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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 bron-
nenmateriaall  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 Reguliers-
dwarsstraatt als centrum. Een straat met koetshuizen, 
stallen,, hoefsmeden, rijtuigfabrieken en andere bedrijfjes 
diee aan talloze vaklieden werk boden, net als in de Kerk-
straat,, 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 Reguliers-
dwarsstraat,, 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 Reguliers-
dwarsstraatt 29. In dat jaar trad hij in het huwelijk met 

Corneliaa Johanna Francina Mertz en het jonge paar ves-
tigdee 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 maat-
schappelijkk 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 ver-
maardee schilder Johannes Bosboom die hem echter ten 
stelligstee afraadde kunstenaar te worden als de linanciële 
draagkrachtt ontbrak. Matthijs Wezclaar bleef dus winkel-
bediendee maar zou zijn loopbaan voortzetten in het ver-
zekeringsbedrijf.. 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 assurantie-
maatschappij'.. 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 scheepstimmer-
man.. De tamelijk deftig doende, kunstzinnige en wereldse 
Matthijss Wezclaar-inmiddels toegetreden tot de Vrij -
metselarijj  -trad zo in de echt met een bescheiden, toe-
gewijdee 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 Stad-
houderskade.. 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 Tael-
verbonderss die bestond uit lokale notabelen als de com-
ponistt 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 'rhum-
poddingheV'' 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 vijfti g gepasseerd en was 
Grietjee met haar 36 jaren een voor die tijd'oude'moeder. 
Hett jongetje erfde de astmatische aanleg van zijn groot-
vaderr 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 aantrekkings-
krachtt 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 Ripperda-
parkk 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 kun-
nenn we ons een goed beeld vormen dankzij een interieur-
opnamee uit circa 1920 van hun tweede-en laatste-
woningg in Haarlem, aan de Koninginneweg 105. Rond 
dee zware bolpoottafel staan hoge zetels waarvan de rug-
leuningg 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 aarde-
werkk opgesteld, er hangt een zware kristallen kroonluchter 
bovenn de tafel en de ramen van de erker zijn van gebrand-
schilderdd glas, met heraldische motieven en genretaferelen. 
Aann de wanden hangen, in vergulde lijsten, familieportret-
tenn en stillevens, waarvan enkele van Matthijs' hand maar 
ookk de geschilderde portretten door Boks en een ongeïden-
tificeerdd 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 ver-
zameling,, 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 zeventiende-
eeuwsee voorbeelden. Het was speciaal vervaardigd voor 
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Rcguliersdwarsstraatt 29 (links). 
vlakbijj  de hoek met de Sim Joris-
straat.. 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 gesig-
neerd.. 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 

Dearchitecll  |ohan Visser, 
circaa i<)2o 

Will yy Visser in de klas op de 
Rijksschooll  voor Kunstnijverheid, 
Amsterdamm 1921 

Hann VV'ezelaar (met fiets) en klas-
genotenn van de Rijksschool voor 
Kunstnijverheidd in de tuin van 
hett Rijksmuseum, Amsterdam 
circaa 1920 

Bizonn [oc 1] 

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 tentoon-
stelling.. 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 opere-
renn 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 onder-
gingg zijn strafgedwee. In 1912 werd een aardig huisje in 
Zandvoortt aangekocht waar het gezin in de zomermaan-
denn 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 veertien-
jarigee 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 plaag-
ziekee 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 gekre-
gen.211 Zijn eerste leermeester was Herman Kruyder, die 
zichh in 1907 in Haarlem had gevestigd en daar als vrij kun-
stenaareenn bestaan trachtte op te bouwen.22 Het is moge-
lij kk 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 ver-
strektee 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 -na 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 merk-
waardige,, verticale maat.24 Het lijk t 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: "Kij k 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 klaar-
blijkelij kk 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 Amster-
damsee experiment was blijkbaargeen succes want een 
kleinee twee jaar later werd de rust van Haarlem weer opge-
zocht.288 De Wezelaars vestigden zich nu in de rechterhelft 
vann een fraaie vill a in chaletstijl die was gebouwd naar ont-
werpp van architect ]. Zocher. In de andere helft woonde 
notariss Wildschut met zijn gezin, waarmee vriendschap-
pelijkee 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 Kunstnijver-
heidd - kortweg: Rijksschool -, een van de twee opleidingen 
diee in het Rijksmuseum waren gevestigd en naast de Rijks-
akademiee van Beeldende Kunsten de belangrijkste kunst-
opleidingg in Amsterdam.3° Tussen i9i8en 1922 zou Han 
heenn en weer reizen tussen Haarlem en Amsterdam. 

Dee Rijksschool was gesticht in 1881 en gevestigd in de 
westelijkee hoektoren van het vier jaar later voor het 
publiekk geopende Rijksmuseum, hoog boven de hoek 
Stadhouderskade/Jann Luykenstraat. Het was niet alleen 
figuurlijkfiguurlijk  maar ook letterlijk de 'hoogste' kunstnijver-
heidsschooll  in Nederland want leerlingen van andere 
opleidingenn zoals de - naburige - Quellinusschool 
stroomdenn door naarde Rijksschool. Via de ingang van 
dee afdeling Kunstnijverheid aan de Jan Luykenstraat kon 
menn de trappen beklimmen die leidden naar de school 
waarr in de jaren tachtig van de negentiende eeuw Mendes 
daa Costa, Zijl en andere pioniers van de gemeenschaps-
kunstt hun vorming hadden gekregen.^1 Eerste directeur 
wass de architect Jacob de Kruyff die met zijn school een 
hogeree beroepsopleiding voor ogen stond waar het theo-
retischee onderwijs (Stijl- en Ornamentleer, Doorzicht-
kunde,, Proportieleer, Kunstgeschiedenis) werd afgewisseld 

mett de praktijk: tekenen (Rechtlijnig Teckenen, Hand-
teekenenn naar de Natuur) en boetseren. De filosofie achter 
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 mate-
rialen;; beschrijvende meetkunde: doorzichtkunde; ont-
leedkundee en proportieleer van mens en dier.*2 Han 
bezochtt de Rijksschool toen deze zijn laatste jaren inging, 
wantinn 1923 fuseerde de opleiding met deRijksnormaal-
school.. Directeur in die laatste jaren wras de architect 
j.W.H.. Berden die vennoot wasgeweest van rijksbouw-
kundigee Jacob van Lokhorst. Berden werd door de leer-
lingenn van de Rijksschool in januari 1918-zeer tijdelijk -
vereeuwigdd in een borstbeeld van sneeuw dat was opge-
richtt in de tuin van het Rijksmuseum. Temidden van 
zijnn klasgenoten is de 17-jarige Han Wezeiaarook te her-
kennenn 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 
intredee had gedaan, rond 1900 uitgebloeid. Desalniettemin 
bleeff  de toestroom van jonge beeldhouwers naar de op 
Cuypers'leerr geënte kunstnijverheidsopleidingen groot 
enn zal ook het onderwijs van Jan Bronner aan de Rijks-
akademievann Beeldende Kunsten in de eerste jaren na 
dienss benoeming in 1914, voorlopig nog in die traditie zijn 
voortgegaan.̂̂  Het onderwijs aan beeldhouwers op de 
Rijksschool^44 -een docentschap verdeeld over Rijksschool 
enn Rijksnormaalschool - was sinds 1883 vormgegeven 
doorr de Oostenrijkse beeldhouwer Ludwig Jünger, die 
conformm de opvattingen van directeur De Kruyff de 
nadrukk legde op het ontwerpen. Het ambacht kwam op 
dee twreede plaats. Jüngers opvolger was de beeldhouwer 
Willemm Retera, een bouwbeeldhouwer uit de school van 
Cuyperss die naam had gekregen met zijn sierlijke bouw-
plastiekk in neostijlen. Hij doceerde langdurig aan beide 



museumscholen,, van circa 1903 tot 1923. Retera liet zijn 
leerlingenn kopiëren naar de antieken en naar voorbeelden 
uitt de grote historische stijlperiodes. Daarbij had hij de 
gewoontee om in de klas aan zijn eigen opdrachten te wer-
kenn hetgeen het praktijkonderwijs ten goede kwam.̂  
Foto'ss in het archief van Wczelaar tonen de spectaculaire 
enn exotische composities die op de torenzolder van het 
Rijksmuseumm uit klei en gips werden getoverd. 

Toenn Han in de klas van Retera aantrad, had deze 
zojuistt zijn werkzaamheden voor het Vredespaleis in 
Denn Haag afgerond en was hij begonnen aan het versierend 
beeldhouwwerkk voor twee grote bouwprojekten van de 
architectenn j . & M.A. van Nieukerken: het Koloniaal Insti-
tuutt in Amsterdam en de Nederlandsche Handelsmaat-
schappijj  in Den Haag. Wellicht dat ook Wezelaar hieraan 
heeftt bijgedragen. Deze deelde met zijn leermeester de 
liefdee voor antiek en curiosa en de kleinoden die hij op 
zijnn tochten langs de Amsterdamse antiquairs en uitdrage-
rijenn had gekocht, toonde hij steevast in de klas. Retera 
opendee zijn leerlingen de ogen voor Auguste Rodin. 
Wezelaarr kwam volledig in de ban van Rodin en zijn 
besluitt om beeldhouwer te worden stond vast nadat hij 
opp 6 augustus 1919 nog de Akte van bekwaamheid van 
huis-- en schoolonderwijs in het handteekenen' had 
behaald.. Groot was zijn enthousiasme toen hij in 1920 
mett zijn ouders voor het eerst Parijs en het Musée Rodin 
aldaarr bezocht. Hij kocht als souvenir een exemplaar 
vann Auguste Rodin. L'Art. Entrétiens réunies par Paul Cseli uit 
19199 en schreef op de eerste pagina:'Ter herinnering aan 
mijnn bezoek aan het prachtige Museum Rodin. Parijs, 
99 april 1920'J6 

Datt hij een doelbewust en ambitieus leerling was, 
mogee blijken uit de moeite die hij in 1921 en 1922 deed 
omm lezingen over de eigentijdse ontwikkelingen in de 
beeldhouwkunstt voor zijn klasgenoten te organiseren. 
Daarvoorr wendde hij zich tot inmiddels bekende oud-
lcerlingenn van de Rijksschool zoals Mendes da Costa en 
Lionn Cachet. De eerste antwoordde vriendelijk doch stellig 
datt hij zulks nooit deed en'ook niet van plan was ooit 
tee doen', maar Lion Cachet was toeschietelijker, al vond 
hijj  het voorgestelde onderwerp 'Zijl en Mendes' te per-
soonlijkk en wilde hij het algemener houden.'7 Een jaar 
laterr zou Just Havelaar spreken. 'Het doel der kunst' was 
dee veelbelovende titel van diens lezing op 4 maart 1923 
inn Gebouw Heystee, Herengracht 545. De opbrengst van 
dee lezing moest op verzoek van Havelaar worden bestemd 
voor'hulpp aan de hongerenden in Rusland'.?iS 

Uitt het 'Stamboek der Leerlingen 111' van de Rijks-

schooll  blijkt dat zich voor het jaar 1917 met Wezelaar zo'n 
vijftienn leerlingen hadden inschreven van wie het meren-
deell  in september begon, w Klasgenoten waren onder 
anderenn Johanna Frederika Langeler, later bekend gewor-
denn als illustratrice van kinderboeken, de latere schilder 
enn glazenier Joep Nicolas, Mennojaarsma,zoon van een 
bekendee haardenfabrikant uit Hilversum, Jan Willem 
Tetterode,, zoon van de steenhouwer Leen Tetterode die 
aann de Middenweg in de Watergraafsmeer een werkplaats 
voorr bouwplastiek en grafstenen dreef, Ad Boon en Manus 
vann der Ven. Met stamnummer 545 belandde Han begin 
19188 in de klas, als 'hospitant-leerling' op de afdeling 
Schilderkunst,, 'in het bijzonder voor: teekencn'. In het 
volgendee schooljaar kreeg hij gezelschap van Henk 
Mastenbroek,, bouwkundigg tekenaar op het bureau van 
H.Th.. Wijdeveld. Will y Visser, Wezelaars toekomstige 
vrouw,, kwam in 19210P de Rijksschool en voegde zich bij 
ditt groepje. Foto's in een van de oude albums in het archief 
vann Wezelaar tonen een vrolijk gezelschap dat van tijd tot 
tijdd op excursie ging onder leiding van Retera of directeur 
Berden.. Zo stonden de historische binnensteden van 
Enkhuizen,, Gouda, Haarlem, Leiden en Utrecht op het 
programma;; een van data voorziene collectie ansicht-
kaartenn in het archief van Wezelaar getuigt van deze uit-
stapjes.. In de notulen van de lerarenvergaderingen komt 
dee naam Wezelaar niet voor: hij zaleen allerminst proble-
matischee leerling zijn geweest^0 Herhaaldelijk wordt er 
gewezenn op de vele en langdurige absenties, soms door 
dee Spaanse griep maar veelal door spijbelen. De leraren 
beklagenn zich over de 'te grote levendigheid' van bepaalde 
leerlingen,, over baldadig gedrag en vooral over het spijbe-
len.. Uit het Stamboek der Leerlingen kan ook worden 
opgemaaktt dat het er soms vrolijk aan toe ging. Zo wordt 
overr leerling Tossanus Edgard van Hove, een Belgische 
vluchtelingg en verloofd met klasgenote Langeler, gemeld 
datt hij 'op zaterdag 6 oktober [1918] onder de les in lijn-
teckencnn een zoogenaamden stinkbom (glazen bolletje 
mett smerig ruikend vloeistof gevuld) door een gewelf-
gaatjee [had] neergegooid in de Eerezaal van het Museum'. 
Hemm wordtin het Stamboek dan ook'een slinksch wan-
trouwendd gezicht' toegedicht en - uiteraard - 'niet veel 
kunstaanleg'.. Van Hove moest zijn grap duur bekopen 
mett verwijdering van de school, om kort daarna te worden 
opgeroepenn voor het Belgische leger dat op het punt stond 
zichh via Engeland te verplaatsen naarde loopgraven van 
hethet Franse front. 

Inn 1921 moest Wezelaar zijn studietijd voor een periode 
vann negen maanden onderbreken om op te komen voor 



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 Will y 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] geble-
ken',, 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 aange-
trokkenn 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 klaar-
gekomenn 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. Rijks-
schoolstudentt 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 had-
den.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 garan-
tiess 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 beeldhouw-
kunstt 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 beeld-
houwkunstt had de jonge Wezelaar even veel aandacht voor 
dee historische 'vader' Rodin als voor de avant-garde waar-
meee hij via Polet in aanraking kwam. Werd zijn liefde voor 
Rodinn gewekt door Retera en Havelaar, Polet zal hem heb-
benn 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 Wrill y 
inn september 1921 naarde Rijksschool overstapte, was zij 
vanaff  1919 leerlinge geweest van de Dagteekenschool voor 
Meisjess in de Gabriël Metsustraat, waar zij de 'Teeken-
cursus'' 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 verhui-
zingg 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 reuze-
vent.. 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 eerbied-
waardigewaardige 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 contac-
tenn 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 relati-
veringsvermogenn zichzelf en zijn directe omgeving telkens 
inn de problemen wist te brengen. Ook de vele vestigings-
plaatsenn en naamsveranderingen, het ondoorzichtige net-
werkk 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 ont-
worpen,, met van die plastische, rieten daken. Een indruk 
vann zijn kunnen biedt de door hemzelf geschreven pros-
pectuss 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 waar-
schijnlijkk de grootste onderneming van Johan Visser 
geweestt en, zoals we later zullen zien, niet alleen zijn zake-
lijkee ondergang maar bijna ook die van zijn geldschieter. 



Datt alles speelde kort vóór 193a. Daarna heeft deze Hoch-

stapkrstapkr waarschijnlijk alleen nog in een ondergeschikte 
positiee zijn bouwkundig tekenwerk uitgevoerd. De ver-
koopp van de Oisterwijkse huisjes verliep minder voor-
spoedigg 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 overle-
veringg 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 groeps-
tentoonstellingg 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 




