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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 uitge-
maakt.'' 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 inter-
nationalee 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 expositie-
verbanden,, een dozijn invloedrijke kunstcritici die in tal 
vann bladen en blaadjes hun meningen ten beste gaven, 
en,, niet onbelangrijk, vele cafés, dancings en andere ont-
moetingsplaatsen.. 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 oud-
heidd 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 voort-
bestaann 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 lezers-
publiekk 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 moder-
nismee 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 eigen-
tijdsee kunstbedrijf. De abstracte kunst was volgens de toen-
maligee critici ingehaald door de neo-humanistische terug-
keerr 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 ver-
huizingg 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 kunst-
historicii  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. Aller-
eerstt 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 inter-
bellumbellum 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 Frank-
rijkk de intellectuele schoonheid, de democratische staats-
vorm,, 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 Begrip-
penn 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 spoed-
denn 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 ratio-
naliteitt waren de eeuwige kenmerken van de Franse kunst 
enn in de geschriften van toonaangevende kunstcritici als 



Courthion,, Fels. Waldemar George, Salmon en Vauxcelles 
enn in die van theoretiserende kunstenaars als Cocteau. 
Delaunay.. Jeanneret, Ozenfant, Lhote en Sevcrini werd 
geschermdd met dezelfde terminologie.12 Universaliteit, 
humaniteit,, synthese, klaarheid, stabiliteit, maat, architec-
tonischee orde en intelligentie waren de meest gebezigde 
termenn voor de gedroomde kunst van de Franse weder-
opbouw.. Voorde Franse kunstenaar van het interbellum 
wass het hoogste ideaal régulateur en constructeur te zijn 
inn deze alliance de la simplicity, de la clarté ex du sens de la 

mesure.'*mesure.'* De term régulateur werd door een kunstcriticus 
alss Salmon toegepast op het werk van uiteenlopende 
schilderss als Derain, Dunoyer de Segonzac, Gromaire, 
Lhote.. De Vlamincken De Waroquier terwijl het construc-

teurteur werd gebezigd voor de classicistische machine-
estheticii  Jeanneret, Légeren Ozenfant.14 

Volgenss Silver was de ontmoeting van Cocteau met 
Picassoo in 1915 'the most powerful and direct influence 
onn the avant-garde's new classicism'.IS Het bevrijdde 
dee schilder uit het keurslijf van het kubisme dat hij zich-
zelff  had aangemeten, Cocteau nodigde Picasso uit 
kostuumss en decors te onl werpen voor het ballet Parade 

vann Diaghilevs Ballets Russes.Toen zij begin 1917 naar 
Romee waren afgereisd om zich te vervoegen bij Diaghilev 
enn zijn groep, kwam Picasso in het Vaticaans museum 
geheell  onder de bekoring van Rafael en Michelangelo 
enn besloot hij door te reizen naar Napels en Pompei'om 
dee klassieke roots van de renaissancistische kunst verder 
tee bestuderen.16 De 'les van Rome', zoals de classicistische 
ontwikkelingg in Picasso's oeuvre (1917-1923) wel is om-
schreven,, kwam niet geheel uit de lucht vallen. Classicis-
tischh zijn sommige figuurstukken-harlekijnen! -die hij 
rondd 1905 schilderde. Kahnweiler kreeg in 1914 classicis-
tischee tekeningen van zijn sterkunstenaar onder ogen en 
aa la Ingres zijn de portrettekeningen van Apollinaireen 
Jacobb vaneen jaar later.1" De Latijnse afkomst van de 
'masterr from Malaga, who had been caught up by the 
cubistt whirlwind north of the Alps' verloochende zich 
niet.'8 8 

Nadatt de mist van de xenofobie enigszins was opge-
trokkenn en ook Picasso, die niet naar het front was gegaan, 
zichh weer op straat durfde te vertonen, gingen er stemmen 
opp die het kubisme niet meer als een uit Duitsland over-
gewaaidd virus zagen maar juist als de wegbereider van 
hett moderne classicisme."> In beide stromingen tenslotte 
werdd het intellectuele concept gesteld boven de zintuiglijke 
waarneming.. Het kubisme had het impressionisme, de 
kunstt van het momentele, de emotie en het plein-air, een 

haltt toegeroepen en de suprematie van de inventie en het 
belangg van de atelierstudie weer in ere hersteld.20 In plaats 
vann het vooroorlogse analytische kubisme ontwikkelde 
zichh een synthetisch kubisme en uit de opgetekende uit-
sprakenn van medc-foundingjather Georges Braque blijkt 
datt diens principes niet ver verwijderd meer waren van 
diee van het moderne classicisme. Braque schreef in 191"; 
'Enn art Ie progrès ne consiste pas dans 1'extension mais 
danss la connaissance des limites. (...) J'aime Ie regie qui 
corrigel'émotion.. (...) Les sens determent, 1'esprit 
forme.'211 Cocteau en George onderschreven het belang 
vann het kubisme voor de opleving van het classicisme ter-
wijll  anti-kubisten als de schilders Ozenfant en Jeanneret, 
uitvinderss van de modern-classicistische stroming van 
hett purisme, het kubisme - 'eet art trouble d'une époque 
trouble'' - een gebrek aan normen en waarden aanreken-
den.2:: De puristen preekten de intelligente schoonheid, 
logica,, orde en zelfdiscipline van de Griekse oudheid, van 
diee platoonse wereld met zijn eeuwige waarden die had 
geleidd tot perfectie en hun geschriften stonden bol van 
dee architectonische metaforen. Het kunstwerk was een 
bouwwerkk van pure, gerelateerde vormen dat altijd een 
geheell  vormde en nooit een fragment. Schilderkunst 
wass bouwkunst, bouwkunst was schilderkunst! Het tijd-
schriftt dat jeanneret en Ozenfant stichtten, L'Esprit nouveau 

(1920-1925),, was de meest progressieve spreekbuis van 
hett moderne classicisme waarin machinc-esthetiek en 
klassiekee oudheid moeiteloos samengingen. Zo schrokken 
zee er niet voor terug de ontwikkeling van de Griekse tem-
pelss te stellen naast die van de automobiel.25 Daarnaast 
warenn er populistischertijdschritten als Comoedia, L'Amour 

dede l'art, L'Art vivant en Cahiers d'art die het pro-classicistische 
standpuntt deelden door de Écolefrancaise juist in zijn 
grootstee verscheidenheid te tonen. 

Inn 1925 werd de wederopbouw van Frankrijk officieel 
voltooidd verklaard met de Exposition Internationale des Arts 

DécoratifsDécoratifs ei Industriels, de wereldtentoonstelling waarvoor 
Duitslandd nu maar eens niet was uitgenodigd. In de jaren 
daarnaa werd de École franchise een vergaarbak van min 
off  meer geïnspireerde, classicistisch werkende Franse en 
buitenlandsee kunstenaars, van tijd tot tijd stevig onder 
vuurr genomen door de uit de Dada-beweging voort-
gekomenn surrealisten. 'The bottom had fallen out of a 
systemm of belief', schreef Silver over de moderne Franse 
schooll  die naar zijn mening al rond 1925 zijn nadagen 
wass ingegaan.24 De hierboven genoemde, vaak uitbundig 
geïllustreerdee tijdschriften geven een goed beeld van de 
middle-of-the-road-schildcrkunstmiddle-of-the-road-schildcrkunst die de École franchise 



inn overvloed bleef afscheiden.2^ Door de economische 
depressiee van de vroege jaren '30 leek hei wel of de kunst 
zichh nog meer dan voorheen toespitste op de weergave 
vann de mens in zijn oorspronkelijke, natuurlijke omgeving. 
Dee overzichtstentoonstellingen van beeldende kunst 
diee tijdens de Exposition Internationale des Arts et Techniques 

dansdans la Vie Moderne van 1937 door de Franse staat werden 
georganiseerd,, vormden het laatste vooroorlogse podium 
vann de École franchise.26 De sculpturale decoratie van de 
bombastischee tentoonstellingspaleizen die op de Seine-
oeverss waren opgetrokken, werd geleverd door een groot 
aantall  beeldhouwers uit de scholen van Maillol en Despiau, 
dee leiders van de classicistische stroming in de moderne 
Fransee beeldhouwkunst. De meesten daarvan zouden twee 
jaarr later exposeren op de grote overzichtstentoonstelling 
RondomRondom Rodin in het Stedelijk Museum in Amsterdam die 
eenn openbaring was voor het Nederlandse publiek dat 
nogg zo weinig vertrouwd was met moderne, autonome 
beeldhouwkunst.. Wezelaar was mede-organisator van 
datdat evenement. 

Inn de moderne Franse kunst van het interbellum nam de 
beeldhouwkunstt een geheel eigen plaats in die direct 
samenhingg met de speciale bestaansvoorwaarden van 
dezee discipline. Het fysieke, ambachtelijke aspect bracht 
tochh al een zekere weerzin tegen modes met zich mee en 
resulteerdee daardoor mede in een geheel eigen en gestage 
ontwikkeling.. Beeldhouwers werden apart opgeleid, 
exposeerdenn apart van de schilders en hun werk werd 
apartt besproken. Het podium voor de beeldhouwers werd 
gevormdd door de salons waar zij met hun gipsmodellen 
dee aandacht van de opdrachtgevers probeerden te trekken. 
Dee Parijse kunsthandel concentreerde zich geheel op de 
schilderkunst,, een enkele experimentele beeldhouwer als 
Archipenko,, Brancusi, Csaky, Laurens, üpchitz, Orloff en 
Zadkinee daargelaten.-̂ Maar dat waren dan ook kunste-
naarss die niet tot de echte beeldhouwkunst werden gerek-
endd en door een criticus als Baslcr, een Poolse jood die zijn 
Fransee nationaliteit in de loopgraven had verdiend, van 
samenzweringg met de modernistische schilderkunst van 
weleerr werden beticht.28 

Grofwegg gesproken waren er in het begin van het 
interbellumm drie stromingen binnen de moderne Franse 
beeldhouwkunstt te onderscheiden. Ten eerste de officiële 
stromingg van de École des Beaux-Arts die een eclectisch 
naturalismee voorstond dat nog lang bleef terugkeren in 
dee monumenten -van Bartholomé, Bouchard, Niclausse 
enn anderen - die het nationale verdriet ledigden of de 

hanigee trots streelden. De tweede stroming was die van de 
vooruitstrevendee JrioYpetio'iints-beeldhouwers als Maillol, 
Bourdelie,, Despiau en Bernard.:y Zij inspireerden zich op 
dee laat-archaïsche en vroeg-klassieke beeldhouwkunst 
vann de Grieken, streefden een modern-classistische beeld-
houwkunstt na en verspreidden hun leer op de particuliere 
académiess in Montparnasse waar zij doceerden. Een neo-
romaansee stroming, ten slotte, met de beeldhouwer 
joachimm Costa als belangrijkste pleitbezorger, verlangde 
terugg naar de middeleeuwse bouwplastiek van eigen 
Gallischee bodem.JO Costa predikte de taille directe en in 
zijnn campagne voor het 'carving as the key to truth''' 
vondd deze tailleur de pierre zowaar kubisten als Brancusi, 
Csaky,, Laurens, Lipchitz en Zadkine en salonkubisten als 
Miklóss en de gebroeders Martel op zijn weg die eveneens 
zwoerenn bij het retour au métier.^1 In samenwerking met 
onderr anderen Zadkine en Pompon hakte Costa en taille 

directedirecte figurale reliëfs voor het paviljoen van het tijdschrift 
LaLa Douce France op óe Exposition Internationale van 1925. De 
steen,, zo werd uitdrukkelijk vermeld, was gewonnen uit 
dee omgeving van Verdun en Lens waar Frankrijk zijn 
oorlogstrauma'ss had opgelopen. Tegenwoordig staat dit 
gelegenheidshuwelijkk van chauvinistisch passéisme en 
allochtoonn modernisme in een stadsparkje in Etampes." 

Mailloll  was de grondlegger van de in het interbellum 
allesoverheersendee modern-classicistische stroming in de 
beeldhouwkunstt die al kort na 1900 zijn intrede deed en 
blijkbaarr geen loopgraven nodig had om te ontspruiten.̂ 
Zijnn beeld van de zittende vrouw uit 1905, in 1920 toepas-
selijkk La Mediterranée gedoopt, was het eerste voldragen 
werkk in de statische en plastische, meditatieve stijl die zijn 
oeuvree zou bepalen. Maillol werd gevormd als schilder in 
dee kringen van de Nabis-schildersen niet, zoals Bourdelie, 
Brancusii  en Despiau, in de omgeving van Rodin tegen 
wienss sculpturaal impressionisme zij in opstand kwamen. 
Rodinn had rond 1880 de beeldhouwkunst gered van de 
ondergangg die dreigde met de lege huls van het neo-classi-
cismecisme dat op de École des Beaux-Arts werd gedoceerd. 
Maarr Rodins vernieuwing leidde in de richting van een 
expressionistische,, literairgeïnspireerde plastiek terwijl 
zijnn jongere collega's juist verlangden naar een berede-
neerdee en abstracte vormentaal waarvan de klassieke 
oudheidd het voorbeeld gaf. Maillol wilde terugkeren naar 
dee intrinsieke wetten van de beeldhouwkunst, naar de 
esthetiekk van het volume en het reliëf. Rodin verbaasde 
zichh over Maillols gevecht met de natuur want hij streefde 
zelff  juist naar de volledige weergave en niet naar de samen-
vatting.. Voor Maillol en generatiegenoten was dan ook 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, bezorg-
denn 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 effec-
tiviteitt 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 emo-
tionelee 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 verwoord-
den,, 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 enigs-
zinss 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 geperfectio-
neerdee 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 kunstgeschied-
schrijvingg 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 aan-
dachtt ging grotendeels uit naar de Indépendants Despiau, 
Maillol,, Bourdelleen Bernard die leiding gaven aan de tal-
rijkee 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 beeldhouw-
kunstt 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 primi-
tivisme).. 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. Exem-
plarischh 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-



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 beeld-
vormingg 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. 

Inn dit proefschrift worden leven en werk beschreven van 
eenn Nederlandse beeldhouwer voor wie de Parijse leer-
schooll  voorgoed bepalend is geweest, niet alleen voorde 
ontwikkelingg van zijn oeuvre maar ook voorde plaats 
diee hij verwierf en die hem later is toebedeeld. Wezelaar 
vestigdee zich in Parijs in 1923 toen het rappel a l'ordre zijn 
werkk grotendeels had gedaan en de Franse wederopbouw 
opp volle toeren draaide. Hij bezocht de particuliere acade-
miess van Montparnasse, werd opgenomen in een breed 
netwerkk van buitenlandse en Franse kunstenaars, expo-
seerdee met hen op de salons waar zijn werk de aandacht 
trokk van toonaangevende kunstcritici als Courthion, Fels, 
Vanderpyl,, Vauxcclles en Werth. Toen hij eind 1934 in 
Nederlandd terugkeerde als modern classicstisch beeld-
houwerr uit de École de Paris, werd zijn entree bejubeld 
doorr collega-beeldhouwers als Polet, kunstcritici als 
Engelmann en kunsthistorici als Röell die vanaf het midden 
vann de jaren '20, ieder op eigen wijze, de aanval hadden 
geopendd op het expressionisme dat de moderne Neder-
landsee kunst bepaalde. Rond 1940 werd Wezelaar met de 
ouderee Radeeker gerekend tot de voormannen van de 
Nederlandsee beeldhouwkunst. In de Kroniek van heden-

daagschedaagsche Kunst en Kultuur, die vanaf 1935 uitgroeide tot 
hett belangrijkste kunsttijdschrift in Nederland, werd de 
verheerlijkingg van het genie latin mede door toedoen van 
Wezelaarr met vernieuwde ijver voortgezet. Deze eenzij-
digee liefde voor de Franse cultuur kwam in reactie op het 
overwegendd Duits georiënteerde Nederlandse expressio-

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 Neder-
landsee 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 beeldhouw-
kunstt 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 grond-
leggerss 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 Neder-
landsee schilders al was meegezogen door de uit Duitsland 
afkomstigee Nieuwe Zakelijkheid, gingen deze expressio-
nistischee beeldhouwers steeds meer blijk geven van hun 
bekoringg voor het eigentijdse classicisme dat de westerse 
beeldhouwkunstt gedurende het interbellum zou gaan 
bepalenn en Franse maüres als Maillol en Despiau tot zijn 
kampioenenn rekende. In tegenstelling tot zijn oudere 
collega'ss was Wezelaar door zijn lange verblijf in Parijs niet 
gevormdd in de traditie van de jonge Nederlandse beeld-
houwkunstt waarvan de toegepaste beginselen werden 
verspreidd door professor Bronncr aan de Rijksakademie. 
Naa een expressionistisch begin had Wezelaar rond [930 
doorr zijn ontmoeting met Adam Fischer en Maillol het 
classicismee omhelsd en als vertegenwoordiger van die 
'Franse'' stroming beleefde hij met zijn doorwerkte, 
monumentalee en mysterieuze portretten en torso's een 
succesvollee terugkeer op eigen bodem. Was in Nederland 
dee overwegend expressionistische schilderkunst in de 
tweedee helft van de jaren '20 onderinvloed van de Duitse 
Nieuwee Zakelijkheid gesplitst in een aantal min of meer 
realistischee stromingen, voor de expressionistische beeld-
houwkunstt was het classicisme het alternatief. Henzelfde 
ontwikkelingg deed zich voor in de meeste andere Europese 
landen-België,, Denemarken, Duitsland, Italië, Zwitser-
landd - waar de gewezen expressionisten en kubisten ook 
voorr het classicisme van de moderne Fransen hadden 
gekozen.. Zo volgden de meeste Duitse beeldhouwers 
hethet door het Eehmbruck beleden Frans georiënteerde 
classicismee terwijl een enkeling nog in de 'eigen' expres-
sionistischee traditie van Barlach bleef werken. In Nederland 



wass het kiezen tussen de toegepaste, decoratief-symbolis-
rischerische stijl die rond 1900 door Mendes da Costa was ont-
wikkeldd en de autonomie, universaliteit en plastische 
expressiee van het moderne classicisme dat Wezelaar uit 
Parijss had meegenomen. Ook de oudere bouwbeeldhouw-
erss 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 beeld-
houwkunstt 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 beeld-
houwkunstgroeide.. Kort daarvoor was Wezelaar mede-
organisatorr 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 sculp-
turalee experiment van een schilder, vond in Nederland 
plaatss in de na-oorlogse jaren. Terwijl de classicistische 
generatiee van 1900 het land voorzag van oorlogsmonu-
mentenn 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 aan-
gewezenn persoon om leiding te geven aan die ambitieuze 
Nederlandsee beeldhouwersgemeenschap. Het was mede 
aann hem te danken dar de richtingenstrijd die de Neder-
landsee 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 na-
oorlogsee Nederland dat langzamerhand vertrouwd raakte 
mett autonome plastiek in het openbaar. Een naturalistisch-
monumentalee 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 beeld-
houwkunstt 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 kunste-
naar,, als constructeur en régulateur, met de natuur voerde, 
leiddee tot een geperfectioneerde maar uiterst introverte 
plastiekk waarvan de intrinsieke kwaliteiten eerder waar-
deringg 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 vijfti g werd hij nauwlettend gevolgd 
doorr de pers. De jaren zestigen zeventig vertoonden een 
dramatischee neergang. Op het moment dat de beeld-
houwergingg 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 hernieuw-
denn hun belangstelling in de jaren '90, zij het voornamelijk 
voorr het vroege en onbekende., door Wezelaar zelf als nier-
relevantt 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 tentoon-
stellingg tegemoet. Zijn oude vriend, de Deense beeld-
houwerr 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 sincere-
mentt 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 oeu-
vress 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 beeldhouw-

kunstt gestalte heeft gegeven. Maar misschien wel eerder 

eenn scharnier dan slechts een schakel. 

Ditt monografische proefschrift over Wezclaar is het voor-
lopigee sluitstuk van een reeks van publicaties waarmee ik 
inn de afgelopen twintig jaar het fenomeen van de moderne 
Nederlandsee beeldhouwkunst heb trachten te door-
gronden.. 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 machts-
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 vijfti g 
volstrektt verschillende wegen inslaand. Volgde d'Hont 
-evenalss verschillende van zijn collega's-het monumen-
talee 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 tentoon-
stelling,, 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 eman-
cipatiee 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 gemak-
zuchtt 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 zoveel-
stee 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 
maarr daarna langere tijd niet salonfahig was.4tS Nu speelde 
dee beeldhouwkunst toch al een te verwaarlozen rol in de 
geschiedschrijvingg van de moderne Nederlandse kunst 
maarr in het vervolg op Hammacher, Paul Heftings publi-
catiee uit 1986. waren het de regelen van de master narrative 

ofof modernism die bepaalden dat marginale figuren uit het 
interbellumm tot leven werden gewekt om de brug te slaan 
naarr de na-oorlogse periode die was gereserveerd voor 
dee 'modernistische' ontwikkeling. Zo kwam het dat in 
Hcftingss hoofdstuk 'Hen korte voorgeschiedenis' werkelijk 
prominentenn als Van Hall, Van Pallandt en Wezelaar 
hunn plaats hadden moeten afstaan aan obscure experi-
mentelenn als Elling, Van den Hoonaard en Uiterwaal en 
inn de beschrijving van de na-oorlogse jaren, in het hoofd-
stukk 'Het klimaat na 1945', een hoofdrolspeler als Esser 
werdd gepasseerd door een opportunist als Toon Kelder! 
Volgenss de klassieke evolutieleer van het modernisme had 
Heftingg zich geconcentreerd op de vernieuwende trends 
diee elkaar opvolgden en besteedde hij geen aan-dacht aan 
dee voortzetting en vernieuwing van de figuratieve traditie. 
Ditt werd hel onderwerp van drie publicaties van de kunst-
historicaa José Boyensdie in 1982 was gepromoveerd op de 
Belgischee beeldhouwer en classicist turned cubist Oscar 
jespers.499 Ondertussen was de kunsthistorische belang-
stellingg voor de geschiedenis van de moderne beeldhouw-
kunstt ook bij anderen gegroeid. Het wetenschappelijk 
onderzoekk naar de architectuur van de Amsterdamse 
Schooll  in de jaren '70 bracht ook het werk van beeld-
houwerss als Krop, Radecker en Polet weer in de belang-
stellingg terwijl over andere beeldhouwers - Van Pallandt, 
Andriessen,, Couzijn, Van den Lijnde, Esser e.a.- mono-
grafieënn verschenen die het resultaat waren van kunst-
historischh onderzoek.'" Een groep onderzoekers begon 
zichh aarzelend te vormen terwijl de Vakgroep Kunst-
geschiedeniss van de Leidse universiteit in de persoon van 
Tilanuss - zelf in 1984 gepromoveerd op Mari Andriessen -
structureell  aandacht ging besteden aan de moderne beeld-
houwkunstt meteen veertigtal scripties, waaronder enkele 
lijvigee monografieën, als voorlopig resultaat. Een voor-
lopigg hoogtepunt van deze ontwikkeling was Beelden in 

Nederland,Nederland, het jaar van de beeldhouwkunst (1994) met tal 
vann exposities, publicaties en andere manifestaties met 
betrekkingg tot de beeldhouwkunst. In 1997 promoveerde 
Ypee Koopmans op zijn proefschrift over de moderne 
bouwplatiekk in Nederland, een vrijwel allesomvattende 
enn buitengewoon gedetailleerde studie naar de ontstaans-
geschiedeniss en de praktijk van de vroegmoderne Neder-

landsee beeldhouwkunst. In dit proefschrift werd voor het 
eerstt aandacht besteed aan het fenomeen van het moderne 
classicismee als avant-gardistische uiting gedurende het 
interbellumm en de internationale context waarin dit 
plaatsvond.'11 Ondanks deze gloeiende wetenschappelijke 
interessee voor de moderne Nederlandse beeldhouwkunst 
heeftt zich onder invloed van de klassieke vooruitgangs-
gedachtee toch een beeld vastgezet dat weliswaar niet 
spoortt met de werkelijkheid maar in scripties, mono-
grafieënn en andere publicaties als een oud lijk uit de kast 
blijftblijft  vallen. Dit promotie-onderzoek is ondernomen 
vanuitt het geloof dat de geschiedenis van de moderne 
Nederlandsee beeldhouwkunst veel meer te bieden heeft 
dann door velen tot dusver werd aangenomen en in de hoop 
datdat het zal bijdragen aan de waardering voor dit bijzondere 
facett van de moderne kunst in Nederland. 

Mijnn dank gaat in de eerste plaats uit naar Evert van Uitcrt, 
mijnn promotor, wiens hoogleraarschap ik vrijwel volledig 
hebb benut. Co-promotor Louk Tilanus dank ik voor zijn 
collegialiteitt sinds wij elkaar in 1984 leerden kennen. Hans 
vann Helsdingen was een docent op het Kunsthistorisch 
Instituutt die het onderzoek naar de beeldhouwkunst 
stimuleerdee en mij zelfs volgde toen ik mijn stage in Artis 
liep.. Reindert Falkenburgdank ik voor zijn geloof in mij 
alss kunsthistoricus, Hans Rooseboom voor zijn ongeloof 
enn zijn immer kritisch maar betrokken commentaar. 
Veell  baat had ik ook bij de suggesties van mij n mede-
redacteurenn van de Monografieën van Nederlandse Kunstenaars 

-- Mieke Rijnders, Ype Koopmans, Titus Eliëns en Peter 
dee Ruiter-, de door het Prins Bernhard Cultuurfonds 
geïnitieerdee en gefinancierde reeks waarin de handels-
editiee van dit proefschrift is verschenen. 

Dankzijj  de royale medewerking van Waanders 
Uitgevers,, Stichting Sculptuur Instituut en grafisch 
ontwerperr Els Kerremans (Typography Inferiority & 
Otherr Serious Matters) kon dit proefschrift in boekvorm 
verschijnen. . 

Dankk ben ik verschuldigd aan mijn oud-collcga's van 
hett Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
inn Den Haag, mijn dierbare werkplek van 1991 tot 2002. 
Rudii  Ekkart hechtte aan het wetenschappelijk onderzoek 
vann zijn medewerkers en stelde ook mij daartoe in de 
gelegenheid.. Op het RKD werd ik omringd door vele 
geïnteresseerdee en behulpzame collega's maar speciale 
vermeldingg verdienen Ursula de Goede-Broug, Mayken 
jonkman,, Frans van der Most, Margot van Oosten, Henk 
Platenburg,, 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 Berge-
Gerbaud,, 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 Wezelaar-
Dobbelmannn (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. . 

Mij nn 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 school-
meestersgeslachtt 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 

Amsterdam,, 20 december 2003 



NOTEiNN ] M . M D INC. 

LStatuairee komt van het Latijnse 

statuarius:: beeldhouwer van het stand-

beeldd (siatua). In de hiërarchie van het 

negenn tiende-eeuwse beeldhouwers-

atelierr stond de bouwbecldhouwer 

-- of örnemiinisu - onderde beeldhouwer 

vann het autonome beeld: de slaluaire 

ofjlguriste.. Dat onderscheid was een 

doornn in het oog van architecten als 

Viollet-le-Ducc en Cuypers die wezen 

opp de teloorgang van het ambachtelijke 

vakmanschapp van de middeleeuwse 

beeldhouwers.. De steenhouwende 

imkerss hadden plaats moeten maken 

voorr de boetserende statuaires. Zie in dit 

verband:: Koopmans [99", pp. 25-29. 

2.. Kenneth E. Silver Esprit de corps. 

TheThe art of the Parisian avant-garde and the 

FirstFirst World war, 79/4-1925, Londen 1989! 

Romyy Golan, Modernity &  nostalgia. 

Artt and politics in France bet ween the wars, 

Neww Haven/Londen 1995; Christopher 

Green,, Art in France 1900-1940, New 

Haven/Londenn 2000; Robert Storr, 

Modernn art despite modernism, New York 

2000. . 

3.. G. Giedion-Welcker, Moderne 

Plastik.. F.lemente der W'irfclichfceir. Masse 

undund Aujlocfeerung, Zurich 1937; John 

O'Briann (red.), Clement Greenberg. 

Thccoi!ectedc«aysaua'critiasm.4d1n., , 

Chicago/Londenn 1986-1993; Silver op. 

cit.. (noot i), pp. 89-90; Golan op. cit. 

(noott 1), p. xiii ; Green op. cit. (noot 1), 

pp.. 35-36; Storr op. cit. (noot r), pp. 28-

30. . 

4.. Golan op. cit. (noon).pp.x-xiv; 

Greenn op. cit. (noot i),pp. 34-35-

5.. Silver op. cit, (noot i),p. 298. 

6.. Silver op. cit. (noot 1). pp. 98-100. 

7.. Silver op. cit. (noot 1), pp. 3-27; 

Golann op. cit. (noot i).pp. 18-19. 

8.. Silver op. cit. (noot 1), pp. 4-10. 

9.. Silver op. cit. (noot J), p. SQ. 

10.. De keuze van die historische 

Fransee meesters was breed want 00k 

Foucquet.. Le Nain. Dc la Tour, Chardin 

enn Courbet werden nageschilderd. Hel 

chauvinismee overschreed daarmee de 

grenzenn van het pure classicisme en de 

liefdee voor de eigen kunst werd alleen 

maarr sterker toen [talie afviel als cul-

tureell  bondgenoot nadat Mussolini in 

19233 zijn totalitair regime had geves-

tigd.. Zie Golan op. cit. (noot 1). p. 36. 

n.. Silver op. cit. (noot i),p. 2 1̂ 

(noott 103). 

[2.. In chronologische volgorde: Jean 

Cocteau,, Ie retour a l'onire. I'arijs 1917; 

idem.. Dans Icciel de la patrie, Parijs 1918: 

Amcdéee Ozenfant, Charles-Ldouard 

leanneret.. Aprè', lecubiMfie, Parijs [918; 

Ginoo Severini, Du cubismc au classicisme. 

F.sthe'tiquee du compas cl du uombre, Parijs 

1921;; lean Cocteau. Lc rappel dl'ordn. 

Parijss [926. 

13.. Silver op. cit, (noot J), pp. 182, 

330. . 

14.. Golan op. cit. (noot J), pp. 5, 50-

is.. Silver op. cit, (noot 1), pp. 107. 

j6.. Zie voor de classicistische 

Picasso:: Marilyn Mc Cully (red.). 

AA  Picasso anthology: documents, criticism. 

remm in is censes, Londen 1981. pp. 102-135, 

160-163;; Si) ver op. cit. (noot i), pp. 107-

145;; John Richardson, A life oj Picasso 

1907-1917.1907-1917. The painter of modern life, 

Londenn 1996, pp. 379-393- 419-433: 

Michaell  C. Fitzgerald, 'Lcdilemme 

dess modernistes. Le neoclassicisme 

ett les portraits d' Olga Khokhlova', 

inn William Rubin (red.), Picasso et le 

portrait,, Parijs 1996, pp. 297-335; Jan van 

Adrichem,, De ontvangst van de moderne 

kunstt in Nederland. Picasso als pars pro toto, 

Amsterdamm 2001, pp. 85-91. 

17.. Fitzgerald op. cit. (noot 15). p. 297. 

18.. Fnrico Prampolini, 'Picasso in 

Rome',, in: Mc Cully op. cit. (noot 16). 

p.. 12*. 

19.. In tegenstelling tot Picasso die in 

zijnn vill a in Montrougc bleef schilderen, 

melddenn Apollinaire, Braque, Cocteau, 

Derainn en Léger zich voor het front. 

Buitenlandsee kunstenaars (Kisling, 

Zadkine)) en kunstcritici (Baslercn 

George)) volgden hen en verdienden 

daarmeee hun felbegeerde naturalisatie 

tott Frans burger. In verband met dc 

kunstenaarss in dc loopgraven en de 

daarmeee samenhangende assimilatie 

vann buitenlandse joden in Frankrijk, 

ziee Silver op, cit. (noot i),pp. 3-5: Golan 

op.. cit. (noot 1), pp. xiii . 139; Green op. 

cit.. (noot 1), pp. 61-65. 225-228. 

20.. Onder de classicist turned cubists 

woeddee overigens wel een discussie of 

hett nu Cezanne was die weer orde op 

zakenn had gesteld of Seurat. Zie Silver 

op.. cit. (noot i).pp. ;30-338. 

21.. Silver op. cit. (noot 1), p. 105. 

22.. Silver op. cit. (noot 1). pp. 22--

228. . 

23.. Silver op. cit. (noot i).pp. 3~2-

390;; Green op, cit. (noot 1), pp. 156-158, 

24.. Silver op. cit. (noot i), p. 361. 

25.. Golan spreekt van 'the medio-

crityy of the art-critical discourse of such 

middlc-or-the-roadd magazines' die zo 

veelzeggendd is voor het Parijse kunst-

klimaatt van die jaren. Golan op cit. 

(noott i).p. xi. 

26.. Green op. cit. (noot 1), pp.4-11. 

i" \\ In zijn brieven aan Van Doesburg 

laatt Archipenko zich uit over zijn 

relatiee met de Parijse kunsthandel. 

Ziee in dit verband: Marguerite I. Tuijn. 

Moncherami.... UeberDocs... Theo van 

Doesburgg en de praktijk van de internationale 

avant-garde,avant-garde, Ecu beschouwing over de avant-

gardegarde in de jaren 1916-1930. gevolgd door 

eenn becommentarieerde uitgave van de 

correspondentiecorrespondentie tussen Van Doesburgen 

AlexanderAlexander Archipenko. Tristan Tzara. 

HansHans Richter en Enrico Prampolini. 

Utrechtt 2003. 

28.. Golan op. cit. (noot 1), p. 140; 

Greenn op. cit. (noot i),p.49. 

29.. En: Dejean, Drivier, Gimond. 

Malfray,, Osouf, Poisson.Pommicr, 

Poupelet,, VVlérick en Ycncesse. 

30.. Joachim Costa, Modellcurs et 

tailleurss de pierre. Nos traditions, Parijs 

1921. . 

31.. Uitspraak van Brancusi in: Paul 

Morand,, Brancusi, New York 1926, p. 3. 

32.. in Nederland was het Jan 

Bronncrr die dc taille directe onder de 

aandachtt bracht van zijn leerlingen 

opp de Rijksakademie. Typisch expres-

sionistischee ideeën over'materiaal-

echtheid**  en'ambachtelijke zuiverheid' 

verhieff  hij tot principes in zijn acade-

mischee onderwijs. Zie Y. Koopman*. 

'Dee rehabilitatie van dc steenhouwer. 

Hett ambacht als voedingsbodem voor 

dee emancipatie van de Nederlandse 

beeldhouwkunstt sinds dc cemvwisse-

lïng',, jong fHolland 5 (1989) 2. pp. 18-27 tn 

3.. pp. 24-35; Jan Teeuwissc,'1914-1945'. 

in:: Beerman e.a. 1994, p. 33 en 

Koopmanss 1997, pp. 129-132. 

33.. Silver op, cit. (noot 1), p. 364; 

Golann op. cit. (noot 1), pp. 31-36. 

34.. Voor MaiHol, zieU. Berger, 

J.. Zutter. AristidcMaillol. München/ 

Neww York 1996 met daarin een uitge-

breidee bibliografie. 

35.. Over de invloed van Puvisde 

ChavannesopMailloll  zie Catherine 

Chevillot.. 'Was Puvis de Chavannes 

aa painter?', in: Serge Lemoine (red.). 

Fromm Puvis de Chavannes to Matisse and 

Picasso.Picasso. Toward modern art, Londen 2002. 

pp.. 175-187. 

36.. In Nederland was het Bronncr 

diee zijn academieleerl ingenomde oren 

sloegg met de slogan 'beeldhouwkunst 

iss architectuur en architectuur is beeld-

houwkunst'.. Onbekend is in hoeverre 

Bronnerr op de hoogte was van het 

Fransee kunstdiscours van zijn tijd, In 

dee literatuur die over hem bestaat, 

wordtt meestal alleen gerept over zijn 

bewonderingg voor Rodin. De aandacht 

diee Bronner in zijn onderwijs besteedde 

aann de taille directe en de relatie architec-

tuur-beeldhouwkunstt wijst echter op 

eenn bredere oriëntatie. Vanaf 1922 

brachtt hij het lange academische 

zomerverloff  steevast door in zijn huis 

evenn ten zuiden van Parijs en het is 

denkbaarr dat hij wel degelijk goed was 

geïnformeerd.. Als bewonderaar van 

gemeenschapskunstenaarss als Morris 

enn Derkinderen zal Bronner onge-

twijfeldd ook van het bestaan van de 

geschriftenn van Ruskin en Viullet-lc-

Ducc op de hoogte zijn geweest waarin 

evenzeerr werd gepleit vooreen archi-

tectonischee beeldhouwkunst en het 

inn ere herstellen van het ambacht - lees: 

taillee directe - . Aan dat rijtje kan 

nogg de Duitse statuaire en theoreticus 

Adolff  vonn Hildebrand worden toe-

gevoegdd die in zijn in 1S93gepubli-

ceerdee Das Problem der Form in der 

Bildendenn Kunst (Straatsburg 1893), 

vanuitt een geheel andere optiek - hij 

wass classicist - tot soortgelijke con-

clusiess kwam. Zie voor Bronncr: 

T.Necli.ssen.J.dcc Bruyn Kops,Een beeld 

vann Bronner 1881-1971, Haarlem 1971; 

Loukk Tilanus, 'Het vrije beeld. 1900-

1960',, in: cat. tent. Haarlem 1994-1995, 

p,, 26: Koopmans 1997, pp. 129-132. Zie 

voorr Viollet-le-Duc, Ruskin en Von 

Hildebrand:: Koopmans 199" pp- ~h-~~. 

V.V. Green op. cit. (noot 1), p. 60. 

38.. Golan brengt dc extreme 

lichamelijkheidd van Maillols oer-

moeders,, diens'swarthy female figures' 

zoalss die ook in het werk van Braque, 

Dunoyerdee Segonzac, Lhote en Picasso 

(elerantïasisvrouwenn uit begin jaren 

'20)) voorkomen, in verband met de 

'vervrouwelijking'' van het Latijnse 

Frankrijk.. Golan op. cit. (noot 1), 

pp.. 18-19. 

39.. Michel Florisoone. [inleiding], 

cat.. tent. Rondom Rodin. Tentoonstelling 

honderdhonderd jaar Fransche sculptuur, 

Amsterdamm 1939. pp, xxvii-xxviii . 

Classicistischee beeldhouwers als Paul 

Cornett en Adam Fischer hadden een 

kubistischh verleden gekend. 

40.. Zo exposeerden Archipenko 

enn Brancusi in het interbellum vrijwel 

uitsluitendd in de Verenigde Staten nadat 

zijj  voor 1914 wel enige keren in Parijs 



N O T E NN I N L E I D I N G VoortgaandeVoortgaande mededelingen 

haddenn geëxposeerd. Zie daarvoor: 

Helgaa Schmoll. Angela Helinann (red.). 

AlexanderAlexander Archipenko. Saarbrücken 19S6. 

pp.. 244-255; Radu Varia, Brancusi, 

Neww York 1986, p. 315. Het eerste grote 

overzichtt van de moderne Franse beeld-

houwkunstt werd in [934 georganiseerd 

doorr Galerie Georges Petit in Parijs. 

Opp de wereldtentoonstelling van 193" 

inn Parijs werd het tweede retrospectief 

getoondd met Maillol en Despiau als 

grootstee inzenders. Rondom Rodin in 

ICJ399 in Amsterdam was het derde 

overzichtt en werd eveneens gedomi-

neerdd door de scholen van Maillol en 

Despiau. . 

41.. Deze overzichtswerken in chro-

nologischee volgorde: André Salmon, 

LaLa jeune sculpture jran^aise. Parijs 1919: 

A.H.. Mart in ie. La sculpture, Parijs 1928; 

Adolphee Basler, La sculpture moderne en 

France,France, Parijs 192S. 

42.. Martinie op. cit. (noot 55), p. 126. 

45.. Golan op. cit. (noot i).p. 140; 

Greenn op. cit. (noot i).p. 49-50. Ook 

Matissee sprak eens zijn verbazing 

uitt over het on-Franse karakter van 

Zadkiness werk (zie Green op. cit. (noot 

1),, p. 61). Zadkine genoot langere tijd 

meerr populariteit buiten dan in 

Frankrijk.. Zo is bekend dat de Franse 

ambassadeurr in Nederland erin 1953 

niett toe te bewegen was De Verwoeste 

StadStad in Rotterdam te onthullen. Het 

expressionistische,, nordische karakter 

vann Zadkines kunst viel goed in Neder-

land,, België, Duitsland en de Verenigde 

Statenn maar 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 open-

gesteldd voor de master narrative of 

modernism,modernism, Zadkine kreeg zijn eigen 

museumm en de reconstructie van het 

atelierr van Brancusi in het Centre 

Pompidouu fungeert daar als een reliek-

schrijnn van het oermodernisme, 

44.. Green op. eit. (noot i), pp, 223-

229. . 

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 recon-

structiestructie van lm culturele leven, Amsterdam 

[988,, pp. 251-259: idem,'[914-1945'. in: 

Beermann e.a. 1994, pp. 55-57: idem. . 

'Inleiding'' in: cat. tent, Haarlem 1994-

199s.pp.n-]> > 

48.. Hammacher 1955. pp. 35-44: Paul 

Hetting,, Deepen ruimte. Beeldhouwkunst 

inn Nederland na 1945. Amsterdam/Brussel 

1986,, pp. 24-41.42-59. 

49.. José Boyens, Traditie en experiment, 

Venioo 1982: idem. De druppel holt de steen 

uit.. V'enlu 1986; idem, Ruimte in liet beeld. 

Venloo 1991. 

50.. O.a.: Frans van Burkom,'Beeld-

houwkunst.. Bouwbeeldhouwkunst*. 

NederlandseNederlandse architect uur 1910-1930. 

Amsterdamsee School, Amsterdam 19^5. 

pp.. 98-102; Lambert Tegenbosch, 

Owlottee van Pallandl. Beelden en 

tekeningen.. Katwijk aan Zee 19^8: Luuk 

Tilanus,, De beeldhouwer Mari Andriessen, 

Weespp 1984; I. Boelema, A. Overbeek. 

Wes.se!!  Couzijn-beeldhouwer, Weesp 1986: 

L.|.. LagerwTcij-Polak,HildoKrop-beeld-

houwer,, Den Haag 1992; Ype Koopmans, 

H.A.vandenH.A.vanden Eijnde 1869-1959. Assen 

1994:: )an Teeuwisse. Marjan Scharloo 

(red.).. Piet Esser. Beeldhouwer en medaiüeur. 

Leidenn 1996. 

51.. Koopmans 1997. hoofdstukken vii 

enn viii.l n 1999 kwam hierop een vervolg 

inn Carel Blotkamp, Ype Koopmans 

(red.).. Magie en zakelijkheid. Realistische 

schilderkunstt in Nederland 7925-1945 

(Zwollee 1999), zij het in verband met de 

schilderkunst. . 

inn de noten vermelde archivalia 

(zoalss brieven en zakagenda's) 

bevindenn zich in het archief 

H.M.. Wczelaar (in particulier 

bezit),, tenzij anders vermeld. 

Bijj  in de tekst genoemde beeld-

houwwerkenn van Wezelaar 

wordtt naar de ocuvrecatalogus 

(oc)) venvezen. 

Literatuurr waarin Wezelaar voor-

komtt wordt in de noten verkort 

weergegeven:: de volledige titel-

gegevenss zijn in de bibliografie 

opgenomen.. Andere publicaties 

zijnn wel volledig weergegeven in 

dee noten. 

Krantenartikelenn die in de noten 

zonderr auteursnaam worden 

vermeld,, zijn in de bibliografie 

onderr Anoniem te vinden. 

Geboorte-enn sterfjaren van in 

dee tekst voorkomende personen 

zijnn in het register te vinden. 

http://199s.pp.n
http://Wes.se
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