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Voirr seulement dans la matière 

Dee eerste Franse periode van Wezelaar, de contacten met Just Havelaar 

enn Jan van Herwijnen, Wezelaars ontdekking van de mediterrane wereld, 

zijnn eerste omzwervingen in Parijs, zijn leertijd bij Zadkine, de Parijse 

enn Nederlandse kunstenaarsvrienden, zijn eerste tentoonstellingen, 

dee breuk met zijn schoonvader. En, natuurlijk, zijn vroegste, expressio-

nistischee werken 

Fer^ieFer^ie moderne temoonsiellingvan 
beeldendebeeldende knus: Oisterwijk. juli 19:6. 
Wezelaarss portret van Wil (op 
dee sokkd links, oc 13) en verder 
werkenn van onderanderen Belling, 
Herzojjcnn Cantré 



DoorledenDoorleden leed 

Hett heeft er alle schijn van dat Han Wezelaar na het 
treurigee overlijden van zijn ouders enorme behoefte had 
omm de wijde wereld in te trekken. Naaste familie was er 
niett en hij beschikte over de financiële middelen om aan 
dezee wens te voldoen. In de herfst van 1922 toog hij in 
hett gezelschap van Henk Mastenbroek en - de latere 
cellistt - Eduard Brick op de fiets richting België. Ze pas-
seerdenn Antwerpen, Brugge, Gent. Mechelen en Brussel 
enn Wezelaar noteerde later: 'Ik zag wel dat Laermans en 
Ensorr beter waren. Wouters, Meunier, Rodin, J. Fouquet. 
Clouet.Corn.dee Lyon. Van Eyck. Beste Hollanders: Van 
Gogh,, A. Brouwer. Streuvels. Gent Lam Gods van V. Eyck. 
Beguinagess Timmermans. Minne ontdekt.'' Een kleine 
collectiee ansichtkaarten van historisch stadsschoon, schil-
derijenn van Vlaamse Primitieven en beeldhouwwerk van 
Meunierr getuigen nog van deze reis die de jongeheren ook 
voerdee langs de Grotten van Han! In Frankrijk bezochten 
zee Beauvais, Parijs, Versailles en Chartres en trokken ze 
langss de Loire. Het waren vooral de middeleeuwse kathe-
draalbouww en de schatten van Musée Cluny die de oud-
leerlingg van de kunstnijverheidsschool interesseerden. 
Delessenn van Retcra én de geschriften van Havelaar over 
Rodinn en Chartres kwamen nu tot leven. De reis was 
bovendienn gemaakt op instigatie van Retera, aan wric 
Wezelaarr een ansichtkaart vanuit Chartres richtte met 
eenn afbeelding van het zuidportaal van de kathedraal.2 

Blijkenss zijn notities verbleef hij in december 1922 in Berlijn 
waarr bij bij de Sturm Galerie - Potsdammers traEe 134a -
ansichtkaartenn kocht met fotoportretten van Sturm-

Kimstleralss Archipenko, Kandinsky, Klee en Kokoschka 
enn experimenteel beeldhouwwerk van William Waucr 
enn schilderijen van Alfred Kubin (Galerie Neue Kunst) 
enn Marc Chagall (Erster Deutscher Herbstsalon). * Ook de 
publicatiee over Archipenko uit 1920 van het Sturm Verlag 
namm hij uit Berlijn mee, blijkens de annotatie op het titel-
blad.. Begin januari 1923 scheepte Wezclaar met twee 
vriendenn in op het s.s. Bacchus, een kleine kustvaarder 
diee de verbindingen onderhield tussen enkele haven-
stedenn rond de Middellandse Zee.4 Tijdens dagtochten 
verkendenn ze delen van Spanje-onder andere Avila, 
Madridd en Toledo. Dit was de eerste kennismaking van 
Hann Wezelaar met de mediterrane wereld waaraan hij 
eenn halfjaar later voorgoed verslingerd zou raken. 

Alless wijst erop dat Wezelaar direct na zijn terugkomst 
vann deze reis, eind februari 1923, zijn voorbereidingen 
begonn te treffen voor een definitief vertrek naarr Frankrijk. 
Ditt was met zijn middeleeuwse kathedralen niet alleen het 

landd waarde gemeenschapskunst zijn hoogste niveau had 
bereikt,, hier ook was aan het einde van de negentiende 
eeuww de moderne beeldhouwkunst geboren. Wezelaar 
wildee naar het land van Rodin, het land dat door Havelaar 
werdd geroemd om zijn 'schoone Latijnsche traditie' en zijn 
bevolkingg met dat aangeboren gemeenschapsgevoel. In 
zijnn kleine monografie over Rodin uit 1920 prees Havelaar 
Frankrijkk aan als het ideale land voor de kunstenaar̂ In 
Hollandd loerde naar zijn overtuiging voor de kunstenaar 
hethet gevaar 'in de verschrompeling van zijn eenheids-
bestaan,, in de engheid en ijlheid van zijn vertroeteld 
egotisme.. Zoo vaak vraagt hij zich af waarom hij toch 
zichh inspant en voor wie?'6 

Dejongee Han Wezelaar moet een fervent aanhanger 
vann de kunstcriticus Havelaar zijn geweest. Hun eerste 
ontmoetingg vond plaats op 7 januari 1922, nadat Wezelaar 
Havelaarr schriftelijk had verzocht een lezing te geven voor 
dee leerlingen van de Rijksschool, hetgeen twee maanden 
laterr ook zou gebeuren. In Wezelaars bezit was een groot 
aantall  van de publicaties van Havelaar die vóór of in de tijd 
datdat zij contact onderhielden, zijn verschenen." Getuige 
dee annotatie kocht hij op 30 augustus 1920, dus anderhalf 
jaarr voordat zij in contact met elkaar kwamen, Havelaars 
VincentVincent van Gogh dat in datzelfde jaar was uitgekomen. Het 
laatstee directe contact tussen Wezelaar en Havelaar heeft 
waarschijnlijkk op 26 juni 1924 plaatsgevonden toen de 
becldhouwer-in-spee zijn leidsman in Amersfoort opzocht 
omm zijn Franse tekeningen te tonen. Na diens dood in 1930 
liett Wezelaar het in dat jaar verschenen Het portret door de 

eeuweneeuwen heen, Havelaars laatste werk, naar Parijs opsturen 
alsookk het aan Havelaar gewijde herdenkingsnummer van 
DeStem.datt in juni 1930 was uitgekomen, In een brief van 
33 maart 1932 aan de criticus Albert Plasschaert schreef 
Wezelaarr dat hij zich gedwongen voelde aan zijn curricu-
lumm toe te voegen 'dat hij niet in de eerste plaats de scholen 
off  degenen waarmede ik samenwerkte als belangrijk voor 
mijnn ontwikkeling beschouw maar eerder, in aanvang, Just 
Havelaar,, de bezoeken aan tentoonstellingen en musea en 
verderr de Deensche beeldhouwer Adam Fischer, Maillol en 
Despiau'.88 Op dat moment, inmiddels geheel in de ban van 
hett eigentijdse classicisme, gunde Wezelaar aan Havelaar 
nogg een hoofdrol in zijn ontwikkeling. Opmerkelijk 
genoegg blijf t de criticus onvermeld in de biografie die 
Esserinn 1980 schreef op basis van de gesprekken die hij 
mett zijn vriend Wezclaar had gevoerd. Op het einde van 
zijnn leven beschouwde Wezelaar zijn ontwikkeling vóór 
1930,, voor zijn ontmoeting met Adam Fischer, kennelijk 
alss weinig relevant.9 

http://Clouet.Corn.de


Alss leerling van de Rijksschool, een bolwerk van gemeen-
schapskunst,, moet Wezelaar zich thuis hebben gevoeld 
inn de socialistisch-humanistische leer die Havelaar in zijn 
publicatiess en lezingen verkondigde. Maar evenzeer zal een 
roll  hebben gespeeld Wezelaars vurige bewondering voor 
hethet kunstenaarschap, de underdog van de maatschappij 
diee tot taak had deze, aldus Havelaar, een spiegel voor te 
houden.. Wezelaar wilde zich uit zijn burgerlijke milieu 
losmakenn en hij zal zich, serieus als hij al jong was, aan-
gesprokenn hebben gevoeld door Havelaars theorieën. 
Sowiesoo was de grote ernst waarmee Havelaar de wereld 
beschouwde,, volgens ingewijden het gevolg van zijn door 
langdurigee ziektes geteisterde jeugd, een eigenschap waar-
inn Wezelaar zichzelf zal hebben herkend. Hij vond zijn 
intellectueell  leidsman in deze kunstdominee, die met een 
religieuzee eerbied het fenomeen van de kunst en zijn 
makerss als het ware betastte en daar in bewoordingen uit 
hethet tijdperk der Tachtigers, en met flinke porties moraal, 
kondd van deed. In zijn bespreking van de Nederlandse 
kunstkritiekk uit de periode 1900-1920 rekent Jan de Vries 
dee criticus Havelaar tot de zogenaamde teleologische 
richting:: de kritiek waarin de ontwikkelingen in de kunst 
wordenn verklaard vanuit een vooruitgangsideaal.10 

Havelaarr was immer op zoek naar de waarheid en stelde 
zichh de vraag:'Geeft het werk van den kunstenaar mij een 
blikk in zijn geestelijk leven?' Onder het motto 'liever kaal 
dann aesthetisch' selecteerde hij zijn bonte stal die bestond 
uitt 'waarachtigen'als Aart van Dobbenburgh, Hein von 
Essen,, Jan van Herwijnen,Jan Mankes, Frans Masereel, 
Joriss Minne, Jacob Niewcg en Jan Toorop. 'Ook een schijn-
baarr zwakke vorm kan diep van geest blijken... maar is 
zoo'nn vorm in waarheid dan nog zwak te noemen?', vroeg 
Havelaarr zich bij voortduring- retorisch -af." Het ging 
hemm om de louteringsstrijd, om de zichtbaarheid van het 
'doorledenn leed', van de overwonnen ellende en deze zaken 
enn niet de uiterlijke schoonheid lagen ten grondslag aan de 
wraree kunst. Het schone was zelfs verdacht. Ware schoon-
heidd was overwonnen, gelouterd leed. Dat Van Gogh stevig 
opp de troon zat in dit wat vaag ideeénrijk van historische, 
filosofischefilosofische en maatschappelijke algemeenheden, zal geen 
verbazingg wekken. Met zijn 'collega'H.P. Bremmer deelde 
Havelaarr een dweepzieke voorliefde voor de tragische 
autodidactt uit Zundert. Beiden hadden zo hun segment 
vann het hongerige publiek van kunstleken - 'amateurs' 
zoalss ze in Frankrijk worden genoemd-waarvoor zij 
preekten.. Zo waren er bremmerianen en havclaristen 
enn beide groeperingen werden door hun goeroe aange-
sprokenn op de erfzonde van het Nederlandse volk ten 

aanzienn van zijn artistieke kaste. De zelfmoord van 
Vann Gogh hield hun collectief schuldgevoel levend. Ook 
Wezelaarss aanvankelijke bereidheid om kunstenaars 
financieelfinancieel te ondersteunen kwam voort uit dit schuld-
gevoell  ten opzichte van de kunstenaar. Havelaar en 
Bremmerr pionierden ineen tijd waarin de Nederlandse 
kunstgeschiedeniss en kunstkritiek nog in de kinderschoe-
nenn stonden maar aan de kunstenaar wel een belangrijke, 
maatschappelijkee rol was toebedeeld. Dat vroeg om tekst 
enn uitleg en deze kunstpredikanten voorzagen daarin. 
Daarmeee legden ze de basis vooreen Nederlands fenomeen 
vann kunstexpiicatiedat na de oorlog van nieuwe impulsen 
enn technieken werd voorzien door Jobs Wertheim met zijn 
OpenbaarOpenbaar Kunstbezit, Pierre Janssen met zijn Kunstgrepen en 
Henkk van Os met zijn Beeldenstorm. Dat Havelaar, evenals 
Bremmer,, van tijd tot tijd onder vuur kwam van venijnige 
criticasterss zal de idealistische Wezelaar en andere geloofs-
genotenn niet of nauwelijks hebben gedeerd. Havelaar 
wass geliefd bij een groot publiek maar werd verguisd door 
dee intelligentsia. Kunstenaar Theo van Doesburg sprak 
viaa zijn alter ego I.K. Bonset van een'chemise mal propre 
dee Tolstoy'om vervolgens het publiek toe te voegen: 'Het 
iss om het even of gij Bremmeriaansch.bollandistischof 
opp z'n havelaarsch gecastreerd zijt. Eunuchen zijt gij 
allen.'122 NRC-hoofdredacteurG.G. van der Hoeven 
noemdee Havelaar'een eerlijke goede kerel, maar slap 
alss een zeil'. J.C. Bloemen Anton van Duinkerken lieten 
zichh evenmin onbetuigd en de toen beginnende criticus 
A.M.. Hammacherhadook niet veel op met Havelaars 
kunstkritiek.1^^ Maar Wezelaar, die inmiddels een sikje had 
latenn groeien op de benige kaken en getooid ging met een 
artistiekee baret, had in Havelaar zijn geestelijk vader gevon-
denn die hem - in ideologische en praktische zin - de weg 
weess naar het beloofde land. Via Havelaar kwam Wezclaar 
inn de eerste maanden van 1923 in contact met Piet Valkhoff, 
privaat-docentt in de Franse taal- en letterkunde aan de 
Rijksuniversiteitt van Utrecht, en met Jan van Hcrwijnen. 
Beidee contacten stonden in direct verband met Wezelaars 
Fransee plannen. 

InIn naam van Vincent 

Piett Valkhoff zal Wezelaars liefde voor Frankrijk en 
dee Franse kunst nog verder hebben aangewakkerd.I4 Deze 
inn Hilversum woonachtige taalkundige was vanaf 1918 
privaatdocentt aan de Utrechtse universiteit en werd daar 
inn i 924 tot hoogleraar benoemd. Hij was redacteur van 
dee serie Fransche kunst. Bibliotheek van Fransche letterkunde, 
schilder-,, bouw-, beeldhouw- en tooneelkunst, muziek enz. van 



Henkk Mastenbroeken I Ian 
Wezelaarr op fietstocht in het 
liee de France, hals! 1922 

Will  Wezelaar-Visser in de Bobcar. 
zomerr 1923 

Will  Wezelaar, Gerrit en Lientje 
Tuynman,, en |oop en Ada ter Veer 
inn de haven van Collioure, 
zomerr 19:4 

11 lenri Berssenbrugge, Portret van 
|ann van Herwijnen.Ontvvikkel-
gelatinezilverdruk,, 14.9 x 10,7 cm. 
Collectiee K Ki), Den Haag 

Senegalesee soldaten, Collioure 1923 

W.J.deGruyter,, Portret van 
Justt Havelaar. 1922. Ets, 10 x 21 cm. 
Verblijfplaatss onbekend 

Dee haven van Collioure op een 
prentbricfkaartt uit circa 1920 



dee Leidse uitgever AAV. Sijthoff. Hierin verscheen in [920 
Havelaarss eerdergenoemde, kleine monografie over 
Rodin.. Valkhof f besteedde aandacht aan de invloed van 
dee Franse literatuur op de Nederlandse en propageerde 
dee moderne Nederlandse literatuur in Frankrijk. Met 
dee Groningse professor j. j . Salverdade Grave was hij in 
februarii  [923 oprichter van het Genootschap Nederland-
Frankrijk,, waarvan hij langere tijd het secretariaat be-
kleedde.1'' In het jaar daarvoor was Valkhoff voor zijn 
verdienstenn door de Franse regering benoemd tot ridder 
vann het Legion d'Honneur. 

Hett eerste blijk van contact met Piet Valkhoff dateert 
vann 25 februari 1923 toen Wezelaar de'De drie verzoekin-
genn van Flaubert', een overdruk van een artikel uit Groot 
NederlandNederland met een vriendschappelijke opdracht kreeg toe-
gestuurd.If 11 Uit diezelfde maand dateert de oprichtings-
circulairee van het Genootschap Nederland-Frankrijk, 
waarvann Wezelaar de achterzijde gebruikte als klad voor 
eenn brief.1"" Blijkens de brieven van Valkhoff die in het 
archieff  van Wezelaar bewaard zijn gebleven hield hun 
vriendschapp stand tot Valkhoffs overlijden in 1942. In 
dee tussentijd informeerde hij geregeld naar Wezelaars 
ervaringenn in Parijs, nam hij in 1926 plaats in het erecomité 
vann de eerste expositie waaraan Wezelaar deelnam en 
wass hij in 1939 betrokken bij de activiteiten rond de ten-
toonstellingg Rondom Rodin in het Amsterdamse Stedelijk.lS 

Hett contact tussen Han Wezelaar en de schilder Jan van 
Herwijnenn in het vroege voorjaar van 1923 zal zeker door 
Havelaarr zijn gelegd. Havelaar was een actief fundraiser 

voorr noodlijdende kunstenaars en de constructie waarin 
Wezelaarr tegen betaling vaneen maandgeld in het Zuid-
Fransee Collioure les zou krijgen van Van Herwijnen, moet 
doorr Havelaar zijn uitgedokterd. Het sloeg maar liefst drie 
vliegenn in één klap: Wezelaar wilde zich verder bekwamen 
enn liefst in Frankrijk, Van Herwijnen, die sinds enige tijd in 
Colliouree verbleef, had altijd hard geld nodig en Havelaar 
handeldee vanuit het principe dat één Van Gogh genoeg 
wass geweest. Nooit meer mocht talent, in dit geval Van 
Herwijnen,, onbemerkt blijven, laat staan wegrotten in de 
goot.. De kunstenaar moest zich ongestoord aan zijn ver-
hevenn taak kunnen wijden en de maatschappij moest 
hemm de bestaansmiddelen verschaffen.ll>  In 1924 schreef 
Havelaarr aan Wezelaar een brief met het regelrechte ver-
zoekk een 'premie' toe te kennen aan een jonge schilder, 
genaamdd Gerrit Tuynman, die aan de kost moest komen 
alss timmerman.-" Hieruit moge blijken dal Havelaar op 
dee hoogte was van Wezelaars bemiddelde positie en het 
ligtt dan ook voor de hand dat hij er reeds in 1923 een beroep 

opp heeft gedaan voor die andere protégé. Van Herwijnen. 
Kortt daarvoor had Havelaar over Van Herwijnen gepubli-
ceerdd in zijn eigen blad De Stem, een artikel dat Wezelaar 
laterr zou vertalen voor een Franse vriend. Hij gunde hem 
bovendienn een belangrijke rol in zijn Het sociaal conflict in de 

beeldendebeeldende kunst dat in datzelfde jaar uitkwam en waarin hij 
dee schilder plaatste in een rijtje met Barlach, Van Gogh en 
Kolhvitz.211 In de correspondentie tussen Van Herwijnen 
enn Wezelaar, die in april 1923 opgang kwam en bruusk 
zouu eindigen in januari 1924, duikt de naam van Havelaar 
geregeldd op. Op 15 juni 1923 schreef Van Herwijnen vanuit 
Colliouree aan Wezelaar: 'Havelaar heeft alle menschen 
aangeschreven,, die mij al eenige jaren hielpen, maar ook 
zijj  zijn niet in staat iets te doen, een enkele stuurt 25 gulden 
maarr dat is ook alles.'-2 Uiteen schrijven van 27 juli 1923 
blijktt dat Havelaar voor Van Herwijnen een tentoonstelling 
hadd geregeld bij Kunsthandel Gerbrandsin Utrecht. 
'Utrechtt is heel goed, schreef Havelaar me', aldus Van 
Herwijnen.2' ' 

Voorr Havelaar was de schilder en tekenaar Jan van 
Herwijnenn een tweede Van Gogh die met zijn werk de 
maatschappijj  met zichzelf confronteerde. Na een geeste-
lijkee crisis in i9i8was Van Herwijnen met zijn werk een 
nieuwee wegingeslagen. In de jaren 1919-1920 vervaardigde 
hijj  een serie portrettekeningen van krankzinnigen, waar-
voorr hij dagelijks afreisde naar de Willem Arntsz Stichting 
inn Utrecht. Havelaar organiseerde een tentoonstelling van 
ditt werk in Gebouw Heystee in Amsterdam die tot de 
omslagg in Van Herwijnens loopbaan leidde. De financiële 
armslagg stelde hem in de gelegenheid om kort daarop 
-inn 1921 - naar Zuid-Frankrijk af te reizen, naar eigen 
zeggenn om de ervaringen in het gekkenhuis van zich af 
iee zetten. Daarbij wist hij zich gesteund door Havelaar, 
Richardd Roland Holst, literator Frans Coenen, de onder-
directeurr van het Rijksmuseum Willem Steenhoffen 
enkelee anderen.24 Met vrouw Anna en de kinderen streek 
Vann Herwijnen neer in het pittoreske vissersdorpje 
Colliouree aan de Middellandse Zee {in het departement 
Pyreneess Orientalcs in de Roussillon}. Zijn eerste brief aan 
Wezelaarr dateert van 15 april 1923 en begint nog vormelijk 
mett 'Geachte Heer' om te eindigen met het verzoek om 
vann enige tekeningen die Van Herwijnen bij Galerie dArt 
Francaiss in Amsterdam had geëxposeerd, kiekjes te sturen. 
Voorr die kiekjes bedankte Van Herwijnen op 30 april 1923 
all  vond hij ze 'wat klein', waarna hij Wezelaar van harte 
welkomm heette in Collioure waar het weliswaar prachtig 
wass maar niet louter zonneschijn. 'Ik zit nu al een maand 
tee wachten op 't geid van 't schilderij dat verkocht is aan 



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

HetHet klare licht 

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

letterlijkk nog dichter bijeen. Huwelijksplannen werden 
gesmeedd en dat het voornemen om daarna direct naar 
Frankrijkk te vertrekken al vaste vorm had aangenomen, 
magg blijken uit de brief van jan van Herwijnen van 
300 april 1923.'Kom julliegerust hoor! Schrijf ons dan 
bijtijds,, dat ik dan naar een woning uit kan zien. Het is 
hierr prachtig. ..'29 

Slechtss één duistere foto getuigt van het huwelijksfeest 
opp 27 juni 1923 van Will y Visser en Han Wezelaar, waarop 
dee bruidegom geheel is ingeklemd in de familiescbaar van 
zijnn bruid. In een brief feliciteerde Van Herwijnen het 
bruidspaarr hartelijk om vervolgens, zoals het een goed 
havelaristt betaamde, uit te wijden over het sociaal conflict 
datdat de wereld in zijn greep hield, over de suprematie van de 
politiekk die het einde van iedere cultuurperiode aankon-
digdee en over Van Gogh en Dostojewski als de redding en 
hett geweten van de eeuw. Zijn slotopmerking is pragma-
tischerr van aard. 'Bij de Grieken bestond reeds voor de 
kunstenaarr het "Circom et Tanam", dat wil zeggen zijn 
broodd en zijn kunst. Heeft hij andere oogmerken dan zal 
datdat aan zijn werk te herkennen zijn. En nu beste kerel, uit 
jee brief maak ik op, dat er in dien zin voor jou geen gevaar 
bestaat.'^0 0 

Vij ff  dagen na de bruiloft, op 2 juli 1923, vertrok het 
jongee paar in het door Van Herwijnen gewraakte 'autootje' 
-eenn zogenaamde Bobcar-, voordereis van ruim 1500 
kilometerr naar Collioure. De reis, die tot 11 augustus zou 
durenn en waarvan Wezelaar de halteplaatsen noteerde, 
voerdee hen via Arnhem, Valkenburg en Huy naar 
Rochefortt in de Ardennen waar autopech hen drie weken 
ophield.. Vervolgens ging dereis via Verdun, Neuchateau, 
Dyon,, Lyon, Avignon, Aries en Pezenasom op 11 augustus 
19233 bij de Van Herwijnens te eindigen.*' Onderweg had 
dezee hen al op een poste restante adres laten weten dat 
zijnn kinderen ziek waren en het geld op was.'Dus we zien 
reikhalsendd naar wat centjes uit. Je zult wel een groote 
onkostenn gehad hebben, maar zie toch wat te sturen.''2 

'Colliouree - Wezelaars ogen gaan glanzen als hij het 
beeldd oproept van het vissersplaatsje aan de Middellandse 
Zee',, aldus Esserin zijn biografie uit 1980.'De witgekalkte 
huizenkubussenn in een halve maan gebouwd om het 
strandd waar de bontgekleurde boten op het zand getrokken 
liggen.. Hij zal er de hoge aloé's tekenen en de grillige olijf -
bomen.. De wijngaarden in de roestbruine heuvels waar-
achterr ver en blauw de Pyreneeën oprijzen. Maar vooral 
ookk de vissers als ze met hun netten bezig zijn en heel het 
kleurrijkee leven van de mensen in het plaatsje. Dat hier in 
Colliouree 20 jaar eerder Matisse, Derain en Marquet vol 



verrukkingg rondliepen en hun prachtige "fauvistische" 
landschappenn op het doek gooiden zou hij pas later ont-
dekken.. Zijn modellen haalt hij uit de Senegalezen kazerne 
enn lang werkt hij op zijn kamertje aan een levensgrote half-
figuurfiguur van zo'n mooie zwarte kerel die alle vliegen ten spijt 
urenlangg onbewegelijk en stram in de houding voor hem 
staat,, 's Nachts gaat hij met de vissers mee op sardinevangst 
enn liggend in het ruim ziet hij door het vierkant van het 
openn luik hoog boven zich de sterrcbeelden heen en weer 
deinen.. "Ach, het was voor mij een openbaring, dat lang-
zaamm ontdekken van deze wereld van het Zuiden waar 
iederr ding in het klare licht stond te stralen.'"'' Zelf noteer-
dee Wezelaar in 1984: 'Collioure was schilderachtig zoals 
Volendamm schilderachtig was. Ook de mensen waren vol 
karakter.. In mijn tekeningen zocht ik karaktergelijkenis 
mett veel en veel details en zonderde minste compositie, 
well  studieus. Maar Collioure was zuidelijk, latijns, een 
vreemdee wereld.'̂  

inderdaadd was Collioure niet meer het artistieke 
centrumm van weleer toen Derain,Foujita, Matisse, Picasso 
enn anderen er hadden gebivakkeerd. In 1923 was het niet 
meerr dan een pittoresk dorp dat, zoals Volendam aan de 
Zuiderzee,, nog teerde op zijn recente artistieke verleden. 
Wiee er-naast Van Herwijnen - in 1923 in Collioure rond-
liepp was een lokale grootheid als Augustin Hanicotte, die 
vann 1899 tot 1916 notabene in Volendam had gewoond 
enn gewerkt, daar zelfs met een dochter van de befaamde 
hotelierr Spaander was getrouwd, maar op advies van 
Mailloll  zich met zijn vrouw nadien in Collioure had 
gevestigd.ï55 Wat treft in de door Esser aangehaalde woor-
denn van Wezelaar is het ontbreken van ieder spoor van Jan 
vann Herwijnen, toch Wezelaars betaalde leermeester en 
metgezell  in die eerste Franse maanden. Zoals al eerder 
werdd aangegeven, beschouwde Wczclaar aan het einde van 
zijnn leven zijn artistieke ontwikkeling vóór 1930 als weinig 
relevantt en Van Herwijnen was in die zin hetzelfde lot 
beschorenn als Havelaar. Uit veel kan echter worden opge-
maaktt dat de jonge kunstenaar in die zomer van 1923 vol 
bewonderingg was voor de oudere Van Herwijnen en diens 
vievie de bohème. Zoveel mag bijvoorbeeld al blijken uit debrief 
diee Wezelaar vanuit Rochefort vooruit stuurde. 'We ver-
trouwenn je gaarne toe een huisje voor ons te zoeken en ik 
hoopp zoo dat we 't goed met elkaar zullen kunnen vinden 
enn vóór alles, wat toch alleen ons geluk kan zijn - te slagen 
inn ons werk. Ik bedoel dit laatste natuurlijk niet, alsof we 
beidenn evenveel of even weinig bereikt hadden.'^6 Ook zijn 
schoonvader-mett Havelaar en Van Herwijnen één van 
Wezelaarss raadgevers in deze jaren - zal hij enthousiast 

vanuitt Collioure hebben bericht, hetgeen deze enigszins 
trachttee te relativeren in zijn antwoord van 4 september 
1923.. Het is de eerste brief uit een intensieve en vermake-
lijkee correspondentie tussen 'vader Visser'en zijn schoon-
zoonn die in 1928 abrupt tot een einde kwam,'"Visser 
schrijftt in zijn hoogdravend maar primitief woordgebruik: 
'Zooo het je bekend is ben ik nu direct geen ja broer en ben 
noodgedwongenn genoodzaakt, hoogst waarschijnlijk door 
mijnn rijpere ondervinding je diverse uitlatingen meteen 
zekerr voorbehoud te aanvaarden. Ten eerste je zoo ver-
heerlijktee werkmansleven ik vermoed dit weleen passie 
zall  zijn een mensch kan zich tijdelijk veel ontzeggen, dat is 
nuu eenmaal een luxe individu. [...] Het is voor mij natuur-
lijkk makkelijk te critiseeren gezien den strijd welke ik steeds 
mijnn gehele leven, onder moeilijker omstandigheden als 
jijj  hebt moeten meemaken en nog steeds en [onleesbaar] 
ookk wil meemaken. [...] Je inkomen deelen, eerst iemand 
bewonderenn welke naar je zegt een ernstig man is, om zelf 
aann den gang te komen. Zorg er voor niet onder invloed te 
komenn van anderen die je geestelijk beheerschen, tracht 
steedss jezelf te blijven en je zult zelfleeren kennen. Ik 
belooff  je zijn werk in Utrecht te gaan zien. Je hebt toch 
rechtt ook [onleesbaar] eigen kracht, je was toch reeds bij 
machtee dit Fransche Visschers Type daar te stellen voor je 
Herwijnenn kende? [...] je behoeft je lesgeld toch zoo duur 
niett te betalen! Je presteerde toch zelf reeds wat. [...] Wat 
jeluii  verstandhouding met v.H. betreft deze wil ik niet 
critiseerenn en laat deze vooreigen rekening.'Vader Visser 
zagg een kaper op de kust, niet vermoedend dat hij korte 
tijdd later dikke maatjes met Van Herwijnen zou worden. 

Misschienn wel het beste bewijs voor Van Herwijnens 
kortstondigee maar sterke invloed op Wezelaar in 1923 
wordtt gevormd door de sociaal-realistische tekeningen 
diee Wezelaar in de zomers van 1923 en 1924 in Collioure en 
omstrekenn heeft gemaakt: oude vissersmannen op touw-
slotfen,, zittend aan de haven of voor een schouw, een 
staandee visser behangen met netten, een oud vrouwtje op 
eenn rieten stoel.?s Niet alleen de sociaal-bewogen onder-
werpskeuzee maar ook de zware, expressieve lijnvoering 
waarbinnenn de vlakken zijn opgevuld, de doorwerktheid 
enn de lichte, expressionistische abstrahering van contou-
renn en details tonen de invloed van jan van Herwijnen 
-enn indirect Van Gogh-en brengen diens krankzinnigen-
portrettenn in herinnering. Van de zes grote en drie kleine 
tekeningenn die nog resteren van beide zomers in Collioure, 
iss er slechts één gesigneerd - 'W' - en gedateerd: '1924'.i9 

Ditt is later - wellicht veel later - gebeurd want op een wijze 
-- a la Maillol - zoals Wezelaar pas vanaf de jaren dertig 
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zowell  voor zijn beelden als voor zijn tekeningen is gaan 
toepassen.. Welke tekeningen van dit nog bestaande negen-
tall  nu direet onder leiding van Van Herwijnen in 1923 zijn 
ontstaan,, is op stilistische gronden niet aan te tonen. Twee 
portretstudiess van een man in profiel uit 1923, waarvan 
alleenn foto's getuigen, sluiten geheel aan bij de overige, 
ongedateerdee tekeningen waarvan een aantal ook in 1924 
iss ontstaan. Een vervolg op deze tekeningen zijn de. niet 
meerr bestaande, tekeningen van Parijse zwervers uit de 
winterr van 1923-1924 waarvan Wczelaarin zijn aanteke-
ningenn melding heeft gemaakt. Het 'doorleden leed' van 
Havelaarr had hem, gezien die onderwerpskeuze, nog 
stevigg in zijn greep. 

Gedurendee de zomer van 1923 in Collioure kwamen de 
Wezelaarss in contact met het echtpaar René en Lily 
Genieys.. Genieys was medicus. Ancien préparateur d'anatomie 

aa la Facullé de Médecine de Lyon, Ancien externe des hopitaux de 

LyonLyon et de Paris, lauréat de la Facuhé des Sciences et de la Faculté de 

MédecineMédecine de Toulouse, zoals zijn briefpapier voluit vermeldt. 
Hijj  had een praktijkgehad in zijn geboorteplaats Baixas, 
niett ver van Collioure. In de Eerste Wereldoorlog was hij 
alss soldaat door het gas invalide geraakt en indirect had dit 
tott gevolg dat hij enkele jaren later zou gaan lijden aan een 
extremee vorm van achtervolgingsangst, die hem in 1929 
voorgoedd in een krankzinnigengesticht deed belanden. 
Maarr in 1923 was Genieys nog een uiterst gecultiveerd en 
gedistingeerdd heer die zijn vriend Wezclaar inwijdde in de 
Fransee literatuur, met hem filosofeerde over de kunst en 
uitvoerigg inging op zijn werk. Dat ook Van Herwijnen een 
roll  in deze vriendschap heeft gespeeld, mag blijken uit het 
feitt dat Wezelaar Havelaars artikel over Van Herwijnen uit 
19222 voor Genieys in het Frans vertaalde.^0 Genieys nam 
Wezelaarr in die zomer van 1923 mee naar Perpignan om op 
dee binnenplaats van het stadhuis Maillols La Mediterranée 

tee bekijken, een beeld dat de jonge beeldhouwer pas enkele 
jarenn later op waarde zou gaan schatten. 

Aristidee Maillol woonde en werkte op dat moment in 
hethet nabijgelegen Banyuls-sur-MeM1 In 1893 w^s hij terug-
gekeerdgekeerd naar zijn geboorteplaats waar hij een tapijtweverij 
hadd opgezet. Twee jaar later had Maillol daar zijn eerste 
beeldjess gemaakt; de publicatie daarover in 1902 bracht 
zoveell  succes dat hij er ook een atelier in Marly-le-Roi, even 
tenn westen van Parijs, op kon gaan nahouden. Daar bracht 
hijj  de zomers door terwijl hij in Banyuls overwinterde. 
Naa de Eerste Wereldoorlog was Maillols roem gevestigd 
enn kreeg hij opdrachten voor oorlogsmonumenten in 
Banyuls,, Céret en andere plaatsen in de Roussillon. In 

19211 verscheen de eerste grote monografie door Octave 
Mirbeau,, in 1937 gevolgd door die van Judith Cladel. Daarin 
wijdtt deze uit over Maillols herkomst uit en verbondenheid 
mett die kuststreek aan de voet van de Pyreneeën waar 
15000 jaar eerder Griekse kolonisten en daarna Romeinen 
voorgoedd een classicistische cultuur hadden gevestigd. 
Maarr noch in 1923, noch in het jaar daarop zou Wezelaar 
eenn poging ondernemen om de man te bezoeken die hem 
alss kunstenaar zeven jaar later definitief zou veranderen. 
Zijnn voorkeur ging opdat moment nog uit naar Minne, 
Lehmbruckenn Archipenko.naarMendesda Costa en 
Barlach,, naar Masereel en andere Vlaamse expressionisten 
enn het was vooral de aanwezigheid van Van Herwijnen die 
hemm in het 'Pays de Maillol'had doen belanden. Wel klopte 
Wezelaarr in die zomer van 1923,0! in die van 1924, aan bij 
Maillolss 'buurman', de Catalaanse oerbeeldhouwer Manolo 
diee in het naburige Céret woonde.-*- In de eerste decennia 
vann de twintigste eeuw was dit plaatsje een trefpunt van 
kunstenaarss en schrijvers uit Parijs en Barcelona. Over dat 
bezoekk aan Manolo vertelde Wezelaar in 1980 aan Esser: 
'Eenn dik donker mannetje dat in een klein kamertje aan 
tafell  een beeldje zat te boetseren, met om zich heen een 
groepp luidruchtig kleppende zwarte Catalaanse vrouw-
tjes'.-̂ ^ Manolo was beïnvloed door Maillol, maar zijn 
plastiekenn van het Catalaanse volksleven zijn primitiever 
enn picturaler, van een zeer aards classicisme dat - opval-
lendd genoeg - sterk spreekt uit enkele kleinplastieken die 
Wczelaarrondd 1930 zou maken. Tijdens dat bezoek aan 
Cérett zal Wezelaar ook Maillols Monument aux Morts 

hebbenn gezien, dat daarin 1922 was onthuld. 

Naa een tocht met Van Herwijnen door het Spaanse 
grensgebiedd bleven Han en Wil Wezelaar eind september 
19233 achter in Collioure. De schilder reisde met vrouw en 
kinderenn af naar Nederland om zijn tentoonstelling in 
Utrechtt voor te bereiden. Ondanks het feit dat Wezelaar 
alleenn de maanden augustus en september les van Van 
Herwijnenn had gekregen, bleef hij voorlopig maandelijks 
ƒ100,-- doorbetalen. In oktober schreef Van Herwijnen aan 
Wezelaar:: 'Het zal nu wel wat langer duren voor wij weer 
bijj  elkander zijn, en weer hard aan 't werk kunnen gaan.'-+4 
Hett zou er niet meer van komen. Ondertussen had zijn 
oudee klasgenoot van de Rijksschool, Henk Mastenbroek, 
zichh bij de Wezelaars gevoegd nadat hij in Neurenberg de 
StaatlichesStaatliches Bauhaus Weimar Ausstellung had bezocht. Van 
daaruitt had Mastenbroek enthousiast geschreven over 
Gropius,, Kandinsky en Klee en zijn vriend met licht 
verwijtt toegevoegd: 'Hoe kom je toch zoo met Barlach?'4> 
Gezamenlijkk vertrokken ze half oktober naar Parijs. 



Datt Wezelaar in 1923 niet alleen heeft getekend maar ook 
geboetseerd,, blijkt uit enkele foto's. Waarschijnlijk nog in 
Amsterdamm had hij een vrouwelijke tors (oc 4, afb. p. 31) 
gemaakt,, een langgerekte figuur met onuitgewerkte gelaat 
enn hoog voorhoofd, die sterk geïnspireerd lijk t op het 
vrouwelijkk naakt (of kariatide) van Johan Polet uit circa 
1918.. Dit beeldje, dat in 1920 in Wendingen werd afgebeeld, 
iss op zijn beurt weer sterk verwant met de torsen die 
Wilhelmm Lehmbruck tussen 1910 en 1920 heeft gemaakt.46 

Inn Collioure boetseerde Wezelaar een kop van Jan van 
Herwijnenn (oc 5), door hem later ook aangeduid met de 
titell  Dogmatische kop, die in zijn abstrahering veel over-
eenkomstenn vertoond met de zelfportretten van John 
Radeckerr (1912) en Hildo Krop (1918), die op hun beurt 
teruggaann op Raymond Duchamp-Villons Portret van 

BaudelaireBaudelaire uit 1911.47 Allemaal kale koppen die ontstonden 
inn een tijd dat bevriende kunstenaars elkaar uit solidariteit 
kaalkniptenn en daarmee uiterlijk te kennen gaven dat ze 
allee romantiek hadden afgezworen en zakelijk en nuchter 
stondenn 'in de werkelijkheid van een nieuwe tijd',48 Natura-
listischerr is de tors naar een Senegaleze soldaat (oc 6) die 
kwamm poseren, de levensgrote halffiguur van zo'n mooie 
zwartee kerel' waaraan Esser refereert, een echte studie die, 
zoo blijkt uit een oude foto, door Wezelaar in gips werd 
afgegoten. . 

Halff  oktober 1923 namen de Wezelaars in Parijs hun intrek 
inn het Central Hotel, 58 rue de la Bruyère, nabij de Porte 
dess Lilas. Aan zijn schoonvader schreef hij op 22 november 
1923:: 'U hebt al van Wil gehoord dat we dagelijks op zoek 
zijnn naar een atelier en woning. De kamer is op zich zelf 
niett zoo moeilijk maar een werkruimte rez de chaussée en 
goedd verlicht is niet te vinden. Parijs is overvol. Wij denken 
err dan ook over als wij begin volgende week niets gevonden 
hebbenn alvast kamers te huren en dan naar Holland te 
gaann om eenige meubels en linnengoed over te sturen. 
Wijj  kunnen dan op minder kostbare en rustige manier 
verderr zoeken en ik kan dan tenminste met teekenen aan 
'tt werk gaan.'49 

Esserr beschreef die eerste maanden als volgt, "s Mor-
genss in het eigen atelier en 's middags modeltekenen bij 
Colarossioff  in "La Grande Chaumière", staande naast die 
somberee jongeman met zijn wilde haardos: Giacometti. En 
dann al die uren dwalen door het Louvre waar hem de oude 
Egyptenarenn en archaïsche Grieken een openbaring zijn 
off  de "galeries doen" op de rive gauche vol van die vreemde 
nieuwee schilderijen.'50 Wezelaars eigen notities over deze 
eerstee Parijse maanden vermelden: 'Uitsluitend tekenen 

(zwervers).. Veel bezoek aan tentoonstellingen', en ook in 
zijnn eerder aangehaalde brief van 3 maart 1932 schrijft hij 
aann Plasschaert in gelijke bewoordingen.>' Uit de brieven 
blijktt dat de Wezelaars in december 1923 woon- en werk-
ruimtee hadden gevonden in derueTronchetop nr. 21, een 
straatt achter de Madeleine. 'Lollig jelui zoo spoedig een 
atelierr gevonden hebben', schreef johan Visser aan zijn 
schoonzoon.. 'Bevalt het je nog steeds goed dat bohémien 
leven?? Er is een zeer prettige kant aan vind je niet? [...] 
Gaatt het nogal met het krijgen van je modellen? [... ] In 
elkk geval wensch ik je veel succes met je werk en raad je 
voorzichtigheidd aan met de menschen waar je mede in 
aanrakingg komt.'52 Ondertussen hadden - noodlottiger 
konn haast niet - Jan van Herwijnen en Johan Visser elkaar 
inn Amsterdam bij toeval ontmoet. Vissers aanvankelijke 
wantrouwenn was omgeslagen in groot enthousiasme voor 
dee schilder die op zijn beurt triomfantelijk berichtte: 'Zeg 
jongenn - vanmorgen kwam ik vader Visser tegen. Ik zag 
hemm in de verte aankomen, en sprak hem aan. Verdomd 
geschiktee kerel.'53 Dat de twee elkaar gevonden hebben 
blijktt ook uit Van Herwijnens volgende brief: 'Bij de fam. 
Visserr was ik al een paar maal. A.s. vrijdag ga ik met vader 
Visserr naar Utrecht. Ik vind 't een reuzevent. [... ] Van de 
weekk hebben we zitten boomen tot laat in de nacht en heb 
fijnn geslapen op een matrasje in de huiskamer.'5** 

Wezelaarr had Jan van Herwijnen zijn eerste Franse 
tekeningenn meegegeven om die aan Havelaar te tonen. 
Waarschijnlijkk is het daar niet van gekomen, want terwijl 
Vann Herwijnenss vrouw in de Spinozakliniek lag met een 
onduidelijkee maagkwaal - zij bleek zwanger te zijn -, 
bivakkeerdee de schilder zelf met zijn twee kinderen bij een 
vriendenn was hij, zoals gewoonlijk, druk in de weer geld 
bijeenn te schrapen. De tentoonstelling van Van Herwijnen 
bijj  Gerbrands in Utrecht had namelijk niets opgeleverd. 
Vaderr Visser werd mede ingeschakeld in het hulppro-
gramma,, maar ook de jonge vriend in Parijs bleef niet 
buitenn schot. 'Heusch Han, als alles spaak loopt, dan is de 
eenigstee oplossing dat we de kar verkoopen. Met de hulp 
vann vader Visser zullen we er wel een duizend voor krijgen', 
schreeff  Van Herwijnen.55 Bedroefd over het overlijden 
vann Havelaars vrouw schreef hij op 1 januari 1924 aan 
Wezelaar:: 'Ik ben nog steeds zoekende naar geld. Han, 
uitt ons laatste gesprek heeft zich het gevoel aan mij opge-
drongen,, dat er van een volkomen vertrouwen van jou naar 
mijj  niet aanwezig is. Ik heb den laatsten tijd de vreeselijkste 
dingenn doorgemaakt. Waarom kon jij eigenlijk niet de ver-
antwoordelijkheidd op je nemen als borg voor de ƒ 1.200,- te 
zijnn die ik dan zou krijgen? [...] Jij zou toch het vertrouwen 
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moetenn hebben, en het weten, dat ik zoo spoedig als 
mogelijkk is, je van dien zorg zou trachtten te bevrijden.,:>6 

Wezelaarr antwoordde op t februari 1924, nadat zijn eerste 
brieff  onbeantwoord was gebleven: 'Wat is de reden waar-
omm je niet antwoordt op mijn la at sten brief'' Is het werke-
lij kk het eenigst wat je doen kunt ons zóó botweg te laten 
stikken?? Jan, waarom geen verklaring voor je houding 
gegevenn zooals ik 't deed van de onze?'>' Een notitie bij het 
afschriftt van deze brief vermeldt het bedrag dat Wezelaar 
inn totaal aan Van Herwijnen heeft betaald: ƒ670,-. Oftewel: 
bijnaa zeven maanden lesgeld waarvan Wezelaar slechts 
tweee maanden gebruik had gemaakt. Waarschijnlijk was 
hethet de bedoeling geweest dat de lessen spoedig hervat zou-
denn worden, maar Van Herwijnens verblijf in Nederland 
duurdee langer dan hij had verwacht en de schilder zal een 
dringendd beroep op zijn jonge vriend hebben gedaan om 
doorr te gaan met het voorschieten van het lesgeld. Toen 
duidelijkk werd dat de lessen niet meer hervat zouden 
worden,, stopte Wezelaar met het maandgeld en was hij 
ookk niet meer bereid borg testaan voor Van Herwijnens 
verderee avonturen. Wezelaars eerdere onzakelijke opstel-
lingg wordt, zoals hierboven werd aangegeven, verklaard 
doorr zijn vurig streven kunstenaar te worden endeeke 
gaann uitmaken van hun kringen. Niet onbelangrijk ten 
slottee zal ook de pressende aanwezigheid van Havelaar 
opp de achtergrond zijn geweest. 

'Herwijnenn is van het Toneel hè, maak je daar geen 
zorgg over', schreef Vader Visser niet zonder opportunisme 
aann zijn schoonzoon. Het contact tussen Wezelaar en Van 
Herwijnenn was inderdaad voorgoed verbroken, al zijn zij 
elkaarr nadien ongetwijfeld bij verschillende gelegenheden 
tegenn het lijf gelopen. Rond 1930 verkeerde Van Herwijnen 
namelijkk in dezelfde kringen van Nederlandse kunstenaars 
inn Parijs als Wezelaar en ook bij diverse tentoonstellingen 
vann deHollandsche Kunstenaarskring in de jaren dertig 
warenn zij beiden betrokken. Veel later, ergens in de jaren 
zestigg tijdens een wandeling door de Utrechtsestraat, wees 
Hann Wezelaar zijn vrouw op een kleurrijke figuur met 
eenn bosje bloemen op het stuur van zijn fiets. Het was Jan 
vann Herwijnen, de man die hem had geïntroduceerd in 
dee wereld van het klare licht. 

Ondertussenn begonnen de V/ezelaars in Parijs hun draai 
tee vinden, "s Middags laat als het licht te slecht wordt voor 
hett werk is er de Döme, waar schrijvers, schilders en beeld-
houwerss zich verdringen aan de tafeltjes met een apéro voor 
zich.. [...] Maar Wezelaar had toch te weinig van een lion 

hunterhunter in zich om van tafel naar tafel te springen om met 

iederee beroemdheid kennis temaken. Wel zou hij zich eens 
opp straat aansluiten bij een schare eerbiedig luisterende 
jongee beeldhouwers verzameld rond een kleine grijze man 
diee met vorstelijke gebaren een betoog over architectuur 
hield.... Bourdelle.'58 

Eenn jager of niet, vrijwel meteen nadat de Wezelaars in 
ParijsParijs gesenled waren, kwam hij in de eerste maanden van 
19244 in contact met een gemêleerd gezelschap kunstenaars 
waarinn de namen opvallen van de beeldhouwer Banninger, 
dee literator Léon Werth en de schilders Eugène Corneau 
enn Charles Berthold-Mahn. De Zwitserse beeldhouwer 
Ottoo Banninger-de'herdersjongen met blauwe ogen' 
zoalss Wezelaar aan Esser vertelde - was een leerling 
vann Bourdelle en - later - echtgenoot van een andere 
Parijsee beeldhouwer die Wezelaar ook zou leren kennen: 
Germainee Richier. De essayist, novellist. filosoof en criticus 
Léonn Werth is vooral de geschiedenis ingegaan als de 
jeugdvriendd aan wie de schrijvende piloot Antoine de 
Saint-Exupéryy zijn wereldberoemde ie petit prince (1943) 
heeftt opgedragen. Werth, van joodse afkomst en een 
ferventt aanhanger van de bolsjewieken, was de auteur van 
hett nu vrijwel vergeten maar in die jaren bekende la maison 

blanchee (1924), waarvan zich een door de auteur gesigneerd 
enn aan Wil Wezelaar opgedragen exemplaar bevindt in de 
bibliotheekk van Han Wezelaar. ̂  De omslag van dit bock 
werdd geïllustreerd door Charles Berthold-Mahn, over wie 
hieronderr meer. Naast literatuur schreef Werth kritieken 
enn monografieën over kunstenaars als Bonnard (1923), 
Puvisdee Chavannes (1926), ChanaOrloff(i927)6oen 
Monett (1928) en stelde hij catalogues misonnées; samen over 
dee grafiek van Bonnard en Maurice de Vlaminck. Werth en 
dee schilders Corneau en Berthold-Mahn waren bekenden 
vann René Genieys, met wie Wezelaar sinds de zomer van 
19233 bevriend was gebleven en die in Beauchamp nabij 
Pontoisee overwinterde, maar ook een appartement in 
Parijss had. Daar, inderuejouffroy 14 in het 17de arrondis-
sement,, zullen Han en Wil Wezelaar door Genieys zijn 
geïntroduceerdd in dit progressieve Parijse milieu van 
artiestenn en intellectuelen. Niet zozeer de bohème van 
Montparnassee was het dus waarmee zij in aanraking 
kwamenn en waarin het merendeel van de Nederlandse 
kunstenaarss dook. Charles Berthold-Mahn was een Parijse 
schilderr en illustrator van Duits-joodse aftomst.61 Op 
adviess van de kubistische schilder Albert Gleizes had 
hijj  voorde kunst gekozen. In het interbellum verwierf 
Berthold-Mahnn een reputatie met zijn getekende portret-
tenn van destijds bekende literatoren als Aveline, Béraud, 
Duhamel,, Verlaine, en met zijn illustraties bij het werk 



vann onder anderen Charles Dickens. Als schilder expo-
seerdee hij zijn werk op de Salon d'Automne en de Salon des 
Tuileries.. Uit een briefje van Berthold-Mahn van april 1924 
blijktt dat Wezelaar zijn tekeningen is komen tonen in 
Berthold-Mahnss atelier in de rue de Seine 27 en ook gedu-
rendee 1925 onderhielden beiden - daarvan getuigen de 
brievenn in Wezelaars archief- nauw contact.62 Eugène 
Corneauu was een landschapsschilder in de trant van de 
Nabiss die ook in de Roussillon heeft gewerkt.̂  Vanaf 
19211 was Corneau sociétaire van de Salon d'Automne en 
vanaff  1923 exposeerde hij mee op de Salon des Tuileries. 
Inn Nederland werd zijn werk in de jaren rond 1930 getoond 
doorr de Haarlemse kunsthandelaar J.H. de Bois. Naar 
verluidtt waren het Berthold-Mahn en Corneau die 
Wezelaarr hebben geïntroduceerd bij de toen al beroemde 
beeldhouwerr Charles Dcspiau, maar die introductie heeft 
waarschijnlijkk pas rond 1930 plaatsgevonden.6**  Het was in 
iederr geval wel Berthold-Mahn die inn circa 1930 Wezelaar 
meenamm naar de Deense beeldhouwer Adam Fischer in 
Arcueil,, een ontmoeting met verstrekkende gevolgen, 
zoalss we later zullen zien. 

Inn maart 1924 waren de Wezelaars van de omgeving 
vann de Madeleine verhuisd naar het westelijke, ióde arron-
dissementt van Parijs, naar de Hameau Boileau, lóbisnr. 1 
inn de rue Boileau 38. Daar zouden ze ruim een jaar blijven 
wonen.. In juni reisde Han Wezelaar voorkorte tijd alleen 
naarr Nederland om enkele zaken te regelen. Op 18 juni 
tekendee hij in Amsterdam een papier waarmee hij eigenaar 
werdd van alle aandelen van de door zijn schoonvader kort 
daarvoorr opgerichte N.V. Bouw- en Handel Maatschappij 
'Arendshoven',, een onheilspellende daad. Visser had hem 
eerder-- a la Micawber- laten weten 'zeer goede vooruit-
zichten'' te hebben.̂ Een week later later ging Wezelaar op 
bezoekk bij Just Havelaar in Amersfoort om zijn tekeningen 
-- en misschien ook foto's van zijn eerste beelden - te laten 
zien.. Onbekend is hoe Havelaar heeft gereageerd. Waar-
schijnlijkk heeft hij zijn pupil aangemoedigd de ingeslagen 
wegg te vervolgen, want van een ommezwaai was voorlopig 
-- nog - geen sprake. 

Inn augustus 1924 reisden de Wezelaars wederom af naar 
Collioure,, waar ze nu ruim vier maanden zoudenver-
blijvenn bij Descleaux, een plaatselijke kuiper die kamers 
verhuurde.. Daar werden ze opgezocht door twee jonge 
echtparenn uit Amsterdam: Gerrit en Lientje Tuynman en 
Joopp en Ada ter Veer. Wellicht dateerde de vriendschap 
vann Wezelaar met Ter Veer uit de jaren dat zij beiden de 
'museumscholen'' bezochten. De Amsterdamse tekenaar 

enn schilder Joop ter Veer was leerling geweest van Huib 
Lunss op de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers 
enn verdiende zijn brood als tekenleraar in het middelbare 
onderwijs.. Inde jaren 1924-1934 correspondeerde hij 
regelmatigg met Wezelaar die ook wel bij de Ter Veers 
logeerdee als hij in Amsterdam moest zijn. Dat Ter Veer als 
kunstenaarr nauw betrokken bleef bij de artistieke groep 
waartoee ook Wezelaar na zijn terugkeer in Amsterdam in 
19344 zou gaan behoren, blijkt niet alleen uit een artikel over 
zijnn werk in een aflevering uit 1936 van de Kroniek van heden-

daagschedaagsche Kunst en Kultuur66 en uit zijn tentoonstelling in 
19700 bij Santee Landweer, de Amsterdamse kunsthandel 
diee sedert de jaren dertig werk van 'Franse' Nederlanders 
toonde.. Gedurende zijn leven legde Ter Veer een collectie 
tekeningenn en grafiek aan waarin vrijwel alle kunstenaars 
uitt Wezelaars directe omgeving waren vertegenwoordigd: 
onderr anderen Tjerk Bottema, Paul Cornet, Kogan, Krop, 
Gestell  enJohnRadecker.67 Door Ter Veers huwelijk met 
eenn zuster van Hildo Krop, zal zijn betrokkenheid bij deze 
kunstenaarsgroepp nog groter zijn geworden. 

Dee in het Noord-Hollandse Bergen geboren Gerrit 
Tuynman,, een bouwkundig tekenaar, was niet alleen een 
bekendee van Henk Mastenbroek maar ook een protégé van 
Havelaar.6SS De eerder aangehaalde brief van Havelaar geeft 
aann dat deze onder het mom 'liever kaal dan aesthetisch' 
Tuynmann al in het vroege voorjaar van 1924 in Wezelaars 
aandachtt had aanbevolen. Havelaar schreef: 'De schil-
derstudies,, die ik onlangs van hem zag, wijzen op een 
duidelijkee coloristische begaafdheid, hoe moeizaam 
geschilderdd ze over't algemeen ook nog waren. [...] Hij is 
eenn autodidact, maar van de goede soort. Hij maakt het 
zichh niet makkelijk maar studeert. Er was dan ook een 
duidelijkee groei te bespeuren in 't werk. [...] Ik heb ver-
trouwenn in Tuynmans toekomst, hoe dreigend die er soms 
ookk uit moge zien. Het zou mij buitengewoon verheugen, 
indienn julli e hem de premie toekenden.'69 Mogelijk bevon-
denn Gerrit Tuynman en Lientje Tuynman-Verhoeven zich 
all  sinds januari in Collioure maar in ieder geval bleven 
zee in het zuiden nadat Tuynman eind 1924 werk had 
gevondenn bij een architect in Montpellier^0 Daar werden 
zee in de zomer van 1925 bezocht door de Wezclaars die van 
augustuss tot en met oktober in Montpelüer zouden bivak-
keren.. In 1929 vestigde het gezin Tuynman-inmiddels met 
vijff  kinderen - zich in Parijs waar het ongetwijfeld in con-
tactt is gebleven met de Wezelaars. In 1932 keerde Gerrit 
Tuynmann met zijn gezin definitief terug naar Nederland, 
waarr hij de kost bleef verdienen als bouwkundig tekenaar 
enn zich verder vooral zou inzetten voor de artistieke loop-



baann van zijn dochter Dora. Tot op het einde van zijn 
levenn onderhield Wezelaar contact met Tuynman, zij het 
sporadisch.. Van hun vriendschap getuigen de twee portret-
tenn die Wezelaar in de zomer van 1925 in Montpelliervan 
Gerritt Tuynman maakte (oc gen 10). Een daarvan expo-
seerdee hij op zijn eerste tentoonstelling in 1926. 

Bijj  zijn terugkomst in Parijs half december 1924 zal 
Wezelaarr de draad weer hebben opgevat: werken op het 
eigenn atelier, tekenen naar model op één van de particuliere 
academies,, tentoonstellingen en musea bezoeken, kennis-
makenn met andere kunstenaars in Parijs. Vooral met de 
eerdergenoemdee Berthold-Mahn heeft hij, blijkens de 
briefjes,, in het jaar 1925 nauw contact onderhouden. Uit 
enkelee brieven van zijn vriend Henk Mastenbroek blijkt dat 
Wezelaarr immer ernstig en zelfs enigszins tobberig aan het 
werkk was. 'Genoegen deed me niet alleen wat je schreef 
overr vooruitgang maar ook je meer vertrouwen in je eigen 
werk',, schreef Mastenbroek op 3 maart 19240m te vervol-
genn met: 'Het is niet mogelijk dat je altijd vertrouwen hebt 
inn je eigen werk. [...] Maar maak jij ook werk waar je mee 
inn je schik bent, en dat ben jij niet gauw hè; je critiek over 
dee naïeve tevredenheid van Herwijnen. Dan is dat ook dub-
bell  goed.'"1 Op 25 november 1924 schreef Mastenbroek: 
'Benn het met je eens dat je werkt langs de weg van de 
natuurstudie.. '~- Deze werkwijze was-kennelijk-een 
weloverwogenn keuze geweest in een tijd dat de expressio-
nistischee stilering - ook in Wezelaars werk - nog de toon 
aangaff  en het werken naar model als een min of meer 
academischee praktijk uit het verleden werd beschouwd. 

Ondertussenn bleef Wezelaar door zijn schoonvader geïn-
formeerdd over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
beeldhouwkunst.. In het voorjaar van 1925 kwam Visser 
bijj  zijn dochter en schoonzoon logeren in het gezelschap 
vann de Amsterdamse architect Arend Jan W'esterman, 
'eenn speciale vereerder van HildoKropen John Radecker, 
tevenss een vriend van beide', zoals hij schriftelijk aankon-
digde."'' 'Deze zou gaarne met mij binnenkort voorcenige 
dagenn naar Parijs komen ter bezoek tentoonstelling ik 
gelooff  dat jij hier veel aan zou hebben deze te leeren ken-
nenn daar je dan van beider bovengenoemden hun levens-
wijzee en opleiding zou vernemen en persoonlijk met hun 
inn aanraking zoude kunnen komen.'Visser refereerde aan 
dee opening van het Nederlandse paviljoen op de Exposition 
internationaleinternationale des Arts Décoratifs et Industriels Modemes op 
277 mei 1925. De Nederlandse selectie stond geheel in het 
tekenn van de Nederlandse gemeenschapskunst en bestond 
uitt oudere kunstenaars uit de omgeving van Berlage als 

Lionn Cachet, Mendes da Costa en R.N. Roland Holst en 
verderr uit jongere representanten van de Amsterdamse 
Schooll  als Krop en John Radecker. Deze Nederlandse 
inzendingg werd getoond in het door Frits Staal ontworpen, 
zeer'Amsterdamse'Nederlandsee paviljoen en in enkele 
zalenn van de Galerie de 1'Esplanade des Invalides en het 
Grandd Palais."4 Westerman behoorde als medewerker 
vann de Dienst Publieke Werken. Afdeling Gebouwen 
vann de gemeente Amsterdam tot de 'harde kern' van die 
Amsterdamsee School."' Of Wezelaar inderdaad als Parijse 
gidss heeft gediend voor zijn schoonvader en diens vriend 
enn of de laatste hem in contact heeft gebracht met genoem-
dee beeldhouwers blijf t onduidelijk. Het is wel duidelijk dat 
Wezelaargrotee interesse had in de ontwikkelingen van de 
modernee Nederlandse beeldhouwkunst en dat hij oudere 
collega'ss als Krop en Radecker graag wilde ontmoeten. 
Uiteenn brief van vader Visser van 11 februari 1926 blijkt dat 
dezee op verzoek van zijn schoonzoon een tentoonstelling 
inn Amsterdam had bezocht, zeer waarschijnlijk van de 
Nederlandschee Kring van Beeldhouwers, waarvan hij de 
prospectuss en enige kritieken meestuurde en nog zou 
trachtenn enig fotomateriaal te bemachtigen. '[D]e arbeider 
uitgevoerdd door Polet deze leek mij wel het beste der 
inzendingenn eveneens inzending Raedecker', aldus 
Visser."6 6 

Kortt voordat de Wezelaars voor de derde achtereen-
volgendee zomer naar het zuiden trokken, verhuisden ze in 
Parijss van het westelijke arrondissement naar de zuidelijke 
banlieue.banlieue. Daar, in het dorp Montrouge, betrokken ze een 
ateliercomplexx aan de Route d'Orléans nummer 111 
(Atelierr H'), waar ze bijna drie jaar zouden blijven wonen. 
DeDe maanden augustus tot en met oktober 1925 brachten 
dee Wezelaars door in Montpellier, bij de familie Lacour in 
dee Vill a des Lauriers in de rue St. Berthomien. Uit het curri-
culumm dat Wezelaar in 1932 aan Plasschaert stuurde, blijkt 
datt hij zich vanaf de zomer van 1925 volledig was gaan toe-
leggenn op de beeldhouwkunst. Wezelaar voegde eraan toe: 
'geenn teekeningen meer gemaakt om deteekeningen; van 
nuu af aan uitsluitend beeldhouwen'.""' Uit die zomer date-
renn de hierboven genoemde portretstudies van Gerrit 
Tuynmann die alleen nog door foto's bekend zijn: een borst-
beeldd in gips (oc 9) en een kop in steen (oc 10), het laatste 
sterkk verwant met de kop van Jan van Herwijnen uit 1923 
(occ 5). Verder ontstonden in [925, het eerste jaar waarin 
hijj  zichzelf als beeldhouwer beschouwde, een gipsen por-
tretstudiee van een vrouw (oc 7, afb. p. 31}, en een - nog 
bestaandee - uil in terracotta (oc 11). Een harmonicaspeler 
ingips(oc8)zalzijnn ontstaan inde winter van 1925-1926, 



toenn Wezelaar drie maanden werkte op het atelier van de 

beeldhouwerr Ossip Zadkine. 

Monn êlhe 

Esserr tekende in 1980 uit Wezelaars mond op hoe deze 
inn 1920 werd geboeid dooreen grote tentoonstelling van 
Zadkinee in Parijs."8 Toen hij kort daarop aan de deur van 
eenn artiestencafé een papier zag hangen met de tekst: 
'Zadkinee geeft lessen', meldde hij zich aan als leerling. 
'Wee waren met zijn drieën in'tbegin', aldus Wezclaar, 
'enn stonden in een winkel met gewitte ramen waar ook 
"Iee maitre lui-mème" stond te werken. Zaterdags ging ik 
vaakk naar zijn "jour" waar Zadkine dan met een wrijds 
gebaarr naar mij wees; "Mon élève".'"̂  De tentoonstelling 
waaraann Esser refereert zal de eenmanstentoonstelling bij 
Galériee Barbazanges in de rue la Boétie in 1926 zijn geweest 
diee Wezelaar ongetwijfeld heeft bezocht. Maar waarschijn-
lij kk was dit niet de aanleiding voor zijn aanmelding bij 
Zadkine.. In 1932 schreef Wezelaar namelijk aan Plasschaert 
reedss in de winter van 1925*3 maanden op het atelier van 
Zadkine'' te hebben gewerkt.8" Van de jongeren had 
Zadkine,, evenals Chana Orloff, veel succes geoogst met 
zijnn inzending op de Exposition Internationale des Arts 

DécoratifsDécoratifs et Industries Modernes in het voorjaar van 1925 en 
hethet ligt voor de hand dat Wezelaar aan deze tentoonstelling 
refereerde,, toen hij aan het einde van zijn leven vriend 
Esserr over deze periode vertelde.8' De 'winkel met gewitte 
ramen'' was Zadkine's atelier in de rue Rousselet 35, nabij 
hethet westelijke einde van de boulevard Montparnasse, waar 
hijj  van 1915 tot 1928 woonde en werkte. In dat laatste jaar 
vertrokkenn Zadkine en zijn geliefde Valentine Prax naar 
deruedAssasnr.. 100/bis waar hij tot zijn dood in 1967 is 
gebleven.. In [926 sprak Zadkine reeds van zijn Fxole, met 
hett handvol leerlingen op dat moment een ruim begrip.82 

Sindss Zadkine in de jaren vóór 1920 het kubisme had 
omhelsd,, tekende, boetseerde en hakte hij figuurstudies 
mett muziekinstrumenten - viool, gitaar, accordeon -
alss decoratief attribuut. Het was de plasticiteit van deze 
voorwerpenn en hun geschiktheid ze met de menselijke 
figuurfiguur tot één compositair vormenspel te integreren, die 
dee kubisten aantrokken. Accordeonmuziek was 'the 
workings-man'ss music par excellence' en de accordeo-
nistenn uit de Bals pnpulaires en de Bals musettes overstelpten 
dee kunst van Montparnasse in de jaren twintig.8*  Bekend 
iss de accordeonist die Chana Orloff maakte in 1924 en 
waarvoorr de Noorse schilder Per Krogh poseerde. Voor 
Zadkinee zou dit compositiemodel eigenlijk altijd een 
motieff  blijven en veelzeggend in dit verband is een relaas 

vann Jan Wolkers over zijn leertijd bij Zadkine in 1957 op 
dee toen al enigszins verlopen Académie de la Grande 
Chaumière.. Wolkers beschrijft hoe het naaktmodel door 
Zadkinee 'op een verhoging [werd] gezet met een mando-
linee tegen zich aan geklemd als een dikbruin keverkind'.s4 
Inn 1925 moet de jonge Zadkine zich ook al van dat compo-
sitiemodell  hebben bediend, getuige de eerste geboetseerde 
figurenn met muziekinstrumenten in het oeuvre van zijn 
leerlingg Han Wezelaar. Wezelaar zal het werk van Zadkine 
waarschijnlijkk pas in Parijs hebben leren kennen. In 1914 
hadd Zadkine reeds gedebuteerd in Nederland met drie 
beeldenn en twee tekeningen op een tentoonstelling van 
Dee Onafhankelijken in het eigen expositiegebouw van 
dezee vereniging aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. 
Wezelaarr was toen echter pas veertien jaar oud en niets 
wijstt erop dat hij zich op die leeftijd al voor de moderne 
beeldhouwkunstt interesseerde. Negen jaar later, in 1923 
toenn Wezelaar in Frankrijk verbleef, exposeerde Zadkine 
maarr liefst drie keer in Nederland: bij Kunsthandel 
Gerbrandss in Utrecht, bij de Hollandsche Kunstenaars-
kringg in Amsterdam (met onder andere de in Nederland 
verblijvendee Belgen Vermeire en Cantré) en met de Neder-
landschee Kring van Beeldhouwers in Rotterdam.8^ In 1924 
enn 1926 zou Zadkine nogmaals met De Onafhankelijken 
exposeren,, nu in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Zijnn inzending voor die laatste tentoonstelling reisde door 
naardee eerste tentoonstelling waaraan Wezclaar zelf zou 
deelnemen:: in de zomer van 1926 inOisterwijk. 

Alss havelarist op zoek naar het pure en het waar-
achtige,, is het logisch dat de jonge beeldhouwer Wezelaar 
kooss voor de emotionele en expressieve kunstenaar 
Zadkinee als leermeester. Aan Esser vertelde Wezelaar dat 
hijj  zich in die tijd bijzonder aangetrokken voelde tot de 
Belgischee expressionisten De Smet, Permeke, Masereel en 
datdat hij in Zadkine'iets vond dat daaraan verwant was'.86 

Veell  is er over die drie maanden leertijd in de rue Rousselet 
niett bekend. De verstandhouding met Zadkine moet goed 
zijnn geweest want sindsdien was er- daarvan getuigen de 
brieven-eenn vriendelijk, collegiaal contact. In een briefje 
uitt 1926 aan zijn buurman en vaste fotograaf Mare Vaux 
-'Monsieurr Montparno'-beval Zadkine zijn leerling 
'Mr.. Wezelaar qui est mon ami'aan in de aandacht van de 
fotograaff  met het verzoek enkele van diens beelden te foto-
graferen.8""  Wezelaar behoorde tot de allereerste leerlingen 
vann Zadkine en deze schoof hem bij gelegenheid, zoals 
Esserr beschreef, met enige trots naar voren. Na die leertijd 
inn de winter van 1925-1926 zou Wezclaar zelfs enige zake-
lijkee belangen van Zadkine in Nederland gaan behartigen. 



Dee verhouding leermeester-leerling spreekt nog fraai uit 
eenn brief van 5 april 1927 waarin Zadkine reageerde op 
foto'ss van werk die Wezelaar hem had toegestuurd. 'Je 
trouvee que vous travaillez bien. La téte d'homme, proba-
blementt en terre est surtout tres serieuse. Ainsi que la 
statuettee de femme. Je suis bien content pour vous. Ce peu 
quee je vous ai dis est tombe sur un terrain fertil. Ne vous 
laissezz pas faire par Ie modelage. Il faut absolument voir 
ett voir seulement dans la manere. Donnezmoi de vos 
nouvelless de temps en temps.'s's Zadkine schreef ongetwij-
feldd over de kop vanTuynman uit 1925 (oc 10) en de staande 
vrouww uit 1927 (oc ió,afb. p. 45}. Of hij het eens was met 
Wezelaarss ontwikkeling na diens 'bekering' tot Maillol in 
circaa 1930, mag worden betwijfeld. Maar in contact zijn zij 

-- zij het met grote tussenpozen-nog lang gebleven. In 
verbandd met de selectie voor Sonsheek '55 bezocht Wezelaar, 
inn het gezelschap van Essen Zadkine in maart 1954 in 
Parijss op. MOM élève uit 1925 was inmiddels zelf een maïtre 

geworden. . 

Modernee kunst in Oisterwijk 

Inn het vroege voorjaar van 1926 toog Visser aan een 
bouwprojectt dat niet alleen tot het faillissement van zijn 
bouwmaatschappijj  - en loopbaan als zelfstandig architect 
-- zou leiden maar ook het inkomen van zijn schoonzoon 
inn de waagschaal zou stellen. Visser begon met zijn offen-
sieftegenn het einde van 1924. Nu Van Herwijnen, zoals hij-
zelff  aan zijn schoonzoon had geschreven, van het toneel 
wass verdwenen, rook hij ongetwijfeld zijn kansen. Dit 
offensief,, dat zijn bekroning zou krijgen in 1926, werd eind 
19244 ingeleid met een brief waarin Visser voor het eerst 
zijnn geldzorgen uitte. Thans nu ik zoo over dit alles schrijf, 
vraagg ik mijzelf wel af waarvoor? Waarom? al dit gemod-
der.. Geld is wel niets doch onze maatschappij is er tot nog 
toee geheel op ingericht. Zonder dit is geloof ik het hier zijn 
onmogelijk.. Is dit nu het leven, voor iemand die nog idea-
lenn heeft? En zoo brutaal is er principes op na te houden? 
Somwijlee spijt het mij bedeeld te zijn met een dusdanig 
stell  hersens.'89 In 1925 stak Wezelaar op verzoek van zijn 
schoonvaderr ƒ 10.000,- in Vaste planten en rotsheesters, een 
publicatiee van de Belgische tuinarchitect John Bergmans, 
eveneenss een schoonzoon van johan Visser.90 'Ik twijfel 
err niet aan of na afloop dezer hulp zullen wij gezamenlijk 
denn vrucht kunnen oogsten', schreef Visser hoopvol over 
hett boek waarvan slechts enkele tientallen exemplaren 
werdenn verkocht. De resterende bijna tweeduizend vol-
strektt onverkoopbare boeken kwamen zo ongewild in 
hethet bezit van de jonge beeldhouwer die ze vier jaar later 

maarr liet veilen door zijn notaris. Bergmans' verzoek om 
ƒƒ 30.000,-te lenen voor de overname van een grossierderij 
vann bloembindartikelen in Den Haag had Wezelaar begin 
19244 nog afgewimpeld, maar tegen de herhaalde verzoeken 
vann zijn schoonvader was hij niet opgewassen. Natuurlijk 
bevondd Wezelaar zich als schoonzoon in een moeilijke 
positiee en wilde hij spanningen met zijn echtgenote zoveel 
mogelijkk vermijden. Maar het is ongetwijfeld ook het cha-
rismaa van Visser geweest dat Wezelaar heeft overrompeld. 
Daarbijj  kwam dat Visser zijn schoonzoon in contact 
brachtt met interessante lieden en hem tentoonstellingen 
enn opdrachten in het vooruitzicht stelde. In december 1925 
werdd Han Wczelaar in Parijs bezocht door zijn schoon-
vaderr die er bij hem op aandrong ruim een ton-ongeveer 
dee helft van zijn erfenis - te steken in een bouwproject in 
Oisterwijk.. In januari 1926 kwam Wezelaar daarmee, als 
enigee aandeelhouder van de door Visser opgerichte bouw-
maatschappijj  'Arendshoven', in het bezit van vier percelen 
bouwterreinn in het villapark Gemullehoeken aan het 
Klompven.. Op deze percelen zou Visser vier kleine land-
huisjess bouwen naar eigen ontwerp, in de trant van de vill a 
diee hij had gebouwd voor Adriaan Roland Holst in het 
Noord-Hollandsee Bergen. Notaris Wildschut en vermo-
gensbeheerderr Crommelin waarschuwden in april 1926 
'datt de heer Wezelaar spoedig aan het einde van zijn fond-
senn is en geen gelden meer zal kunnen opnemen', waarop 
Visserr hen in een onderhoud geruststelde door mede te 
delenn dat zij n schoonzoon zijn beste talenten wilde tonen 
mett beeldhouwwerk aan dit - nota bene door Wezelaar 
zelff  gefinancierde - bouwproject. Voor één van de villa's 
namelijk,, het zogenaamde 'Schildersatelier 't Kapelleken' 
datt voorlopig tot kantoor van Visser zelf diende, mocht 
Wezelaarr bouwbeeldhouwwerk leveren. En ondanks 
hett feit dat daar alleen de maleriaalkosten tegenover 
stondenn - natuurlijk ook door de beeldhouwer zelf voor-
geschotenn -, was het een opdracht, en nog wel zijn eerste! 
Visserr drukte zijn schoonzoon op het hart zich geen 
zorgenn temaken over de notaris in Haarlem.'[0]p zijn plat 
gezegd,, zit hij [notaris Wildschut] er even tusschen. Dit 
soortt is alleen te overtuigen als het geld weer rustig in de 
safee is. De onrust die in de maatschappij heerst, wordt juist 
teweegg gebracht door dit slag.'91 In maart 1926 waren de 
stenenn geplaatst. Het ging om een lateiversiering met 
zijstukkenn (euville) en een gevelsteen (sianiet) aan het 
exterieurr en een sluitsteen en een reliëf voor het interieur 
(beidee in zandsteen). Wezelaar zou van juli tot oktober 1926 
inn Oisterwijk verblijven om aan de opdracht te werken. 
Gedurendee dat verblijf was hij medeorganisator van én 
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exposantt op een groepstentoonstelling in datzelfde 

Schildersatelier.. Kort daarvoor waren de Wezelaars binnen 

hethet complex aan de Route d'Orléans verhuisd naar'Atelier 

F'' - een grote maar vochtige ruimte rez-de-chaussée - en was 

Hann Wezelaar, na een zware astmatische aanval, opgeno-

menn geweest in het Hopital Cochin, een particulier zieken-

huiss aan de boulevard Saint Germain 179. De arts had voor 

hethet leven van zijn patiënt gevreesd, maar stelde hem betere 

tijdenn in het vooruitzicht als hij de dertig zou halend-

Opp 23 april 1926 schreef Visser aan Wezelaar dat hij het 

bestuurr van de Nedcrlandsche Kring van Beeldhouwers 

hadd rondgeleid op 'onze bouwerij' en dat zij in hun enthou-

siasmee hem hadden aangeraden het Schildersatelier af te 

staann vooreen tentoonstelling met werk van leden.95 'Je 

begrijptt ik direct noemde Raedeckcr-Polet-Krop welke 

mijj  bekend waren. Kortom de voorzitter Bolle uil R'dam 

enn Theo van Reijn welke secretaris is zeggende onze alle 

medewerkingg toe, alleen raden zij mij aan diegene uit te 

noodigenn welke ik zelf wenschte, daar zij als bestuur op 

dee keuze geen invloed konden uitoefenen. Zij waren over-

tuigdd dat degeen die in de gelegenheid werd gesteld bij 

onss teexposeeren, mogelijk finantieel succes zouden heb-

ben.'944 De bevlogen Visser wilde zijn villapark op de kaart 

zettenn en koos voor dit doel een tentoonstelling van ultra-

modernee kunst, daartoe ongetwijfeld geïnspireerd door 

zijnn Parijse schoonzoon. Twee maanden later had hij de 

artistiekee leiding van de tentoonstelling opgedragen aan 

Mauritss de Groot, kunstschilder te Blaricumen voorzitter 

vann De Onafhankelijken. Zelf nam Visser zitting in het uit-

voerendd comité, samen met zijn schoonzoon Bergmans. 

Voorr het erecomité werden gevraagd de burgemeester van 

Oisterwijkk j.J.L.M. Venviel, enkele plaatselijke notabelen, 

mr.. C. Dijkstra, een relatie van Visser uit Amsterdam, en 

dee Utrechtse hoogleraar Franse taal- en letterkunde Piet 

Valkhoff,, een oude bekende. In opdracht van Visser zorgde 

Mauritss de Groot voor de druk van de 150 affiches die in 

dorpenn en steden in Noord-Brabant werden verspreid. De 

beeldenn en grafiek werden geëxposeerd in het Schilders-

atelierr voor de schilderijen was in de tuin van ditland-

huisjcc een speciale loods opgetrokken van 6 x 20 m. Bij 

dee tentoonstelling verscheen een catalogus waarvan het 

omslagg was ontworpen door een van de exposanten, de 

Belgischee kunstenaar Valentijn Van Uytvanck die ook 

actieff  was in De Onafhankelijken.  ̂ In het Gemeenteblad van 

Oisterwijkk werd Visser in de gelegenheid gesteld zijn plan-

nenn te ontvouwen en in zijn artikel roemde hij Oisterwijk 

alss de derde plaats in Nederland, na Amsterdam en Den 

Haag,, waar zo'n vooruitstrevend kunstevenement zou 
plaatsvinden.. Op 17 juli 1926 werd de Eerste moderne tentoon-

stellingstelling van beeldende kunst in het villapark Gemullehoeven 
aann het Klompven te Oisterwijk geopend doorr de burge-
meesterr en ingeleid door De Groot, dit in aanwezigheid 
vann een grote schare belangstellenden, onder wie )ac. R 
Thijsse,, de bekende natuurbeschermer. 

Dee Eerste moderne tentoonstelling aan het Klompven zou 
meteenn ook de laatste zijn, maar het was Wezelaars debuut 
tee midden van een aantal gevestigde reputaties. De cata-
logus-mett tal van spelfouten in denamen van de buiten-
landsee kunstenaars-vermeldt in totaal 172 wrerken van 
599 kunstenaars, waarvan 36 beeldhouwwerken van de vol-
gendee dertien beeldhouwers: Altorf, Bolle, Cantré, Chabot, 
Havcrmans,, Van Lunteren, Polet, Toon Radecker. Remiëns, 
Testas,, Wezelaar. Wichmann en Zadkine. Van de Berlijners 
Bellingg en Herzog waren twee werken nagekomen die door 
middell  van een los inlegvel aan de catalogus waren toege-
voegd.. Uit de overzichtfoto's in het archief van Wezelaar 
blijktt echter dat ook Theo van Reijn tweeen John Radecker 
minimaall  één werk hadden ingezonden, waarmee het 
totalee aantal beeldhouwers op zeventien komt en het 
aantall  beeldhouwwerken op minimaal 40. De groep van 
477 schilders, tekenaars en grafici bestond uit: Alma, 
Arondéus,, Van Baarsel, Beekman, Boot, Boussingault, 
Chabot,, Coubine, Dieperinkjzn., Dufy, Eekman.Fcrat, 
Frankenn Pzn., De Groot, Heckel, Jawlensky, Kickert, 
Kutter,, Kuyten, Lebeau, Leyden, Lhote, Maclet, Mambour, 
Marchand,, Messenger, Meurs, Moll, Mondriaan, Moreau, 
Ortizz de Zaratc, Pechstein, Picasso, Rivera, Scauflairc, 
Dunn oyer de Segonzac, Schlüter, Sehmid, Sluijters, Charley 
Toorop,, Kristians Tonny, Tijtgat. Van Uytvanck, Vallet, 
Vonn Wenz zu Niederlahnstein, Wichmann en Willink . Van 
dee beeldhouwers Cantré, Chabot, Havermansen Zadkine 
warenn ook tekeningen en/of grafische werken geëxposeerd 
terwijll  van Wichmann twee geboetseerde maskers waren 
opgenomen. . 

Voorr dit gclegcnheidsensemble dat De Groot en Visser 
voorr Oisterwijk hadden samengesteld lijk t uit verschil-
lendee vaten te zijn getapt. Van de ruim 60 kunstenaars had 
eenderdee - een enkeling met dezelfde werken - ingezon-
denn voor de 27ste tentoonstelling van leden en invites van 
Dee Onafhankelijken die kort daarvoor, van 22 mei tot 
200 juni, in het Stedelijk Museum in Amsterdam te zien 
wass geweest.96 Ook buitenlanders als Coubine, Mambour, 
Scauflairc,, Tijtgat en Zadkine behoorden daartoe, alsmede 
'Parijsee Nederlanders' als Kickert en Mondriaan. Voorts 
warenn enkele particuliere collecties voor dit doel aange-



sproken.. Zo waren uit de collectie van de kunstcriticus 
Jann F. van Deene werken van Franse kunstenaars als 
Boussingault,, Coubine, Duly en L.A. Moreau geleend, 
uitt die van ene mevr. Nijpels werken van Willem Arondéus 
enn Ernst Levden, terwii! enkele andere bruik!eennevers 
anoniemm bleven. Opvallend is de aanwezigheid van 'grote 
namen'alss Heckcl,Jawlensky, Lhote, Ortiz, Picasso, Rivera 
enn Dunoyer de Ségonzac, waarvoor zeer waarschijnlijk 
ookk uit Nederlands particulier bezit was geput. De inbreng 
vann geëngageerde kunstenaars als Alma, Beekman en de 
revolutionairee Mexicaan Diego Rivera zal Johan Visser, een 
actieff  lid van de s DA pen-aldus Van Herwijnen-staats-
man-in-spe,, goed hebhen gedaan en wellicht door hem 
zijnn geëntameerd. Zijn invloed in de keuze zal zich echter 
voorall  hebben gemanifesteerd in de afdeling beeldhouw-
kunstt waarvoor zijn landhuisje het podium was en waarbij 
hijj  kon terugvallen op zijn schoonzoon aan wie hij foto's 
terr beoordeling had opgestuurd. Visser had verder onge-
twijfeldd medewerking gekregen van het bestuur van de 
Ncderlandschee Kring van Beeldhouwers, dat tenslotte kort 
tevorenn nog bij hem op bezoek was geweest in Oisterwijk. 
Afgezienn van Cantré, Wezelaar en Zadkine waren alle 
exposerendee beeldhouwers op dat moment lid van deze 
vakvereniging.. Opvallende afwezige was Hildo Krop. 

Dee selectie beeldhouwkunst, zoals die wordt vermeld 
inn de catalogus en te zien is op het handvol opnamen dat 
nogg van de tentoonstelling getuigt, bevatte voor het over-
grotee merendeel werk van beeldhouwers die zich welis-
waarr ook hadden bewezen als uitvoerders van opdrachten 
inn de toegepaste sfeer, maar zich tegelijkertijd aangetrok-
kenn voelden tot de vrije, experimentele plastiek en niet 
voorr niets waren er nogal wat dubbeltalenten bij: Cantré, 
Chabot,, Havermans, Wichmann en Zadkine. Nestor 
vann de Nederlandse-of in ieder geval in Nederland werk-
zamee - beeldhouwers was de vijftigjarige Altorf, gevolgd 
doorr de veertigers Bolle, Van Reijn, Van Lunteren en de 
gebroederss John en Toon Radecker.de dertigers Cantré, 
Chabot,, Havermans, Polet en Remiëns en, ten slotte, de 
onbekendee 24-jarige Han Wezelaar. Cantré en Havermans 
haddenn de grootste inzendingen met iedervijfwerken, 
gevolgdd door Chabot en Testas met ieder vier, Polet, Toon 
Radeckerenn Remiëns met ieder drie, Van Reijn, Wezelaar, 
Wichmannn en Zadkine met ieder twee, terwijl Altorf, 
Belling,, Bolle, Herzog, Van Lunteren en John Radecker 
iederr één wrcrk hadden ingestuurd. De foto's tonen aan dat 
Johnn Radecker in ieder geval Gelukzalige kop uit circa 1918 
hadd ingestuurd en van Van Reijn de Kop in beton uit 1925 en 
Bevrijdingg uit 1919.'̂" Altorf was vertegenwoordigd met zijn 

portrett van Jan Toorop uit 1925, Bolle stelde daar zijn brute 
kopp van een bootwerker uit 1924 tegenover. Cantré - over 
wiee later meer - toonde onder andere zijn bekende dubbel-
portrett van Frits Van den Berghe en Gustave De Smet uit 
1923,, en drie figuren uit zijn oorspronkelijk uit zes figuren 
bestaandee Dansrei. Chabot die, ondersteund door zijn 
vriendd en stadgenoot Bolle, pas in 1922 aan het beeld-
houwenn was geslagen, exposeerde onder meer zijn Vrouw 
uitt 1924 in teakhout, een beeld dat Wezelaar gezien kan 
hebbenn op de internationale expositie in Parijs van 1925.l)S 

Havermanss toonde experimentele kleinplastiek en drie 
maskerss geïnspireerd op de L'Histoire du Soldat van compo-
nistt Stravinsky, van Polet werd de expressieve tors in lava-
basaltt geëxposeerd. Van Van Lunteren, Remiëns en de nu 
vrijwell  onbekende Testas was experimenteel kleinplastiek 
inn exotisch hout en brons te zien terwijl Toon Radecker 
flinkk uitpakte met zijn exuberante Slavenkop in muschel-
kalksteenn en de merkwaardige groep Hond en slang in 
Fransee kalksteen. De inbreng van de buitenlanders Belling, 
Herzogg en Zadkine wordt verklaard door hun al langer 
bestaandee relatie met De Onafhankelijken. Zoals gezegd 
hadd Zadkine al in 1914 met deze vereniging geëxposeerd. 
Inn 1921 waren Bellingen Herzog methunBerlijnse 
NovembergruppeNovembergruppe te gast geweest op de groepstentoon-
stellingg van De Onafhankelijken in het Amsterdamse 
Stedelijk.. In Oisterwijk exposeerde Belling zijn houten 
TanzerinTanzerin uit 1916 en Herzog zijn bronzen Genieren uit 
1920.""  Zadkine was de enige kunstenaar wiens inzending 
voorr de tentoonstelling van De Onafhankelijken inde 
vroegee zomer van 1926 identiek was met die in Oisterwijk, 
minuss de bronzen joueur d'accordéon die wellicht in 
Amsterdamm was verkocht. In Oisterwijk exposeerde hij 
tweee gouaches en twee beelden: Tëte d'homme (granatique) 
enn la musicienne (steen).100 Wezelaar exposeerde op zijn 
eerstee tentoonstelling twee werken: een Steenen kop waar-
meee zijn portret van GerritTuynman uit 1925 wordt 
bedoeldd (oc 10}  en een Bronzen kop, het portret van Wil 
uitt 1926 (oc 13, afb. p. 31), zijn eerste brons dat hij in Parijs 
-bijTouret,BiscegliaofRudierinn Malakoffofbij Sussein 
Arcueill  - had laten gieten.101 In tegenstelling tot het meren-
deell  van de inzendingen bood Wezelaar zijn eerste werken 
niett te koop aan. 

Ondankss het geïmproviseerde karakter van de ten-
toonstelling,, was het een sterk op de eigentijdse ontwik-
kelingenn gericht overzicht dat het Brabantse publiek kreeg 
voorgeschoteldd in die zomer van 1926, waarbij ook de 
beeldhouwkunstt zich van zijn experimentele zijde liet 
zien.. De reacties in de lokale pers - landelijk kreeg de 
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tentoonstellingg geen aandacht - betroffen bijna zonder 
uitzonderingg de schilderkunst en waren overwegend 
negatief.'Onbegrijpelijk,, bespottelijk en eigenaardig', 
warenn de adjectieven. Vooral de abstracties van Beekman, 
Mondriaan,, Ortiz, Picasso, Willin k en Zadkine moesten 
hethet ontgelden. De Tilburgsche Courant deed kond van 'de 
radeloosheidd en angsten van den modernen geest, die zijn 
steunselss heeft verloren, nu onverwoestbaar schijnende 
groothedenn en ideeën zijn ingestort'. Waardering was er 
well  voor Cantré, Chabot, Sluijters en Charley Toorop. 
Wczelaarss werk-en dat van het merendeel der beeld-
houwers-bleeff  onbesproken.102 

Uitt een brief van Zadkine blijkt niet alleen dat Wezelaar 
-inderdaad-actieff  betrokken was geweest bij de organisa-
tiee van de tentoonstelling maar ook dat hij als bemiddelaar 
optradd bij de verkoop van een beeld van Zadkine. Deze 
schreeff  in zijn karakteristiek Frans: 'Cher Ami, En rentrcnt 
dee la campagne cc matin je trouvc voire lettre et photo's. 
Less photo's me disent que 1'exp. est tres belle, memc qu'il y 
avaitt trop de sculptures pour 1'espaee et que, neanmoins, 
vouss les avez arranges avec gout. Je regrets que mes 
ceuvresn'ontt pas trouvés grace des critiques. Mais je ne 
saiss plus faire [... ] de leur gloire en general!, puisque je n'ai 
jamaiss pensé qu'a mon travail ne faisant pas de sculpture 
quii  plait aux critiques, je suis par contre tres heureuxque 
maa sculpture a plait Mr. Weigersma [sic] qui est unn homme 
dugout.. II me serabien possible si ellelui neplaira pas, je 
vouss assure. Voici pour leprix. Jelui off re eet te sculpture 
pourr 600 florins. Dernier prix. Dites lui que je voiscette 
sculpturee comme une de mes tres importantes et que elle 
existeexiste en piece unique sculcment.' Op 11 oktober infor-
meerdee Zadkine of de tentoonstelling al afgelopen was. 
'F.tess vousparvenued'en vendrequelque chose de mien-
nes?? [...] I.'Hivers'annoncebon et je voudrai avoir toute 
monn cieuvrc chez moi.' Twee dagen later, op n oktober 
1926,, schreef hij vervolgens: 'Merci pour la lettre et pour 
laa peine vraiment amicale que vous vous donnez a placer 
cettee sculpture de Zadkine. On ne peut refuser a un ama-
teurr et a un homme si charmant comme Wiegersma, dont 
j'aii  fait connaissance eet automne a Paris. Il m'a montré les 
photo'ss de sa peinture, done je suis sincerement émerveillé. 
Done,, c'est entendu. Envoyez lui la musicienne. J'en suis 
surr que elle sera Ie mieux appreciée chez Mr. Wiegersma. 
[...]]  Comme la sommede 600 florins est un minimum [...] 
permettezz moi de lui offrir une de deux gouaches que vous 
avezz exposer, ainsi en effort sera recompense d'une lac.on 
modestee lui'en entendu.' La musicienne werd zo door tussen-

komstt van Han Wezelaar verkocht aan de Brabantse platte-
landsdokter,, verzamelaar en schilder Hendrik Wiegersma 
om'eenn van de blikvangers'van zijn collectie te worden.10' 
Dee onduidelijkheid rond de eerste ontmoeting tussen de 
lateree vrienden Zadkine en Wiegersma is hiermee enigs-
zinss opgelost want die vond dus plaats in de vroege herfst 
vann 1926 in Parijs. Trait d'union was wellicht de schilder 
Ottoo van Rees, Wiegersma's eerste kunstenaarsvriend, of 
dee Russische beeldhouwt*r Kugan met wie Wiegersma in 

19244 via Van Rees in contact was gekomen. Voor die eerste 
ontmoetingg wraserin 1925 al schriftelijk contact geweest 
tussenn Zadkine en Wiegersma over de aankoop van een 
gouache.. Zijn tweede gouache kreeg Wiegersma dus in het 
najaarr van 1926 van Zadkine cadeau als bonus op de aan-
koopp van La musicienne, het beeld dat sinds 1993 in het bezit 
iss van Musée Zadkine in Parijs. 

Interessantt is ook de aanwezigheid van de Belgische 
beeldhouwerr Jozef Cantré in Oisterwijk.lu-+ Deze was zijn 
militairee dienstplicht ontlopen door in 1916 naar Nederland 
tee vluchten. Daar vestigde hij zich, evenals zijn Gentse 
stadgenotenn Frits Van den Berghe en Gustave De Smet in 
Blaricum,, waar hij in contact is gekomen met Johan Visser 
diee toen een buitenhuisje had in Eemncs en zich volophad 
gestortt in het plaatselijke artistieke leven. Diens relatie 
mett Maurits de Groot stamt ook uit deze periode. Door 
Cantré'ss kennismaking met de moderne, architectonische 
beeldhouwkunstt van de Amsterdamse School en de tech-
nn iek van de taille directe, werd de beeldhouwer in hem 
geborenn en zijn eerste expressionistische werken, die in 
stijl,, compositie en thematiekgrote verwantschap ver-
tonenn met Zadkine's plastiek, dateren van rond 1920. Vanaf 
19255 was Cantré ook betrokken bij het vooruitstrevende 
katholiekee tijdschrift De Gemeenschap en kwam hij -begin 
1926-inn contact met Wiegersma. Dein 1926 in Oisterwijk 
geëxposeerdee beeldjes uit de Damrei vonden later hun 
wregg naar Wiegersma's collectie. Gedurende zijn Neder-
landsee verblijf genoot Cantré ook als beeldhouwer enige 
bekendheidd en ontving hij een enkele opdracht voor 
bouwplastiek,, waaronder een van Johan Visser inn 1927 
vooreenn anderlandhuisje aan het Klompven,'d'Instuif'.1"'5 

Omstreekss die tijd verhuisde hij naar Oisterwijk waar hij 
hett Schildersatelier betrok en een vaste gast was van 
Hendrikk Wiegersma op Huize De Wiegerin Deurne. Daar 
verkeerdee Cantré in het vrolijke gezelschap dat in die jaren 
verderr bestond uit Kogan, Otto van Rees, Joep Nicolas, 
Zadkinee en anderen. Gebruikmakend van de amnestie-
regelingg keerde hij in 1930 naar zijn geboorteland terug. 
Mett Cantré raakte Wezelaar in de zomer van 1926 bevriend, 
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hetgeenn blijkt uit hun briefwisseling. Cantrc stuurde hem 
inn november 1926 de adressen van Masereel in Parijs en 
vann VanHeckein Brussel. In 1928 schreef hij: 'Van Hecke 
uitt Brussel geeft sinds 6 maandeneen nieuw tijdschrift uit 
"Variétés""  die heel interessant is, wel ook te Parijs te krijgen. 
[...]]  Zie je Zadkine nog? Ik hoorde van Wiegersmadathij 
eenn mooi huis heeft gekocht. Zoo iets lukt niet in Neder-
land.. Hier blijven ze steeds arm. Parijs blijf t toch nog altijd 
hett centrum.'106 

Hocc de verkoop is verlopen op de Eerste moderne tentoon-

stellingvann beeldende kunst in Oistenvijk is niet bekend, maar 
hett zal, gezien de reacties in de pers, geen vetpot zijn 
geweest.. De tentoonstelling zou voor Visser-en in diens 
kielzogg Wezelaar-nog een staartje krijgen. Het beeld Tête 

d'Hommed'Homme van Zadkine werd pas een klein jaar later bij de 
beeldhouwerr in Parijs terugbezorgd nadat Wezelaar zijn 
schoonvaderr was bijgesprongen door de douanekosten te 
betalen.. Organisator Maurits de Groot kreeg twee van zijn 
vijff  schilderijen naar eigen zeggen 'onherstelbaar bescha-
digd'' terug en werd daarbij nog gedaagd door de drukker 
vann de affiches omdat Visser de rekening niet had betaald. 
Dee rechtzaak die De Groot vervolgens in 1927 tegen Visser 
aanspande,, zou het faillissement inluiden van bouwmaat-
schappijj  Arendshoven, waarvan Wezelaar de enige aan-
deelhouderr was.lü;~ Zoals gezegd diende het Schilders-
atelierr na de tentoonstelling nog als woonhuis voor Cantré 
totdatt deze naar België terugkeerde. Daarna deed het dienst 
alss vergaderlokaal van de plaatselijke SDA p-afdeling waar-
bijj  Johan Visser zich had aangesloten. In 1933 kreeg het zijn 
bestemmingg als woonhuis van de familie en tot 1995 werd 
hett bewoond door een dochter van Visser. 

Vann Wezelaars eerste opdracht zijn slechts enkele 
onderdelenn bewaard gebleven nadat het Schildersatelier in 
19333 wras verbouwd tot woonhuis. De versiering in Franse 
kaiksteenn aan de boven- en weerszijden van de voordeur 
steldestelde een visser in een sloep voor, een verwijzing naar de 
architectt van het huis (oc 14, afb. p. 34). Aan beide zijden 
vann de deur zette de voorstelling zich voort in reliëfs met 
vissen,, die bewaard zijn gebleven na herplaatsing in het 
interieur.. Van het overige beeldhouwwerk geven alleen nog 
foto'ss een indruk. Naast de zij-ingang van het huis stak een 
steenn in Franse kalksteen, een uil voorstellend, uit de gevel. 
Voorr de beide intcrieurversieringen was gekozen voor 
zandsteen.. De sluitsteen boven de haard is waarschijnlijk 
nogg wel bewaard gebleven maar bevindt zich tussen het 
nuu verlaagde plafond van de begane grond en de vloer van 
dee bovenverdieping. Het toont een door gitaren omgeven 
Spaansee danseres, en is duidelijkgeïnspireerd op de Cata-

laansee ervaringen van 1923 en 1924. De andere steen die 
inn de achterwand van de haardnis was geplaatst, is waar-
schijnlijkk wel verloren gegaan. Het is opvallend hoezeer 
Wezclaarookinn zijn enige proeve van bouwplastiek reeds 
afweekk van de gebruikelijke plastisch-expressionistische 
stijll  die kenmerkend is voor de beeldhouwkunst van de 
Amsterdamsee School. Zijn reliëfs zijn encreux en lijken 
sterkk geïnspireerd op de schilderachtige oppervlakbehan-
dclingg met ondiepe maar scherpe lijnvoering die Zadkine 
enn Orloff toepasten in hun kubistische composities. Ook 
nogall  ongebruikelijk in de bouwplastiek uit deze jaren 
vann de Amsterdamse School is de aanwezigheid van een 
signatuur.. Een van de vissenreliëfs is rechtsonder gemerkt: 
ww '26. Het was tenslotte Wezelaars eerste opdracht. 

MontrougeMontrouge d'Art 

Vann juli 1925 tot oktober [934 zouden Han en Wil 
Wezelaarr in de zuidelijke banlieue van Parijs wonen, waar-
vann zes jaar in Montrouge, onderbroken door drie jaar in 
hett naburige Arcueil. Die banlieue, direct ten zuiden van 
Montparnasse,, werd gevormd door toen nog dorpse 
gemeentenn als Arcueil. Cachan.Gentilly en Montrouge 
waarr tussen de buitenhuisjes en moestuinen in deze jaren 
dee eerste moderne appartementenblokken verrezen. Het 
oudee Parijs barstte uit zijn voegen en veel buitenlandse 
kunstenaarss die naar de artistieke hoofdstad van de wereld 
warenn toegezogen - rond 1925 werd hun aantal op dertig-
duizendd geschat- zochten hun toevlucht tot deze voor-
stadjess met hun goedkope woon- en werkruimten. Achter 
dee inmiddels beroemde ruggen van Van Dongen, Foujita, 
Giacometti,, Kisling, Man Ray, Modigliani, Mondriaan, 
Picassoo en Zadkine verschuilen zich deze duizenden 
anoniemee kunstenaars uit alle windstreken, die ook hun 
gelukk wilden beproeven op deze paar hectaren grond in 
hett zuiden van Parijs. Han Wezelaar was daar één van en 
gedurendee zijn Parijse jaren werd het fundament van zij n 
kunstenaarschapp gelegd. 

Hett epi centrum van het Parijse - en mondiale -
kunstlevenn had zich al vóór de Eerste Wereldoorlog 
definitieff  zuidwaarts verplaatst, van Montmartrcnaar 
Montparnasse,, en beleefde zijn bloeiperiode in de jaren 
twintig.1088 Verschillende particuliere academies hadden 
hunn poorten geopend in dit 6de arrondissement, galeries 
voorr moderne kunst schoten er als paddestoelen uit de 
grondd en cafés als Le Dome, Le Parnasse, Le Petit Napoli-
tain,, Le Jockey, Le Voltaire, La Rotonde, Le Select, La 
Coupolee en de Closerie des Lilas profiteerden dagelijks van 
dee dorst, honger en eenzaamheid van de artiesten en hun 



aanverwanten.. Op particuliere academies als de Colarossi, 
dee Académie Scandinave, de Académie de la Grande 
Chaumièrcc en de Académie Ranson kon men niet alleen 
vrijj  goedkoop naar model werken, maar werd ook gedo-
ceerdd door kunstenaars van naam. Dat doceren hield 
overigenss voorr de leerlingen niet veel meer in dan 'conseil-
léss et leurs travaux suivis' zoals een advertentie uit 1932 
vann de Académie Scandinave aangeeft en het was eerder 
hethet model dan de leermeester dat aantrekkingskracht uit-
oefende.I099 In zijn memoires geeft de beeldhouwer Kees 
Schrikkerr een gedetailleerd verslag van een middag teke-
nenn op de Colarossi waar de beeldhouwer Gimond les gaf. 
Bijj  de ingang zat een conciërge aan wie entreegeld werd 
betaaldd waarvoor je een 'muntje' ontving. Er werd getekend 
vann 14.00 tot 19.00 uur: twee keer een stand van een uur, 
tweee standen van een halfuur, en dan standen van 20,10 en 
55 minuten, een systeem dat erop was toegericht de leerling 
steedss sneller te laten tekenen en de essentie van een stand 
tee laten ontdekken.110 

Dee door twee Zweedse kunstenaars in 1920 gestichte 
Académiee Scandinave was gevestigd in het Maison 
Watteauu in de rue Jules Chaplain 6 en was in de jaren 
twintig,, niet in het minst door de aanwezigheid van 
Despiauu en Frièsz, uitgegroeid tot een trefpunt van Noord-
Europesee en Franse kunstenaars. Verder bestond het 
docentencorpss hieruit toen gereputeerde kunstenaars als 
dee beeldhouwers Paul Cornet en Dejean, en de schilders 
Dufresne,Gromaire,, Kayzer en De Waroquier. De beeld-
houwerr André Mal fray en de eveneens in die jaren be-
faamdee schilder André Lhote waren verbonden aan de 
Chaumièreenn Malfray en Maillol hadden in het begin 
vann de jaren dertig hun naam ook verbonden aan de 
Académiee Ranson in de rue Joseph Barra nr. 7, waar laatst-
genoemdee zich slechts tweemaal per jaar liet zien. Nabij 
dezee academie - en later op de gang - werd op de maan-
dagenn een marchéau modèle gehouden waar de docenten 
enn andere kunstenaars hun keuze konden maken. Zonder 
modell  was je tenslotte nergens in deze jaren van het retour 
aa l'ordre, de algemene en internationale terugkeer naar het 
realismee in al zijn verscheidenheid, waaraan ook deze 
particulieree academies - indirect - een belangrijke 
bijdragee hebben geleverd. 

Galeriess voor moderne kunst openden in het inter-
bellumm op de rive gauche voor korte of langere tijd hun 
deurenn - Bonaparte, Au Nouvel Essor, Zak-maar expo-
sitiemogelijkhedenn werden ook geboden door tal van ver-
enigingenn en gelegenheidsgroepen die openbare ruimtes 
huurdenn of de wanden van cafés benutten. Het Café-Musêe 

wass een begrip in Montparnasse met als belangrijkste 
voorbeeldenn La Rotonde en deCloseriedes Lilas, beide 
aann de boulevard Montparnasse. En dan waren er nog de 
talrijkee winkels voor schildersbenodigdheden en beeld-
houwersgereedschapp en de vele werkplaatsen van brons-
enn gipsgieters, agrandisseurs en andere gespecialiseerde 
artisansartisans die hun graantje meepikten op deze bloeiende 
markt.. Met deze smeltkroes vergeleken, was de artistieke 
dynamiekk in - bijvoorbeeld - een stad als Amsterdam op 
zijnn zachtst gezegd provinciaal, maar ook wereldsteden 
alss Londen en Berlijn konden in deze jaren niet tippen aan 
Montparnasse.. Alle ingrediënten waren er voorradig om 
inn een economisch voorspoedige periode tot deze onge-
looflijk ee bloei te leiden. En er was nog iets anders. De 
Nederlandsee schilder en wereldreiziger Tjerk Bottema 
trokk in 1925 de vergelijking tussen Parijs en andere steden 
omm te concluderen: 'Maar in Parijs, ja, werken doe je daar 
ook,, en zelfs hard werken, maar daar in de éérste plaats 
leeff  je, daar adem je!'in 

Bottemaa kon het weten. Hij woonde sinds T920 in Parijs 
nadatt hij er op doorreis in 1912 zijn vrienden Jacob 
Bendien,, Dirk Filarski, Hildo Krop en John Radecker had 
bezocht.. In 1925 ging Bottema in het ateliercomplex in 
Montrouge,, aan de Route d'Orléansni, wonen, waarde 
Wezelaarss in datzelfde jaar zouden neerstrijken. Driejaar 
warenn ze naaste buren. In het vooroorlogse Parijs was 
dee Route d'Orléans de zuidwaartse voortzetting van de 
Avenuee d'Orléans waar deze Parijs verliet via de gelijkna-
migee porte. Als grote uitvalsweg-de Route Nationale 20-
scheiddee de Route d'Orléans de zuidelijke banlicue in 
eenn westelijk deel - met onder andere de gemeenten 
Montrougee en Bagneux-cneen oostelijk deel met voor-
stadjess als Gentilly, Arcueilen Cachan."2 Kees Schrikker, 
diee inn de zomer van 1930 naar Parijs kwam om daar zijn 
studiee voortt te zetten, beschreef zijn zoektocht naar woon-
enn werkruimte als volgt.'Zij [Liesjeen Kees Schrikker; hij 
schreeff  in de derde persoon] namen hun intrek in een klein 
hotelletjee op de boulevard Brunc bij de Porte d'Orléans. 
Dee gehele dag bezochten zij ateliers die zeer spaarzaam 
aangebodenn werden, verspreid over de hele stad. Wat 
zagenn zij een oude buurtjes en oude krotten en een onge-
looflijk ee misère in ongelooflijke buurten. Zij kwamen 
voorall  onder de indruk van één grote houten kast in een 
cirkell  gebouwd, drie étages hoog. In het midden een cirkel-
vormigee ruimte met een cirkelvormige trap in het centrum 
diee je bracht op een omgang waar straalsgewijze alle 
deurenn van alle appartementen op uitkwamen. Telkens 
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gingg er een deur open waardoor je dan een blik kreeg op 
eenn bohémien geval met hier en daar een ruziënde groep. 
Hett geheel maakte een onwerkelijke luidruchtige indruk 
waarr je hart bij in je schoenen zonk van de nasmaak van 
ellende.. [...] Bij Alésia en de boulevard Arago waren vele 
leukee courtjes met veel groen en gelijkvloerse ateliers die 
heell  rustig een buurtje op zich vormden.' Schrikkerging 
ookk langs bij Wezelaan 'die een mooi atelier had op de 
boulevardd Brune', zo herinnerde hij zich verkeerd."3 

Inn het ateliercomplex aan de Route d'Orléans dat rond 
eenn cour was gebouwd, raakten de Wezelaars goed bevriend 
mett hun buurman Bottema die een zeer innemend en 
sociaall  mens geweest moet zijn. Bottema exposeerde sinds 
19222 vrijwel jaarlijks met de Salon des Indépendantsen op 
dee Salon d'Automne. mammoettentoonstellingcn met vele 
honderdenn inzendingen op jaarlijks wisselende, openbare 
locatiess in Parijs. In 1923 vormde hij met de eveneens in 
Parijss werkende Matthieu WTegman en JosCroin het trio 
Laa Tulipe dat bij Galérie Artes exposeerde en het ligt voor 
dee hand dat Wezelaar via Bottema met deze schilders 
bevriendd raakte."4 De schilder ]os Croin. die door 
Wczclaarr in 1943 werd geportretteerd {oc 96), verbleef in 
dee jaren twintig en dertig langere perioden in Parijs. Hij 
schilderdee stadsgezichten a la Frièsz en De Vlaminck. Het 
wass wederom Bottema die Wezelaar introduceerde in de 
Compagniee de Peintres et Sculpteurs Protessionels, een 
verenigingg die in 1919 was opgericht 'pour Ie développe-
mentt dugoüt de 1'art moderne dans 1'esprit du public'en 
diee in cafés als La Rotonde en de Closerie de Lilas tentoon-
stellingenn organiseerde. In 1924 had Bottema reeds mee-
gedaann en op de veertiende expositie van deze vereniging 
inn 1928 exposeerden Wezelaar en hij-met 81 anderen -
hunn werk in de Brasserie Terminus aan de boulevard Brune 
nr.. 133, nabij de Porte d'Orléans. Onder de 83 kunstenaars 
diee inn de catalogus worden vermeld, vallen eigenlijk alleen 
dee namen op van Foujita, Lhote en Torrès-Garcia. De schil-
derr Edgar Parin d Aulaire was één van de exposanten op 
dezee tentoonstelling en met hem en zijn Noorse vrouw 
Ingrii  raakten de Wezelaars goed bevriend. Gezamenlijk 
schreeff  en illustreerde dit echtpaar kinderboeken waarmee 
zijj  na hun vertrek naar de Verenigde Staten veel succes 
zoudenn krijgen. Het overgrote deel van dit bonte ensemble 
exposantenn - van wie verschillende van Oost-Europese 
afkomstt - is echter in de naoorlogse periode in volstrekte 
vergetelheidd geraakt. Namen als Alexandrowitch, Biolo, 
Constantinesco,, Farkas, Glika, Konopatzky, Lebedeff, 
Wuester.. Wysskota en Ziclcnewski betekenden lange tijd 
vrijwell  niets meer tot in de jaren negentig van de twintigste 

eeuww deze sectie van de École de Paris werd opgewaardeerd 
doorr ene Fondation Landowrski, die door het ambitieuze 
Parijsee stadsdeel Boulogne-Billancourt een gloednieuw 
museumgebouww ter beschikking werd gesteld. Terwijl 
inn 1999 op de tentoonstelling Magie en Zakelijkheid in het 
Museumm voor Moderne Kunst in Arnhem een schilderes 
alsNolaa Hatterman weer triomfen ging beieven. speelde 
zichterzelfdertijdinn Frankrijk eenzelfde ontwikkeling 
vann herwaardering af waarbij -onvermijdelijk-ook 
kunstenaarss aan de vergetelheid zijn ontrukt die daar beter 
haddenn kunnen blijven. Onwetend van dit opmerkelijke 
\achkben\achkben presenteerde de schilderes Rachel Gustave-Kahn 
inn 1928 met trots haar tachtig kunstenaars in de inleiding 
vann de catalogus bij de tentoonstelling in de brasserie bij de 
Portee d'Orléans, 'entre Buffalo, centre des spons, et la Cite 
Universitaire,, palais des idees. Au milieu de cette antithese 
ill  amène, amicale et souveraine, la plastique, la transposi-
tionn de la forme et del'idée parlapeinture'. Haar inleiding, 
waarinn zij verder de loftrompet steekt over het stichtend 
werkk van de schilderen initiator van de vereniging Auguste 
Clergé,, eindigt met een profetie waaruit blijkt dat het dorp 
Montrougcinn 1928 artistieke aspiraties begon te krijgen. 
'Peut-étree bientöt dira-t-on Montrouge comme on dit 
Montparnassc,, en pensant a une sorte de Cité d'art libre, 
sonoree de propos esthétiques et après avoir tant contribué 
aa fonder Montparnassc, Clergé sera 1'initiateurde 
Montrougee d'art.'ns 

Viaa Tjerk Bottema kwamen de Wezelaars in 1926 voor het 
eerstt in contact met Lien ten Herkel-Bendien. zuster van 
dee kunstenaar Jacob Bendicn en, evenals Wil Wezelaar, 
textielkunstenares.11 xh Lien Bendicn was-na een korte 
verhoudingg met Hildo Krop - in 1915 gehuwd met Jan ten 
Herkei,, een Amsterdamse handelaar in edel- en halfedel-
stenenn en een goede bekende van Krop, Radecker, Polet 
enn andere beeldhouwers. Ten Herkels zuster Annie was 
sindss 1918 de echtgenote van John Radecker met wie de 
Wezelaarss via Lien Bendien in 1927 voor het eerst in contact 
zoudenn komen. Hun vriendschap met Lien Bendien 
wass innig in de jaren 1926-1929 toen zij volop correspon-
deerdenn en langere periodes gezamenlijk optrokken, In 
Amsterdamm woonde Lien Bendien op een appartement 
opp de hoek Kerkstraat-Vij zei straat (Kerkstraat 235), haar 
'torenkamer',, dat door de Wezelaars in deze jaren als pied 

aïerreaïerre werd gebruikt en waar ook Jacob Bendien zijn atelier 
had.. Deze bivakkeerde sinds 1923 op de nabijgelegen 
Weteringschanss 141 bij het kunstlievende echtpaar Rein 
Harrensteinn en An HarrensteiivSchrader. Rein Harrenstein 
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wass directeur van het Emma Kinderziekenhuis en het 
verhaall  wil dat hij iedere dag tien jenevers achterover sloeg 
alvorenss naar huis te gaan waar zijn vrouw en de 'geadop-
teerde'' Jacob Bendien koortsachtig werkten aan hun 
gezamenlijkee publicatie die in 1935, twee jaar na Bendiens 
overlijden,, zou verschijnen onder de titel Richtingen in de 

hedendaagschehedendaagsche schilderkunst. In haar correspondentie met 
dee Wezelaars rept Lien Bendien zo nu en dan van het 
schrijversduoo dat weer eens een hele nacht had doorge-
werkt.. Ook de Berlijnse kunst- en bonthandelaar Paul 
Citroenn was in die jaren kind aan huis bij de Harrensteins 
alss hij uit Berlijn over was en ook hij koesterde de wens 
eenn overzichtswerk te schrijven, hetgeen in 1931 zou leiden 
tott zijn Palet. Een boek gewijd aan de hedendaagsche Neder-

landschelandsche schilderkunst. Citroens fotoportretten uit circa 1930 
vann Jacob Bendien, Wim en Nel Oepts, John Radecker 
-- die korte tijd op Weteringschans 105 woonde -, Gerrit 
Rietveld,, Charles Roelofsz en Care) Willin k geven fraai 
vormm aan het kunstenaarsgezelschap dat het gastvrije huis 
aann de Weteringschans in de tweede helft van de jaren 
twintigg frequenteerde. Charley Toorop speelde een cen-
tralee rol in dit gezelschap en het was in haar woning aan 
deLeidsegrachtdatopp 13 december 192Ó dooreen aantal 
vann deze kunstenaars AS B (Architectuur Schilderwerk 
Beeldhouwwerk)) werd opgericht, een vrijwel ongeorga-
niseerdee vereniging die inn 1928 en 1929 zou exposeren in 
hethet Stedelijk."7 Wezelaar moet de Harrensteins ook ver-
schillendee malen hebben ontmoet, al was het maar om 
bijj  hen de sleutel van Lien Bendiens torenkamer op te 
halen.. In een brief uit 1928 schreef Lien Bendien aan Han 
enn Wil Wezelaar: 'Ik vond 't zoo prettig te hooren van An 
Harrensteinn en ook van Jaap [Jacob BendienJ,datzij echt 
hooptenn dat julli e in Holland zouden komen wonen. Wil 
dachtt vroeger volgens mijn verhalen dat zoo iemand als 
A.H.. niks om jullie zou geven, maar dat had je erg mis 
Wil.'1'88 Citroen ging in 1928 na zijn definitieve vestiging in 
Nederlandd het atelier van zijn vriend Jacob Bendien delen. 
Opp 18 december 1929 trouwde hij met Lien Bendien waarna 
zee in 1935 Amsterdam voorgoed verlieten en het contact 
tussenn Lien Bendien en de Wezelaars min of meer werd 
verbroken.119 9 

Inn de jaren van vriendschap met de Wezelaars liep Lien 
Bendienn met haar ziel onderde arm. Haar huwelijk met de 
paranoïdee Ten Herkei was met diens zelfmoord in 1924 
dramatischh geëindigd en de romance die was opgebloeid 
tussenn haar en de immer met zijn werk tobbende Radecker 
hadd de zaak er niet eenvoudiger op gemaakt. Ze zocht haar 
toevluchtt afwisselend bij de Harrensteins in Amsterdam 

enn bij de vaderlijke Tjerk Bottema in Parijs die de jonge 
weduwee verafgoodde en - volgens de overlevering -
speciaall  voor haar én eigenhandig een huisje had gebouwd 
inn Cachan, pal tegen de muur van het oude citadel. Daar 
trokkenn Bottema en Bendien in de loop van 1928 gezamen-
lij kk in.120 In het voorjaar en de zomer van 1927 verbleef 
Lienn Bendien drie maanden bij de Wezelaars die in maart 
vann dat jaar waren afgereisd naar Campagne de la Valette, 
eenn gehucht nabij het plaatsje Les Arcs dat landinwaarts 
dee punt van de driehoek vormt tussen Saint-Tropez en 
Canness aan de Cöte d'Azur. Daarwoonden ze in een huisje 
vann ene'Monsieur Truc'en ontvingen die zomen naast 
Lienn Bendien, oude bekenden als René en Lily Genieys, 
Joopp ter Veer, Henk Mastenbroeken zijn Noorse vrouw 
Gunvorr Fjeldsgaard, en Joy M. Dhumé, een Indiase student 
diee in Parijs Sanskriet studeerde en enige jaren later een 
docentschapp in Cambridge zou verkiezen boven een hoge 
regeringspositiee in Bombay. In 1928 aanvaardde hij alsnog 
eenn belangrijke positie bij de League of Nations in Génève 
waarnaa het contact met Han Wezelaar in 1929 eindigde.121 

Dhuméé bracht op verzoek van Han Wezelaar niet alleen 
eenn nieuwe pijp en schetsboekjes (George's Cahiers) mee 
naarr Les Arcs maar ook de eerste nummers van het in 1926 
gelanceerdee tijdschrift Cahiers d Art van de bekende Franse 
kunsthandelaarr en -criticus Christian Zervos. 

Dee eerste ontmoeting met John en Annie Radecker 
vondd waarschijnlijk in 1927 plaats in Les Arcs waar deze 
hunn schoonzus Lien Bendien op een dag in juni kwamen 
ophalenn om gezamenlijk verder naar Italië te reizen. 
Enkelee foto's getuigen van dit bezoek. In de schaduw van 
eenn rieten overkapping nipt het gezelschap aan de thee. 
Johnn Radecker heeft voor de gelegenheid een fraaie blazer 
aangetrokken.. Lien Bendien schreef enige tijd later vanuit 
Parijss aan Wil en Han Wezelaar: 'Ikkan zoo begrijpen hoe 
goedenn rustig't voor julli e zijn zal weer eens samen te zijn. 
Alss ik aan julli e denk, zie ik julli e altijd met z'n tweetjes 
zittenn in't prieel, ieder met zijn pijpje:122 Maar voor Han 
Wezeiaarr waren het zware tijden. Hij werd geplaagd door 
aanvallenn van astma en kreeg daar bovenop nog eens para-
tyfuss die hij bij een bezoek aan Marseille had opgelopen.12^ 
Lienn Bendien schreef in augustus 1927 aan haar vriendin: 
'Ikk begrijp zoo Wil, hoe moeilijk 't ook vaak voor jou is. 
Jee staat er zoo machteloos tegenover. Als Han nou maar 
niett te moedeloos wordt. Jullie zijn nog zoo jong, en er 
kann nog zooveel in julli e leven komen.'124 En ook uit een 
brieff  van Joop ter Veer blijkt dat Wezelaar geestelijk zwaar 
gebuktt ging onder zijn kwalen. Hij beschouwde het als tijd-
verliess in zijn ernstig streven iets in de kunst te bereiken 
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enn Ter Veer trachtte dat streven van zijn vriend enigszins 
tee relativeren. In het najaar van 1927 was Wezelaar 
inmiddelss toch zo aangesterkt dat zij in oktober hun 
geplandee autotocht door Noord-Italië konden onderne-
men.. Twee grote plakboeken met ansichtkaarten en foto's 
vormenn de neerslag van de reis die liep over Ventimiglia, 
Genua,, Florence, Ravenna, Bologna, Parma, om over 
Genuaa en Ventimiglia naar Les Arcs terug te keren.̂  In 
novemberr 1927 keerden de Wezelaars na een afwezigheid 
vann bijna negen maanden in Parijs terug. 

Hett merendeel van Wezelaars werk uit 1927-7 stuks 
groot-zall  in Les Arcs zijn ontstaan: het staande Vrouwelijk 

naaktnaakt in terracotta {oc 16, afb. p. 45), de Haan en de Hen 
inn gips (oc 17 en 18), de Franse boer (oc 19, afb. p. 35) en de 
kopp van Wil Wezel aar-Visser (oc 20, afb. p. 34), beide in coro-
mandelhoutt gesneden, de kop van de Italiaanse boerin in 
terracottaa (oc 21, afb. p. 48}  en de karikaturale kop in mini-
formaatt van de Franse generaal (oc 22, afb. p. 48) die later in 
bronss is gegoten. Dat Lien Bendienin de zomer van 1927 
voorr Wezelaar heeft geposeerd, blijkt alleen nog uit haar 
brieff  van 2 oktober 1927 waarin zij informeert: 'Hoe is 't 
mett mijn beeltenis afgelopen Han? Heb je er nog wat aan 
veranderd?? en is 't nog naar je zin geworden, of deed je er 
nietss meer aan?'126 

Nadatt Zadkine in zijn brief van 5 april 1927 al enthou-
siastt had gereageerd op de kop van Gerrit Tuynman (oc 10) 
uitt [925 en het staande Vrouwelijk naakt (oc 16, afb. p. 45) uit 
1927,, was het in januari 1928 aan een andere leermeester om 
zijnn mening te geven. Johan Polet bezocht de Wezelaars in 
januarii  1928 en moet zich lovend hebben uitgelaten over 
hett werk van zijn ouddeerling. Johan Visser schreef op 
244 januari 1928 aan zijn schoonzoon: 'De waardering van 
Polett is zeer te respecteeren. Proficiat hiermee.' En Genieys 
schreeff  kort daarna:'Lejugement de). Polet - que vous 
mee confiez - me fait plaisir, tres plaisir.'12^ Gezamenlijk 
brachtenn Wezelaar en Polet een bezoek aan Brancusi in 
dienss atelier in de impasse Ronsin 11. 'We zien ze voor ons', 
schreeff  Esser in 1980.'de grote onbehouwen Hollanderen 
dee magere jonge Wezelaar met zijn fijne bleke gezicht 
omrandd dooreen baardje, staande in dat wonderbaarlijke 
blankee atelier. De grote meester zelf in een onberispelijke 
wittee boerenkiel op een gele sofa met naast zich een hele 
mooiee dame.'128 Deze sfeerbeschrijving, die wellicht enigs-
zinss is gekleurd door Essers eigen bezoek aan Brancusi in 
19477 toen deze inmiddels een levende legende was120, krijgt 
eenn feitelijk vervolg door Wezelaars eigen woorden: 'Zijn 
[Brancusi's]]  werk bewonderde ik erg omdat het, hoe geab-

straheerdd ook, toch van binnen uit een sterk leven bezat. 
Brancusii  zei mij toen: "lei on dit que je suis un abstrait, 
maiss je suis un réaliste profond'ï'-iU 

Zoalss gezegd kreeg Wezelaar via Bottema in 1928 de 
gelegenheidd voorde twrcede maal te exposeren. Met 82 
anderen,, verenigd in de hierboven genoemde Compagnie 
dee Peintres et Sculpteurs Professionels vulde hij van juni 
tott oktober mede de ruimtes van Brasserie Terminus aan 
dee Boulevard Brune. Van een kwart van de kunstenaars 
werdd in de catalogus een werk afgebeeld en onder hen 
warenn ook Bottema en Wezelaar, wiens Vrouwelijk naakt 

(occ 16, afb. p. 45) uit 1927 werd getoond. Dat hij ook hier 
loff  oogstte met zijn werk, mag blijken uit het feit dat de 
Duitsee beeldhouwer Ewald Mataré hem uitnodigde om 
alss gast mee te exposeren met de Novembergruppe in Berlijn. 
Beduusdd maar resoluutt sloeg de jonge beeldhouwer deze 
uitnodigingg af, onzeker en ontevreden als hijzelf nog was 
overr zijn prestaties.131 

Nadatt de Wezelaars in april 1928 waren verhuisd van het 
vochtigee atelier aan de Route d'Orléans naar de Avenue 
Laplacee 33, in het naburige Arcueil, werd de rest van het 
jaarr overschaduwd door de financiële beslommeringen 
waarinn Wezelaar door zijn schoonvader terecht was 
gekomen,, én door de snelle geestelijke aftakeling van zijn 
vriendd Genieys. Nadat Wezelaar op 16 mei in Haarlem door 
notariss Wildschut en vermogensbeheerder Crommelin 
wass ingelicht over de zorgelijke staat van zijn financiën, 
werdd op ig mei een bespreking belegd ten huize van Johan 
Visserr in Oisterwijk. Uit het door Wildschut opgestelde 
verslagg komt niet alleen naar voren met welk een opportu-
nismee en improvisatietalent Visser zijn door Wezelaar 
gefinancierdee kaartenhuis in stand had gehouden, maar 
ookk dat de vonken ervan af moeten zijn gevlogen in het 
Schildersatelierr aan het Klompven. Vader Visser piekerde 
err niet over'bij al de moeiten, kromme sprongen en caprio-
lenn die hij al had moeten uithalen om de boel voor elkaar 
tee houden [...] om naarde wenschen van anderen te gaan 
handelen'enn voelde zich alles behalve schuldig aan het 
dreigendee faillissement van zijn schoonzoon. Wezelaar 
opp zijn beurt beklaagde zich erover dat zijn herhaalde 
verzoekenn om informatie steeds op de irritatie van zijn 
schoonvaderr waren gestuit. Crommelin merkte op dat het 
kapitaall  snel inteerde en dat, aangezien 'de heer Wezelaar 
eenn werkkring gekozen [heeft] die hem geen inkomen 
oplevert'' hij binnen afzienbare tijd naar zijn maandgeld 
vann ƒ500,-kon fluiten.'waarbij den heer Crommelin 
nogg eens duidelijk naar voren bracht de grondslag van 



dee bemoeiingen van hem enden heer Wildschut voor 
H.. Wezelaar, die als kleine jongen zijn blinde vader al naar 
hethet kantoor van de firma Crommelin en Bouwmeester 
geleidde;; die jong wees werd, geen zakelijke opvoeding 
off  werkkring kreeg en wiens vaderen moeder beiden den 
heerenn Crommelin en Wildschut om steun voor hun zoon 
haddenn verzocht'. De conclusie was duidelijk: Vissers 
bouwmaatschappijj  moest zo snel mogelijk worden geli-
quideerd,, desnoods met verlies.15'2 De onverbeterlijke 
Visserr schreef op 12 juni 1928 aan zijn schoonzoon dat 
hijj  bezorgd was over het rapport wraaraan Wildschut de 
laatstee hand legde en dat hij van Wezelaar verwachtte 
'orderr te geven dat Wildschut dit gemier staakt of mij 
inn kennis stelt wat de bedoeling daarvan is, nogmaals 
ikwenschh niet langer door hem verdacht gemaakt te 
worden'.1""  Kort daarop werd Vissers faillissement uit-
gesprokenn en het contact tussen Wezelaar en Visser tot 
hett minimum teruggebracht. 

Namenss Lily Genieys ging Wezelaarr zich eind 1928 
inzettenn voorde opname van Genieys, wiens achtervol-
gingsangstt steeds ernstiger vormen ging aannemen. In 
augustuss 1924 was de vriendschap al eensom onverklaar-
baree redenen verbroken geweest om echter in de loop van 
19277 weer op te leven. Onder degenen aan wie Genieys zijn 
proefschriftt in dat jaar opdroeg, behoorden zijn vrienden 
Werth,, Berthold-Mahn en 'Will y et Han Wezelaar'. Maar 
inn de loop van 1928 verklaarde hij zijn directe omgeving 
dee oorlog en spoorde in wanhoop kriskras door het land. 
Nadatt Genieys zijn vrouw had bedreigd met een mes en 
plannenn maakte om Werth te vermoorden, wist Wezelaar 
inn het voorjaar van 1929 een oude vriend van Genieys, een 
artss in Lyon, te overreden deze in observatie te nemen. In 
19300 werd Genieys voorgoed opgesloten in het gesticht van 
Limoux,, nabij Carcassonne, waar zijn vrouw hem af en toe 
dooreenn klein venster kwam bespieden. In de zomer van 
19299 verbleef zij drie weken bij de Wczelaars in Westkapelle 
enn ook nadien zouden zij geregeld contact onderhouden. 
Wezelaarss grote betrokkenheid bij deze episode in het 
levenn van de ongelukkige Genieys geeft niet alleen aan hoe 
hechtt hun vriendschap is geweest maar ook hoe belangrijk 
dee intellectuele, kunstlievcnde arts was in dit stadium van 
Wezelaarss loopbaan. 

Uitt 1928 dateert aantoonbaar slechts een vijftal werken 
-- drie figuurstudies in gips (oc 23, 24, 25), een masker in 
terracottaa {oc 27, afb. p. 48}  en een grote uil in teakhout 
(occ 26) -waarvan alleen het houten beeld bewaard is 
gebleven.. De figuurstudies in gips, waarvan helaas alleen 

nogg foto's getuigen, doen in hun bewegelijkheid en aan-
trekkelijke,, vrije benadering sterk aan de kleinplastiek van 
Matissee denken. Wezelaars zwakke gezondheid, de finan-
ciëlee beslommeringen met zijn schoonvader en de onder-
gangg van vriend Genieys hadden hem ongedurig gemaakt 
enn hij was duidelijk op zoek naar nieuwe uitdagingen. Al in 
dee door ziekten geplaagde zomer van 192-in Les Arcs had 
Wezelaarr zijn vriend Henk Mastenbroek in Berlijn -daar 
werkzaamm bij Bruno Taut -op pad gestuurd om geschikte 
atelierruimtee te zoeken.154 Begin januari 1928 moet er 
sprakee zijn geweest van terugkeer van de Wczelaars naar 
Nederlandd want in de correspondentie met Lien Bendien 
werdd dit met instemming begroet - zoals hierboven reeds 
geciteerd-doorr An Harrenstein en Jacob Bendien. Ln 
nadatt 1928 en de eerste maanden van 1929 grotendeels in 
beslagg waren genomen door het conflict met Visser en de 
kwestiee Genieys, noteerde Wezelaar op 1; april 1929 tijdens 
eenn verblijf in Amsterdam: 'ln ieder geval geloof ik wel 
datt we bezig zijn als een aap in Artis te verkwijnen daar 
inn Parijs en buiten net zo. Holland maakt rijker indruk, 
gezond.. We moeten gauw naar Zeeland. Toevallig gaat 
Charleyy T. ook naar Westkapelle.'1^ 

Ongetwijfeldd was het in de kring van de Harrensteins 
geweestt dat Wezelaar in contact was gekomen met Charley 
Toorop,, die zich in 1929 ook aan de zuidrand van Parijs 
vestigde,, in de Vill a Brune. Zoals gezegd was het waar-
schijnlijkk Lien Bendien die in de zomer van 1927 Wezelaar 
enn John Radecker met elkaar in contact heeft gebracht, al 
kann niet worden uitgesloten dat zij elkaar al in het voorjaar 
vann 1925 hebben ontmoet toen Radecker aan Staals pavil-
joenn voorde Exposition Internationale werkte. Gedurende 
datt verblijf gaf Radecker in zijn berichten aan het thuis-
frontt te kennen liever niet met de andere landgenoten die 
daarr werkten, op te trekken - 'Ze geven me zoo weinig' -
maarr wel met Parijse Nederlanders als Mondriaan, 
Matthieuu Wiegman en Tjerk Bottema, 'menschen waar 
ikk voor voel'.156 Wezelaar en Bottema waren in datzelfde 
jaarr eikaars buren geworden aan de Route d'Orléans. 
Nadatt Radecker in juni 1927 de Wezelaars in Les Arcs had 
bezocht,, was er in ieder geval sindsdien sprake van een 
groeiendd vriendschappelijk contact. Rond de jaarwisseling 
vann 1927/1928 logeerden de Wezelaars in de 'torenkamer' 
vann Lien Bendien aan de Vijzelstraat en bezochten zij de 
Radeckerss die dichtbij woonden, op de Weteringschans 
105.. Zijn eerste brief aan Wczelaar schreef Radecker op 
277 november 1928 waarin hij melding maakte van het 
success van Polet opeen tentoonstelling-ondersteund 
doorr een paar meegestuurde krantenknipsels - om te 



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

dee sleutel daalden Willem en gezin via het Carrefourde 
laa Vaehe Noir, genoemd naar het café aldaar met een 
grotee geschilderde koe op de gevel, af naar het huis van 
dee Wrezelaars aan de Avenue Laplace. 'Nous sommes 
arrivéss dans Ie fond decettecour, laoü nousdevions rester 
troiss mois pour garderun chat, un gros chat noir qui était 
fortt gentil. [... ] Il y a vak un coquet appartement avec les 
chambress a coucher en haut. Il fallait monter par un petit 
escalierr en chêne avec une loggia qui donnait sur 1'atelier. 
[.... ] L'atelier était immense. Dans ce grand atelier il y avait 
dess tas de sculptures plus cmmerdantes 1'une que 1'autre. 
111 yen avait un tasqu'il fallait mouillerparce que lui.Han 
Wezelaar,, n'avait pas pu achever. Il fallait toujours arroser 
soigneusementt les linges pour nee pas qu'elles se dessèchent 
ett qu'il ne les trouve pas toutes craquelées a son retour. 
Touss les matins on n'arrosait pas les plant.es mais les sculp-
tures,, des projets qui étaient fait en terre glaise.'̂  

Naa dat eerste verblijf zou Willem Radecker een jaar 
laterr naar Parijs terugkeren om er zich met zijn gezin 
voorlopigg te vestigen. Eind 1933 kon hij met zijn gezin het 
appartementt in Montrouge betrekken dat de naaste buren 
vann Wezelaar, de Deense beeldhouwer Eickhoff en diens 
vrouw,, hadden bewoond. Max Raedecker zou zelfs voor-
goedd in Frankrijkblijven en zich met zijn Franse vrouw 
naa de oorlog vestigen in het vermaarde ateliercomplex 
Laa Ruche waar in het begin van de twintigste eeuw Chagall, 
Kogan,, Modigliani,Zadkineen andere kunstenaars hun 
loopbaann waren begonnen. In zijn smakelijke herinne-
ringenn over de Nederlandse kunstenaarskolonie die zich 
rondd 1930 in de omgeving van de Porte d'Orléans ophield, 
passerenn vele bekenden de revue: Charley Toorop met 
zoonss en amant Joris Ivens, Tjerk Bottcma en 'sa belle 
Lientje;; Christusfiguur Laurens van Kuik die inn bittere 
armoedee voorttobte in Gentilly, waar de plaatselijke 
mosterdfabriekzijnn eeuwige azijngeur verspreidde. 
Maxx Raedecker noemt ook de schilderes Jo Roer die de 
Radeckerss was nagcreisd, woondeen werkte in het com-
plexx aan de Route d'Orléans ui maar zich in Noord-Afrika 
naa verhoudingen met -jawel - Van Herwijnen en met 
tweee matrozen die bij buurman Krishnamurti inwoonden. 
OndejohnOndejohn woonde daar ook maar werkte in een atelier 
elderss waar hij kleine beeldjes maakte, 'slap en vaag, en 
datt opeen moment dat Maillol er was!', aldus neef Max. 
Enn verder Adriaan Lubbers. Jos Croin, Gerard Hordijk en 
velee anderen die ook met de Wezelaars in contact stonden. 

Hanenn Wil Wezelaar spelen echtereen onopvallende 
roll  in de histoires scandakuses van Max Raedecker en het 
iss duidelijk dat zij niet direct tot deze artistieke bohème 
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behoorden.. Wezelaars aanvankelijke, havelaariaanse 
bewonderingg voor de profetische maar lijdende kunste-
naarr had langzamerhand plaatsgemaakt voor een zekere 
weerzinn die natuurlijk was gevoed door zijn ervaringen 
mett Van Herwijnen, vader Visser en ook Henk 
Mastenbroek,, die onder het mom van hun groot maar 
onbegrepenn kunstenaarsschap zijn vermogen hadden 
geplunderd.. Het lijk t wel of de zoon van de gedistingeerde 
enn erudiete Matthijs Wezelaar zo tegen 1930 in zijn ware 
gedaantee begon te groeien. Dat zijn vrouw hun huis wel tot 
eenn zoete inval van passerende landgenoten wilde maken, 
gingg hem dan ook steeds meer ergeren en zou op den duur 
gaann leiden tot een zekere verwijdering tussen beide echte-
lieden.. Het toeval wilde bovendien dat Wezelaar in 1930 via 
zijnn Franse vrienden in contact kwam met enkele buiten-
landsee kunstenaars, bij wie hij zich wèl thuis voelde. 

Inn de maanden juni, juli en augustus 1929 logeerden de 
Wezelaarss in Westkapelle, in hotel Kasteel van Batavia, 
waarr zij ook Charley Toorop ontmoetten. Het langdurige 
verblijff  op Walcheren inspireerde Wezelaar tot een 
omvangrijkk aantal getekende schetsen van de plaatselijke 
bevolkingg die hij vanaf dat najaar in zijn atelier in Arcueil 
zouu uitwerken in een tiental plastieken waarvan de laatste 
nogg in 1931 werden voltooid. Deze groep omvat vier kleine 
figuurstudiess van Zeeuwse boeren - staand, zittend, 
pijpstoppendd —, een kop van een Zeeuwse boerenjongen, 

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