent. Laren 1980:

gescheidenn en in 1985 als

Denn Bosch 1986

cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 41:

zelfstandigg beeldje afgegoten

Opmvgl.occ 24;

Amsterdamm [bruikleen van erven

vlg.. Amsterdam (Sotheby's)
30-31/5/1995.1T-108 8
TT Parijs 1970: Laren 1980:
Denn Bosch 1986
OpmOpm vgl.oc 156.188.197,198

Pi., ,

203 3

204 4

20".. Saul en David [i]
19722 I brons
211 x 15 x 22,5
ss o p plint, linksachter: w .
BB Mozeman, Haarlem
Op? ?
CC particuliere collecties
1.. Esser/Boon 1980. 86:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 26;
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 42
TT Laren 1980; Den Bosch 19S6
Opmm vgl. oc 202.208.209.210.
211,, 215
208.. Saul en David [n]
19-22 I brons
100 x - x 9
ss o p plint, linksvoor: w.

212.. Liggende vrouw [met opgeheven

19-44 I brons

19-311 brons

244 x 9 x 12

111 x 26.5 x i -

ss rechterzijde zetel: u w

ss op plint, rechtsachter: \v.

BB Maarten Smit. Brummen

BB Schmake. Diisseldorf

Opp 8

Opp 4

cc Museum Kempenland,

CC Museum Henriette Polak,
Zutphen:: particuliere collecties
enn erven kunstenaar
GG erven kunstenaar
1.. Esser/Boon 19-3. 91;
cat.. tent. Laren 1980. nr. 50:
Vann Karnebeek-van Royen 1981,
104-105:: Vanbeselaere 19S2. 277;
cat.. tent. Venlo 1993.43
"ii Laren 1980: Venlo 1993
Opmm zieafb. p. 199

Eindhoven;; ABN

BB Maarten Smit, Brummen [198s]
CC + G erven kunstenaar
LL cat. tent. Laren 1980. nr. 2:
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 21
11 Laren 1980; Den Bosch 1986
Opmm vgl. oc 207. 209-211, 21s
209.209. Saul en David [ill]
19722 I brons
10.55 x 11.5 x~
ss o p plint, linksvoor: w
BB Maaskant. Brummen
O pp 5
cc particuliere collecties en
ervenn kunstenaar

2ij.DevIechi i
i9"311 brons
T,55 x 3 x 6
SS op plint: \v.
Opp 12
cc particuliere collecties en
ervenn kunstenaar
c;; erven kunstenaar
LL Esser/Boon 1980.90.:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 4:
cat.. tent. Den Bosch 1986, nr. 26
TT Laren 1980: Den Bosch 1986
214.. Degefewetste
19-311 brons

LL cat. tent. Utrecht 1975-1976, nr. 9
TT Utrecht 1975-19-6

hoogtee 58

Opmm vgl. oc 207, 208. 210, 2ii, 21s

tt Gemeentemuseum, Maassluis

geenn afbeelding beschikbaar

i-- cat. tent. Amsterdam 19-4.
nr.. 1S2: cat. tent. Zeist 1976,70;

210.. Saul en David [iv]
19722 I terracotta
100 x 10 x 6,5

Esser/Boonn 1980,94: cat. tent.
Larenn 1980. nr. -3: cat. tent. Venlo
1993.4? ?

cc erven kunstenaar

TT Amsterdam 1974; Zeist 1976;

LL cat. lent. Den Bosch 1986. nr. 5 _
TT Den Bosch 1986

Larenn 1980: Venlo 1993

OpmOpm vgl. oc 20--209, 211, 21;
Ziee alb. p. 205
211.. Saul en David [v]
i9"?22 I terracotta
100 x 10 x 6.5
CC erven kunstenaar
OpmOpm vgl. oc 20--210. 21s

216.. Zittende vrouw

arm] ]

215-- Saulen David [vi]
19733 I brons
111 x 11 x ~
BB Maaskant. Brummen
Opp 6
CC particuliere collecties en
ervenn kunstenaar
1.. Esser/Boon 1980. 90:
cat.. tent. Den Bosch 19S6. nr. 22
TT Den Bosch 1986
Opmm vgl. oc 20--211

AMRO,

Amsterdam:: particuliere collecties
11 eat. tent. Utrecht 1975-19-6:
Esser/Boonn 1980. 9S-99:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 54:
cat.. tent. Dt;n Bosch 1986. nr. 5:
Wolff 1988,21,182.190: vlg. Den
Haagg (Glerum) 5/11/1991, nr. 184a
ii Utrecht 1975-1976; Laren 1980:
Denn Bosch 1986
21".. Desrrik
19-44 | brons
31,55 x 11 x 6
ss o p plint, linksachter: w
nn De Groot & Van Schie,
Rijsenhout t
Opp 10
cc particuliere collecties
1.. cat. tent. Utrecht 1975-1976,
nr.. 1: Esser/Boon 1980, 95:
cat.. tent. Laren 1980, nr. 46:
Vanbeselaeree 1982. 287:
cat.. tent. Den Bosch 1986, nr. 32
11 Utrecht 1975-1976; Laren 1980:
Denn Bosch 1986
Opmm zieafb. p. 206

208 8

217 7

2i8.. De mrfgraver[\]
19-4|brons s
400 x 18 x 19,5
ss o p plint, rechtsvoor: w
BB Schmake, Düsseldori
O pp 2
cc particuliere collectie
LL Esser/Boon 1980,96:

224.. Lesbigoudis
19-44 | brons
600 x 17x12
ss o p plint, links: Wezelaar
BB Binder & Schmidt. Haarlem:
Dee Groot & Van Schie. Rijsenhout
O pp 6
CC particuliere collecties

cat.. tent. Laren 1980, nr. 16;

11 Esser Boon 1980.103:

Vann Karnebeek-van Royen 1981.
104-105:: Beks Wijnberg 1983.53:

cat.. tent. Laren 1980, nr. 76;
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 44

cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 45;

TT Laren 1980: Den Bosch 1986

Reinderss 1991,86: Buijs 2000.16,
137-139 9
TT Laren 1980: Den Bosch 1986
OpmOpm o n t w e r p v o o r o c 22-

225.. Siësta

19744 | brons
144 x 19x7
ss o p plint, linksachter: w

219.. Derurjgraver[n]
19-44 | terracotta
6.55 x 5 x 5
c:: erven kunstenaar
OpmOpm o n t w e r p v o o r o c 22Linkss algebeeld o p foto 219
220.. De turfgraver [111]
19744 | terracotta
6.55 x 5.5 x 6
CC erven kunstenaar
Opmm o n t w e r p v o o r o c 22Linkss algebeeld o p toto 220
22i.DeturJgraver[iv] ]
19744 | terracotta
" X > . Ï XX 6

cc erven kunstenaar
Opmm o n t w e r p v o o r o c 227
Rechtss afgebeeld o p foto 220
222.. De turfgraafster [v]
19-44 | terracotta
5.55 x 3,5 X5.5
CC verblijfplaats onbekend
OpmOpm o n t w e r p v o o r o c 22"

Opp cc Vendex, Amsterdam;
p a nn iculiere collecties
11 Esser/Boon 1980.9s:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 40:
cat.. lent. Den Bosch 1986, nr. 6
rr Laren 1980: Den Bosch 1986
226.. Zittende vrouw mei hoofddoek
19-44 | ongebakken klei
200 x 8x9.5
ss rechterzijde zetel: \v
cc erven kunstenaar
22 27. Turfgraversmonumenl
197511 brons
1300 x 150 x 60
BB Bousquet, Parijs (vergroting);
Binderr & Schmidt. I laarlcm
CC gemeente Hoogeveen (opgesteld
inn hei BurgemeesterTjalmapark)
1.. Prakke 19-5,14. i>: Esser/Boon
1980.21.97;; Vanbeselaere 1982.
280:: Bruins 2000, omslag. 86-87
OpmOpm vgl.oc 218-222
Ziealb.. p. 205

Rechtss afgebeeld op foto 219
223.. Moederen kind
19744 | terracotta
h o o g t ee 20
CC particuliere collecties
(tweee exemplaren)
1.. Esser/Boon 1980. 94:
cat.. tem. Laren 1980, nr. 19
TT Laren 1980

228.. Agnes
19-511 brons
29xx 9 xio
ss o p plint, rechtsachter: w
Opp 9
cc particuliere collecties
i.. Esser/Boon 1980.101;
cat.. tent. Laren 1980, nr. 43:
Vanbeselaeree 1982. 2S4;
cat.. tem. Den Bosch 1986, nr. 2
11 Laren 1980: Den Bosch 1986

229.. LEssayage
19-55 | brons
4 _ xx i 2 x 10

ss o p plint, rechtsachter: Wezelaar
BB Binder& Schmidt, Haarlem;
Dee Groot & Van Schie. Rijsenhout
Maartenn Smit. Brummen
Opp 8
cc Coöperatie Verenigde Bloemenveilingen.. Aalsmeer: particuliere
collecties s
LL cat. tent. Utrecht 19-5-1976:
Esser/Boonn 1980,106;
cat.. tent. Laren 19S0. nr. 20:
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 16
TT Utrecht 19-5-19-6; Laren 1980:
Denn Bosch 1986
230.. Staande vrouw [naar! inks j
19-55 | brons
all metingen onbekend
CC verblijfplaats onbekend
Opmm geen afbeelding beschikbaar

2Óq q

220/221 1

228 8

231.. De bedelaar
i9_6|brons s
455 x 55* 36
BB De Groot & Van Schie,
Rijsenhoul l
CC particuliere collectie
1.. Esser/Boon 1980.100:
cat.. tem. Laren 1980. nr. 63:
Bekss en Wijnberg 1983:
cat.. tent. Diepenheim 1985, nr. 10;
cal.. Den Bosch 1986. nr. 4s
11 Laren 1980: Heerlen 1983;

235-- Sytse Hepkema Ikop]
19—— | brons
hoogtee 31
CC particuliere collectie
GG particuliere collectie
LL Esser/Boon 1980.11?:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 15:
Bekss Wijnberg 1983. 56
ii Laren 1980
OpmOpm omwerking van het gipsmodell v a n o c 170

Diepenheimm 1985: Den Bosch 1986 236.. De cellist (I]
19-8|brons s
232.. De buurvrouw
19—|brons s

hoogtee 25
ss op plint, rechtsachter: Wezelaar

5.5x5x3 3
O pp circa 15
CC particuliere collecties
LL cat. tent. Utrecht 1979-1980,

O pp 4
(( particuliere collecties
GG erven kunstenaar
11 Esser/Boon 1980, n~:

nr.. 2: Esser/Boon 1980.122:

cat.. tent. Laren 1980, nr. i - :

cat.. tent. Laren 1980. nr. 52;
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 31
TT Utrecht 1979-1980: Laren 1980:

Vanbeselaeree 1982.291:
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 46
TT Laren 1980: Den Bosch 1986

Eindhovenn 1981: Den Bosch 1986
237.. Spaans kindje
233.. Defiaarspeld
19--|brons s
hoogtee 54
ss achterzijde plint: Wezelaar
O pp 9
cc Coöperatie Verenigde
Bloemenveilingen,, Aalsmeer:
particulieree collecties
11 Esser/Boon 1980.110: cat. tent.

19-88 | klei
122 x " x 5.5
CC erven kunstenaar
Opmm onvoltooid
238.. Moederenzoon
197811 klei
-

IOO x x 5.5

<< erven kunstenaar
239.. Flora [figuurportret]
i9~8|brons s

cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 15:

333 x 11 x 6,5

Löbb 1988,82-83,86-87
11 Laren 1980: Eek en Wiel 1983:

ss op plint, links: w
BB De Groot & Van Schie,

Denn Bosch 1986

Rijsenhoul l

OpmOpm zieafb.p. 206

O pp 2
CC particuliere collecties
(,, erven kunstenaar

234.. Degitariste
19777 | brons
500 x 36 x 22

1.. Esser/Boon 1980.118:
cat.. lent. Laren 1980. nr. 39

ss linksachter, op plint: w
O pp 2

11 Laren 1980
Opmm Flora van Regieren Altena

CC particuliere collecties
t.. Esser/Boon 1980.105:
cat.. tent. Laren 1980, nr. 65:
Vanbeselaeree 1982,290
11 Laren 1980

(1966).. kleindochter van de
opdrachtgever.. l.Q. van Regieren

OpmOpm omwerking van het gipsmodell v a n o c 122

Opp 3
CC particuliere collecties
<,, erven kunstenaar
11 Esser/Boon 1980.118:
cat.. tent. Laren 1980. nr. 38
TT Laren 1980
Opmm Aldo van Regieren Altena
11969).. kleinzoon van de opdrachtgever.. l.Q. van Regieren Altena.
kunsthistoricus s
241.. De cellist [11]
19-88 | brons
6xx 4 x 3.5

ss achterzijde plint: \v
BB De Groot & Van Schie.
Rijsenhout t
Opp circa 10
cc particuliere collecties
GG erven kunstenaar
1.. Esser/Boon 1980.122:
cat.. tent. Laren 1980. nr, 5 Vcat.. tent. Den Bosch 19S6, nr. 29
TT Laren 1980: Den Bosch 19S6
242.. Het applaus
19788 | brons
6.55 x 3.5 x 2.5
BB De Groot & Van Schie.
Rijsenhoutt [1984]

Larenn 1980. nr. 64: Schilp 1980.
2051:: Vanbcsclacre 1982. 289:
cat.. tent. Leken Wiel 1983:

240.. Aldo [figuurportret)
19"88 | brons
28xx 9x 6,5
ss o p plint, links: \v
BB De Groot & Van Schie.
Rijsenhout t

Altena.. kunsthistoricus
Ziee afb. p. 2o~

Ops s
CC particuliere collecties en
ervenn kunstenaar
11 Kraaijpoel 2001.114:
cat.. tent. Eelde 2001-2002.114
11 Eelde 2001-2002

2?2 2
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238 8

243-- De grootmoeder [i i]
I9"9|brons s
466 x 35.5 x 30
ss op plint, rechtsachter: \\'ezelaar
BB Binder & Schmidt. Haarlem:
Maartenn Smit, Brum men
O pp 6
CC particuliere collecties
GG erven kunstenaar
1.. Esser/Boon 1980, omslag, 23.
123:: cat. lent. I.aren 1980. nr. 61;
Redekerr 1981, omslag;
Vanbeselaeree 1982. 292:
Beks/Wijnbergg 19S3.54:
cat.. tent. Den Bosch 1986, nr. 18
TT Laren 1980: Den Bosch 1986
Opmm vgl.oc 206
Ziee atli. p. 209

244.. De dame op leeftijd
I9"9|brons s

246.. Fedja 's biecht
19S11 | brons
322 x 55 x 15
ss op plint, rechtsachter: \\'ezelaar
BB Maarten Smit. Brummen
Opp 2

151.151. Jaukje
198311 brons
hoogtee 16
BB Maarten Smit. Brummen
Opp 3
CC particuliere collecties

CC particuliere collecties
GG erven kunstenaar

LL cat. tent. Den Bosch 1986. nr. 20

11 Vanbeselaere 1983:
Beks/Wijnbergg 1983.57:

Opmm Joukje, een hond van de

11 Den Bosch 1986
kunstenaar r

cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 50
TT Krefcld 1983; Den Bosch 1986
OpmOpm Fedja. personage uit l.eo
Tolstoiss toneelstuk

252.. Slapende vrouw
19833 | brons
166 x 16,5 x 22
ss o p plint, achter: w

24".. Hf t model
19811 | brons
522 x 19X 15
ss o p plint, achter: Wezelaar
BB Maarten Smit. Brummen

Opp 7

BB Maarten Smit. Brummen
Opp 2
cc particuliere collecties
(,, erven kunstenaar
11 cat. tent. Den Bosch 1986. nr. 4"
11 Den Bosch 1986

CC particuliere collecties

35x13x9 9
11 cat. tent. Den Bosch 1986, nr. 53
ss o p plint, midden achterzijde:
Wezelaar r
tt Den Bosch 1986
BB Maarten Smit. Brummen
Opmm zieafb. p. 211
O pp 6
248.. De Romeinse
ee particuliere collecties
1982|brons s
GG erven kunstenaar
300 x 13 x ~
11 cat.tent. Utrecht 19-9-1980:
Esser/Boonn 1980.126: Schilp 19S0:
ss o p plint, linksachter: w
cat.. tent. Laren 1980. nr. 51:
BB Maarten Smit. Brummen
cat.. tent. Den Bosch 1986. nr. 11
Opp 8
11 Utrecht i9~9-i98o: Laren 1980:
cc Vendex, Amsterdam:
Denn Bosch 1986
particulieree collecties
Opmm zieafb. p. 210
GG erven kunstenaar
245.. ]ob [n]

11 cat. tent. Den Bosch 1986, n r . ;
TT Den Bosch 1986

1980|brons s
hoogtee 31
cc G e m e e n t e m u s e u m . Maassluis
GG erven kunstenaar
LL Esser/Boon 1980. n - :
cat.. tent. Laren 1980. nr. 4-:
Vanbeselaeree 1982. 293:
Vanbeselaeree 1983. 297:
cat.. tent. V'enlo 1993.43
11 Laren 1980; Venlo 1993
Opmm omwerking van het gipsmodell v a n o c 193

249.. Dora de Kut [figuurportret]
19822 | ,yips
166 X 4 . S X 4

CC erven kunstenaar
Opmm Dorade Kat-Dahl Madsen
(1914).. Deens textielkunstenares
enn echtgenote van de schilder
O t t o B . d ee Kat
250.. Lucctte [figuurportret]
19S2|brons s

253.. Saartje [figuurportret]
1983|brons s
522 x 14 x 8.5
ss o p plint, links: w
BB Maarten Smit. Brummen
Opp 4
CC particuliere collecties
GG erven kunstenaar
11 cat. tent. Den Bosch 1986. nr. 1
TT Den Bosch 1986
Opmm Sara Bletz (1969), kleindochterr van de kunstenaar
254.. Ineke
19833 | brons
200 x 16 x 11
ss achterzijde zetel, links: w
BB Maarten Smit, Brummen
Opp 2
CC particuliere collecties
CC erven kunstenaar
1.. cat. tent. Den Bosch 1986. nr. 1 i
TT Den Bosch 1986
255.. Naald en draad
1984|brons s
666 x 20 x 21
ss op plint, middenachter:

455 x 13.5x12.5
BB Maarten Smit, Brummen

Wezelaar r

O pp 5
CC particuliere collecties
<;; erven kunstenaar

Opp 6
cc particuliere collecties

1.. cat. tent. Den Bosch 1986. nr. S4

GG erven kunstenaar

BB Maarten Smit, Brummen

11 Den Bosch 1986

11 cat. tent. Den Bosch 1986, nr. 17

Opmm zieoc 121

TT Den Bosch 1986
Opmm zie afb. p. 213

Zieafb.. p. 207

246 6

249 9
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A.. ]r..W.,'Amsterdamse beeldhouwer

Anoniem,, [titel onbekend], Overijsselsen

scheptt sierlijk hert voor

DagbladDagblad [onbekende dag in]

Amersfoort'.. Dagblad voor

decemberr 1935

Amersfoortt 13,11,1954
Abas.. S.P.. [titel onbekend],
NRCC 23/2/19U
Abas.. S.P., 'Kunsthandel Santee
Landweer.. H. \\ ezelaar'.
NRCC I-/11/1935
Abas.. S.P.. 1 titel onbekend],
Nkff 24/4/1936
Abas.S.P./Hollandsche e

Anoniem,, [ritel onbekend], Zwolsehe
Courantt [onbekende dag in]
decemberr 1935
Anoniem,, [titel onbekend]. Zwolsen
Nieuws-- en Advertentieblad

Middelburgsehee Courant 24/2/1936

Kunstenaarskring,, n* (Slot).

werkenn van Matthieu Wiegman,

Werkenn van beeldbouwers',

)ann Wiegers en H. Wezelaar'.

.NRCC 2ï/l.'T9T
Add Interim.'Nederlandse sculptuur.
O pp /.oek naar een eigen karakter'.
r.!sen'er.S,,'6/i95-Andriessen,, Mari. 'IJmuiden krijgt een
m o n u m e n tt dat behoort bij het
volk',, Haarlemsclt Dagblad i^/1/19s4
Andriessen.. Mari,'Raedecker zeventig
jaar'.. Kroniek van Kunst en Kuituur 15
0955)".. PP-i59-i6o
Andriessen,, Mari.'Beeldhouwer

AlgemeenAlgemeen Handelsblad n.'8,'i93 Anoniem.. 'Gedenkteeken dr. J.Th. de
Visseraann het Bezuidenhout',
Avondpostt Den Haag 1-/9/193Anuniem.. 'Nagedachtenis geëerd
vann dr. [Th. de Visser', Algemeen
Handelsbladd 25/9/193-

[onbekendee dag in] december 1935 Anoniem.. "The Studio" over
Xederlandschee moderne kunst'.
Anoniem,, [ritel onbekend],
Anoniem.'Pietura.. Tentoonstelling van

Algemeenn Handelsblad-/11/193"
Anoniem.'Nederlandd op de expo 193-'.
Algemeenn Handelsblad 26/11/193Anoniem.. 'Bij her borsrbeeld van

Parkhotel',, N R C 10/12/1933

Beeldhouwers.. Pulehri Studio',
NRCC 11:9/1936
Anoniem,, 'Pictura te Groningen.

Anoniem.'Afbeeldingenn van beeldhouwwerk'.. Bouwkundig Weekblad
Arehiteetnraa (193-} 14. P-156
Anoniem,, 'Nederland op de Biënnale.

H.M.. Wezelaar, |. Wiegers en

"I.ee pavilion Ie plus discute'"'.

M.. Wiegman', NRC 15/10/1936

Algemeenn Handelsblad -/-/193S

Anoniem,'Tentoonstelling g
"Kunstkring".. Werk van Stefaan
Couwenberg.. KristiansTonnyen

Anoniem,'De"Noordam"" van binnen'.
Hett Volk 15/9/1938
Anoniemm .'Karakteristiek monument

Anoniem,, [titel onbekend].
Dee Maasbode 26/1/1937
Anoniem,, 'Schenkingen aan gemeente
Amsterdam',, Algemeen Handelsblad

beeldhouwers'.. Her Volk 22/12/1938
Anoniem.'Kunstt in dienst van liefdadigheid.. Tentoonstelling ten
batee van de vluchtelingen*.

\RCC 6/1/1939
Anoniem,'Leidschee Kunstvereeniging'. Anoniem,, [titel onbekend],
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Tentoonstellingg Holiandsehe Kmtstenaarskring,, Amsterdam 1935
cat.. tent. Amsterdam 1936
Tentoonstellingg Mollaudseiie Kunstrnaarskriug.. Amsterdam (Stedelijk
Museum,, 11/4-3/5) 1916
cat.. tent. Amsterdam 1937a
Tentoonstellingg Hollaudsche Kunstenaarskring,, Amsterdam (Stedelijk
Museum,, 9-31 januari) 193"
cat.. tent. Amsterdam i93~h

HollandsrheKun.stL'uaarskring, ,

Amsrerdamschh Studenten Corps.

Amsterdamm (Stedelijk Museum)

L'uiversitcirslustrumm 193- Zomer-

IQ32 2

tentoonstelling.. Amsterdam
(Stedelijkk Museum, 26/6-12/9) 193"

B I I U I O C ;; K A F I E

cat.. tent. Amsterdam 1943
cat.. tent. Amsterdam 1938a
cat.. lent. Baarn 1993
cat.. tent. Antwerpen 195Kunstt in Vrijheid, Amsterdam
xx x v Tentoonstelling Holiuudsche
•55 jaar Nederlandse Kring van
4ee Biënnale voor Beeldhouwkunst.
Knustee n aarskring. Amsterdam
(Rijksmuseum,, sepremberrleeldhouwers,, Baarn (Kasteel
Antwerpenn (Middelheimpark,
oktober)) H)4Ï [met een inleiding
(Stedelijkk Museum 14 jamiariGroeneveld.. zomer) 1993 [met
25/5-15/9)) 195"
66 februari) 1938
vann MaxNauta]
inleidingenn van L.W. Folkersma
cat.. tent. Antwerpen 1961
cat.. tent. Amsterdam 1958b
cat.. tent. Amsterdam 1949
enMariusvann Beek]
6ee Biënnale voor Beeldhouwkunst.
Nederlandsehe-- en Fransche kunst.
Beeldhouwerss exposeren, Amsterdam
cat.. tent. Basel 1946
Antwerpenn (Middelheimpark,
Amsterdamm (Kunsthandel
(Museumm Fodor, 30/9-23:10) 1949
Modernee Hollandisehe Kunst iHSs15/--15/10)) 1961
Huinckk & Scherjon. 15 oktober- cat.. tent. Amsterdam 1931
1945.1945. Basel (Kunsthalle. ïj/wi/fi)
cat.. tent Antwerpen 1963
155 november) 1938
Frederiksplein,, Amsterdam
19466 [met een inleiding van
Nederlandsee beeldende knust 196},
(Fredcriksplein,, 26/5-10/6) 1951
A.M.Hammacher] ]
cat.. tent. Amsterdam 1958-1959
Antwerpenn (Koninklijke
[mett een inleiding van Th.
Tentoonstellingg van werken der leden
cat.. tent. Berlijn/Linz/Recklinghausen
Academiee van Schone Kunsten.
Dobbell m an n]
vande"Nederl.vande"Nederl. Kring van Beeld22/4-12/5)) 196-3
'933 3
cat.. tent. Amsterdam 1954
houwers",, Amsterdam (Stedelijk
cat.. tent. Arnhem 1949
Hollandisehee Kunsf der Cegeuwart,
BeeldenBeelden op het Frederiksplcin,
Museum,, ["december 1938Sonsbeefee '49. Europese beeldhouwkunst
Berlijnn (Schloss Charlottenburg,
Amsterdamm (Frederiksplein,
88 januari 1939) '938
inn de open lucht, Arnhem (Park
25/6-24/~)/I,inzz (Neue Galerie,
juni-september)) 1934
cat.. tent. Amsterdam 1939
Sonsbeck,, 1/7-18/9) '949
augustt us) /Recklinghausen
cat.. tent. Amsterdam 1953
Rondomm Rodin. Tentoonstelling
cat.. tent. Arnhem 1952
(Stadtischee Kunsthalle, 18/9-16/10)
Nationalee tentoonstelling 5 mei.
Honderdd jaar Fransche Sculptuur.
Sonsbeefee '52. Internationale tentoon19555 [met een inleiding van
Amsterdamm (Stedelijk Museum,
Amsterdamm (Stedelijk Museum,
stellingg beeldhouwkunst, Arnhem
H.L.C.. JafféJ
mei)) 1955
juli-septembcr)) 1939
(ParkSonsbeek,, 30/5-15/9) 1952
cat.. tent. Blaricum 1965
cat.. tent, Amsterdam 1962
cat.. tent. Amsterdam 1939-1940
[mett een inleiding van
Beeldenn in Blaricum, Blaricum 1965
Nederlandsee Kring van Beeldhouwers,
Kersrfentoonstelling,, Amsterdam
J.A.dcGoeijen] ]
cat.. tent. Brussel 1958
Amsterdamm (Stedelijk Museum, cat.. tent. Arnhem [954
(Kunsthandell Huinck & Scherjon,
Sculpture,, Brussel (Nederlands
20/4-14/3)) 1962 [met een inleiding
233 december 1939-51 januari 1940)
DeDe kunstenaars van het huis der
Paviljoen,, 16/4-2/6) 1958
vann Auke Hettema]
1939 9
Provincie,, Arnhem (10/9-31/10) 1954 cat.. tent. Brussel/Luik 1952
cat.. tent. Amsterdam 19Ó3
cat.. tent. Amsterdam 1940
[meteenn inleiding van A.M.
Nederlandsee beeldhouwers/Sculptcurs
TentoonstellingTentoonstelling Hoücmdsche
Nationalee herdenking 1813-1963.
Hamm mach er]
Ne'erlandais,, Brussel (Paleis voor
Kunstenuarskring,, Amsterdam
ISOISO jaar Nederlandse kunst.
cat.. tent. Arnhem 1955
Schonee Kunsten)/Luik (Museum
(Stedelijkk Museum 13 januariSchilderijen,Schilderijen, beelden, tekeningen.
Sonsbeekk '55. Internationale oeeldcnvoorr Schone Kunsten) 1952 [met
44 februari) 1940
grajieJtt 1813-19Ó3, Amsterdam
tentoonsteiiingg in de open lucht,
inleidingenn van K.R. Schuurman
cat.. tent. Amsterdam 1940-1941
(Stedelijkk Museum, 6/7-29/9) 1963
Arnhemm (Park Sonsbeek,
enn J. Engelman]
Kersttenfoonstellirig.. Tentoonstelling
[mett bijdragen van V. Bakker28/5-15/9)) 1955 [met een inleiding cat.. tent. Curaeao/Willemstad 1954
vann beeldhouwwerken door
Hefting,, H.L.C. Jaffé,CJ. de Bruyn
vann C. Doelman]
Nederlandsee bceldh omvkutist,
li.M.li.M. Wezelaar waarbij zijn nieuwste Kops,, A.J. Petersen, (os. de
cat.. tent. Arnhem 1958
Curac.ao/Willcmstadd 1954 [met
werk:werk: het portret van John RadeckerCruyter,,
en
J.M. Joosten en L. Gans]
Sonsbeekk '58. Internationale heeldeneenn inleiding van G, Brinkgreve]
vanvan stillevens door Nederlandsehe encat.. tent. Amsterdam 1964-1965
tentoonstellingtentoonstelling in de open
lucht.Delft 1954-1955
cat.tent..
FranseheFransehe kunstenaars uit onze collectie.
Plastiekk en tekening, Amsterdam
Arnhemm (Park Sonsbeek, 15/6-15/9)
Rijksaankopen,, Delft (Stedelijk
Amsterdamm (Kunsthandel Huinck
(Galeriee De Eendt) 1964 [met een
19588 [met een inleiding van
Museumm Het Prinsenhof
&& Scherjon, 21 december 1940inleidingg van F. Duister]
C.. Doelman]
15/l2/l954-[3/Wl955)l934 4
511 januari 1941) 1940
cat,, tent. Amsterdam ig^o
cat.. tent. Arnhem 1959
cat.. tent. Den Bosch 1986
cal.. tent. Amsterdam 1941
Artii bestiarium, Amsterdam
Nederlandsee portrettistett, Arnhem
Hann VVezelaar, Den Bosch
TentoonstellingTentoonstelling van werken(Artii
der leden
et Amicitiae. september) 1970
(Gemeentemuseum,, 22/3-14/6)
(Kunsthandell Borzo, 29/11-31/12)
vandenvanden "Nederl. Kring van Beeldcat.. tent. Amsterdam 1974
19399 [met inleidingen van
[9866 [met prijslijst]
houwers"" in liet Stedelijk Museum,
Artii in beeld, Amsterdam
A.f.. de Lorm en Hans Redekcr]
cat.. tent. Den Haag/Rotterdam/
Amsterdamm 1941
(Artii et Amicitiae, 23/11-16/12) 19-4 cat.. teut. Arnhem 1963
Amsterdamm 1936
Beeldhouwkunstt 1813-19Ó3, Arnhem
cat.. tent. Amsterdam 1941-1942
cat.. Amsterdam, enz. 1939
Algemeenee Nederlaudsehe kunstKersttentoonsieiling.. Tentoonstelling
(Gemeentemuseum)) 1963
Expositiee plastiek en behang,
tentoonstellingg 195Ó uitgaande van
urnn werken door R. Bremnier,
cat.. tent. Arnhem 1966
Amsterdamm (Rath &
hett Algemeen Nederlundsch Verbond.
D.D. Ni/laud, John Radecker, Charlev
Doodeheefver)/Dcnn Haag'
Sonsbeekk '66. se Internationale
Denn Haag (Gemeente Museum,
Tooroo.Tooroo. H.M. Wcielaar. Jan Wiegcrs.Eindhoven/Utt recht/Rotterdam/
beeldcntcmoonstclling,, Arnhem
29/5-26/4)/Rotterdamm (Museum
Groningen// Almelo 1959
Amsterdamm (Kunsthandel Huinck
(Parkk Sonsbeck, 2-/5-25/9) 1966
Bovmans,, 5/5-31/5)/Amsterdam
&& Scherjon. 20 december 1941-51 cat.. tent. Antwerpen 1950
[meteenn inleiding van H.L.C. )atfé]
(Stedelijkk Museum, ^/6-28/6) 1936
januarii 1942) 1941
InternationaleInternationale tentoonstelling
in Assen 1974
cat.. tent.
dede open lucht van beeldhouwkunst
Cataloguss van de beeldententoonstelcat.. tent. Amsterdam 1942
1900-1950,, Antwerpen (Middellinginn Assen. Assen (14/6-16/8} 19-4
rr 50 Schilderijen, aquarellen, enz,
heimpark,, juli-september) 1950
(19e(19e en 20e eeuw) uit de verzameling
H.. Nijgh. Amsterdam (Stedelijk
Museum,, I4maart-i2april) 1942
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cat.. tent. Den Haag 1956

cat.. tent. Enschede 1985

TentoonstellingTentoonstelling van den

cat.. tent. Leeuwarden 1964

Klassiekk moderne beeldhouivknnst.

Sederland'icheSederland'iche Kringvan Beeld- Enschedee (Rijksmuseum Twenthe)
houwers.houwers. Den Haag (Pulchri Studio 19S5 5
5-25/9)) 19^6. pp. 206 (nrs.-i.~2.

cat.. tent. Enschede 198-

cat,, tent. Parijs 1932b

Bildenn 1864-1964. Werk van

xee Salon des Tuileries 1952, Parijs

.Nederlandsee beeldhouwers van Pander

(Néoo Parnasse. 235, Boulevard

lollol heden, Leeuwarden 1964
eat.. sent. Leiden 1956

Raspail)) 1933
cat.. tent. Parijs 1933

~3).. 220. in Prisma d^rKun.stt'n

V'ann schaamte ontbloot. Her naakt

Hedendaagsee beeldhouwkunst op de

xx ie Salon des Tuileries J933. Parijs

augustus-septemberr 1956

inn Je Nederlandse feunsi. Enschede

BurchtBurcht Leiden (de Burcht.

(Néoo Parnasse. 235, Boulevard

(Rijksmuseumm Twenthe,

20,'6-261'S)) 1956

20/11 Jyig8--31 /1 ;'ICJS8) 198-

eat.. tent. Leiden 1959

cat.. tent. Den Haag 1950
j.V.C.. Hefting. C. Goldscheider.
FranseFranse beeldhouwkunst. Rodin,

Raspail)) 1933
eat.. tent. Parijs 1934a

\\ let Nederlandse portret sinds 18S0.

Augustee Perret. La sculpture contem-

Bourdelle,, Maillol. Dcspiau,

Beeldd en beeldhouwer. Et ten-Leur

Traditt ie en vernieuwing. Leiden

porainee en France. Parijs (Galeries

Denn Haag (Gemeentemuseum.

(Cultureell Centrum DeNobelaer.

[Stedelijkk Museum De Lakenhal.

50, |, 6-4'9ii 1950

5'6-15/6)) 1959

25/5-31/8)1959 9

cat.. tent. Den Haag 1951

cat.. tent. Florence [998

cat.. tent. Etten-Leuri959

eat.. tent. Leiden i960

Nederlandsee beeldhouwkunst.

DimcnsioniDimcnsioni dell'uomo tra Appel e

Tijdsbeeld.. Nederlandse beeldhouw-

Denn Haag (Gemeentemuseum,

Vlitoraj.. Opere dal Museo 'Sculture

kunstt in de Hortus Botanicus te leiden.

29/6-4/9)) 1951 [met inleidingen

alal mare', Scheveningen. Florence

Leidenn (Hortus Botanicus.

vann L.J.F. Yv'ijsenbccken

(Istitutoo Universitario Olandese

1!'ö-ii 1 y'S) i960

K.F.. Schuurman]

diStoriadell'Arte,, 12/9-8/11.) 199S

eat.. tent. Leiden 1965

cat.. tent. Den Haag igsS
Stichtingg Kunsten bedrijf, Den Haag
(Pulchrii Studio, 1S/3-31/3) 1958

Tijdsbeeldd '65, Leiden (Hortus
Botanicus)) 1965

cat.. tent. Groningen 1936

cat.. tent. Diepenheim 1985
Beeld.en.Route,, Diepenheim 1985
cat.. [ent. Dordrecht 1970
Eenn greep uit de Nederlandse kunst

[mett een inleiding van
JanTeeuwisse] ]

cat.. tent. Londen 1946

Expositionn internationale de sculpture
contemporaine,, Parijs (Musée Rodin)
1956 6
cat.. tent. Rotterdam 1938
Tentoonstellingg i'au werken der leden

(Kunstlievendd Genootschap

occupation.. Londen 1946 [met een

Rotterdamm (Rotterdamsche

Pietura,, oktober) 1936

inleidingg van A.M. Hammacher]
cat.. tent. Luik 1939

Bceldcntentoonstellmg.. 68e Lustrum

GroningerGroninger [universiteit. Groningen medaille.. Luik 1939

(Museumm am Ostwall, [9/5-17/6)

Raspail)) 1934
eat.. tent. Parijs 1956

vanvan de Nederl. Kring van Beeldhouwers.

(Dordrechtss Museum) 1970

(Stadspark,, 19/6-18/7) 1954

desdes 20. Jahrhunderts, D o r t m u n d

(Néoo Parnasse, 235. Boulevard

Exhibitionn of Dutch art during the

vanvan J925 tot 1950, Dordrecht

Niederlandisehee Maler und Graphiker

xx ne Salon des Tuilerie.s 1934. Parijs

Tentoonstellingg w.w.w., Groningen

cat.. tent. Groningen 1954

cat.. tent. D o r t m u n d 1951

Georgess Petit) 1934
cat.. tent. Parijs 1934b

Artt vivant. Peinture. sculpture.
cat.tent.. Nijmegen 1994

[meteenn inleiding van

Dee gebeeldhouwde kop. De ontwik-

H.SchulteNordholt] ]

telingg van de ge beeld houw de kop en

cat.. tent. Haarlem 1994-1995

hett portretbeeld in Nederland van

Kunstkring,, 24/9-16/10) 1938
cat.. tent. Rotterdam 195Nederlandsee beeldhouwkunst 's",
Rotterdamm (Museum Boymans,
'5/5-"";'7)) '95" [met een inleiding
vann FredCarasso]
cat.. tent. Rotterdam i960
Beeldententoonstellingg Floriade,

[9511 [meteen inleiding van

Frr groeit een beeldhouwkunst in

H.L.C.. Jaffc]

Nederland.Nederland. Het vrije beeld 1900-1960.
(Nijmeegss Museum Commanderie

Vann Beuningen, 25/3-25/9) i960
[samenstellingg J.C. Hcyligers]

middeleeuwenn tot heden. Nijmegen

Rotterdamm (Museum Boymans-

Haarlemm 1994 [met bijdragen van

vann Sint Jan, 2/7-29/8) 1994 [met

DeDe Veelheid 11 Nederlandse figuratieve

M.. Hoogendonk, j.Tccmvisse,

inleidingenn van Gerard Lemmens. cat.. tent. San Francisco 1939

kunstkunst na '45 iv, Eelde (Museum voor

L.. Tilanus en Y. Michalides]

cat.. tent. Eelde 2001-2002

eat.. tent. Helsinki 1946
figuratievefiguratieve kunst De Buitenplaats,

Eileenn Meyer en Frank van der

Goldenn Gate Internationa! Exposition.

Schoor] ]

Contemporaryy .Art, San Francisco

7/'[o/20oi-]j/ii2002)) 2001 [met

cat.. tent. Oisterwijk 1926
NykyaikaistaNykyaikaista Alankomaalaista

inleidingenn van (anneke van

Taidettu,, Helsinki (12/10-27/10)

(.iitaloguss der eerste tentoonstelling

Groeningen-Hazenbergg en Jos van

19466 [met een inleiding van

vanvan beeldende kunst Oisterwijk

Dee mannen van Gerardjan Ri/nders,

Groeningen.. Diederik Kraaijpoel

A.M.. Hammacher]

rjuli-^jj augustus, Oisterwijk

Scheveningenn (Museum Beelden

(N.v.. Bouwen Handel Mij

aann zee, 7/2-19/5) 2003 [met

enn ]oan Vleeskens (red.)j
cat.. tent. Eindhoven 1949
].W.. Haver mans (inl.), Nederlandse
Kringg van Beeldhouwers, Eindhoven

cat.. tent. Kopenhagen 1950

'Arendshoven')) 1926

finmningenn 1950. Kopenhagen
(Charlottenborg,, 21/1-12/2) 1950

cat.. tent. Parijs 1928

cat.. tent. Laren 1941

Rachell Gustave-Kahn e.a..

'939 9
cat.. tent. Scheveningen 2003

inleidingenn van JanTeeuwisse en
Gerardjann Rijnders]
cat.. tent. Stuttgart 1959

(Stedelijkk Van Abbe Museum,

Tentoonstellingg beeldhouwwerken

Compagniee de Pcintre.s et Sculpteurs

Niederlandisehee Bildhauerdcr

november-december)) 1949

H.M.. Wezelaar. Laren (Kunstzaal

Professionn nels. i4me Exposition de juin

Gegenwart.. Stuttgart (Staatsgalcrie,

Hamdorff.. n oktober-2 november)

aoctobrei928,, Parijs 1928

cat.. tent. Enschede 1951
Noord-Hollandd bezoekt Twenthe,

1941 1

cat.. tent. Parijs 1931

19/10-15/n)) 1959
cat.. tent. Tel Aviv 1954

Enschedee (Rijksmuseum Twenthe, cat.. tent. Laren 1945

Lee Salon des Tuileries 1931, Parijs

K.L.M.airviewoff Dutclijinearts,

16/5-10/6)) 1951 [meteen inleiding

Navijjjaren,Navijjjaren, Laren (Kunstzaal

(Ruee Paul-Cézanne(vine)

Amsterdamm (KLM, Tel Aviv.

Hamdorff,, juli-augustus) 1945

(168,, Faubourg Saint-Honoré) 1931

vann Victor E, van Vriesland]
cat.. tent. Enschede 1956

cat.. tent. Laren 1969

NederlandseNederlandse kleinpiastiek van 1900 Vormm van leven, Laren (Singer
t/mm 1956. Enschede {Rijksmuseum
Twenthe,, 18/11-16/12} 1956

Museum,, 12/7-24/9} 1969
cat.. tent. Laren 1980
HanHan Wezelaar. Laren {Singer
Museum)) 1980 [vouwblad met
prijslijst] ]

cat.. tent, Parijs 1932a
Yv'.F.A.. Röell, Exposition dAn

15/4-12/5)) 1954 [meteen inleiding
vanJ.M.Prange] ]
cat.. tent. Utrecht 1957

hollandaiss contemporain. Parijs

Beitell en palet. 150 /aar Genootschap

(Galériee Zak) 1932

Kunstliefde.Kunstliefde. Utrecht (Genoots
Kunstliefde,, ig/10-15/12) 1957

BB [ H L 1 O Ci R A M H

cat,, tent. Utrecht 1958-1959

Cogniat,, Raymond.'La peinture
TentoonstellingTentoonstelling van werken van hollandaisc'.L'Amourdel'artt 13
Nederlandsee beeldhouwers, Utrecht
(Genootschapp Kunstliefde,
21/12/1958-4/1/1959.11958 8

cat.. tent. Utrecht 1961
TienTien jaar aanwinsten, Utrecht
(Centraall Museum) 1961
cat.tent.Utrechtt 1969

(1932)) 6. pp. 214-21-

Ebbinge.. F., Mathieu Lommen. Louk

Engelman,, Jan. 'Bij Huinck en

Tilanus.. Carel van Tuyll van
Serooskerken,, John Radeeker 1X85-

Scherjon',, S^eTijd 19/1/1942
Engelman,, Jan, 'Beeldhouwwerken te

Colmjon.. Godert van,'Een hertje dat je

1956.. Beeldhouwwerken..schilderijen

Rotterdam.. Wij zijn intimisten.

bi]] de kladden grijpt', Ameryjoortse

enen tekeningen. Haarlem (Teylers

ookk in de sculptuur'. De Tijd

CourantCourant 9/11/2000
Cornells,, A. Dromen tussen Europeen

Museum)) 1985
Ecrenbeemt.. Herman van den, Manhieu

2i/5.'*9!v v
Enzinck,, Willem,'Expositie te Hulst

dee v>. Een cu/tuurhi.strjn.suiisïudie

Wiegman.. Amsterdam z.j. [1936]

vann Jan van Heel en Henri

naarnaar honderd jaar fn.vevervoer aan

(afb.. omslag)

Wezclaar'.. De .Stern 18/3/196Ó

Nederlandsee beeldhouwkunst 'Ó4/"Ó9,

boordd tussen 1840 en 1940, Leiden

Utrechtt (Centraal Museum,

(ongepubliceerdee dissertatie

Kunstenaarsfeving,, /..p., z.j.

houwerr H.M. Wezelaar', sv f,

5/9-16/11)) [969 [met inleidingen

Rijksuniversiteitt Leiden) 1993,

[Amsterdamm 193s]

BijBij ons op de bank 18 (1963) i, p p . 8 - n

vann M.E, Houtzager en
H.J.deSmedt] ]
cat.. tent. Utrecht 1975-1976

pp.. 2-7-294,367-373
Courthion,, Pierre, 'La sculpture',
LesLes Beaux Arts 19/5/1933

11e11e Expositie van plastieken, aquarellenD.,, A.M.,'Piet ura. Tentoonstelling:
enen sieraden, Utrecht (Atelier
w.w.w.',, Nieuwsblad van het Noorden
Biltstraatt 156,14/12/19^5-16/2/1976)
1975 5
cat.. tent. Utrecht 1979-1980
15ee Expositie van plastieken,

8/10/1936 6
D.,, K,r 'Moderne niederlandische
Plastik',, Stuttgancr Nachrich ten
20/10/1959 9

aquarellen,aquarellen, houtsneden en sieraden,
Dasnoy,, Albert. 'Inleiding', in cat. tent.
Utrechtt (Atelier Biltstraat 156,
Charless Lepiae, Amsterdam
22 december 1979-4 februari 1980)
'979 9
cat.. tent. Venetië 1936
x x aa Esposizione Biënnale
Internationalee dArte -1936 - xi v,
Venetiëë (Ciardini, 1/6-50/9) 1956
cat.. tent. Venetië 1938
xxiaa Esposizione Biënnale

(Rijksakademiee van Beeldende
Kunstenn 14/12/1962-14/1/19 63)
1962,, pp. 4-7
Deene,, J.F. van, [titel onbekend].
Algemeenn Handelsblad 2/12/1954
Deene,, J.F. van, [titel onbekend].
Algemeenn Handelsblad 31/5/1936
Deene,, J.F. van, 'Genootschap

Eerenbeemt,, H. van den. De Hoi filmische

Eickhoff,, Gottfred,

Louiss Rover (1793-1868}. Henri

inn cat. tent. Cranningen J942,

M.. Wczelaar (geb. 1901)*, Openbaar

Kopenhavenn 1942, pp. 28-52
Eickhoff,, Gottfred, 'Adam Fischer 1

overzichtt van zijn beefden, portretten

ungdomsoptegnelser',, Arne

enen tekeningen, Venlo 1984

Haugcnn Sorensen (red.),

Esser,, Piet, Feico Hoekstra en Paul Hugo
CronningenCronningen f969, Kopenhagen tenn Hoopen. Dora Esser-Wellensiek.
1969,pp.. 13-18
LevenLeven en werk van een aquarelliste

Ekkart,, R.E.O., Scones Leidenses.

F.,, J., '"Dodenwacht" voor de kop van
universiteituniversiteit te Leiden, Leiden 1973 Vissershavenn krijgt langzaam
Flout.. 'H. Wezclaar. Tentoonstellingen
15/10/1935 5
Elout,, [titel onbekend], Algemeen

BeeldenBeelden op Belmonte, 1-30 juni,

vann Beeldhouwers. Tentoon-

Wageningenn (Park Belmonte,

stelling,, die een denkbeeld geeft

1-30/6)) [963

vann den verwonderlijken groei der

cat.. tent. Wormerveer 1958

Nederlandschee beeldhouwkunst.
TentoonstellingTentoonstelling van beeldhouwwerken
Werkenn van leden en genoodiginin het Wilhelminapark te Wormerveer.

Wormerveerr {Wilhelminapark,

den'.. Algemeen Handelsblad 7/2/1941
Deene.. J.F. van,'Beeldhouwwerk van

juni)) 1958 [meteen inleiding van

Johnn Radeckeren H.M. Wezelaar.

Mariuss van Beek)

Tentoonstellingg bij Huinck &

cat.. tent. Zaandam 1955

Engelman,, Hans,'Kundigeartiesten.

Engelman,, Jan, [titel onbekend],

Landweer'.. DeTijd 22/11/1955

inleidingg van W.Thomassen]

exposeeren.. Kunst die tot bezin-

cat.. tent. Zwolle 1957

kend],, Beau.v Arts 11/5/1934
Dee Laprade, Jacques de, [titel onbekend],, Beaux Arts 18/5/1934

Dee Tijd 8/6/19 56
Engelman.. Jan, [titel onbekend],
!\Tijd!\Tijd

8/3/1940

Engelman,, Jan,'Centraal Museum.
Tentoonstellingg van beeldhouwwerken',, HetCentrum 30/3/1940

tweetwee wereldoorlogen, Zwolle

Engelman,, Jan. 'De"Kring" in het
Hannema-DeHannema-De Sniers Fundatie Bulletin
Stedelijkk Museum', De Tijd
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Basel l

Modernee Hollandisehe Kunst

: oo december 1941-31 januari 1942
Rotterdamschee Kunstkring
Amsterdam m
TentoonstellingTentoonstelling van werken der leden
Kunsthandell Huinck & Scherjon
vanvan de "Sederl. Kring van BeeldKersrteutoonstclling g
houwers" houwers"

1951 1
[dataa onbekend]
Dordrecht t
Dordrechtss Museum
Dierenn in onze kunst

thee occupation

x xx ia tsposizione liiamale

244 sepiember-16 oktober
Rotterdam m

1900-1950 0

januari i

Kunsthandell Huinck & Scherjon
Kersttenn toons te Hing

Museumm Boymans

11 juni-30 september

Antwerpen n

1952 2
januari-februari i

Sonsbeefcc '49. Furopese beeldhouwkunst
inn de open lucht

Brussel,, Paleis voor Schone
Kunsten; ;
Luik,, Museum voor Schone

300 september-23 oktober

Kunsten n

Amsterdam m

Nederlandsee beeldhouwers /

Museumm Fodor

.Seidpteurss jVeerlandais

BeeldhouwersBeeldhouwers exposeren [NKB]
september r
Sann Francisco

1944 4
juli i

Goldenn Gate international Exposition
233 december 1939-31 januari 1940

maart t
novemberr 1949-februari 1950
F.indhoven,, Van Abbc Museum:

Keukenhof f

Pulchrii Studio

Heerlen.. Raadhuis;

Kcukenhof's2Kcukenhof's2 [NKB]

Hedendaagsee he kunst | aanwinsten

Leiden.. Museum De Lakenhal

Amsterdam m

vann het Departement van

\ederlaudsee Kring van Beeldhouwers

Kunsthandell Huinck & Scherjon

Volksvoorliclitingenn Kunsten]

Krr rsttentoons telling
1940 0
133 januari-4 februari
Amsterdam m

'945 5
juli-augustus s
Larenn (NH)
Kunstzaall Hamdorfï

TentoonstellingTentoonstelling Hollandsche
Kunstenaarskring Kunstenaarskring

NaNa vijf jaren

300 mei-iï september
Arnhem m

1950 0

Stedelijkk Museum

Lissc c

Denn Haag

211 januari-] 2 februari
Kopenhagen n
Charlottenborg g
fivenninsjenn J950

ParkSonsbeek k
SonsbeekSonsbeek '52. Internationale
tenn toonstdliug beeldhouwkunst

G R O LL P S T F. N l D O N S T LI. I I N C". F. N

i9>;;

mei i

1955 5
--188 april
Zaandam m

Amsterdam m
StcdelijkMuseum m
Wegenn en grenzen

u ii o-school
ReddenRedden gobelin

i6april-22 juni
155 mei-* juli
Rotterdam m
Museumm Boymans
\ederlandse\ederlandse beeldhouwkunst '—
[\KB] ]

I9Ï4 4

Gorinchem m

Nederlandss Paviljoen
Expositionn universale 'Expo 1958'

juni i
Wormcrveer r

--166 april

[dataa onbekend]

Brussel l

66 juli-[einddaturn onbekend],

Wilhelminapark k

Curasao o

Diaconiezaal l

Nijmegen n

Tentoonstellingg van beeldhouwwerken

Curasao'ss Museum

Hedendaagsee portretkunst

Valkhof f

inin hel Wilhelm inaparfe te W'ormcrveer

Openn Inch [tentoonstelling

yy juni-20 juli
Paramaribo,, Suriname,

hedendaagsehedendaagse beeldhouwkunst211 december 1958-4 januari 1959

mei i

Voormaligg v.c. s.-gebouw.

Amsterdam m

Nederlandsee beeldhouwkunst

Stedelijkk Museum

Utrecht t
44 oktober-4 november

.Vjrionalcc tentoonstelling ; mei
maart-april l
Liss se
Keukenhoi i
Keukenhof544 [NKK]
isapril-122 mei
Israël l
reizendee ten toon stelling
K.II .M.airviewo/ Dutch/inearts

Zwolle e

Tentoonstellingg van werken van

Kunstzaall Het Hopmanshuis

Nederlandsee beeldhouwers

.Nederlandsee beeldhouwkunst

288 mei-i; september
Arnhem m
ParkSonsbeek k

tussenn twee wereldoorlogen

^ m e i - i ^^ september
ZonsbeekZonsbeek 'JÏÏ. Internationale beeldenAntwerpen n

tentoonstdlingtentoonstdling in de open lucht

ParkMiddelheim m

Stadspark k

233 mei-51 augustus

Genootschapp Kunstliefde

augustus s
Arnhem m

Beitell en Palel. 150 fuar Genootschap

Kunstliefde Kunstliefde
m
licddenwttoonstelling.licddenwttoonstelling. 68eGemeentemuseum
Lustrum
Rekenschap.Rekenschap.
Doorliet
Ruk
verworven
GroningerGroninger Universiteit
oktober-2 december
hedendaagsehedendaagse beeldende kunst200
1946100 september-^r oktober

Almelo o

'954 4

Arnhem m
Cii e meen tem use urn
DeDe kunstenaars van her huh
derder ftovincie
juni-september r
Vlaardingen n

1956 6

Hett Nederlandse portret sinds 1880.
Traditiee en vernieuwing
S-iSS juni
F.ttcn-Leur r
Cultureell Centrum De Nobelaer
Beeldd en beeldhouwer
199 oktober-is november
Stuttgart t
Staatsgalerie e

Kunstkringg De Waag

NiederldudischeBildhaucrder r

Sculptuurr uit lieden en verleden

Gegcnwart t

mH mH

Parijs s
MuséeRodin n
Expositionn internationale de sculpture

18-311 maart

contemporaine contemporaine

Denn Haag

Eindhoven.. Utrecht, Rotterdam,

Pulchrii Studio

Groningen,, Almelo

.Stichtingg Kunst en bedrijf Tentoon-

Expositiee plastiek en behang

Leiden n

inin opdracht of aangekocht door het

Dee Burcht

Nederlandsee bedrijfsleven door bemid-

HedendaagseHedendaagse beeldhouwkunst

delingg van de stichting kunst en bedrijf

i960 0
isis maart-2s september
Rotterdam m
Museumm Boymans-Van

opop de Burcht
288 mei-15 september
[88 novembcr-i7 december

|dataa onbekend]
Amsterdam,, Den Haag,

stellingg van kunstwerken ontstaan

200 juni-z-augustus

188 december i9S4-~ februari 19SS"

Leiden n
Stedelijkk Museum De Lakenhal

zomer r

[titell onbekend]
2-255 oktober
Almelo o
Vv'aaggebouw w
Nederlandsee beeldhouwkunst |NKH]

19>9 9

222 maart-14 juni
Arnhem m
Gemeentemuseum m
Nederlandsee ponrettisten

4L'' Biënnale voor Beeldhouwkunst

:ss juni-24 juli
Berlijn,, Schloss Charlottenburg:

juni-juli i
augustus s
Haarlem m
I.inz.Neucc Galerie:
juni-augustus s
i-luiss Van Looy
iSS septcmber-16 oktober,
Amsterdam m
[titell onbekend]
Recklinghausen,, Stadlischc
Frederiksplein n
Kunn sth all e
lieddenliedden op het frederiksplein [NKB]
199 okrobcr-i s december
HolldniheheHolldnihehe Kunst derGegenwart
Utrecht t
199 JLini-iS juli
Groningen n

Genootschapp Kunstliefde

Arnhem m

Beuningen n
BeeidententoonstellingHoriade e

Lnn se bed e

Parkk Sonsbeek

Museumm Het Prinsenhof

Rijksmuseumm Twemhe

Son.sbeekk 'sS. Internationale

Rekenschap.. Door het Rijk verworven

Nff de rl andsc kldnplasück van

beeldenteutoonsicllingg in de

Amsterdam m

openopen lucht

Rijksakademie e

Delft t

hedendaagsehedendaagse beeldende kunst \94b-19000 l/m t9;6
'9s4 4

napril-i;mei i

Eamïibre.. Plastieken en
tekeningen n

(•• K O f. F S T F: N T O O N S T f. L L I N C h \

mei-augustus s

66 juli-29 september

299 oktober 1965-1 mei 1966

55 september-6 november

Hilversum m

Amsterdam m

Arnhem.. Gemeentemuseum;

Utrecht t

Gooiss Museum

Stedelijkk Museum

Utrecht,, Museum voor Nieuwe

Centraall Museum

PrentPrent enbeeld

NationaleNationale herdenking 1813-1963. 150 Religieuzee Kunst;
JaarJaar Nederlandse kunst. Schilderijen.

:ii juni-ii augustus
Leiden n

beelden,beelden, tekeningen. graj\ek 1813-19Ó3 Maastricht,, fan van Eyck
Academie e

Hortuss Botanicus
i-joo juni
Tijdsbeeld.Tijdsbeeld. Nederlandse beeldhouw-Wageningen, ,
kunstkunst in de Hortus Botanicus

Bi/bell en kunst van nu
1966 6
n-300 maart 1965

iSS juni-n juli
Utrecht t

Hulst t
233 november 1965-1 maart 1964
Arnhem m

janjan van Heel schilderijen.

VormVorm en evenwicht. Werken van

Gemeentemuseum m

H.. Wczelaarklein-plastiek

BeeldhouwkunstBeeldhouwkunst 1S13-1963 in
Nederland Nederland

Haarlem m
Modernee kunst. Keuze uit het Frans
Halsmuseum.Halsmuseum. Haarlem ('beefden en
objefcten), ,

Boekhandell Van Geyt

Genootschapp Kunstliefde
NederlandseNederlandse beeldhouwers

i9"0 0
144 maart-19 april
Dee Hallen

ParkBelmonte e
BeeldenBeelden op Bclmonte [s K U]

Nederlandsee beeldhouwkunst '64-'6p

Denn Haag. Gemeentemuseum;

277 mei-25 september

juni i

september-oktober r
Amsterdam m
Artiett Amicitiae
Artii bestiarium

Arnhem m
Denn Helder
Volksuniversiteit t
[titell onbekend]

122 apriI-5 juni

Parkk Sonsbeek

1974 4
SonsbeckSonsbeck '66. 5e Internationale 144 juni-]6 augustus
beeldenn tentoonstelling
Assen n

Dordrecht t
Dordrechtss Museum
Inn brons bestendigd

CatalogusCatalogus van de beeldententoon-

1961 1
iSfcbruari-ï33 maart
Amsterdam m

1967 7
144 december 196;-! 1 januari 1964
Amsterdam m

[dataa onbekend]
Blaricum,, Westerbork, Lochem

Stedelijkk Museum

Kunsthandell M.L. de Boer

Beeldenn in Blaricum, Beefden in

Pioniers s

Achtt Nederlandse beeld bouwers

Westerbork,, Beelden in Lochem

155 juli-i> oktober
Antwerpen n
Parkk Middelheim
6c6c Biënnale voor Beeldhouwkunst
oktober r
Denn Helder

[964 4
zomer r

[titell onbekend]

Roosendaal l

Prinsetun n

Stichtingg Roosendaal 700 jaar

Byidcnn 1864-1964. Werk van

ParkLigafabriek k

NederlandseNederlandse beeldhouwers van

Beelden n

PanderPander tot heden

aquarellenn en sieraden

zomer r

Uithoorn n
Openbaree plantsoenen en
St.. Nikolaasschool

Zeist t

[titell onbekend]

Beelden,Beelden, keramiek en gouacties

ZeisterSlot t
Brons,, bout en steen. Werk van

[dataa onbekend]
Amsterdam m

1962 2

Galeriee de F.endt

2oapril-i4mci i

Plastiekenn tekening

Amsterdam m

Leiden n
2:april-i2mei, ,

Hortuss botanicus
TijdsbeeldTijdsbeeld 6y

Antwerpen, ,
Koninklijkee Academie voor
Schonee Kunsten

[dataa onbekend]
Keulen n
derr Sparkasse

NederlandseNederlandse beeldende kunst 1963Beeldenn in Bliincimi

Antwerpen n
Parkk Middelheim
rere Biënnale van Beeldhouwkunst

1979 9
244 februari-8 april
Dee Vaart
[titell onbekend]

Amsterdam m
Kabinett Floret

september r

GrafiekGrafiek en feleinpfastielc

Venlo o

1969 9

Dee Generatie van 1900 in Nederland

Cultureell Centrum
122 juli-24september
Laren n

mei-september r

inhetinhet ZeisterSlot

Hilversum m
novemberr 1968-1969 [einddatum
onbekend] ]

22 juli-9augustus
Blaricum m

hedendaagsee Nederlandse beeldhouwers

Kassenhallee der Hauptstelle
Modernee Niederfandi.sche Plastik

Stedelijkk Museum
[965 5
NederlandseNederlandse Kring van Beeldhouwers
199 juni-6 september
1963 3

1976 6
200 juni-30 augustus

Binnenhoff van Hack

Centraall Museum
TienTien jaar aanwinsten

1975 5
Ï4decemberi97vr66 februari 1976
Utrecht t
Atelierr Biltstraat 156
iree Expositie van kleinplastick,

122 juli-4augustus
Maastricht t

8maart-2ïapril l
Utrecht t

255 november-16 december
Amsterdam m
Artiett Amicitiae
Artii in beeld

199 68
4-277 mei

Leeuwarden n

Raadhuis s

stellingg in Assen

Singerr Museum
VormVorm van leven

enn België

GG R O L f' S T l1 N T O O N S T F. t. L I N G C N

22 december 19-9-4 februari 19S0
Utrecht t
Atelierr Biltstraat 156
2 9 00

iy£ Expoïiiie van plastieken,
aquarellen,, houtsneden en sieraden

19S-200 november 198--J1 januari 19SS

199 mei-ij augustus

Enschede e

Haarlem m

Rijksmuseumm Twen the

Meesball (Frans Hals Museum)

VanVan schaamte ontbloot. Het naakt in Je

DeDe bloei van Haarlem. Hei kunstleven

Nederlandsee kunü

inin ie jaren 1900-1950

1983 3
- m e i - t :: juni
Amsterdam m
Museumm Fodor

1988 8

-- oktober 2001-13 januari - ° ° Eelde e

2}april-i4mei i

Museumm voor figuratieve kunst

's-Hertogenbosch h

Dee Buitenplaats

Kunsthandell Borzo

DeDe bevrijding van hel beeld.
NederlandseNederlandse beeldhouwkunst i945~ Tienn figurale beeldhouwers

Dee Veelheid 11 Nederlandse
figuratieveefcunstna '45] v

1990 0
2SS juni-25 juli
Eekk en Wiel
Galeriee De Beerenburght

11 juli-i" augustus 1990
Kasteell Geldrop
Brabantt in beeld

200 o Ï
-- februari-19 mei
Scheveningen n

HommageHommage aan een oudere
generatie generatie
22 oktober-is november
Heerlen n
Stadhuis s
HH Realisten
233 oktober-4 december
Aalbeek k
Galeriee WandaReiff
GrafiekGrafiek enfelcinplastiekvan
Keess Andrea. Berse rifc. Kurpershoek.
VanVan Norden.

[991 1
zSapril-ii juli
Dordrecht t
Dordrechtss Museum
DeDe torso in Nederland. Ontwikkeling
vanvan de torso vanaf Radin lot heden
1993 3
zomer r
Baarn n
Kasteell Groeneveld
755 Jaar Nederlandse Kring van
Beeldhouwers.. Markante beelden

OpOp de Laak. Wezclaar. Wijnberg
too juli-28 augustus
1984 4
211 januari-27 februari
Amstelveen n

Venlo o
Auxiliatrixpark k
Venloo en beeld

Aemstelle e
88 Realisten
99 maart-22 april
Krefeld-Gartenstadt,, Leoflux
Musterraumm Krefeld
SS Realisten au.s den Niederlanden
POSTUUM M

J994 4
22 juli-29 augustus
Nijmegen n
Nijmeegss Museum Commanderie
vann Sint-]an
Dee gebeeldhouwde kop
iss oktober 1994-15 januari 199s
Haarlem m
Verweyhal l

155 mci-16 september
Diepenhcim m

[irgroeit[irgroeit een beeldhouwkunst in
Nederland.. Vrije beelden 1900-1960

Beeld.en.Route e
1998 8
311 a u g u s t u s - j o september
Enschede e

122 september-8 november
Florence e

Rijksmuseumm Twen the

Istitutoo Universitario Olandese

Klassiekk moderne beeldhouwkunst

dii Storiadell'Arte
Dimensionii dell'uomo tra Appel e
Mitoraj.Mitoraj. Opere dai Museo 'Seulture
all mare', .Scheveningcn

museumm Beelden aan Zee
Dee mannen van Gerardjan Rijnders
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Boeken,, Albert (1891-1951) 10". 108.115,

Brick,, Eduard 25

Cohen.. Isaac (1908-1998) 6 8 . - 0 . - 2 , -4,

42 2

75,, i?9-I4Ï-204. 220
Banting.. Tom 169
Banting-Radecker.. Anneke 169

119.130.. m . 223

Brinkmann & Van der Vlugt 112

[9-- 214, 238

Bantzinger,, Cees (1914-1985) 200

Boer.. Heinkdc76

Brinks,, Kuno (1908-1992) 200

Bar,, Julius 139

Boer,, Jo (1917-1993) 5i

Bristoll -5

Barlaeh,, Ernst (18-0-1938) 28. 32. 56.98,

Boer.M.L.de68 8

Brom,, Leo (1896-1965) 112

Colnot,, Arnout (1887-196") -5.200

Boers,, Willy (1905-19-8) 220

Bronner,, Jan (1881-19-2)7,9, r , 18, 67,

Colose,, Bob 6-

21S S

Cohen-Wind,, Tine 68,70.-2, -4, —*, 78,
79.80.238 8

Barye,, Antoine-I.ouis(i-96-iS-5) 122

Boggild,, Mogens (1901-198-) 164,165

86,89.93.94.102,103,104,106. .

Colose-Tuynman,, Riek 6-

Basler,, Adolphe-9

Bois.. J.H.de (1878-1946) JT

10-- 113.114.116.119,120. Ï23. 126,

Constantt pseudoniem ran Constant

Baudelaire,, Charles ([821-1867) 33

Boks,, Evert [an (1838-1914) 14

129,130,131,132,136,138.140,145, ,

Bavelaar.. Hestia 222

Bolhuis,, Gerrit (190--19-5) 86.94, rjS.

146,148,150,153,158,160,163.168, ,

Constantinesco,, M. 50
Contesse,, Gaston Louis (18-0-1946) 75.

Beatrix,, prinses der Nederlanden (1938)

147.149,160.168,169,171.. 1-6,186.

169,176.. [--, 1-8,180,181.182.190,

'59 9
Beckmann,, Max (1884-1950)-o

204,208,221 1

194,198,208,216,, 221, 222.223.

Bolle,, Ecendert (1879-194 2) 42,43, 92.

224,, 225,264

Nieu\venhuijs(i92o)) 159

122.. 2 2 0

Corbin,, Raymond (1907) 145
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Corneau,, Eugène (1894-19-6) 36, 3". 60

Dewitt,, Floyd Tennisoni 1934) ! 49

Corneilledee Lyon (1500/15)0-1"!} 25

d'Hont.Pieter(i9J--i99~!! 9-149. )5" iï8.

Cornet,, Paul (1892-19-2) T . 47 60. 62,

169.208.. 22-

6 4 . 6 -- " 1 . - 2 . - 4 . "S. "9.122.126,138.

Dhumé.. JoyM. 51

145.220 0

Dibbets.. Jan (1941) 204

Eijnde.Hendricusvann den(i869-i939)
1-126 6

Geiser.. Karl (1898-195-) 139,145
Gelder.. H.E. van (18-6-1960) 29

Elout.. Jan 95,98

Gelder,, Hendrika van (18-0-1943) 221

Elsschot.. Willem pseudoniem van Alions

Gelder,, JanGerrit V3n (1903-1980) 112.

DeRidder(r882-i96o)2) )

128,145,149.. 222.223.22-

Dickens.. Charles (1812-18-0) 3-

Engelman,, Hans(i922) 186

Gelder,, Van 223

Courthion,, Pierre 64, -2, -8

Dideron.Louis-Julesfigoi)) 122

Engelman.. Jan (1900-19-2)". ^8, Sn. 90,

Genieys.. Lily 32.51.54

Couturier.. Robert (1905) -9,122,145.

Diederen,, Jet (1920) 224

92.. 93, 94. 95, 98.102.123.145.149.

Genieys.Renéé 32.36,51.52.53,54.218

Dieperinkjzn.,, Herman (i88"-i95~) 42

169.1-5,186.191.. 220

Gerber.J.. 103,104

C o u b i n e . O t h o nn (1883-1969.) 42,43

220 0
Couvée,, D.H. (1921-2000) 198, 200

Dijkstra.C.42 2

Ensor,, James (1860-19491 25

Gerbrandss 218

Couwenberg,, Stefaan (1892-1981)"), 99,

Dijkstra,, Klaasje 109. 244

F.schauzier,, F.A. (1889-195") 112

Gerdes,Eduard(i88--i945)) 104,128,

Dijkstra,, R.H. (T1970) 244

Escholier.. Raymond 123

Dix.Uttoo (1891-1969) 106

Essen,, Hein von (1886-194-) 26, 220

138.145,146,150,, )57,158,159.160,

Dobbelmann,, Louis (I) (1837-1901) 135

169,170,)"),, 179,185.186,204. 224.

Dohbelmann,, Louis (II) (1872-1920) 135

Esser,, V.P.S. ('Piet') (1914)" 14-1" 18,20.
21,25,29.30,32.33.36.39.40,, >3,
59,, 60.-2. "4,-5.106.119,130.138,
145,146.14-,, 148,149.150,15;. 158,
159,165,169,1 - o,i - 1,, i"7,182,186.
188,191,192.193,194.19-,, 200. 202,

19S S
Couzijn.. Wcssc! ('Bill') (1912-1984)-, 111.

Dobbenburgh.. Aart van (1889-1988) 26.
Croin.. Jos (1894-1949) 50.55, 68,76,-8,

99,, 200
Docsburgh.. Theo van pseudoniem van

130,, 132, 24S
Crommelinn 40,55,54

Christiann Emil Marie Klipper

Crooss 14, 216

(1883-1931)26 6
Doeve,, Eppo ([90--1981) 130

Cuetoo i - o

Domelaa Nieuwenhuis, Ferdinand (1846- Esser-Wellensiek,, 000(1917-1995) 148.
169.194.197,214 4
1919)93,, 114

Dagoussia-5,, 220
Dalou,, Jules (1838-1902) 122
Damboise,, Marcel (1903-1966) 60,76,
122,223 3
D a m m ee Sr, Marinus Hendrikus (1880-

Donatellofc.. 1386-1466) 103

Eyck,, Hubert van (c. 1370-1426) 25

Dongen,, Kees van (1877-1968} 46, ^5

F.yck.Jann van (c. 1390-1441) 25

Dee Laprade, Jacques 79
7

Delvaux,, Paul (i89 -i994) 202
Dee Mont, Pol (1857-1931) 13
Derain,, André (1880-1954) 29,30
Dee Saint-Exupéry, Antoine (1900-1944)
36 6
Descleauxx 37
Dee Smet, Gustave (1882-1943) 39- 43. 44.
62 2
Despiau,, Charles (1874-1946)T, 9,25, V.
47,60.. 63,64, 67,71,72,73.74,75,
76,78,79,80,, 84,88, 92,93.94. 98.
99,, IOO, 102, [03, 119. ' 2 0 , 122, 123,
12Ó,, 139, l 6 o , 164, 176. 2 0 0 , 2l8, 220

Dee Vlaminck, Maurice (1876-1958) 36,
50 0
Dee Waroquier, Henri (1881-1970) 47 75,
76 6

138,145,146.166 6
Giedion.S.. 110
Giesen,, Jan (1903-1980)83

75.. ^9, 99,122,126, 204, 220
Gischler.C.C.. 114.116
Gispen.. W.H. (1890-1981) 146
Gleizes,, Albert (1881-1953) 36
Glikaa 50

Farkass 50
Doorn,, Harry van (1915-1992) 225
Dostojewski,, FjodorMichajlovitsj (1821- Fenosa,, Apelles (1899-1988) 146
Eérat,, Serge (1881-1958) 42
1881)29 9

Goedewaagen,, Tobias (Tobi') (1895-

26 6
Dunk,, H.W. v o n d e r 201
Dunoyerr de Segonzac. André (18841974)42,43 3

Fernhout,, Annetje 106
Eerrant,, Angel 146
Ferreira.. Carlos 146
Fierens,, Paul 64,79, 92,93
Rlarski,, Dirk (1885-1964) 4". 220
Fischer,, Adam (1888-1968) 7.25. r . >8.

1980)) 200
Gogh,, Mathilde Johanna ('Til') van
(1929)250 0
Gogh,, Vincent van (1853-1890) 25,26,
28.. 29,30,132,202,21", 224
Gogh,, Vincent Willem van (1890-1978)
130,132,176,177,180,190,, 225.264
Goldscheider.. Cécile 145

59,, 60, 62,64. 67.68, 69.-1. "2,73,

Gonzalez.. Julio (1876-1942) 200

-4,75,78.79,83,85,8",, 99,106.110.

GG oud stikker, Jacques (1897-1940) "8,79

119,, I20, 121, 12", 139, 145. f46, 147,
160,164.165.. (68,169. i"8, 204, 219,

Gouwe,, Herman (1875-1965) 29

220,, 223, 224, 225. 260

Grard,, George (1901-1984) 145.160,202,

Fischer-Kragh,, Ellen (1889-1966) 60,62,
68,68, "1,78.219, 220
Flaubert.. Gustave (1821-1880) 28
Florisoone,, Michel 123

Denis,, Maurice (1870-1943) 60,75
[3cc Ridder, Andrc 218

Giaeometti.. Alberto (1901-1966) 33.46,

Donk,, Piet 128

1961)) 256
Drivier,, Léon Ernest (1878-1951) "5.80,
122,126,, 220
Dasnoy,, Albert (1901-1992) 202
Duchamp-Villon,, Raymond (18-6-1918)
Daumier.. Honorc (1810-1879) 122
Dee Bom. Emmanuel Karel (1868-1953) 13
20,33.122.145 5
D c e n e j a nn Francois van (188Ó-197-) 29. Dudok,, W.M. (1884-1974) 83,1S5
Dufresne.. Charles (1876-1938) 47, "6
43,, 95, IOO, 104,123, 2)7
Dufy.. Raoul (1877-1953) 42,43.70
Degas.. Edgar (1834-191") 122
Duhamel,, Georges (1884-1966) 36
Degouvee de Nunques, William (1867Duinkerken.. Anton van pseudoniem van
1935)^8 8
W.J.M.A.. Assclbergs (1903-1968)
Dejean,, Louis (1880-1954) 47. 75- "9. 99:
roo,, 220

126,130,143,i7ó,i7-,, 1-8, 200, 224.
252 2

203,, 204. 208, 214. 2l6, 21", 2l8, 219, Gill lay Veth. Daan (1898-1985) 19-201
Gimond,, Marcel (1894-1961)47, 60.-1.
224.225.22--

Csaky,, fozsef (1888-19-1) "8,88.122
Cuypers,, P.J.H. (1827-1921) 18, 21.86,115

200 0
Gestel,, Leo (1881-1941) r , 37. "5, "8,85,

GG rappe. Georges 123
204 4
Grégoire.. Paid (1915-1988) 137,147.149,
150,157,158,169,170,171,193.224 4
Greshoff,, Jan (1888-1971) 84,90
Grimmon,, Ad 108

Edzard.. Dietz (1893-1963) 76
Eeden,, Frederik Willem van (1860-1932)

Fontainee Verwey, Herman de la (1903-

217 7
Eeghen,, I.H.van (1913-1996) 191
Eekman.. Nicolaas (1889-19-3) 42,80,

Foujita,, Tsugouharu (1886-1968) 30.46,
Fouquet,, [ean (1420?-! 480?) 25

Groot,, Maurits de (1880-1934) 42.44,46

220 0
Eesteren,, Cornelis van (1897-1988) 126,

Frank,, Anne (1929-1945) '94

Gropius,, Walter (1883-1969) 32

Frankenn Pzn., Jan (1896-1977) 42

Grosman.Johnn (1916-19-0) 149.185

149 9
Eickhoff.. Gottfred (1902-1982)", 55. 60,

Frièsz.F.mile-Othonn (i8"9-i949)47. 50,

Gruytcr,, W. Jos de (1899-1979) 27,95.9&-

1989)) 191
50,60 0

68.75.-6 6

139,145.147,159,160,164,165.. ' 6 8 ,

219.. 220

Groningen.B.A.vann 140
Groot,M.dee 244

99.103.119,139,186,, 220, 222. 224
Cruyter-Fcuerstein.. Margaretha (1893-

62,63.. 6 4 . 6 9 , - 2 , 7 4 , 7 5 . 7 6 , 1 2 8 , 1 3 1 ,

188,193,219,, 220
Eickhoff-Aree nsback Andersen, Gerda
(Ti979)62,63,7i.75.131.165.192. .

Gromaire,, Marcel (1892-1971) 47

Gaag.Lottii van der (1923-1999) 160
Gargallaa Pablo (1881-1934) 60, "2,122,
145 5
Garrcl,, Betty van 191
Gast,, Frans (1927) 149
Gauguin.. Paul (1848-1903) 214

1986)99 9
Gsell.Paull 19
Guitry.. Sacha(i885-i957) 164
Guntenaar,, Ben (1922) [49,150,157.159.
160,224 4
Gustave-Kahn,, Rachel (1886-1933) so

REGISTERR

Haas,, Alex de pseudoniem van Alexander

Herwijnen,, Janvan(i8S9-i965) 21,24,

Johnson,, Philip (1906) no, i n

Komm ter. Auke (1904-1982) 6'. 107,108,

Nederveenn (iSgo-jg-7?) 84.108.128,

26,, 27,28,29,30,32,33,36,38,40.

Jong,, Germ de (1886-1967)84,200. 220

02,223,240 0

43.55.56.-5.^6.83.212.. 2 r , 218,

Jong.Dee 223

'35 5
Koning,, Paul(i9ió) 150.157,158.160. 224
Konopatzkyy 50
Koopmans,, Ype 221
Kramer,, Piet (1881-19Ó1) 9
Krishnamurti.. Jiddu (1895-1986) 55
Krogh,, Per(i889-i9Ó5) 39, 60
Krop,Hildod8S4-1970)) 7 9.33,37 38.
42,43,47,50,59.. 6 T ,72,76.^8,80.
83,84.85.86.89,92,, 93, 94,95. 98.
99,99, IOO, 102,103,104,106.107,114,
119,120,122,123,126,, [31.140,144,
149,150.153.157,160,169,176.181, ,

Haas,, Lcny de {eigenlijk Helena ('Lcny')
Nederveen)102,128,, 240

228 8
Herzog.. Oswald (1881-194?) 24.43

longh.. Eddy de (1931) 1-;. 185,18Ó
Jonk,, Nic (1928-1994) 148,149,169, I~I

Haasnoot-van-bij-de-vuurrorenn 185

Heslenfeld.Corryy (1903-1989) 112

Joostenjoopp 191

Haesaerts,, Luc 62. 64

Hettema,, Auke (1927) 169. 214, 224
Hettema,, Renze(i92~) 169,171

Jordaens.. Jacob (1593-16-8) 14, 216. 217
Joseph,Ldouardd 79

Heutsz,, J.B. van (1851-1924) 114

joukjee 212,272

Hahnloscr,, Hedy 136

Heynsius,, Kees (1890-1981) 83

Juffermans,, Jan 191

Hajdu,, Etienne ([go^-jpgó) 60

Hickss 145

Juliana,, koningin der Nederlanden

Hall,, Fritsvan (1899-1945)7,86, 89.92,

HildebrandpsfUiiortiernviiriNicolaas s

Haesaerts,, Paul (1901-1976) 62, 64.92,
202 2

93,94,98,99,102,, IO4, J06, 107, [12,
114,115,129,154,, rSi. iS6, 201, 22i,
222 2
Hall,, Gijs van (1904-1977) r68
Hamdorff,, Wouter (1890-1965) 104,130,
132 2

Jünger,, Ludwig 18

216,224 4

Jutte,, Johan 149

Hanicotte,, Augustin (1870-1957) 30
Hannema,, Dirk (1895-1984) 7,98,110,
in,, 114, u6,122,127,128,226

Hoeven.. G,G. van der 26
Hofhuizen,, Herman 175
Hofker,, Willem (1902-1981) 221

Holte,, Greet ten 136,146,169

80,84,85.86,87,92,94.108,121, ,

Harrenstein-Schrader.. An 50,51,54

220,, 238

158,222 2
Hassoldt,, Grijpie 71
Hassoldt,, Krippie 71
Hassoldt,, Ollie 71
Hatterman,, Nola (1899-1984) 50
Havelaar,, Just (1880-1930)19, 21, 22, 24,
25,26,, 27, 28, 29, jo. 32,37.67, 217
Havermans,, Jan (1892-1964)42,43. 78,
86,, 90, 93,94, 98,100. [15,126,129,
132,140.145,146,149,154,157.158. .
222 2

Heckel,, Erich (1883-1970) 42,43
Heel,, Jan van (1898-1990)163

Kaas,, Jaap (1898-1972) 9,86,93,144,150,
157,158 8
Kalf,, Jan (1873-1954) 142,176,178, 252
Kandinsky,, Wassili (1866-1944) 25,32,
123 3
Karnebeek-vann Royen, D.A. van 202

Hoogendijk,, Dirk 55
Karpoff72,74.127,128 8
Hordijk,, Gerard ('Gerrit') (1S99-1958) 55, Karsten,, Charles (1904-1979) 150
59,64,, 68, 70,72,74,76,77,78,79,
Kassies.Jann (1920-1995) 153

Harrenstein,, Rein 50,51
Hassoldt,, Chris (1877-1956) 71,86,87.

182,219,, 220, 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 6

Höeh,, Hannah (1889-1978) 107,108, 222

Hammacher,, A.M. (1897-2002) 8,26,59, Holt,, Friso ten (1921-1969) 197. 200
ii2,126,135,136,, 09,140,145,18r,
Holt,, Gerrit (1904-1988) 185
192,, 212,221, 222, 2 2 4

(1909)) 185

Beetss (1814-1903) ir6,129,140,178,

Hordijk,, Margaret 70
Horn.D.. 177
Horn,, Lex (1916-1968) 169,176,177,183,
258 8
Hubacher,, Herman (1885-1976) 139,145,
147,165,197,204 4

Kat,, O t t o B . d e (1907-1995) 170, (97,198,
200,, 202, 203, 204,216, 220, 226,

Kropholler.. AJ. (1882-1973) 127
Kruyder.. Herman (1881-1935) 12,15, r7.
21,75.83,84,100,, 200. 216
Kruydcr-Bouman.Joo (1886-1973) 76
Kruyff,, Jacob de (1844-1923) 18
Kubin,, Alfred (1877-1959) 25
Kuik,, Laurens van (1889-1963) 55
Kurpershoek,Theoo (1914-1998) 224
Kutter,, Joseph {1894-1941) 42
Kuyten,, Harry (1883-1952)42,76,132,
220 0

272 2

Kat-Dahll Madsen, Dorade (1914) 197,
198,, 272
Kate,, H.F.C, ten (1822-1891) 217
Kayzer47 7

Laaf,, Bert de (1932) 171
Laak,, Harry op de {1925) 149,197,198,
203 3
Lacourr 38

Kersten,, Wim (1908-1974) 163

Laermans,, Eugène {1864-1940) 25

Huebner,, Friedrieh Markus 92, 93,95

Ket,, Dick (1902-1940) 78. 202

Laii na 79

Huinck,, W.C.A. (1881-1966) 84,108,113

Keuken,, Johan van der (1938-2001) 179,

Huinckk & Scherjon 68,100,102,104,
106,108.127,, 222
Huizinga,, Johan {1872-1945) 90

226 6
Keus,, Kees (1905-1987) 128, 223

Landmann.. W. 122
Langeler,, Johanna Frederika ('Freddie')
(1899-1948)) 19

Kickert,, Conrad (1882-1965) 42,80,216

Langui,, Emile 144,145

Hulshofff Pol, A.G. (1883-1957) 220

Kirchncr,, Ernsr-Ludwig (1880-193S) 200

Laseur,, Cces (1899-1960} 7[

Hund,, Cornclis ('Cor') (1915) 106,138,

Kisling,, Moïsse (1879-1940) 46

Lastt 120

Klaassen.Nel(i906-i989)) 112

Lataster,, Ger (1920} m

146,149,153,169,170,171,, 204, 224

Heerup,, Henry (1907-1993) 60

Hunziker,, Frieda (1908-1966) 163

Klee,, Paul (1879-1940) 25,32

Laurana,, Francesco (1420-1492) 98

Hefting,, Paul 224

Hynckes,, Raoul (1893,-1973) ""5. S5, S6,

Klein.. Frits (189S-1990) 68, _ 6,220

Laurens,, Henri (1S85-1954Ï 75,79,122.

Heijn,, Albert (1865-1945) no, 240

104,130,, 202

Heil.. Fri (1894-1983) 144,169,186

Klein,, J. 225
Klein,, Yves (1928-1962)68

145,160 0
Lebeau.. Chris (1878-1945) 42

Heinonen,, Aarre (1906-2003) 139,145

IJssel,, Aart vanden (1922-1983) IN

Klinkenberg,, Samuel (1881-1970) 128

Lebedelïï 50

Heldring,, Margot (1919) 227

IJzerdraat,, Willem (1872-1948) 17,93

Klompe'.Margaa (1912-1986) 170,171

Leek,, Bart van der (1876-1958) 90.130,

Hem,, Piet van der (1885-1961) 75

Ittmann,, Hans (1914-1972) 154,157,225

Kneulman,Carell (1915)7. 9.146,149.150.

Henning,, Gerhard (1880-1967} 59

Ivens.. Joris (1898-1989) 55, 67

Henriet,, Henk (1903-1945) 78, io~ 128,
222 2

157,159.160,185.. 224
Knud.. prins van Denemarken 139

224 4

I.cG>rbusierr pseudoniem van CharlesEdouardjeannerett (1887-1965) 83,

Jaarsma.Mennoo 19

Knuttel,, Gerard 90.121,122,12;

Hcnriott 80,220

Jacobs,, Jan (1944-1979) no

Koch.. Pyke (1901-1991) 76,85. 202

Lecser,, Lies 169

Hepkema.Sytsee ("f1963) i ~ , 208. 258,

Jacobss van den Hof, Gijs (1899-1965) 74.

Koekkoek,, B.C. (1803-1862) 14

I.ecser.. Tit us (190 3-1996) 103.145,147,

270 0

Herderschee,, Dirk (18---1969) 24S

92,94,99,130,169,, 220, 222
Jacobsen.. Georg (188^-1976) 62, -5,220

Kogan,, Moissy (1879-1943) 37 44,55. -8,

LcFauconnier,, Henri (1881-1946)1-

221 1

Léger,, Fernand (1881-1955) 126

Jacobsen,, Robert (1912-1993) 60,160,165

Herkel-Bendien,, Lien ten zic Bendien,

Jaffé,, Hans (1915-1984) 123, 201

Kohier.. Charlotte (1892-1977) 126

Janssen,, Pierre 26

Kokosehka.. Oskar (1886-1980) 25,70

Hernandez,, Mateo (1884/1888-1949) 126 Jawlensky,, Alexei (1864-1941) 42,43
Henvijnen,, Anna van 28
Jespcrs,, Oscar (1887-1970) 145,147 149,
150,, 204,222

169.186 6

80,85.93,94,, 95.122.126.160,220.

Herkel,, Jan ten 50,51
Lien n

io7.. m

Kolbe,, Georg {1877-1947) 89
Kollwitz.Kathee (1867-1945) 28

Ixhmbruck,, Wilhelm (1881-1919) 32.33.
55,89,160 0
Leninn (figeniijfe Vladimir IIjitsj Oeijanov.
1870-1924)) 182
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Leplae,, Charles (1903-1961) 60, 62. 63.

Marcks.. Gerhard (1889-1981) 145,204.

204 4

Marini.. Marino (1901-1980! 146. i"t.>

Leupen,, j . 149

Marnix.. Philips van (1540-159S) 244

Lcverkühn.. [t>hanCocnraad 1180--18-2}

Marquet.. Albert (18-5-194") 29

216 6
Leverkühn-Wezxlaar,, Maria Agathe
Elisabethh (1820-18-2.115. 216
Leviticus,, Willy 99

Monchy.. W.H. de (1894-196S) 111,112.
1 2 ""

64.. ~ 2 . 8 8 , [45.146,149.160. 202,

222

Mondriaan.. Piet (18-2-1944)42.44.46,
54."6,90.123 3
Monet,, Claude (1840-1926) 36

Pallandt.Chariottee van (1898-199-) 94.
99,122.169.1"),, 186.201. 202. 203
Bant.. Theresia (Teef) van der (1924) 146.
147,149.169.201 1
Paa ray re. Henri-Ernest 11883-19-0) 126

Martin,, Raymond (1910! "5-145. —o

Moolhuizen.. Van "5

Parinn d'Aulaire, Edgar (1898-1986) 50,68

Martinit*.. Berthe (1883-1958) -5,145.220

Moore,, Henry (1898-1986) 134,146.160,

Parinn d'Aulaire-Mortenson, Ingri (1904-

Masereel.. Frans ( I 8 8 9 - I 9 ~ Ï ) 26.32,39.
46.21S S

r o ,, 1-1.188

1980)50,, 68

Moorigat.. Antoon (1862-192") 13

Passavant.. Lucille "2
Bechstein.. Max (1881-1955) 42

Leydcn,, Ernst (1892-1969) 42,43.220

Mastenbroek,, Anton ó - , 218

Morcau.Lucc Alben (1882-1948)42,43

I.evden-KJuth.. Karin (19060-19—.) 220

Mastenbroek.. Henk 19. 25.2". 32. r . 38.

Moreelse.Pauluss (1571-1638) 14- 216

Peeters.Jann (1912-1992) 198

Mulder,, Hans 200. 201. 226

Penning,, R.E. 185

Lhote.. Andre (1885-1962! 42, 43.4" s a

51,54.56".. 59. 67.83. it.)" 108.135,

Mulder,, J.H. 149

Pepe,, Lorenzo 146. 224

Mastenbroek-Fjeldsgaard,, Gunvor 51

Mulder,, Theo (192S) 169. i"i, 194

Berlmuter,, Pearl (1915) 225

l.icrnur,, Martinus 68

Mataré.. E\vald(i88"-i965) 5 3

Musch.. Jan (18^5-1960) 132, 224,22S

Penneke,, Constant (1882-1949) 39- 62,

Limpers,, Jolian (1915-1944) 106,129

Matisse,, Henri (1869-1954) 29.30.-5,
Nauliaver,, H. 21-

Perret,, Augu.ste-9

Mayer,, Hendrik Jacob 13

Nauta.Max(i896-i958)) 221

Perron,, Edgar du (1899-1940) 90

Maver-Meyboom.. Maria Elisabeth i;

Ney,, Michel 121

Picasso,, Pablo (1881-1973) 20,30,42.43.

Mazuett 64

Nicolas,, Joep (1899-19-2) 19,44

I.ith.. Hubert van (1908-197") 94,222

Meijer.. Sal (18-7-1965)-8

Niehaus,, Kasper (i889-i9~4) "• " 6 , - 8 , -9,

I.öb,, Kurt (1926) 212

Meijers,, F.duardMaurits (1880-1954)

60.68 8

218,, 219, 2 2 0 . 2 2 2

Lier.. Carcl van (1897-1945) 222

Lionn Cachet. Carel-Adolphc (1864-1945!
19.. ï«
-

Lipchitz.. Jacques 11891-19-3! " 2 . s , 122.
[60,, i~o, 188

Loghem.. Han van (1881-1940) io"
Lokhorst.. Jacob van iS
l.oudon.. J. 220
Loutchansky,, Jacques (r8"6/i882-i9"8)
~5 5
l.t>we~2. - 4,, -", 238
[.libbers.. Adriaan (1892-1954) 55.^6.79.
80.220.224 4
Luden,, Emil (1865-1942) 246
Luijn.jann van (191Ó) 149
Luns.. Huib (1881-1942) 3". 217
Lunteren,, Joop van (1882-1958) 42,4?
Lurcat.Jeann (1892-1965) : o
Lus.. Tilly "i, 220

126.166 6

142,, r 6 , i — , 252
Mellee pseudoniem van Melle Johannes
Oldeboerrigg ter (1908-19*6) 202
Mendess da Costa, Joseph (1863-1939) 7

lift,, 119,123,163
Nielsen,, Kai (1882-1924) 59. 63

!"ü ü

Pijpers,, Edith (1886-1963) 99
Pit,, Adriaan (1860-1944) u j
Plasschaert,, Albert (1874-1941) 25.33.38.

Niermeijer,, Theo (1940) H 9

39,76,78,80,98,, 191.212. 21", 219,

Nieukerken.J.. van (1885-1962) 19

220,222 2

Poi.sson,, Pierre Marie (1876-1953) "5,

9,18,19.20.21,32,38,-8,83,92,93. .

Nieukerken,, M.A. van (1879-1963) 19
Nieuwenhuijsen,, Berthei2,17

200,219.222.. 224

Nicweg.Jacobb (1877-1955} -6

Bol,, W.J. (1905-1988) 68
Polak.. Henri (1868-1943) 142. «54. '~6-

100,126 6

Menger.. Truus (1923) 201

Nijgh.. Han (18-3-1948)108

Mensing,, Anton (1866-1936) 13.14

Nijland,, Dirk (1881-1955) 85.104

Merkelbach.Benn (1901-1961) 126

Nijland,, jan 99,104

Polak,, Wim (1924-1999) 201
Polak-Schwarz,, Henriette (1893-1974)

Messengerr 42

Nijpels4j j

Mestrovic,, [van (1883-1962) -4

Nilson,, Gunnar _ 6

Metz,, l.ex (1913-1986) 149

Noack,, Astrid (1888-1954) 60,62, "2.

Meunier,, Constant (1831-1905) 25

139.145 5
Noyons,, Jan (1918-1982) 194,19Nys,, Suzanne (1902-1985) 112

Maclct.. Flisée (1881-1962) 42

Meyer.. Hans Jacob (1907) 60, 68.74,14"

Magritte.Renéé (1898-196-) 202

MiercveJd,, Michiel van (1567-1641) 14

Mahn.. BerthoJd 59

Mijnlieff.A.J.. 258
Milles.Carll (18-5-1955) H5

4 0 , 4 - ,, 55, 6 0 , 64, "1,72. "3,74. o .

Minguzzi.. Luciano (1910 146. '49. 224

-9,, 84, 85.88, 92,93, 94.95.98,99.

Minne,, Georges (1866-1941) 25.32.100,

100,, 102. 103, in. 12 2.123.126, [39.

So,, 89,90,94, 95,98, 99,100.104,

4 4 . 4 6 . 5 9 .. " o . "9,112,122,126.149.

95,, 98,100, io2,103,115.12" is8,

Meurs,, Harmen (1891-1964)42, 84

MailloLAristidee (1861-1944) ".25,30,32,

122 2

160.. 222

1-7,187.. 250

197.198,, 212,220
Polei.. Johan(i894-i97i) ".12, 20, 21,33,
42,43,50.53.54-- ~i. 76, - 8 . 8 0 . 8 3 ,
84,85,86.89,90.92.93,95.. 98.
100,102.103,104,11 o~, 112,113, I I 4 ,
115.. 12 2, 129. I.30, 2 0 0 , 217, 221, 222

Oliee Jbz„ Jacob (1834-1905) r

Pompon.. Francois (1855-1933) "5- 7 8,122,
126 6
Ponse,, Luctor('9i4-i998) 138,153
Postt ma, Kor(i903-i9""") 220
Poulainn 79
Poupelet.. Jane (1878-1932) "5. "9.126

Oepts.Vv'imm (1904-1988) 51. 6". 68.-3,
165,166.168,169,185.. 214, 220. 225
Ocpts-("audal,Marthe68.. 214
Oepts-TcLinissen,, Nelly ('Nel') 51, 68, -3

145.153,160,, ITO, i"ó, i"8,i8o. 220.

Minne.. Joris (1897-1988) 26

Ommerenn jr., Phs. van 114

221 1

Miranda.. S.R. ('Monnc') de (18-5-1942)

Oorthuys,, Cas (1908-19-5) i7f>

Poussin.. Nicolas (1-94-1665) 78

83 3
Mirbcau,, Octave (1850-191") 32
Miró,, Joan (1893-1983) 146
Modigliani,, Amedeo (1884-1920) 46,55,

Orloff.. Chana (1888-1968) 36,39.46.60,

Prangc,, J.M. (1904-1972) 169.175,186

Maks,, Kees (18-6-196^) 75. 85. i3s. 169.
222.224 4
MaJLVay,, Charles (188^-1940)4^.-9.122
Matnbour.. Auguste (1896-1968) 42
Mankcs,, Jan (1889-1920) 26
Manolo,, Manuel Hugué (18-2-1945) 32.
6 0 . " 4 , " 9 ,, 122, 126

Mann Ray pseudoniem van Emmanuel
Radnitzkyy (1890-1976) 46
Manzü.Giacomo(i9o8-i99i)) 146. 224,
Maquet,, Richard 60,75
M a r c h a n d j e a nn (1882/1883-1940/1941)
42 2

122,, I"tJ

Moesman,, J.H. (1909-1988) 202
Moholy-Nagy,, Laszlo (1895-1946) n o
Molenaer,, Jan Miense (circa 1610-1Ó68)

Prax.. Valentine (1889-1981) 39
" 5 ,, 7(J. 1 2 6 . 2 2 0
Ortizz de Zarate, Manuel (1896-1946) 42. Praxiteless (c. 400 v,Chr,-c. 330 v. Chr.)
43.44. 7 fMM M
Os.. Henk van 26
Osouf.Jeann (1898-1996") 60, 62,64,-2,
-4,75,79,122,136.. 204,220, 224
OudJ.J.P.('Bob')) (1890-1963)7.108,110,

Molendijk,, Hermen 181

111.112.. 114, 115, Il6, 149, 222, 223
Oud-Dinaux,, Annie 115

Molière,, pseudoniem van )ean-Baptistc

Ouwersloot,, Hellen 108, 240

14,216 6

Poquelinn (1622-1673) 164
Moll.. Oskar (1875-1947) 42
Möllerberg,, Mils (1892-1954) 60

Ozenfartt,, Amédéc (1886-1966) 83
Ozinga.M.D.. (1902-1968) 149

181 1
Puckk 132
Puviss de Chavannes, Pierre (1824-1898)
36 6
Puvrez,, Henri (1893-197!) 100.145. 202.
204 4
Radeeker,, Anton (Toon') (1887-1960)
42,43,55,83,86,119 9
Radeeker,, Jan 67
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Radeckcr.johnn (1885-1956)-. 9,33,3- 38, Roé'll,, David Cornells (1894-1961) -.85,
122,123,126.146.160.. i86.201, 221

Schimmclpenninckk vanderOije,
CA.0.198,202 2

Spoel.. Hens van der (1904-198-} - o . 130,
169,, [98, 21"

42,43.4^50,51-- 52. 54. 55. 59-64.
6 - 6 8 , - 0 , - 3 ,, "6,-8.83.84.85.86,

Roè"ll.W.F.A.220 0

Schlüter,, Carl Eberhard (1SS6-19-3) 42

Spoel-Houtman,, Nel van der - o

9 0 . 9 2 . 9 3 . 9 4 .. 9 Ï - 9 S , 99, I0O.IU2,

Roelofsz.. Charles (:89--i962) 51, 6 8 . - o .

Schmid.. Wilhelm (1892-1971) 42

Spronken,, Arthur (1930) 146

103.104,105,106.. i o-, 108,110,111,

-1,-4,76.-9.85 5

112.II4.115,Il6.II".. 119.T20.121,Ï22. Roelofsz-Pereira,, Agnes 68, -2

Schmidtt Degener, F, (1881-1941) 128,132,
246 6

Staal.. Arthur (190--199 3) 10- 16
Staal,, J.F. ('Frits') (1S-9-1940) 38,54

123,, 126. 12". liö, I2y, IjO, 132, IJ".

Roger-Marx,, Claude 123

Schools.. Willy 19-

Stam.. Mart (1899-1986) 111,126

I38,, I40, 149, IÏO.I5- 158, l6o, 165.

Roh,, Franz (1890-1965) 90

Schrikkel,, Louis (1902-1995) 220

Starcke.. Henrik (1899-1973) 60

176,, l82, 201, 21-, 221. 222, 223, 224,

Rolandd Holst, Adriaan (1888-19-6) 21,

Schrikkenn Kees (1898-1993) 4-, 50, 6 - .

22>.. 226, 244
Radecker,, Willem (1883-1971) 55, 67.83
Radecker-GG angel, Jo 67
Radecker-tenn Herkei, Annie 50,51,132,
138 8

40 0

Rolandd Holst. Richard (1868-1938) 28.
38,88.221 1
Röling,, Gerard V.A. ('Gé') (1904-1981)
104,130,132,, 2 0 0 . 202

Raedecker,, Max (1914-1987) 55,71,220

Röling,, Niels 132

Rambonnet,, Yvonne 240

Romeinjann (1893-1962) 154

Rasmussen,, Ulf 60

Romein-Verschoor,, Annie (1895-19-8)

Ravcstcyn.. Sybold van (1889-1983)7,112,

123,154 4
Roodenburg-Schadd,, Caroline 216
Roosenburg,, Dirk (1887-1962) 114,181
Roosenburg,, Teun (1916) 132,157
Rooscnburg-Goudriaan.. Johanna (1913)

114,115 5
Rebulll 146
Redeker,, Hans (1918-1992) 70,146,175,
(85 5
Rees,, Otto van (1883-1957)44,75. 94, n o
Regnault,, RA. (1868-1954) 29, 216, 22Ó
Regierenn Altcna, Aldo van (1969) 212,
270 0

Regterenn Altena. Flora van (1966) 207,
212,, 270

Regterenn Altena. l.Q. van (1899-1980)
270 0

Reicher,, Hans (1895-1963) 94, [69
Reijers,, Willem (1910-1958) 9,111,130,
137.138.149.. i;o, 157.160.182, 224
Reijn,, Theo van (1884-1954) 8,42,43,-8,
86,, 92,93,95,126.181,217, 221,224
Reinhard,, Paulus (1929) 149
ReinharEE 136
Reinink,, H.J. (1901-1979) 139
Rembrandtt van Rijn (1606-1669) 184,

132 2
Rooyackcrs.Rudii (1920) in, 186
Rostrup,, Haavard (1907-1986) 93,140,
192,, 217

68,72,73,-8,80,88.94,214.219. .
220,222 2

Schrikker-Perrenaud,, Liesje 47,67

Steenhoff.. Willem (1863-1932) 28

Schuurman,, Karel (1906-1966) 136,139,

Steur.. A.I. van der (1893-1953) 114

144,, 2(ji, 224
Schuurman-Henny,, Everdine ('Eef)
(1910-1996)) 136, 201
Schwarz,, Mommy (1876-1942) 75,83
Scorel,, Jan van (1495-1562) 14

Lateur(i8-i-i969)) 25
Stuivenberg,, Pict van (1901-1988) 15Sunier,, Armand 226
SusseFreres43,64 4

Severini.Ginoo (1883-1966) 112

Suter,, Ernst 60,136,137.139,145, 204,

Seyss-Inquart,, Arthur (1892-1946) 128

220 0

Shakespeare,, William (1564-1616) 149

Swart,, Herman 159

Siedenburg,, Joop 123

Swartendijk,, J. 98, 99

Sieger,, Frits (1893-1990) 83
Sijmons,, Karel (1908-1989) 107,222

188,191,197,, 256, 262,264

Stravinsky,, Igor (1882-1971) 43
StreuveLs.. Stijn pseudoniem van Frank

Seitz,Gustav(i9o6-i969)) 204

Sijthoff,AAV.(i829-i9i3)28 8

\94l)\94l) I2~. 248

Straub,, Manuel (1858-1916) 17, 216

Serra,, Eudaldo (1912) 14Ó

108 8
Royer,, Louis (1793-1868) 191
Rude,, Francois (1784-1855)122,123
Rudier,, Alexis
Rudier,, Eugène 122
Rueb,, Gra (1885-1972) 94,98
Ructcr.. Gerarda ('Meik') (1904-1993) 9,

248 8
Rypperdaa Wierdsma, Johan(i87.3-vóór

129,149,150,169,186.200 0
Steenbergen.. Niel (1911-1997) 169,i~~

Schuhmacher,, Wim (1894-1986) 85, 202

Royen,, Jean Francois van (1878-1942)

169 9
Ruys.BernardusEwoudd (1869-?) 127

Starrcveld,, Piet er (1911-1989) 112. i - 8,182
Stauthamer.. Cephas (1899-1983) 86, 94,

Simon,, Lambert (1909-1987) 112

Tajiri.. Shinkichi (1923) 149.158,159,160.
186 6
Taut,, Bruno (1888-1938) 54

Six,, J. 104

Teeseling.Corvann (1915-1942) 201, 223

Sixx van Hillegom, Jan (1891-1961) 176,

Tecuwisse.. Arie (1919-1993) 226

177,, 250
Sjollema,, Joop (1904-1984)67 131.169,
188,191,197,198,212 2

Tegenbosch,, Lambert (1926) 191
TernminckGroIl.C.L.. 149
Termote,, Albert (188--1978) 89,99,114

Slagter,, Jan 99

Ternand.Marth.e75,, 220

Sluijters.Jan(i8[-i957)42,44,-5,78.S5. .

Testas.P.. 42,43

92,, n o . 163,187,188, 200,224

Tetarvann F.1 ven, Paul (1823-1896) 217

Sluiter,, Willy {1873-1949) 200

Tetterode,, Jan Willem van (1900-?) 19

Smedt.H.J.dee 191

Tettcrode,, Leen M. van (1869-1921) 19,

Smout,, Kees (1876-1961) 83

226 6

Remiëns.. Janus (1890-19^2) 42.43, 92.93 Saher,, Eduard von (1849-1918) 20
Renoir,, Pierre Auguste (1841-1919)74
Salvaiore,, Antonio 149

Snoek,, Jacques 221

Thannhauser,, J.122

Socratess (circa 470-399 v.Chr.) 67

Tliijsse.. lac. P. (1865-1945) 42

Retera,, Willem (1858-1930) 18,19,20, 21.

Salverdaa de Grave, J.J, (186 3-1947) 28

Son,, Ad van 128,223

Thornn Prikker, Johan (1868-1932) 224

Samuel,, Lily n o

Son.. Imeke van 128,132. 246

Tijtgat,, Edgar (1879-19;-) 42.62,74,145

Sandberg,, Willem (1897-1984) 123,144,

Sondaar,, Lambertus Hendrik ('Bertus')

25 5
Revc,, Karcl van het (1921-1999) 154
Rewald.Johnn (1912-1994)79,123

145,14Ó,, 149,157.159,160,201

Timmermans,, Felix (1886-1947) 25

(1904-1984)) 7,9,67, 68.70,75,79,

Tolstoi,, L.N. (182S-1910) 26,204,272

Rev.. Robert 140

Sanders,, Martin n o

85.87.88,89,92,94,, 98,99.100,

Tonny,, Kristians (190--19-7) 42.99

Richer,, Paul 74.75

Sanders,, Paul F. 76,98, 99,100,123, 202

102.. It)?, 107, l | j . 119, 128, [36,138,

Toorop.. Charley (1891-1955)42,44,51.

Richier,, Germaine (1904-1959) 36, ^9.

Sanders,, Piet n o

145,, [46, I50, 153, 154. 15S. l6o, l68.

54,55,56,68.84,85,86,92,104, ,

Santeee Landweer 37 68.-i, 95,107 198,

169,, 186, 197, 204, 2l8. 220. 222. 223,

126.128,, IJO. 136,140. 218.224

122,138,139.145.146,160,164.220 0
Richters,, Han (1915) 94.108,111,112.130,
223 3

Toorop,, Jan (1858-1928) 26,217 224

222 2

Sarlct,, J.J.C 2 r

Sondaar,, Lout-3

Rietveld.Genitt (1888-1964) 51.140,149

Scauflaire,, Fdgar(i893-i96o) 42

Sondaar,, Paul-Yves 73

Rinsema,, Thijs (18-7-194-) 220

Schaller.. André (1920-1980) 149,150,

Rivera,, Diego (1886-1957) 42,45.60
Rodin,, Auguste (1840-191-) 8,19.20,21.
25,28,71,-9,85.88.94,100,103, ,

160,224 4
Schendel,, Arthur Francois tmile van
(1910-1979)) 197

117.122,123,126,136.139,145,153. .

Schepp,, Jet (1940) 204

159.160,, IT-O, r 6 , 2 0 8 . 2 2 1

SchilLM.221 1
Schilp.Corr 186

Tupss 88

Torres-Garcia,, Joaquin (18-4-1949) 50
Sondaar-Dobbelmann,, Antonia Agathe Tourett 43, 64
( T o n ' ) ( i 9 o - - 2 O 0 o )) 6 7 - 3 , 1 3 6 . 158.

19" "
Soutine.. Chai'm (1893-1943) 200
Spaander,, Leenden (1S55-1955) 30
Spanjaard,, Frits (1899-1978) 112
Spiering.. Jan (1937-1994) 204

Trapman,, Jan (18-9-1943) 86
Treunmann.. Otto 138
Troelstra,, Pieterjelles (1860-1930) 182
Trompert,, Trims 83
Troost.. Cornells (169--1-50) 14.128
True,, Monsieur 51

RR E G I S T

R

Tuschinski,, Abraham (1886-1942) 10S

Visser.. Margaretha Wilhelmina ('Wil')

Wezelaar.. Maria Agathe Elisabeth zie

Tuynman.. Dora (192--19-9) 38. 218

ziezie Wezelaar-Visser. Margaretha

Leverkühn-- Wezelaar, Maria

Tuynman.Gerritt (1895-1994) 2-. 28. 3".

Wilhelmina a

Agathee Elisabeth

38,40.43.53.6^2:8 8
Tuynman-Verhoeven,, Licntje 2 - , 3Utzon-Frank.F.jnarff 1888-195 5) 60

Witteman.Tonyy 14Wlérick.. Robert (1882-1944) 60.-5.-9,
80.100,122.126,204.220 0
Wolbcrs,, Dirk (1890-195-) i". 86.93,139

Vitry.. Paul 123

Wezelaar,, Maria Elisabeth (1853-?) 13

Vlugt.. Willem de 118-2-1945) i"6, 250

Wezelaar.. Maria Lucretia 216

Wolf.. N.H. 100

Vollard.. Ambroisc (i86--i939)-9

Wezelaar.. Matthijs (1813-188-) 13

Wolfff Peereboom. Dik de 128.132

\'olten,, André (1925-2002) 9,149.158.

\\'ezelaar.. Matthijs Bartholomeus

1-0 0

Wolkers,, Jan (1925) ?9

(1850-1922)) 12,13,14,15, r . iS. 20.

Wolvens,, Henri (1896-197-) 202

22.56.214.21--

Wongg Fun Hing, Jos (1928) 149

Vaes.. Walter! 1882-19,8) 218

Vondel.. Joost v a n d e n (158--16-9) m

Valk.. Willem (1898-19—^) 94.201

Voorbeytel-8 8

Wezelaar-Beckman,, Elisabeth

Worm.. Piet (1909-1996) 83,132

Valkhoff.. Pier (18-5-1942) 26, 28.42. i r

Vorm.. Willem van der (18-3-195-) '2".

(1-82/1-83-1862)13 3
Wezelaar-Claa'.'.en,, BertaGerardina

Wotruba.. Fritz (190--1975J160

Vallet,, Edouard Eugène Francois (1S761929)42 2

128,222 2
Vorrink,, Koos (1S91-1955) 2i~

11816-1899)) 216
Wezelaar-Dobbell mann. Elisabeth

Valsuani.C.. 64, iti

Vos,Theo(t88--J948)) 129.220

Vanbeselaere,, Walther 196.202. 204.

Voskuil,, J.J. (1897-19-2) 75, 220

('Liesbeth')) (1917-2003)-. 135.136.

Vreedenburgg 223

I>8,, I42, 154, 169, [-5. 176. 17", 179,

Vandenn Berghe,Frits(1883-1939)43,44

Vreugde,, Louis (1868-1936) 1-

194.. 196. I98, 201, 204, 208.2I4.

Vandee Velde, Henry (1863-195-) '22

Vreugde,, Marinus O88o-i95~) 86,93

Vandewalle.. Adriaan (190--199-) 202

Wiens,, Antoine Wiens (1902-198-) 100

Wezelaar-MM aye r, Maria Elisabeth (?-

\'ann Hecke. Paul-Gustave 46,218

Vries.. Adriaen de (1546-1626) 92

Vann Hovc.TossanusEdgard 19

Wies.. Jan de 26

1891)) n
Wezclaar-Mertz,, Cornelia Johanna

Vann Overstraeten, War (1891-1981) 202

Vriess Robbé, De 223

Vann Uytvanck. Valentijn (1896-1950) 42

Vroom,, Bernardus Hendricus ('Ben')

208.226 6

Varkevis.scr,, Floor 185
Vathorst,, Theo van de 0934) '49
Vaux,, Mare (1894-?) 39
Vauxcelles.. Louis 71.75

(1884-1961)83.108,110.121.128, ,
202,, 240
Vroom,, Nieo (1915-1995) 128,144.145.
163,165,169.. i7o, r i . 223

Vecht,, jack (1916-1995) 55. 68,71,94. 169.
219 9
\'een,Gcrritt van der (1901-1944) ""• 83.
84,86,94.114,200 0
Veer.. Ada ter 2-, 37
Veer.. Joop ter (1895-19^0) 2-, 3-51.59,
- o ,, 169,218
\'eer-Krop.. Zuster 138
Ven.. Manus van der 19
Verhulst,, Mans (1921) 157.159.160

Waal.. Henri (Hans) van de (1910-1972)
163 3
Wauer,, William (1866-1962) 25
Weddepohl.Charless (1902-1976) 94
Wcinreb,, Friedrich (1910-1988) 201
Wenckebach,, Oswald (1895-1962) 89,
94.. 95.99-II4. i ^
W e n z z uu Niederlahnstein, Walter von
42 2

Verkruysen.H.C.. 20

Werner,, Frans (18-9-1955) 86.93

Verlaine,, Paul (1844-1896) 36

Wersch,, G. van 244

Vcrloop-Nyssens,, Jo 210

Werseh.. Maria Wilhelmina Francoise

Vermeire,, Jules (1885-19--) 39

('Riet')) van 244

Verstt er. Floris (1861-192-) 200

Werth,, Léon (1878-1955) 36,54.64

Verwcy,, Albert (1865-1937) 131

Wermeim.johanGustaaf('Jobs')) (1898-
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Introduction Introduction

Summary y

Thiss thesis describes the life and work of a Dutch
sculptorr whose experiences in Paris shaped him
definitivelyy for the rest of his life, not only as regards the
developmentt of his oeuvre, but also the position he made
forr himself and later was allotted. In 1923 Han Wezelaar
settledd in Paris when therappela 1'ordre had already done its
workk and the reconstruction of France after the First World
Warr was in top gear. He attended the private academies in
Montparnasse.. was accepted in abroad network of foreign
andd French artists and exhibited with them at the salons
wheree his work attracted attention from the prominent art
critics.. When he returned to The Netherlands at the end
off 1934 as a modern classicistic sculptor from the Ecole de
Paris,, his entrance was applauded by colleague sculptors
andd art critics. The Kroniek van hedendaagsche Kunst en
KultuurKultuur (Chronicle of contemporary Art and Culture), which
greww from 1935 into the most important art magazine in
Thee Netherlands, continued the glorification of the genie
latinn with renewed vigour, partly through Wezelaar's doing.
Thiss one-sided love of French culture was a reaction to the
predominantlyy German-oriented Dutch expressionism
andd automatically grew even stronger when that German
culturee was put in an even more unfavourable light in 1933
withh the coming of Hitler.
Followingg his return from France in 1934, Wezelaar
wass one of the most important representatives of the
classicisticc movement in Dutch sculpture that managed
too free it forever from the grip of architecture. Sculpture
becamee an autonomous art, and that was a step forward in
thee emancipation of this discipline which had undergone
itss inception in the workshops of Mendes da Costa and
Zijll around 1900 but then as a form of applied art. These
founderss were succeeded by the generation of Krop,
Radeckerandd Polet whose architectural sculptural work
wass commissioned by the architects of the Amsterdam
School.. In the late twenties, when most of the Dutch
painterss were already caught up in the Nieuwe Zakelijkheidd (New Realism) originating from Germany, these
expressionisticc sculptors demonstrated how they were
increasinglyy coming under the spell of contemporary
classicismm that would determine western sculpture during
thee interbellum period and whose champions were French
maitress like Mailloland Dcspiau. In contrast to his older
colleagues,, Wezelaar's long sojourn in Paris meant he
hadd not been shaped by the tradition of the young Dutch
sculpturee whose applied fundamentals were disseminated
byy Professor Bronner at the Rijksakadcmic. After an

expressionisticc start. Wezelaar had embraced classicism
aroundd 1930 after his meeting with Adam Fischer and
Maillol.. As a representative of that 'French' movement he
experiencedd a successful return to his native soil with his
perfectedd monumental and mysterious portraits and
torso's.. While influence of the German Neue Sachlichkeit
saww the predominantly expressionistic painting in The
Netherlandss split into a number of more or less realistic
movementss in the second half of the twenties, classicism
wass the alternative for expressionistic sculpture. A similar
developmentt occurred in most other European countries
-- Belgium, Denmark, Germany, Italy, Switzerland -where
thee former expressionists and cubists had also chosen for
thee classicism of the modern French. In The Netherlands
thee choice fell between the applied, decorative-symbolistic
stylee that Mendes da Costa developed around 1900 and
thee autonomy, universality and plastic expression of the
modernn classicism that Wezelaar had brought back from
Paris.. The older architectural sculptors also converted to
thee model, while the first steps of the younger generation
-thatt ofCouzijn,Esserand Kneulman- had a strong
classicisticc tint, and would turn out to be mainly
experimentall after Liberation. Wczelaar's contemporaries
whoo had studied under Bronner - Andriessen, Van Hall.
Vann der Veen and others - were attracted immediately
too the new direction with its emphasis on the purely
sculpturall values. Around 1940 Wezelaar and the older
Radeckerr were considered the leading lights of modern
Dutchh sculpture.
Thankss to classicism an autonomous movement
flourishedd in Dutch sculpture that could count on
enthusiasticc interest from museum directors like Hannema
andd Röell, art critics like Engelman and Niehaus and
functionalisticc architects like Oud, Van Ravesteyn and
Boeken.. In those years when the classicistic movement
manifestedd itself more and more emphatically in Dutch
sculpture,, the Nederlandsche Kring van Beeldhouwers
developedd into a powerful union organization that got
aa grip on the public commission policy and made an
impressionn with its members'exhibitions. In 1941 it was
possiblee to ascertain with a certain pride that sculpture
waswas growing in The Netherlands. Shortly before that
Wezelaarr had been co-organizer of the largest exhibition
everr of modern French sculpture in France or elsewhere.
RondomRondom Rodin, that filled the main halls of the Stedelijk
Museumm in the summer and autumn of 1939 and attracted
ann overwhelming amount of interest, was not only the
confirmationn of the supremacy of the 'French' movement.

butt also a first proof of Wezelaar's qualities as organizer
inn the service of his discipline.
Justt as elsewhere in Europe, in The Netherlands
modernn classicism was irrevocably the trailblazer for the
abstractt movement in sculpture. The rise of that movement,, a phenomenon that originated from the circles of
thee sculptors themselves and not from the coincidental
experimentt of a modelling painter, occurred in The
Netherlandss in the years following the war. While the
classicisticc generation of 1900 provided the country with
warr monuments and devoted itself to exchange with
foreignn countries, the younger sculptors were inspired
byy what they saw and the chances they scented. Wezelaar
actedd as a link in the post-war period in the international
networkk of sculptors that wanted to give a meaningful
contributionn to the rebuilding of society and the cultural
establishment.. He was chairman of the Nederlandse
Kringg van Beeldhouwers in the years when the flow of
commissionss for the war monuments had to be regulated,
thee open-air exhibitions of modern sculpture started and
thee yearning for an international exchange of ideas and
workk begged to be satisfied. His intelligence, diplomatic
talentt and international contacts made Wezelaar the
obviouss person to direct the ambitious community of
Dutchh sculptors. It was partly thanks to him that for
somee time the sculptors wrere still spared the fight of
schoolss that had divided the Dutch painters quite quickly
afterr Liberation. In 1958 it was possible to ascertain
triumphantlyy that The Netherlands did have its own
sculpture. .
Ass sculptors Wczelaar and his friend Mari Andriessen
forfor many years shared the honour of the most sought-after
makerss of monumental works for public places. They
developedd into the authoritative staluaires, 'statue makers',
inn The Netherlands of the post-war period that gradually
becamee familiar with the autonomous sculpture along
thee public roads. A realistic-monumental style flourished,
knownn under the term 'Dutch renaissance'. These
sculptorss contributed unintentionally to the downfall
off their own artistic endeavour, for the emphasis they
placedd on the purely plastic - and thus abstract - values
off sculpture, in reaction to the symbolic architectural
sculpturee from olden days, irrevocably created a path to
thee non-figurative sculpture that would draw all attention
aroundd 1960. Wezelaar and the other sculptors who could
nott or would not abandon the visible reality as starting
pointt for their art, subsequently ended up in an isolation,
onlyy to continue their way branded as 'figuratives'. The

commissionss they still received and the exhibitions in
whichh they were invited to participate took place more
andd more on the periphery. Only towards the end of his life
didd Wezelaar resign himself to that fate and approach his
workk again with any pleasure. A beautiful series of small
modelss was the result, in which his talent for monumental
compositionn and the intimate narration was rekindled for
thee last time, and these pieces were met with appreciation
byy a small circle of collectors and other enthusiasts. On the
evee of his retrospective in 198(5, Wezelaar could look back
onn a closed oeuvre of nevertheless balanced quality, that at
firstfirst sight seems to offer hide in the way of spectacular and
onlyy on closer consideration makes its presence felt. A
sculpturall an loaded to the smallest of details and in which
alll details contribute functionally to the representation
off the subject in purely plastic terms. A sculptural art
inn which the abstraction led as a matter of course to
figuration,figuration, without that sometimes endless struggle
leavingg any visible traces. Wezelaar was the sculptor of
thee purely plastic. The fight with nature that he fought
ass an artist resulted in a perfected but extremely introvertedd sculpture of which the intrinsic qualities were
soonerr appreciated by his colleagues than by the public.
Thee tragic part for Wezelaar was not so much that in the
longg term people walked past his work, than that at the
endd of his life he had to recognize that sculpture had
scarcelyy anchored itself in the Dutch culture.

upp in the private circuit. The vacuum of the years 1955-19-5
wassfilledby the monumental orders that Wezelaar
executedd on commission from councils and businesses
andd that left him scarcely any time for free work and
exhibitions.. The first monograph about Han Wezelaar
appearedd in 1980 for an exhibition in the Singer Museum
inn Laren. Wezelaar's first retrospective since 1941. The
bookk was written by two of his friends, the sculptor Piet
Esserandd the art historian Karel Boon. For the outline of
Wezelaar'ss life and discussion of his sculpture, Hsser relied
onn the conversations he had had with Wezelaar and the
archivess Wezelaar so carefully stored. The result was an
essayy well worth reading that reveals Esser's involvement,
hiss great expertise and above all, his sculptor's eye. The
connoisseurr Boon concentrated on the drawn oeuvre,
scarcelyy valued by Wezelaar at all until shortly before
thiss time, and made the connection with the sculptures
inn a detailed and appealing manner. Most of the
photographss for the book were made by Liesbeth
Wezelaar-Dobbelmannn who also assisted her husband
inn the design and final editing.

Forr the time being, this monographic thesis about
Wezelaarr is the final piece in a series of publications with
whichh I have attempted, over the past twenty years, to
penetratee the phenomenon of modern Dutch sculpture.
Duringg my Art History studies at the University of
Amsterdam,, I published the monograph about Bertus
Forr that matter. Wezelaar couldn't complain about
Sondaarinn 1984: this was my first encounter with a wrorld
lackk of attention. The press followed him closely from his
thatt moved between the authenticity of the 'country
firstfirst exhibitions in Paris around 1930 up to the end of the
fifties.fifties. The sixties and seventies however, saw a dramatic professor'' Bronncr and the aesthetics of the Latin Despiau.
Thiss was followed in 1987 by my published undergraduate
dip.. At the time the sculptor started to look back on his
thesiss about the Amsterdam animal sculptor Jaap Kaas,
life,, a series of sympathetic commentaries finally appeared.
ann diiima/icrfrom Antwerp of Jewish background who had
Thee literature on Dutch sculpture has also assigned
too find his way in the Amsterdam power games of Kramer
Wezelaarr the place he is due. Braat (1942), Van Reijn (1949)
andd Krop and, broken by the war, experienced the power
andd Hammachcr (1955) acknowledged his role, while the
strugglee in the Nederlandse Kring van Beeldhouwers in
19699 catalogue of the Centraal Museum also included
thee fifties as his personal fight and came to grief in it.
Wezelaar.. Then he disappeared for a considerable time,
II subsequently wrote monographs about sculptors from
too reappear in the publications aimed more at art history
thee next generation, Pieter d'Hont and Henk Zweerus,
thatt have been devoted to Dutch sculpture since 1994, the
bothh from Bronner's stable but travelling in totally
Yearr of Sculpture. The interest in Wezelaar's work by the
differentt directions in the fifties. While d'Hont followed
museumss displays the same curve. Between 1935 and 1955
thee monumental impressionism of Andriessen - like
somee large Dutch museums and the Dutch government
severall of his colleagues-, Zweerus swore allegiance
acquiredd his work. In the nineties they renewed their
too the architectonic principles of Bronncr and was the
interest,, although now mainly for the early and unknown
onlyy Bronner disciple to take them further to a form of
works,, those thatt Wezelaar himself called non-relevant
abstractionn
that formed a connection with younger
workk from the twenties. The small sculptures that
colleaguess like Volten and Visser. I devoted shorter conWezelaarr made between 1970 and 1984 were snapped

tributionss to numerous sculptors including Mendes da
Costa,, MeikRueter, Carel Kneulman and Jobs Wertheim,
andd the Beeldengids Nederland (Rotterdam 1994) gave me
thee opportunity to write entries for 100 works on public
displayy in The Netherlands by almost as many sculptors.
Duringg the past twenty years I also occasionally got the
chance,, in connection with an exhibition, to get down in
writingg a more summarizing study about modern Dutch
sculpture.. The figure of Wezelaar kept on popping up in
thee research that led to these publications and it quickly
becamee apparent to me that more than anybody else he
hadd played a crucial role in the emancipation and shortlivedd blossoming of an art discipline that was traditionally
andd still is considered to be un-Dutch.
Inn the last fifteen years of his life I got to know Han
Wezelaarr as a modest but distinguished and erudite man
whoo still had a hint of the great Paris about him. Almost a
decadee after Wezelaar's death I came up with the plan of
writingg a more extensive monograph about him, based
onn the rich archives he had formed with great historical
awareness,, and on conversations with his widow and
thosee of his colleagues who were still alive. Through his
sculpturee and his activities, Wezelaar had been a central
linkk in the ascension and flourishing of Dutch sculpture
andd he gave the chance to reconstruct that history from
thee inside out.
Classicismm as modernistic and crucial link in the
developmentt of modern Dutch sculpture is a phenomenon
thatt Hammacher did touch upon in his overview from
19555 but that for a long time after that was not salonfdhig.
Noww sculpture played a minimal role in the history
writingg of modern Dutch art anyway, but in the sequel to
Hammacher,, Paul Hefting's publication from 1986, the
ruless of the master narrative of modernism dictated that
marginall figures from the interbellum period were
broughtt to life to make the connection to the post-war
periodd that wass reserved for the'modernistic'development
whilee really important fugures were neglected. Thus a
picturee has been established that does nol correspond
withh reality. A point of return came in the late eighties
withh the publications of Dutch arthistorians like Boyens.
Tilanus,, Koopmans and others wich were more based on
research.. This doctoral thesis was undertaken in the belief
thatt the history of modern Dutch sculpture has much
moree to offer than many have assumed up to now, and in
thee hope that it will contribute to the appreciation of this
speciall facet of modern art in The Netherlands.

1901-1923 3

Amsterdam-bornn Matthijs Bartholomeus Wezelaar
wass a flamboyant and art-loving man who had made his
fortunee in the Antwerp insurance business. In his free time
hee liked to sketch and paint from the old masters that he
collected.. Matthijs Wezelaar was widowed quite early and
subsequentlyy remarried. His new wife, his former domestic
servant,, bore him a son in 1901 who was baptized Henri
Matthieu.. This Han, with a tendency towards asthma, was
aa cautious but cheerful boy who showed a great love for
drawingg quite early on. He grew up in the privileged,
protectedd and artistic environment of the dignified house
inn the Ripperdapark in Haarlem. Around Han's tenth year
aa failed operation sent his father totally blind, casting a
shadoww over family life. It certainly stimulated the boy's
sensee of responsibility; Han was extremely determined in
hiss decision to become an artist. Via the Haarlem painter
Hermann Kruyder, who got his pupil interested in the
Flemishh expressionists, Han ended up at the Rijksschool
voorr Kunstnijverheid (National School of Applied Art) in
Amsterdam.. The sculptor Willem Rctcra opened the eyes
off his pupil Wezelaar to Rodin, the father of modern
sculpture.. The Wezelaar family album shows several
photographss of the pieces that the young Han produced
inn the attics of the Rijksmuseum: a bison in wood {oc 1),
aa plaster capital with a bison head (oc 3) and a sitting bird
off prey (oc 2}. He made no secret of his admiration of his
predecessorss in the sculpture class at the Rijksschool,
Mendess da Costa and Zijl. After this schooling, Han
studiedd further for a short time with Johan Polet, eontemporaryy of Bronner, Krop and Radeckerandat that
timee the most experimental sculptor in The Netherlands.
Polett brought the work of contemporary sculptors like
Archipenkoo to Han's attention, which resulted in Han
makingg a trip to Berlin. Han's parents died in the summer
off 1922 shortly after each other, leaving Han instantly
wealthy.. Han made the remarkable decision not to continuee his studies-as was customary-with Bronner
att the Rijksakademie, but to continue them in France.
Inn his years at the Rijksschool he had come under the
influencee of the art critic Just Havelaar who championed
thee cause of French art and culture. Havelaar advised
Wezelaarr to take drawing lessons with the expressionistic
painterr Jan van Herwijnen who lived in the south of
France.. By this time Wezelaar had married his former
classmatee Willy Visser, a textile artist and daughter of the
enthusiastic,, socialist architect Johan Visser who was
greatlyy interested in his son-in-law's artistic career as

welll as his bank account. Shortly after their wedding. Han
andd Willy Wezelaar left for the south of France.
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Thee young couple first stayed in Collioure on the
Mediterranean,, where Wezelaar, under the guidance of
Vann Herwijnen, would set out to draw the picturesque
harbourr and the surrounding landscape that had already
attractedd the Fauves around 1905. In the local barracks he
discoveredd the Senegalese soldiers who posed for him and
weree the model for the first torso he modelled. Wezelaar
wass bewitched by the world of the south with its full, clear
lightt and the deliberate use of light and dark as plastic
elementss would become a quintessential feature of his
sculpture.. At the end of 1923 the Wezelaars settled in Paris
wheree they would stay almost twelve years. Wezelaar
workedd enthusiastically in his studio and sketched from
modelss in the afternoons at one of the many private
academiess that Montparnasse then boasted. An art-loving
andd intellectual doctor introduced Wezel aar into a Parisian
circlee of writers and painters whose contacts brought
himm even further in the circuit. He visited museums and
galleriess and looked up the admired masters such as
Brancusii and Zadkine. Wezelaar even studied for three
monthss in the winter of 1925 under the latter-as Zadkinc's
firstt pupil - and in turn Wezclaar introduced some sculpturess of his master at an ambitiously arranged exhibition
off international modern art that he organized with his
father-in-laww in Oisterwijk in 1926. Wezelaar not only
threww himself enthusiastically into the international
artisticc milieu of Montparnasse; his house quickly became
aa port of call for Dutch friend artists like the textile artist
Lienn Bendien, painters like Charles Roeiofs and Wirn
Oepts,, and sculptors like Johan Polet and John Radecker
whoo also wanted a sniff at Paris. The Haarlem bourgeoisie
hadd made place for the Parisian bohème, with the
unfortunatee side effect of a flood of begging-letters to
Wezelaar'ss address from less well-off friends, colleagues
andd vague acquaintances. A certain feeling of guilt about
hiss privileged position and the desire to be part of the
artisticc milieu meant that Wezelaar seldom rejected these
requests,, which very nearly ruined him.
Mostt of Wezelaar's earliest sculpture is known only
fromm photographs. A female torso {oc 4) was probably
createdd when W7ezelaar was still in Amsterdam in 1923,
apparentlyy strongly inspired by the work of Polet and
Lehmbruck.. In Collioure Wezclaar modelled a head of
Jann van Herwijnen {oc 5); its abstraction shows many

similaritiess to the early self-portraits of Radecker and
Krop.. The torso of a Senegalese soldier (oc 6), also from
1923,, is more naturalistic. The works from the years 1925192^^ -some heads (oc 9,10,13,15, 20. 21, 22), two accordion
playerss (oc 8 and 12), an owl (oc n), a French farmer (oc it))
andd a standing female nude (oc r6) -clearly show the
influencee of Zadkine in their cubisticstylization and
choicee of subject matter.
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Inn the summer of 1929 in Westkapelle in Zeeland
Wezclaarr created a few more expressionistic figure
studiess of farmers (oc 28, 29.30,31,38,39) by modelling
andd sculpting in wood, but then in 1930 the great change
occurredd in his artistic development.. In that year he
camee into contact with the Danish sculptor Adam
Fischer,, a classicist turned cubist and follower of the modern
classicismm of Maillol and Despiau, which was a reaction
too the sculptural impressionism of Rodin. Fischer introducedd Wezelaar to Maillol. and at Maillol's famous studio
inn Marly-le-Roi Wezclaar had a jolt ofrecognition.andthe
expressionisticc experiment in his work was extinguished
forever.. The classic form ideal of the pure form focused
uponn itself and its fine dimensions, the sculpture that
strovee towards harmony and balance, meshed completely
withh the mentality of the cautious and aesthetic young
artistt who felt like a fish in water in the Latin world. From
noww on, the quest for the pure form would determine
Wezelaar'ss sculpture. Through Fischer Wezelaar got into
contactt with other sculptors from this international school
off modern classicists: the Frenchmen Paul Cornet, )ean
Osouff and Robert Wlérick, the Danes Gottfred Eickhoff
andd Astrid Noack, the Belgians Oscar Jespers, Charles
Leplaee and Henri Puvrez, the Swiss Otto Banninger, the
Germann Gerhard Marcks and the Dutchman Bertus
Sondaar.. Wezclaar exhibited his first classicistic works
-portraitt and figure studies of his wife and others from
hiss immediate surroundings (oc 23, 24, 2s, 27, 34, 35, 36, 37,
40,41,422 to 55) -from 1931 onwards at the yearly Salon des
Tuileriess and with them he won the praise of his French
colleaguess and influential art critics like Louis Vauxcelles
andd Pierre Courthion. Meanwhile however, the financial
springg had as good as dried up, and what Wezelaar had
learntt would have to be put into practice. The possibilities
forr making a living as an independent artist seemed to be
greaterr in The Netherlands.

masterss and restored the living model. Wrezclaar worked
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togetherr with the well known architect of the Nieuwe
Inn Amsterdam the young family-extended in 1933
Bouwenn (New Building) J.J.P. Oud on the decoration of
withh a daughter - moved into the well known studiosomee ships' interiors, the interior of the s s Nieuwresidencee complex on the Zomerdijkstraat, built according
Amsterdamm being known best. The modern classicistic
too iunctionalisric principles. In that complex Wezelaar
sculpturee related well to the functionalistic architecture of
joinedd the company of painters like Jan Wicgcrs, Matthieu
Oud,, Boeken and other architects who involved sculptors
Wiegmann and Gerard Hordijk and sculptors like LeoBraat,
likee
Radecker, Richters and Wezelaar in their projects.
Fredd Carasso, Johan Polet and Gerrit van der Veen. Trom
theirr midst the Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kukuur Wezelaarr got to know the famous Professor Jan Bronner
whoo saw in him an equal. He quickly became friends with
wass born in 1935. This publication was the most important
hiss contemporaries Mari Andriessenand Frits van Hall, at
Dutchh art magazine right through to the post-war years
thatt
time the rising stars of Dutch sculpture. Through
andd distinguished itself by its strong preference for modern
thesee colleagues he entered the Nederlandsche Kring van
Frenchh art. From his residence in Paris Wezelaar had
Beeldhouwerss (N K B) in 1935, since its inception in 1918 the
alreadyy exhibited in the Stedelijk Museum with the
unionn organization that looked after the social interests
progressivee Hollandsche Kunstenaarskring (Holland
off its growing number of members and had an important
Artists'' Circle) and his work impressed not only the press
voicee in the purchase and commission policy of the
butt also his Dutch colleagues, most of whom still worked
municipall and national governments. Wezelaar was one
inn the socially-burdened expressionism of the Amsterdam
off the initiators of a discussion within the N K B about the
School.. From 1935 Wezelaar's star rose quickly. His first
commissionn policy. Wezelaar argued that the deciding
one-mann exhibition took place in the same year at the
factorr in this policy should be the quality of the sculptor
D'Audretschh art dealer in The Hague and Kunsthandel
andd not his income-or rather, lack of it. An important
Santeee Landweer in Amsterdam, followed by yearly
achievementt
was Wezelaar's share in the organization
exhibitionss with his friend Radecker at art dealer Huinck
off the sensational exhibition Rondom Rodin. Honderd jaar
&& Scherjon in Amsterdam. The first acquisitions of
FranscheFransche sculptuur held in 1939 in the Stedelijk Museum, the
Wezelaar'ss work by the museums of modern art were
largestt overview of modern French sculpture ever held,
donee at these exhibitions. Wezelaar represented The
inn
and outside of France. Wezelaar selected the young
Netherlandss at the World Fxhibition of 1937 in Paris, he
participants,, most of whom he knew personally.
wass selected for the Biënnale of Venice in 1936 and 1938
andd in 1939 chosen for the international exhibition in San
Francisco.Francisco. Around [940 he and the older Radecker wereWezelaar'ss empirical approach to the subject, whereby
hee saw his model as a volume in space, consisting of
seenn to be the leaders of modern Dutch sculpture. The flow
proportionss and profiles, as a construction of parts that
off commissions got going quickly and Wezelaar was asked
mainlymainly as a portrait maker in those years. He modelled automaticallyy lead to a unity, both plastic and psychological,, is seen most strongly in the portraits and figures
portraitss of people including Matthieu Wiegman (oc 58),
fromm the years 1935-1940. The strictly objective approach
Albertt Heijn (oc 63, 64) and Bernard Vroom (oc 65).
r
thatt
determined his method of working and his protracted
W ezelaarr received his first order from the government in
slicingg away at the plastic form produced results successful
1937,, a bust of former minister Dr. J. Th. de Visser {oc 66)
andd
less successful. The highlights are the bust of Frankje
thatt was unveiled in The Hague. In 1938 Wezelaar received
(occ 57) from 1935 with the bulging back of the head and the
hiss first big commission from the city of Amsterdam. The
ornamentall
ears, the standing nude from 1936 (oc 61), the
classicisticc image of a mother with her child {0C74), placed
virtuosoo Negroes from 1937 (oc 68, 69), the mother and
inn front of a girls'school, was warmly received by the press
childd (oc 74) from 1939 and the small female bust (oc 77)
andd by the colleagues who recognized a new direction in
fromm 1940. Every piece is a work in wrhich the plastic battle
thee pure, plastic representation of the subject. Influential
hass resulted in a total harmony of form and content and
artt critics like KasperNiehausand Jan Engelman seized the
thee complexity of composition, detailing and profiling
opportunityy to have done with, once and for all, what they
onlyy appears after longer consideration. Where complete
saww as the exaggerated and over-stylized Proletkull of the
universalityy is achieved in the large nude figure and the
Amsterdamm architectural sculptors.'Wezelaar from Paris'
Negroess and the position of legs and arms enliven and
theyy proclaimed, had taken a fruitful look at the French

perfectt the composition, the harlequin and the dancer
(occ 71, 72) have become cramped due to the high plastic
ambitionss of the maker. The fascinating highlight is the
groupp of mother and child, in which the large form
triumphss at the cost of the expression of the symbol.
Thuss both figures seem to cherish their own thoughts
-- without child the mother could manage quite well on
herr plinth-but it is the school of the free expression that
manifestss itself here. The tension of the form has been
carriedd to a maximum in the small female bust in terracotta.. The interconnected placement of the parts is
extremelyy balanced and clear, their transitions subtle and
thee details that contribute to the entirety are practically
invisible.. The slight melancholy that is radiated returns
inn the related small bust of Radecker (oc 78) that likewise
standss on a raised plinth, an element from the renaissance
portraitt sculpture. This bust was the overture to the large
headd (oc-y) in which, just as with the other portraits
arisingg from commissions, the drawback of the Despiau
approachh becomes visible. While it was possible several
yearss earlier in the head of Hordijk {oc 52) to translate the
characteristicss expressively, the portrait of Radecker is
indeedd very reserved in its characterization. In the plastic
sensee it has become an extraordinarily monumental
sculpture,, but the emphasis is laid too one-sidedly on
thee exalted dreamer that Radecker must once have been.
Inn comparison with the Radecker head, the bust of Ben
Vroomm (oc 65) is actually one of the most successful works
fromm this period because the balance between realistic
andd plastic representation here results in a completely
autonomouss work of art.
Wezelaar'ss name had 'grown' so much that in 1940
hee could allow himself to buy the lovely residence and
studioo in Laren of Mendes da Costa who had passed away
aa year earlier. One month after Wezelaar moved house the
warr broke out and that was the end of commissions and
exhibitions.. Wezelaar refused to sign the declaration
off Aryan origin, just like two-thirds of his fellow NKB
members;; he earned his living through orders from private
persons.. Burdened with theoretical baggage, Wezelaar
workedd in the isolation of his Laren studio during these
warr years with varying success. The wrar years saw the
marriagee between this introverted and aloof man and
hiss spontaneous and high-spirited wife founder. The
greatt restraint that was also visible in Wezelaar's plastic
approachh as a portrait maker sometimes earned him
criticismm from the people commissioning his work, who
couldd not recognize themselves enough in the final result.

Quietenedd and introverted is the expression of the portrait
reliefss he made of some children in a refined, scarcely
deepenedd relief (oc 80, 81, 85, 86). Similarly restrained in
expressionn and through that strong in characterization
iss the dreamy bust of Frankje (oc 87), whose connection
off head and shoulders by the plaits produces lovely
modelling.. The same monumental approach also characterizess thee notable busts of Schmidt Degen er (oc 91}
-destroyedd - and the prominent resident of the Gooi,
Ludenn (oc 93}. The portraits of Jmeke van Son (oc 94),
painterr Jos Croin (oe 96) and actor Jan Musch (oc 104)
aree more personally characterized and intimate in
atmosphere.. The highlights of the Laren period are the
largee standing nude that Wezelaar modelled in 1943 on
thee model Puck(oc 95) and the boy with duck (oc in). In
posturee and typification the standing nude is a more
naturalisticc development of the standing Negress (oc 69)
fromm 1937. The play of legs and arms is less angular and
thereforee less decorative. The sculpture of the squatting
boyy is a clever composition but rather dated due to its
theme.. While the standing woman is on the threshold
off Wezelaar's post-war development, the boy with duck
cann be regarded as the final chord of his neo-classicistic
period. .
1945-1970 0

Wezelaarr returned to Amsterdam in 1946 and quickly
hadd at his disposal the former studio or Breitneronthe
Prinseneiland.. In 1947 he married the young sculptress
Liesbethh Dobbelmann, the sister-in-law of friend and
colleaguee Bertus Sondaar.. The post-war period offered
thee sculptors challenges in abundance and forWczelaar,
whosee well-considered opinion and diplomatic action
weree greatly appreciated, there was a leading part to be
playedd in these palmy days of Dutch sculpture. As chairmann of the N K B he was actively involved in the assignment,
assessmentt and coordination of the growing number of
commissionss for public sculpture, wherein the demand
forr war monuments initially formed the principal part. In
addition,, Wezelaar sat on numerous commissions which,
coordinatedd from the ministry of Onderwijs, Kunsten &
Wetenschappenn (Education, Arts and Sciences), judged
warr monuments and other monuments, acquired works
forr the Nationa! collection and organized exhibitions of
Dutchh art in other countries. On behalf of theNKB
Wezelaarr was closely connected with the first four open-air
exhibitionss of international sculpture held between 1949
andd 1958 in Park Sonsbeek in Arnhem.

Wezelaarr also received orders for monumental work
tromm the municipalities of Roosendaal (oc 133,190),
Amersfoortt (oc 146), Amsterdam (oc 143,165,189,197},
I]muidenn (oc 145), Rotterdam (oc 175). Utrecht (oc 204) and
Hoogeveenn (oc 227). Other honourable commissions were
thosee for portraits of the mayor of Amsterdam Willem de
Vlugtt (oc 116) in 1946, the union man and politician Henri
Polakk (oc 118) in 1947, the illustrious lawyer from Leiden
E.M.Meyerss (oc 131) in 1950 and the founder of the Van
Goghh Museum, engineer V.W. van Gogh (oc 201} in 1971.
Thee classicism of Wezelaar's work from the thirties and
fortiess that had sometimes resulted in an overly strong
formalism,, became more expressive in posture and gesture
inn the post-war period, partly influenced by his friend
Marii Andriessen who caused a furore in those years with
hiss striking war monuments. But Wezelaar stuck to his
empiricall approach and availed himself of purely plastic
meanss in his representation of the content. In 1955, at
thee height of Wezelaar's glory, the sculpture expert
A.M.. Hammacher wrote about the Bevrijdingsmonument
(Liberationn monument) for Roosendaal (oc 133): 'It looks
simplerr than it is. Balancing the mass of the constituent
partss against each other, in volume as well as in direction,
iss full of hidden delicacies. (...) The life closed on itself has
herehere a stilled reality, apparently normal, but essentially
unusual.. Gradually the simplicity of the form transports
Wezclaarr beyond the natural to the elemental greatness of
thee plastic form, at least if he can retain enough tension.'
Forr Wezelaar this quest was more than often a campaign
filledfilled with defeats, new attempts and only small victories.
Inn the fifties the first tensions within the previously so
close-knitt Dutch community of sculptors began to grow.
Thee figurative artists and the abstract artists ended up
opposingg each other at a moment when the number of
commissionss for war monuments started to decrease and
thee art critics, museum directors and the public joined in
thee fight. Just in those years Wezelaar was chairman of
thee NKB and it was thanks to his authority, diplomatic
behaviourr and real interest in the work of his younger
colleaguess that he was able to keep the parties together for
aa few more years. Nevertheless, around i960 the argument
wass decided in favour of the innovators and Wezelaar's role
wass finished. With reluctance he saw how he, whose wrork
hadd modernized Dutch sculpture and in fact had cleared
thee way for the non-figuration, was now rated among the
traditionall camp. Wezclaar bore his lot uncomplainingly,
occasionallyy quoting Brancusi who had tossed this at him
inn 1928: 'Ce que je fais e'est du réalisme profond'. After

Wezelaar'ss statue of Rembrandt (oc 197) was run into the
groundd by the press upon its unveiling in 1969 and his next
majorr commission - a monument for the peat diggers in
Hoogeveenn (oc 227) - had plunged him once again into an
endlesss fight, he finally decided shortly after 1970 not to
acceptaccept any large works any more.
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Releasedd from that pressure and inspired by a world
tour,, Wezelaar spent his lastfifteenyears working on a
collectionn of moulded and drawn figure studies that
formm a wonderful final piece for his oeuvre and are a
finalfinal testimony to his flawless feeling for form and his
monumentall talent. What Marthe was to Pierre Bonnard
andd Nel to Rik Wouters, Liesbeth was to Han Wezelaar:
hiss ideal model in the familiar environment of their own
livingg room, asleep, awakening, sitting, standing, arranging
herr clothing or her hair, taken up with household tasks.
Thee figure studies of Liesbeth are playful yet extremely
concentratedd models that are pervaded with Wezelaar's
talentt for the monumental image, variations on a plastic
themee but at the same time a homage to their rich life
togetherr (oc 216, 217, 225, 229, 233,247, 252, 255).
Thee last years of Wezelaar's life were dominated by
revaluation.. In 1979 the Belgian art historian Walther
Vanbeselaercc was the first to link him with the so-called
'Generationn of 1900', composed of a number of related
Belgiann and Dutch artists (magic realists, surrealists,
animists).. In 1980 Wezelaar had a large retrospective
exhibitionn in the Singer Museum in Laren, where he
exhibitedd his drawings in combination with his sculpture
forr the first time. On that occasion a small monograph
appearedd that was written by his friends the sculptor Esser
andd the art historian Boon. Wezelaar enjoyed this renewed
attentionn but remained concentrated on his work. In his
carefull and decisive way, he cleared out his large studio
onn the Prinseneiland and had everything destroyed that in
hiss eyes deserved no place in any future catalogue raisonnée.
Hee sorted out his personal archives too, that comprised
hiss correspondence from 1920 onwards, with an eye to
futuree use. A tumour was diagnosed in the spring of 1984;
Wezclaarr died several months later. His well-attended
funerall was a last confirmation of the important role he
hadd played in The Netherlands as artist and organizer,
andd the wide appreciation it earned him. The revaluation
off his oeuvre has continued after his death, and his
positionn in the midst of the big names of modern art in
Thee Netherlands is again undisputed.

