
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Wezelaar statuaire

Teeuwisse, J.B.J.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Teeuwisse, J. B. J. (2004). Wezelaar statuaire. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen
beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/wezelaar-statuaire(eb48563a-5066-4bda-85cb-94f292831c49).html


Ill  faut faire blond 

Dee tweede en laatste Franse periode van Wezelaar, zijn ontmoeting 

mett de Deense beeldhouwer Fischer die hem in de ban bracht van het 

modernee classicisme, zijn entree in Fischers internationale vrienden-

kringg en de ontvangst in Parijs en Amsterdam van zijn vroegste werk 

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



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

tt streven naar harmonie en de afstandelijke, formalis-
tischetische benadering van deze beeldhouwkunst spoorden 
volkomenn met de mentaliteit van de bedachtzame jonge 
kunstenaarr en estheet die zich in de Latijnse wereld voelde 
alss een vis in het water. Het is verleidelijk te bedenken hoe 

Wezelaarss werk zich ontwikkeld zou hebben als Fischer 
niett op zijn pad was gekomen. Door zijn besluit in Parijs te 
blijvenn zette hij niettemin definitief een punt achter de 
expressionistischee fase in zijn oeuvre. In 1931 bekrachtigde 
Wezelaarr zijn besluit door een stukje grond in Arcueil te 
kopenn waarvoor vriend Henk Mastenbroek een atelier in 
Nieuw-Zakelijkee stijl ont wierp.6 

'Nieuw-Zakelijk'' was ook de transformatie die 
Wezelaarr zelf onderging en die een terugkeer naar zijn 
rootsroots betekende. Hij schoor zijn baardje af en stak zich 
-voorgoed-inn het pak. Een foto uit 1933 toont Wezela ar 
opp atelicrbezoek in Amsterdam bij John Radecker: twee 
gesoigneerdee heren die het bohémienschap definitief 
achterr zich hebben gelaten. Picasso was de eerste geweest 
die,, toen het grote geld zich aankondigde, zijn oude plunje 
hadd verruild voor een glimmend kostuum en een auto met 
chauffeurr aanschafte. Zo ver gingen de Nederlandse beeld-
houwerss niet maar de algemene 'verburgerlijking', als blijk 
vann maatschappelijke erkenning, deed wel degelijk zijn 
intredee in hun kringen in de jaren dertig. Zo stond Hildo 
Kropp bekend om zijn poenige kledij. De'man van steen' 
hadd een voorkeur voor zijden sjaals en gleufhocden. 

Denenn in Parijs 

VlaVla Fischer trad Wezelaar toe tot de samenscholing 
vann buitenlandse kunstenaars in Parijs die zich, samen met 
eenn aantal van de avantgardisten van weleer, liet bekoren 
doorr het internationaal snel om zich heen grijpende retour a 

1'ordreJ1'ordreJ Die zogenaamde École de Paris kende een omvang-
rijkk Scandinavisch contingent met een sterk Deens accent. 
Dee moderne Deense kunst was vrijwel geheel op het Franse 
voorbeeldd geïnspireerd. Bijna alle Deense kunstenaars die 
geborenn waren in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw,, studeerden wel enige tijd in Parijs, terwijl in eigen 
landd uitgebreide collecties moderne Franse kunst werden 
aangelegd.88 De vroege Deense verafgoding van de Franse 
impressionistenn en hun opvolgers is wel verklaard door de 
sterkee naturalistische inslag van de Denen en hun instinc-
tievee afkeer van 'al te grote buitennissigheden en hoog-
dravendee bravadas', hun afkeer van sentimentaliteit en 
hethet banaal blootleggen van gevoelens.'De door de geest 
vann het classicisme gestelde eisen van rustige plasticiteit 
enn bezadigde harmonie, zijn door alle tijden heen bij de 
Deensee sculptuur te bespeuren als een rode draad', aldus 
dee catalogus uit 1948 bij een tentoonstelling over moderne 
Deensee kunst in het Haags Gemeentemuseum.9 Van de 
vóórr 1900 geboren generaties was Kai Nielsen het grootste 
talentt te midden van beeldhouwers als Gerhard Henning, 



Ejnarr Utzon-Frank en Henrick Starcke. Een specialee groep 
vormdenn Adam Fischer, Gottfred Eickhoff en Astrid Noack 
'voorr wie gedeeltelijk het cubisme met zijn constructieve 
eisen,, gedeeltelijk de vaste, strakke vormentaal van Maillol ' 
eenn afdoende rol had gespeeld. De expressionistische 
tegenhangerr werd gevormd door beeldhouwers als Ui f 
Rasmussen,, Robert Jacobsen en Henry Heerup. 

Wezclaarss ontmoeting met Fischer heeft ertoe geleid 
datt er langere tijd sprake is geweest van een speciale relatie 
tussenn de Deense en de Nederlandse beeldhouwkunst. 
Naa de oorlog introduceerde Wezelaar verschillende van 
zijnn Hollandse collega's bij zijn Deense vrienden en bracht 
hijj  de moderne Deense beeldhouwkunst onder de aan-
dachtt van de Nederlandse musea, wat heeft geleid tot ten-
toonstellingenn en aankopen. Voor Wezelaar persoonlijk 
warenn de gevolgen verstrekkender. Hij noemde Fischer 
zijnn 'vader' en Eickhoff zijn 'broer' en met beiden zou hij 
naa zijn terugkeer in Nederland een intensieve correspon-
dentiee onderhouden waarin de voortgang van het eigen 
werk,, de opdrachten en de tentoonstellingen uitvoerig 
werdenn besproken.10 Rond i960 werden W^ezelaar, 
Eickhofff  en Fischer brothers in arms in de internationale 
strijdd die woedde tussen de figuratieven en de abstracten. 
Watt deze Deens-Nederlandse alliantie staalde was het 
heiligee geloof in hun beeldhouwkunst die wortelde in de 
gemeenschappelijkee artistieke vorming in Parijs. 

Adamm Fischer, van eenvoudige komaf en een overtuigd 
socialist,, was rond 1910 aan de academie van Kopenhagen 
opgeleidd tot schilder." In 1913 kreeg hij een studiebeurs en 
vertrokk naar Parijsom daar twintig jaar te blijven. Op de 
Academiee Moderne van de schilder André Lhote raakte hij 
bevriendd met de Deense Ellen Kragh, die daarvoor aan de 
Académiee Ranson bij Maurice Denis had gestudeerd, en 
mett de Mexicaanse, eveneens ideologisch bevlogen schil-
derr Diego Rivera. In 1915 trouwden Adam Fischer en Ellen 
Kraghh en een jaar later vestigden zij zich in een oude vill a 
mett groot atelier in het landelijke Arcueil, aan de Avenue 
Docteurr Durand 17. Fischer exposeerde zijn beeldhouw-
werkk voor het eerstin 1918 in de galerie van Eugène Blot, 
tezamenn met zijn schildersvrienden Corneau en Rivera 
enn de beeldhouwer Paul Cornet. Vanaf 1919 exposeerde 
hijj  mee als lid van deSalond'Automneen vanaf 1922 
mett de vooraanstaande Deense kunstenaarsvereniging 
Gronningenn die in 1915 was opgericht. Met Corneau, 
Cornett en de schilder Étienne Bouchaud exposeerde 
Fischerr in 1924 op de Frans-Scandinavische tentoonstelling 
inn het illustere Maison Watteau, hoofdkwartier van de 
Académiee Scandinave en de L'Association des Artistes 

Scandinavess en tevens podium voor de illustere bal 

masquéesmasquées van Foujita en diens Montparnasse-groupit~5.i: 

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

Fischerr deed in Deense kunsttijdschriften als Klingen 

enKunstbladetenKunstbladet verslag van zijn Parijse ervaringen en de 
standd van de moderne Franse beeldhouwkunst.'-+ Als 
beeldhouwerr was hij autodidact en in Parijs ontwikkelde 
hijj  een enigszins anecdotische, kubo-expressionistische 
stijll  die aan overtuiging verloor na zijn kennismaking met 
Despiauu in 1920. Toen Fischer in 1923 door Cornet werd 
geïntroduceerdd bij Maillol werd zijn interesse voorde 
classicistischee kunst gewekt en een jaar later ging hij al op 
bedevaartt naar Griekenland. Op voorspraak van Maillol 
bezochtt hij in het Frans-Catalaanse Céret Manolo wiens 
bargoenss classicisme Fischer bijzonder aansprak. Manolo 
werdd een huisvriend maar ook de relatie met Maillol was 
vriendschappelijk,, getuige de litho's met opdracht die 
Fischerr van Maillol kreeg. Fischer maakte er een gewoonte 
vann leerlingen en collega's mee te nemen naar Marly-le-Roi 
enn zo kregen Eickhoff, Noack, Leplae en Wezelaarde 
gelegenheidd om de oude meester in zijn zomerverblijf te 
bezoeken.'ja',, vertelde Wezelaar in 1980 aan Esser, 'en toen 
namm Fischer mij mee op een dag naar Marly-le-Roi waar 
Mailloll  zomers werkte. Een verveloos huis, verwaarloosde 
tuin,, waar Maillol met hel lichte ogen, de lange baard voor-
uitt priemend op lange ooievaarsbenen kaarsrecht rond-
staptee door het hoge gras. Het atelier, een houten keet met 
eenn afdak waar hij buiten kon staan hakken - en dan al die 
beelden.'J>> Na de Griekse reis zou de Mediterranée Fischers 
inspiratiebronn blijven. In 1931 werkte hij langere tijd op 
Mallorca,inn 1933 in Algiers en ook na zijn vestiging in 
Denemarkenn bleven de landen rond de Middellandse Zee 
zijnn reisdoel. Fischer deelde Maillols voorkeur voor zwaar-
gebouwdee vrouwelijke modellen die hij in klare en plas-
tischee vormen weergaf. De sfeer van deze, meestal in 
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gekleurdee terracotta uitgevoerde, figurale plastiek is die 
vann pastorale rust, aardse stabiliteit en een eeuwigheid die 
eerderr boers dan verheven aandoet. Eind 1933 keerden de 
Fischerss terug naar Denemarken waar ze zich in de directe 
omgevingg van Kopenhagen vestigden, in Charlottenlund 
inn een door architect Georg Jacobsen in Nieuw-Zakelijke 
stijll  ontworpen huis alwaar Ellen Fischer de rest van haar 
levenn een diepe heimwee bleef koesteren naarde Parijse 
jaren.. 'Je crois que ce qui manque dans les pays du nord 
c'cstt la volupté'. schreef ze in 1934 aan de Wezelaars.16 

Directt na zijn terugkeer werd Fischers werk aangekocht 
doorr de grote musea en werden hem eervolle opdrachten 
verleend.. In 1936 verscheen zijn eerste monografie. Fischer 
exposeerdee jaarlijks met Gronningen en vertegenwoor-
digdee zijn land in verschillende internationale organisaties 
alss de Unesco. Zijn kring van intimi bleef echter beperkt 
tott het handjevol vrienden uit de Parijse tijd en het is 
opvallendd hoe saamhorig maar ook hoe geïsoleerd de 
driee 'Franse Denen' - Fischer, Eickhoff en Noack - na hun 
terugkeerr bleven optrekken. Veel sterker dan met de eigen 
collega'ss was het contact met hun vrienden en geesverwan-
tenn van weleer: Osoufen Cornet in Parijs, Leplaein Brussel 
enn Wezclaar in Amsterdam. In 1963 schreef Wezelaar 
aann Fischer: 'Tu as guide, Adam, mes premiers pas dans 
cee métier sans jamais faire Ie professeur. en meparlant 
commee a un jeune collègue. Mais ton meilleure leqon a été 
tonn example. Un homme travaillant passionnément a la 
sculpture,, dont il avait déja a ce moment compris tous les 
secrets.. L'Amitiéqui est néedecesracontesaété pourmoi 
toujourss tres précieuse. Pour en dire pas assez mais quand 
mêmee beaucoup: tu m'as appris rnon cher Adam la probité 
enn art et la perséverence.'1" In Wezelaars ogen had Fischer 
zijnn beeldhouwkunst gezuiverd van de expressionistische 
spasmenn en hem er ook van doordrongen nooit te vroeg te 
juichen.. Voor dee van nature toch al tobberig aangelegde 
Wezelaarr droeg de-ongelijke-verhouding met Fischer 
daarmeee ook iets noodlottigs in zich. 

Minderr zwaar op de hand dan Fischer was zijn leerling 
Gottfredd Eickhoff die voortkwam uit een welgestelde 
familie,, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan zijn voor-
spoedigee loopbaan.li S Nadat Eickhoff in 1927 was getrouwd 
mett de schilderes Gerda Arensback Andersen, vertrok hij 
mett haar naar Parijsom daar tot 1933 te blijven. Uit de 
correspondentiee tussen Wezclaar en de Eickhoffs kan 
wordenn opgemaakt dat ze elkaar in het voorjaar van 1931 
bijj  de Fischers hebben leren kennen en dat ze kort daarop 
clkaarss directe buren werden vooreen periode van ander-

halff  jaar. Wezclaar en Eickhoff tekenden samen naar mode! 
opp de Académie Colarossi. beoordeelden eikaars werk en 
voerdenn ernstige gesprekken over de beeldhouwkunst 
waarvann Wezelaar notities bijhield in een schrift. Ineen 
brieff  aan Eickhoff uit het begin van 1942 sprak Wezelaar 
vann 'Ie cahier ou Gottfred et moi ont commence notre 
traitee sur la sculpture, qui eommencait avec 1'homme 
sauvagee avcc une pierre arrondi dans la main et qui finit 
brusquementt avec cette frase plein de 1'agresse: "En travail-
lantt Ie plus humble artiste pratique des livres plein de 
theories.'"11'1 1 

Opp de Académie Scandinave was Eickhoff bevriend 
geraaktt met Charles Leplae die hij in contact zou brengen 
mett Wezelaar.20 Deze zoon van een Leuvense hoogleraar 
wass in de Eerste Wereldoorlog opgegroeid in Oxford en 
daarnaa in Leuven gepromoveerd in de rechten. Op de 
plaatselijkee academie leerde hij de gebroeders Luc en 
Paull  Haesaerts kennen die hem in de befaamde kunste-
naarskringenn van Etikhove-met onder andere Gustave 
Dee Smet, Permeke, Tijtgat en Zadkine-introduceerden. 
Evenalss Wezelaar waren Leplaes eerste werken van 
expressionistischee snit: accordeonisten en andere muzi-
kantenn in hout of steen. Dankzij dein 1929 gewonnen 
Rubens-prijss reisde Lcplae afnaai*  Parijs waar hij op de 
Académiee Scandinave in de klas van Despiau - met onder 
anderee Eickhoff, Noack en Osouf- belandde. De ontmoe-
tingg met Despiau betekende het definitieve einde van 
Leplaess expressionistische periode en het begin van een 
prachtig,, verstild ceuvre van portretten en figuurstudies 
datt een voortijdig einde beleefde toen hij in 1961, op zijn 
achtenvijftigste,, stierf. Met Eickhoff onderhield Leplae 
sindss Parijs de meest innige contacten en ook hun werk 
wass sterk verwant. Op het einde van zijn leven was hel 
zijnn vriend Eickhoff die hem meevoerde op een laatste 
gezamenlijkee reis naar Mallorca, sinds Fischers verblijf daar 
inn 1933 een bedevaartsoord voor deze classicistische beeld-
houwers.. Maar ook met Wezelaar bleef Leplae in contact, 
zijj  het minder intensief. Die band leidde onder meer tot 
Wezelaarss inzet voor de organisatie van een retrospectief 
inn 1962 in de Amsterdamse Rijksakademie en zijn bemoei-
eniss in 1963 bij de aankoop door de gemeente Utrecht van 
Leplaess beeld Luco, het bekende figuurportret van zijn 
zoon.21 1 

Nadatt de Eickhoffs eind 1932 naar Kopenhagen waren 
teruggekeerd,, begon de zegepraal vrijwel direct met de 
aankoopp van zijn werk door de Ny Carlsberg Glyptotek 
enn andere musea, eervolle opdrachten voor monumenten, 
reisbeurzenn en - in 1955 - zijn benoeming tot hoogleraar 



aann de academie van Kopenhagen. De Eickhoffs waren 
gezienee figuren in het artistieke establishment van 
Kopenhagenn en aan het Deense hof waren zij kind aan 
huis.. Hun sociale kring was dus beduidend groter dan die 
vann de introverte Fischer maar ook voor Eickhoff bleef de 
Fransee groep van weleer de kern vormen. Daarbinnen 
beschouwdee Eickhoff zijn generatiegenoten Leplae en 
Wezelaarr als zijn bloedbroeders. Inde catalogus van 1942 
vann Gronningenging hij uitgebreid in op hun relatie: 'Voor 
144 jaar ontmoetten drie beeldhouwers van verschillende 
nationaliteitt elkaar in Parijs. Zij waren ongeveer 25 jaar oud 
enn nog niet lang bezig met hun vak. Hun kennismaking 
zouu spoedig leiden tot een warme vriendschap. Er was al 
gauww een behoefte om met elkaar over het werk te spreken 
enn om de verschillende indrukken van die kunst waarmee 
zee omgeven waren te delen. Zij voelden zich aangetrokken 
doorr de geest van de Franse kunst, vermoedden eerder dan 
zee het verstonden, diens bijzondere geestesgesteldheid, 
maarr voelden gelijktijdig dat juist dit hun een antwoord 
konn geven op een aantal vragen, die zij in hun eigen land 
België,, Holland of Denemarken hadden trachten te formu-
leren.. Juist doordat zij uit kleine landen afkomstig waren 
diee inn veel opzichten overeenkomst vertoonden, deed hen 
inn het begin geloven dat zij misschien reeds van huis uit 
eenn definitieve indruk van beeldhouwkunst hadden ont-
vangen.. Maar dit was niet het geval. 

Toen,, aan het eind van de jaren twintig kon een jonge 
Deensee beeldhouwer niet ontkomen aan de invloed van 
eenn dominerende figuur als Kai Nielsen, wiens invloed na 
zijnn vroege dood nog lang was na te voelen. Sculptuur was 
inn zijn land geworden tot een rond, levend en vrolijk ding. 
Welkeenn ontembare levensvolheid in de beste werken, 
geschapenn door dit stralend talent! Natuurlijk dat zo'n 
temperamentvollee kunst verblindt en verwart. 

Dee Hollander Han Wezelaar kwam van een land dat 
konn bogen op een unieke oude schilderscultuur maar dat 
inn 't verleden nauwelijks een beeldhouwer tussen 's lands 
kunstenaarss telde, waar, om zo te zeggen, de eerste beeld-
houwerr in de geschiedenis van dit land nog leefde.22 Het 
academismee dat dikwijl s energieloos en tweedehands 
werkt,, was hier zonder eigen karakter en een rij jongere 
beeldhouwerss die, paradoxaal genoeg, beeldhouwden in 
graniett en andere harde steensoorten zoals dit vlakke 
groenee land die in't geheel niet kent, werkten opeen 
manier,, mogelijk onder invloed van hun koloniën, dat 
dee naar de vorm zoekende Wezelaar voorkwam als te 
metafysisch,, meer beïnvloed door de mystiek van het 
oostenn dan door de sculpturale waarden die bijvoorbeeld 

voorr een deel een rijkdom is van de versieringen aan de 
Borobudurtempell  van Java. 

Charless Leplae, de Belg, had een gedeelte van zijn 
jeugdd in Engeland geleefd waar hij student werd in Oxford. 
Zijnn universiteitsjaar in 't vaderland dat hij afsloot met 
zijnn juridisch examen, was sterk bepaald door zijn om-
gangg met enkele kameraden in welke kring over alle tijds-
ideeënn -politiek, literair en artistiek-werd gedebateerd. 
Dee opmerkelijke, primitieve, slavïsche beeldhouwer 
O.. Zadkine die een tijd in België had gewerkt, bracht sterke 
roeringg in het kunstleven. De eerste jaren nadat Leplae 
hadd besloten beeldhouwer te worden, gingen voor hem 
gepaardd met talrijke experimenten, waarin hij als 't ware 
beproefdee de theorieën in praktijk te brengen die hij in 
discussiess met zijn kameraden had verdedigd. Het was 
eenn verlangen om in contact te komen met de tastbare 
beeldhouwkunst,, een drang om het metier te leren kennen, 
datdat Leplae naar Parijs voerde waar hij de Deense en de 
Hollandsee beeldhouwer ontmoette. 

Err kan natuurlijk geen regel worden vastgesteld die 
aangeeftt welke bodem 't gunstigst was voor hun ontwik-
keling.. Mijneigen ervaring heeft mij geleerd dat men 
'tt beste oog krijgt voor de waarden van het eigen land waar-
inn men is opgegroeid, als men zich op een afstand daarvan 
bevindt.. Ik zal in 't kort trachten te omschrijven wat hun 
Parijsee tijd heeft betekend voor deze drie beeldhouwers 
diee elkaar daar ontmoetten. Zo was dat juist dit, dat hen 
ertoee dwong zichzelf te vinden. De veelzijdige inwerkin-
gen,, de levendige vruchtbare atmosfeer gaf er de stoot 
aann dat zij veel vooropgezette meningen moesten herzien 
(wegwerpen)) die anders licht geleid zouden hebben tot 
uitwassenn die manieren genoemd kunnen worden. Dus 
voeldee het alsof zij een frisse en nieuwe toekomst begon-
nen,, onschuldig als het begin van de lente, maar net zo 
aarzelend. . 

Voorr een beeldhouwer is het een grote gebeurtenis 
eenn figuur in klei op te bouwen om een imaginaire kern, 
dee massa in de ruimte te plaatsen zodat het zijn eigen 
levenn omsluit. Hij staat verwonderden bedeesd tegenover 
dee steen, bezeten door de figuur die hij voor zijn innerlijk 
oogg ziet leven in de begrensde vlakken van het weerbar-
stigee materiaal. Met de hamer en de beitel wil hij de figuur 
bevrijdenn maar voorzichtig, zodat de betovering niet door 
eenn dodelijke slag plotseling wordt opgeheven of voorgoed 
gebroken.. Het mysterie van de beeldhouwkunst valt niet 
tee onderwijzen. "Het enige wat ik kan aanleren", zei de 
Fransee beeldhouwer Despiau die ons een tijd nabijstond. "is 
'excercisee d'oeil'", een training van het oog, om proporties 



tee zien, ril me en vorm. discipline waaraan hij zich onder-
werpenn moet, zodai hij zich eenmaal vrij kan voelen om 
uitdrukkingg te geven aan 't eigen idee. 

Welkee charme bezat deze kameraadschap niet. wij 
kendenn eikaars streven en konden eikaars werk bekriti-
seren,, uitgaande van die principes en bedoelingen die de 
oorzakenn waren van 't verblijf: daar. Wij konden eikaarde 
huidd vol schelden zonder dat wij elkaar kwetsten en wij 
kondenn dezelfde vreugde ondervinden bij een ontdekking 
off  een geslaagd werkstuk dat de een of de ander had 
gemaakt,, alsof het de eigen verdienste was. 

Dee menselijke natuur wordt zelden verrijkt door 
indrukkenn die op commandoo ontvangen worden en zelfs 
dee vooropgezette wil van een kunstenaar om te beleven is 
dann een hinderpaal. Eerst bovenal wenst de menselijke 
natuurr zelf te beleven. Onze belevenissen van de Kranse 
kunstt stonden dikwijl s niet in verhouding tot de kunst-
historischee waardering ervan. Onze ziel was open, vol van 
behoeftee en wat gisteren het toppunt was, was dat vandaag 
niett meer. Vele keren hebben wij Chartres bezocht maar 
hethet was op een dag toen de hemel loodgrijs van regenbuien 
overr de gothische kathedraal hing, een dag dat de kathe-
draall  oprees in al zijn glorie en wij de intieme harmonie 
vann architectuur en beeldhouwkunst tot één groot kunst-
werkk konden ervaren. 1...] De grote ervaring van de kunst 
vann Maillol kregen wij misschien op die stralende zomer-
dag,, buiten in de tuin van Marly-le-Roi, aangezicht in aan-
gezichtt met een van zijn grote vrouwenfiguren, rustend in 
dee zware steen waaruit het was gehouwen, en het leek alsof 
dezee figuur haar sculpturale geboorte zojuist in 't zomer-
lichtt had beleefd. 

Hett was een geschenk om een aantal jaren te werken 
enn indrukken op te doen in vrede, en ik geloof dat in die 
tijdd wij meer en meer een concreet gevoel kregen van het 
bijzonderee van de Kranse kunst, een geest die niemand 
vann ons in zijn diepste innerlijk voelt als iets vreemds maar 
integendeel,, als ons rechtmatig Europees cultuurerfgoed. 
Watt zich de eerste maal in Griekenland manifesteerde en 
hedenn in Frankrijk leeft, is een geestelijk evenwicht dat net 
zoo ver af is van gevoelswerk als van denkwerk maar eerder 
hett gevolg van een heldereen preciese sublimering van 
gedachtenn en gevoelens.'2* 

Eickhoffss beeldhouwkunst bleef ook na zijn terugkeer 
inn Denemarken Franser van snit dan het geval was bij colle-
ga'ss als Fiseher, Leplaeen Wczelaar wier classicisme op den 
duurr meer openstond voor inheemse invloeden. Evenals 
Cornett en Osouf bleef Eickhoff echter volop trouw aan de 
beginselenn van hun leermeester Despiau waardoor zijn 

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

HollandersHollanders in Parijs 

Inn de zomer van 1931 verhuisden de Wezelaars van 
Arcueill  naarMontrouge waar ze een atelierwoning betrok-
kenn op de bovenste verdieping van een modern apparte-
mentencomplexx aan de Place Jules Ferry nr. 46. Ze waren 
hieropp geattendeerd door de schilder Gerard Hordijk, die 
inn 1929 door John Radeckerbij hen wrasgeïntroduceerd 
enn zelf op dit adres een - ander- appartement huurde. 
Wezelaarr noteerde de maten van het nieuwe atelier in zijn 
agenda:: '4.50 x 6.60 x 4 m hoog; raam begint 1.25 vanaf 
dee vloer; raam breed 3.50; raam hoog 2.50'. 

Hett verging Wezelaar niet slecht in deze laatste Parijse 
jaren.. Vol ambities was hij de nieuwe weg ingeslagen die 
Fischerr voor hem had geopend en het door zijn schoonva-
derr geschonden kapitaal voorzag hem in ieder geval nog 
vann de middelen om op sobere voet in Parijs voort te gaan. 
Overdagg boetseerde Wezelaar naar model op zijn atelier 
enn in de namiddag tekende hij opeen van de academies 
inn Montparnasse of retoucheerde hij zijn terracotta's bij 
ceramistt Mazuet in de rue Alcsia. Ook liet Wezelaar zo nu 
enn dan een werk in brons gieten. Denamen van de brons-
gieterss Touret, Valsuani in de rue des Plantes.Bisceglia in 
Malakoffenn Susse Frères in Arcueil duiken vanaf deze jaren 
inn zijn agenda's op. Hij was een trouw lezer van kunsttijd-
schriftenn als f'ArrVfwmt waarin niet alleen artikelen ston-
denn van zijn vriend LéonWcrth maar ook van PaulFierens, 
degebroederss Haesaerts en Pierre Courthion, kunstcritici 
diee spoedig zijn pad zouden kruisen. Verder bezocht 
Wezelaarr met enige regelmaat de galeries voor moderne 
kunstt en de musea waaronder ook de etnografische. In het 
Muséee Cernuschi kocht hij op de tentoonstelling Art du 
Siam.Siam. Art Khmer een gipsafgietsel van een Cambodjaans 
tempelreliëff  dat een ereplaats kreeg in zijn woonkamer. 
Vanaff  1930 volgde Wezelaar de colleges van de in die dagen 
befaamdee cultuurfilosoof Alain. Emile Auguste Alain, die 
inn publicaties alleen zijn achternaam gebruikte, was een 
verlichtt cynicus die nog tot aanzijn knieën in de negen-
tiendee eeuw stond en in tal van boeken en artikelen met 
veell  omhaal van woorden het systeem achter de schone 
kunstenn trachtte bloot te leggen.:-+ Wezelaar moet geheel 
inn de ban zijn geweest van Alain want hij was niet alleen 
dienss toehoorder maar abonneerde zich jarenlang op een 
tijdschriftjee dat Alain uitgaf- fibres propos, journal d'Alain -
enn kocht verschillende van zijn boeken.̂ Het uit 1926 
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daterendee Système des Beaux Arts bevatte ook een veertigtal 
pagina'ss waarin La Sculpture uit de doeken werd gedaan en 
waarinn Wezelaar ijverig onderstreepte en uitroeptekens 
plaatste.. Naast hoofdstukjes met titels als De limitation et 

desdes modèïes en De I'invention desjormes was ook aandacht 
besteedd aan onderwerpen als Des bustes en Du nu. De 
gewezenn havelarist Wezelaar moet zich sterk aangetrokken 
hebbenn gevoeld tot de Latijnse, analytische benadering 
vann deze Franse nakomeling van Socrates die was gestoeld 
opp de rede, wars van emotie. Havelaar had plaatsgemaakt 
voorr Alain op een moment dat Zadkine was ingewisseld 
voorr Despiau. 

Hett avondprogramma van de Wezelaars zag er als 
volgtt uit. Eerst een aperitief bij Le Dome of een ander café 
aann de boulevard Montparnasse waar ze - zo blijkt uit de 
agenda'ss - vrijwel altijd bekenden tegen het lij f Hepen: 
Bottema,, Cornet en Zadkine, maar ook passerende land-
genotenn als John Radecker, Matthieu Wiegman en Hildo 
Krop.. Er werd gegeten bij Russen of Chinezen, theater, 
concertzaall  ofbioscoop ('Ivens!') bezocht en daarna nog 
well  eens gedanst bij La Coupole of bij een tent in het Bois 
dee Boulogne. 

Wezelaarss sociale kring in die tweede Parijse periode 
bestond,, naast het circuit van Adam Fischer, uit oude en 
nieuwee bekenden van Nederlandse komaf.26 De gebroe-
derss Radecker bivakkeerden in deze jaren langere perioden 
achtereenn in Parijs waarbij ze geregeld een beroep deden 
opp Wezelaar als er in het Frans zaken moesten worden 
gedaan.. Na het vertrek van de Eickhoffs kon Willem 
Radeckerr zich met zijn gezin vestigen aan de Place Jules 
Ferryy en zijn echtgenote Jo Gangel en zoon Jantje duiken 
telkenss op in Wezelaars zakagenda's. Jeugdvriend Henk 
Mastenbroek,, die zich inmiddels had gelieerd met het 
architectenbureauu van Auke Komter in Amsterdam, kwam 
geregeldd logeren maar zijn eeuwige geldgebrek werd een 
storendee factor in de vriendschapen zou in 1935 leiden tot 
eenn definitieve breuk. Dat kondigde zich al aan in een brief 
uitt 1932 waarin Wezelaar blijk gaf van oud zeer. Hij schreef: 
Toenn Ik geld had, heb ik eenige menschen consequent 
geholpenn en wanneer ik nu zoo om me heen zie merk ik 
datt een dergelijke manier nu niet bepaald usance is. Nu wil 
ikk hier dadelijk bijvoegen dat ikdit niet als een bijzondere 
kwaliteitt van mezelf zie want ik kende de waarde van 't geld 
niett enz. enz. maarden morecle kracht heb ik er toch wel 
uitgeputt dat ik nu ook consequent weigeren durf omdat 
ikk niet meer helpen kan. De menschen die me geld hebben 
gevraagd,, hebben zich bijna steeds in de positie van de 
werkerr geplaatst en dit is ook jouw standpunt, maar is dit 

tenslottee anders als het mijne? Wanneer de resultaten nu 
niett bepaald parallel gaan met de moeite, tijd en geld die er 
aann besteed worden, dan kan ik je zeggen dat ikzelf degene 
benn die zich dat het meeste aantrekt en dan kan ik er als 
verdedigingg bijvoegen dat beeldhouwwerk in onze tijd 
minstenss even incourant is als avantgarde-architeauur.'2^ 
Inn het kielzog van Henk Mastenbroek kwam ook diens 
psychotischee broer Anton in deze jaren voortdurend 
wanhopigg en berooid bij de Wezelaars binnenstormen 
omm uiteindelijk met veel kabaal te verdwijnen in het 
Vreemdelingenlegioen.. Een andere kleurrijke passant 
wass de bluffer Bob Colose die met zijn echtgenote Riek, 
eenn zuster van de hierboven genoemde Gerrit Tuynman, 
huizee Wezelaar regelmatig frequenteerde en de jonge 
beeldhouwerr niet alleen financieel adviseerde maar ook 
eenn beroep deed op diens kapitaal. Colose, die inn Parijs 
woondee en werkte voor een Frans verzekeringsbedrijf, 
gingg er enkele jaren later vandoor met de eerste vrouw 
vann schilder Wim Oepts die hij bij de Wezelaars had leren 
kennen. . 

Dee beeldhouwer Kees Schrikker introduceerde zich 
inn de zomer van 1930 bij Wezelaar nadat hij zijn opleiding 
bijj  Bronner in Amsterdam had voltooid. -8 Omdat hij geen 
atelierr in de stad had kunnen vinden - de Amerikanen 
haddenn de prijzen zo opgedreven, aldus Schrikker in zijn 
memoiress —, vestigde hij zich met zijn vrouw Liesje in het 
dorpp GifsurYvette, zo'n 25 kilometer ten zuidwesten van 
Parijss en niet ver van het zomerhuis in Talou dat Bronner 
sindss 1922 bezat. Van daaruit spoorde Schrikker dagelijks 
naarr Parijs om de Académie Scandinave te bezoeken ofte 
tekenenn op de Chaumière of de Colarossi. De Schrikkers 
warenn geregelde gasten van de Wezelaars die op hun beurt 
ookk in Gif kwamen logeren. Schrikker zou pas in 1947 
naarr Nederland terugkeren, waar hij in 1948 Wczelaars 
woonhuiss en atelier in Laren mocht betrekken. Nadien 
verwaterdee hun vriendschap. 

Schrikkerss interesse voor Despiau was gewekt door 
zijnn klasgenoot op de Rijksakademie Bertus Sondaar. 
Dezee was op zijn beurt gefascineerd geraakt door de 
modernistischee portretkunst van de Franse meester door 
eenn boekje dat de schilder Joop Sjollema hem had getoond. 
Sondaarr ging in zijn enthousiasme zo ver dat Sjollema 
hemm ging uitmaken voor 'despioot'. Na zijn huwelijk met 
klasgenoott Ton Dobbelmann vertrok Sondaar in het 
najaarr van 1930 voor enige maanden naar Parijs waar hij 
niett alleen zijn studie bij Despiau wilde voortzetten maar 
zichh ook als zanger wilde bekwamen. De oude boerderij 
vann Bronner was hun eerste onderkomen maar in het 



voorjaarr van 1932 vestigden zij zich eveneens in Gif, waar 
oud-klasgenootSchrikkerall  bijna twee jaar woonde. 
Viaa Schrikker kwam Sondaar in contact met Wezelaar. 
inn de jaren 1933 en 1934 ontstond een hechte band die 
werdd verstrekt door de wederzijdse vriendschappen met 
dee Schrikkers. Sondaars jeugdvriend Wim Oepts en diens 
vrouww Nel en de pianist Isaac Cohen ('Is') en zijn vrouw 
Tine.-y y 

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

zichh bij Wezelaar over hei feit dat niemand uit haar directe 
omgevingg hem had ingelicht. 'Ik wordt dan toch wel een 
"Niemandsland""  mannetje. Charley Toorop heeft veel voor 
mijj  beteekend en stond mij zeer na.''4 Met Han Wezelaar, 
Johnn Radecker, Bertus Sondaar en de andere 'Parijse' colle-
ga'ss uit de jaren dertig zou Oepts wel in contact blijven. 

Fritss Klein vertrok in 1919 naar Parijsomde lessen van 
Andréé Lhote te gaan volgen. Voordat Klein zich definitief 
inn Cagnes-sur-Mcr zou vestigen, was hij enige tijd over-
buurmann van de Wezelaars aan de Place Jules Ferry. Met 
Hordijk,, Croin en Wezelaar vormde hij vanaf 1932 het 
Parijsee contingent op de jaarlijkse tentoonstellingen van 
dee Hollandsche Kunstenaarskring in het Stedelijk en het 
wass Klein die Wezelaar in februari 1934 introduceerde bij 
dee Amsterdamse kunsthandel Santee Landweer. ̂  Klein 
hadd aanvankelijk veel succes met zijn joyeuze circus-
schilderijenn maar wekte op den duur,, evenals Hordijk.de 
argwaann van het calvinistische Nederlandse publiek. Zijn 
grootstee bekendheid zou hij dan ook verwerven als de 
vaderr van Yves Klein, de wereldberoemde 'monochromist' 
enn voorloper van de conceptuele kunst. 

Mede-exposantt in deze jaren op de tentoonstellingen 
vann de Hollandsche Kunstenaarskring was de schilder 
enn bon vivmit Charles Roelofsz, die daarvoor met De Onaf-
hankelijkenn had geëxposeerd en op beide A S B-tentoon-
stellingen.166 Na zijn studie in Delft, waar hij Carel Willink 
enn Hordijk had leren kennen, koos Roelofsz rond 1925 
voorr het kunstenaarsbestaan. In Amsterdam raakte hij 
bevriendd met Charley Toorop, Bendien, Radecker, Hordijk 
enn Citroen en de laatste betrok Roelofsz bij dein 1933 in 
Amsterdamm gestichte Nieuwe Kunst school {1933-1943), 
eenn particuliere, op de leest van het Bauhaus geschoeide 
kunstnijverheidsopleiding.^^ Vanaf eind april 1933 woon-
denn Roelofsz en zijn vrouw Agnes Pereira vier maanden 
inn het huis van de ook met Wezclaar bevriende schilder 
Poll  in Chatillon. In die maanden zette Wezelaar een portret 
opp van Agnes Pereira dat hoogstwaarschijnlijk weer in 
dee kleikist is beland. De vriendschap tussen Roelofsz en 
Wezelaarr was aanvankelijk innig, getuige hun briefwisse-
lingg uit die jaren. Op het tienjarig huwelijksfeest van de 
Wezelaarss op 27 juni 1933 behoorden Charles en Agnes 
Roelofszz dan ook tot de genodigden. De andere gasten 
warenn Adam en Ellen Fischer, Edgar en Ingri Parin 
d'Aulaire,, Frits Klein en echtgenote, Isaac en Tine Cohen, 
dee Noorse beeldhouwer Hans Jacob Meyer en zijn vrouw, 
enn good old Tjerk Botrema.*8 Er werd in het Nederlands en 
inn het Noors gezongen, Ingri Parin en Adam Fischer hiel-
denn redevoeringen en 'we speelden grammophoon', aldus 
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Wezelaarr in zijn agenda. 'Ik loop wat vlug van stapel. Is 
draagtt me in bed. Als ik wakker wordt ligt Charles naast 
me',, schreef hij verder over het feest. Eind dat jaar logeerde 
Wezelaarr bij Roelofsz in Amsterdam en werd er gesproken 
overr de Nieuwe Kunstschool.Dat Roelofsz en Citroen aan 
Wezelaarr hebben gevraagd zich ook aan deze opleiding 
tee verbinden, mag worden geconcludeerd uit de volgende 
notitiee die hij in zijn agenda maakte: 'Koffiedrinken bij 
Citroenn en Lien. [...] Citroen spreekt over Academie 
Citroenn Roelofsz Wezelaar'.3'J Met Roelofsz bleef Wezelaar 
inn contact, alleen al door hun beider betrokkenheid bij de 
KroniekKroniek van Heden&aagsche Kunst en Kuituur in de eerste jaren 

vann dit in 1935 gestarte tijdschrift. Roelofsz was echter 
eenn te ongelijk gehumeurde figuur om het lang mee uit te 
houdenn en ook zijn vriendschap met Wezelaar was van 
kortee duur. Dat hij - als magisch realist of surrealist - toch 
enigszinss verwant is met de 'Franse' groep komt door de 
mediterranee oriëntatie van zijn werk. 

Wezclaarss vriendschap met de schilder Hens van der 
Spoell  en diens vrouw, de ceramiste Nel Houtman, bleef 
well  in stand.4U De in Kampen geboren Van der Spoel volg-
dee van 1924 tot 1928 de Rijksnormaalschool in Amsterdam 
enn is mogelijk via Joop ter Veer rond 1930 in Parijs met 
Wezclaarinn contact gekomen. Hij verdiende zijn brood 
alss tekenleraar waarvoor hij in 1932 verhuisde naar Goes, 
waarr hij tot zijn vestiging in Amsterdam in 1959 bleef. Daar 
wass hij tot 1969 adjunct-directeur van de Gerrit Rietveld 
Academie.. De nu alleen nog bij een kleine groep van lief-
hebberss bekende Van der Spoel was een schilder met een 
zeerr eigen signatuur. Zijn sobere, uiterst esthetische schil-
derkunstt - uitsluitend stillevens en figuurstukken -was 
sterkk geïnspireerd op het late kubisme van Braquemaar 
eveneenss op de figuratieve Picasso en de expressionisten 
Beckmannn en Kokoschka. Van der Spoel schilderde voor-
namelijkk in gouache op papier, corrigeerde eindeloos 
enn was immer op zoek naar een perfecte balans tussen 
abstractiee en herkenbaarheid. Redeker schreef over zijn 
'noordelijkee drang naar expressiviteit' en zijn 'zuidelijke, 
latijnscc helderheid'. Het was Van der Spoel die Wezclaar 
inn de jaren zeventig adviseerde toen deze zijn tekeningen-
voorraadd ging schonen. 

Hett meest hecht in de jaren aan de Place Jules Ferry 
wass de vriendschap met Gerard {'Gerrit') Hordijk, buur-
mann van de Wezclaars, en Isaac en Tine Cohen.41 De geta-
lenteerdee Hordijk was na zijn opleiding tot bouwkundig 
ingenieurr in Delft naar Parijs vertrokken om zich daar ver-
derr als schilder te bekwamen. Hij ontwikkelde zich tot een 
echtee representant van de École de Paris en zijn virtuoze, 

decoratievee schilderkunst verraadt zijn bewondering voor 
Campigli,, Dufy en Lurcat. Hordijk was vanaf 1932 lid van 
dee Hollandsche Kunstenaarskring. Wezelaar boetseerde 
inn 1934 een kop van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) die op zijn 
beurteenn portret van Wezelaar heeft geschilderd. In dat-
zelfdee jaar waren de Wezelaars getuigen bij het huwelijk 
vann Gerrit en Margaret Hordijk in de kleine mairie van 
Muntrouge.. Hun vriendschap werd voortgezet toen beide 
gezinnenn hun intrek hadden genomen in het ateliercom-
plexx in de Amsterdamse Zomerdijkstraat. Na Hordijks 
emigratiee in 1940 naar de Verenigde Stalen ontving 
Wezelaarr prachtig geïllustreerde brieven waarin zijn 
vriendd kond deed van zijn nieuwe ervaringen. In 1947 
keerdee Hordijk terug in Amsterdam waar hij elf jaar later 
opp 59-jarige leeftijd overleed. 

Dee pianist Isaac Cohen-later bekend onder het pseu-
doniemm Iskar Aribo - woonde met zijn vrouw Tine in 
Arcueill  en studeerde bij de beroemde concertpianist 
Marcell  Ciampi. Hoe zij elkaar hebben leren kennen is 
niett bekend maar de agenda's van Wezelaar getuigen van 
talrijkee avondjes waarop Cohen zijn vrienden inwijdde in 
dee geheimen van de moderne Franse pianomuziek. Zowel 
Isaacc als Tine Cohen zijn door Wezclaarin deze jaren 
geportretteerdd (0C48 fafb.p.77], 54, 55}. 

Enigee maanden na het hierboven beschreven tienjarig 
huwelijksfeestt van Han en Wil Wezclaar werd op 23 sep-
temberr 1933 in een privékliniek in de rue Vercingétorix hun 
dochterr Frankje Marion geboren. Door het tegengestelde 
karakterr van beide echtelieden was hun huwelijk lang-
zamerhandd enigszins in het slop geraakt en het besluit 
tott gezinsuitbreiding was misschien wel genomen in de 
hoopp deze crisis te bezweren. De aanstaande komst van n 
eenn baby had hen ook doen besluiten voorgoed terug te 
kerenn naar Nederland. Reeds in juli 1933 had Wezelaar con-
tactt aangeknoopt met architect Piet Zanstra-van Zanstra, 
Giesenn & Sijmons Architecten - over de huur van een 
atelierwoningg in het een jaar later op te leveren complex 
inn de Amsterdamse Zomerdijkstraat. Uit brieven van 
Johnn Radecker blijkt dat deze een fraaie atelierruimte had 
gevondenn in een fabriekspand aan de Amstel die hij graag 
wildee delen met Wezelaar en nog een andere collega, 'ik 
denkk zoo aan Zondaar', aldus Radecker. Hij verwachtte 
niett veel van de plannen voorde Zomerdijkstraat maar zag 
aff  van de fabriek, niet in het minst vanwege de huisbazen; 
'ergee nare zakenmenschen waarmee je te doen hebt. Echte 
rotluii  ,'42 Dezelfde Sondaar had ook voor Wezelaar in 
Amsterdamm geïnformeerd naar geschikte atelierruimte 



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

MaillolMaillol  contra Despiau 

Aristidee Maillol en Charles Despiau waren de bekend-
stee representanten van de groep Franse beeldhouwers die, 
aanvankelijkk nog onder de invloed van Rodin, zich op den 
duurr afwendden van de beweeglijke vormgeving die het 
impressionismee in de plastiek had gebracht. Zij beleden 
eenn gevoelig realisme, klassiek van opvatting. Een statische 
beeldhouwkunstt waarbij het niet ging om de bewogenheid 
vann de vorm in licht en schaduw, maar om de vorm zelf: 
dee rustige ronding, de strakheid en het gesloten volume. 
Eenn kunst die zich baseerde op de traditie van de negen-
tiendee eeuw, maar die zich tegelijkertijd aangetrokken 
voeldee tot het verstandelijke en geometrische avontuur 
vann het kubisme. Daarbij gold de oudere Maillol als de 
bewakerr van de pastorale rust terwijl Despiau juist open-
stondd voor de complexiteit van de moderne mens. Tussen 
beidee voormannen van het Nieuwe Classicisme in de 
modernee Franse beeldhouwkunst gaapte in het interbel-
lumm een kloofje dat inmiddels door de tijd is overbrugd. 
Hett kamp van Despiau gold als modern, dat van Maillol 
alss passé. Kenmerkend voor deze tegenstelling is ook de 
verbazingg achteraf van de schilder Max Raedecker over het 
feitt dat iedereen in het Parijs van die jaren achter Despiau 
aanliepp terwijl Maillol nog springlevend was.46 'La fleur 
dee notre jeune école de statuaire franchise se groupe a ses 
cotes',, schreef recensent Louis Vauxcelles in 1931 waarmee 
hijj  doelde op Despiau. Van de generatie na Rodin was 
Mailloll  het 'génie solitaire' met als enige leerling Marcel 
Gimond.. Despiau, 'ce régulateur' in de woorden van 
Vauxcelles,, was de onbetwiste leider van de nieuwe 
generatie.. 'Despiau n'aspire qu'a être naturel; il a autant 
d'horreurr de 1'a peu prés, que de la deformation systéma-
tisée.. Despiau est une artiste qui ne mente pas. Ne croyez 
d'ailleurss pas qu'il copie! Il interprète, exalte Ie réel, ne se 
soumett point a cette vérité seconde qu'est 1'aspect fugitif; 
ill  s'élève au permanent, a 1'universel, au type. Le^on classi-
quee de précision, de clarté, de calme. Lec.on de probité.'47 

Hett is nu moeilijk voorstelbaar dat Maillol en Despiau 
inn 1932 de inzet waren van een heftige discussie binnen de 
kringg van kunstenaars waartoe Wezelaar behoorde. 'Tu te 
rapellee dans Ie temps quand nous étions ensemble Ie jour 
denouvell  an avec Cornet', schreef Gerda Eickhoff in 1954 
aann de Wezelaars, herinneringen ophalend aan de geza-
menlijkee oudejaarsavond van 1932.'Alafin Ellen pleurait 
ett Adam et Cornet dispartait. Maillol contre Despiau! 
Quellee fête et nous étions jeune.'48 In de discussie die op de 
oudejaarsavondd van 1932 in hui ze Wezelaar werd gevoerd, 
verdedigdee Fischer ongetwijfeld de principes van Maillol, 



terwijll  Cornet daar het modernisme van Despiau tegen-
overgesteldd zal hebben. Met Cornet zullen ook andere 
jongerenn uit deze eerde als Eickhoff. Leplae, Noacken Osouf 
eerderr voor Despiau dan voor Maillol hebben gekozen. 
Despiauu was hun leraar en hun werk zou daar blijvend 
vann getuigen. Dat die keuze tussen beide meesters een 
belangrijkk punt vormde, mag ook blijken uit een notitie 
vann Wezelaar uit 1933 waarin hij een criticus citeerde die 
overr Osouf had geschreven: 'Osouf boit dans les deux ver-
ree s'. Ter verduidelijking schreef Wezelaar er de namen van 
Mailloll  en Despiau tussen haakjes achter.-̂ Overigens had 
ookk Despiau zijn criticasters zoals de recensent van het 
gezaghebbendee blad Les Beaux Arts Pierre Courthion. Deze 
hadd naar aanleiding van de Salon deTuileriesin 1933 enigs-
zinss tot zijn teleurstelling vastgesteld dat het weer Despiau 
voorr en na was. 'Maisoü sont ici les Zadkine.les Brancusi, 
less Pablo Gargallo, les Lipehitz? Nous ne les trouvons 
pass aux Tuileries oü la tendance générale est plutót au 
modelagee et a un certain néo-classicisme a la Canova. 
D'abordd c'est Despiau, 1'homme des bustes tendres, Ie roi 
dess modeleurs, leportraitistefamilier, leseulpteurdes 
nuancess et des blondeurs; artiste de grand savoir, nulle-
mentt académique et pourtant un peu court parfois dans 
saa forme, oü. f on se prend a regretter des accents trop tot 
distribuéss et une certaine pate alanguie.'SÜ 

Nogg geheel in de invloedsfeer van Fischer zal Wezelaar 
aanvankelijkk een tussenpositie hebben ingenomen. Esser 
schreeff  in 1980:'In Fischer had hij behalve een vriend ook 
eenn soort vaderlijke raadgever gevonden en van hem hoor-
dee hij voor het eerst de woorden "n'appuyez pas trop" wees 
niett te nadrukkelijk en "il faut faire blond".'S1 Wezelaar zelf 
heeftt er geen uitspraak overgedaan en vatte de Franse 
invloedd in algemene termen. Hij schreef in 1984: 'Maillol 
enn Despiau waren met Fiseher belangrijk voor mijn ont-
wikkeling.. [...] Het eerste wat ik moest afleren in Frankrijk 
wass het stileren, gemakkelijk ornamcntaal. Despiau heeft 
mijj  er eens op gewezen dat de grote vlakken bij bijv. een 
Egyptischee kop het resultaat waren van de samenvatting 
vann een oneindig groot aantal details.^1 Door zijn ont-
moetingg met Fischer werd Han Wezclaar er niet alleen van 
overtuigdd dat hij het roer geheel moest omgooien, hij was 
err ook van doordrongen geraakt dat zijn loopbaan, na veel 
verlorenn tijd, nu pas echt aanving. In grote ernst en disci-
plinee toog hij aan het werk en vervaardigde in een kleine 
driee jaar zo'n 25 beelden en portretten die hij op het einde 
vann zijn leven als het werkelijke begin van zijn oeuvre 
beschouwde.. Die professionele benadering had hij zich 
inn Parijs eigen gemaakt en was blijkbaar iets dat ook een 

landgenoott als Kees Schrikker was opgevallen. Deze 
schreeff  later: 'Het kenmerk van deze Franse artiesten is, 
datt ze hun ambacht uiterst ausérieux nemen, zeer hard 
werkenn en daarbij geen pretenties hebben zoals men zo 
vaakk in Holland zict.'s> 

Voordee portretten deed Wezelaar een beroep op zijn 
naastee omgeving - Wil, Gottfred Eickhoff, Agnes Roelofsz. 
Tineenn Isaac Cohen. Hordijk, het uit Duitsland gevluchte 
kindermeisjee Löwc- terwijl hij beroepsmodellen als 
Lucillee Passavant - die ook voor Maillol poseerde -, de 
Russinn Karpoffen de Engelse Whittall via Fischer had 
lerenn kennen. Fischer maakte foto's van zijn modellen en 
afdrukkenn daarvan dienden Wezelaar als geheugensteun.^ 
Inn deze jaren waarin de tors een geliefd thema was bij deze 
classicistischee beeldhouwers, waarin zoals een criticus 
dall  zo mooi omschreef'la mode est aux bras coupes', foto-
grafeerdee Fischer zijn modellen doodleuk zonder hoofd 
(afb.. p. 57). Beantwoordden Wil Wezelaar, Passavant en 
Karpofff  geheel aan de aardse fysiek van Maillols beelden, 
Whittalll  - dochter van een Londense politieagent - was 
vann het androgyne type en meer 'despiaans' dan haar 
voorgangsters.. In zijn agenda's hield Wezelaar het aantal 
poseersessiess nauwgezet bij. Ook een nieuwe opzet of een 
mislukkingg memoreerde hij. De volgorde waarin de wer-
kenn zijn ontstaan laat zich zo goed reconstrueren. In de 
jarenn 1930-1932 waren Wil (oc 36 [afb.p. 61J, 37 [afb.p. 61 [, 
444 [afb. p. 651,46 [afb. p. 66]) en madame Passavant {oc 40, 
41,422 [afb.p. 66]) zijn modellen, in 1932 Karpoff (oc 45, 
afb.p.. 65) en in 1933 Whittall (oc 51, afb.p. 65). Tine Cohen 
poseerdee in de maanden juni-juli 1933 maar liefst 30 keer 
voorr de portretbuste die Wezelaar in oktober opnieuw 
gingg opzetten (oc 48, afb. p. ~7). In 1932 ontstond de tors 
naar hetr het model Karpoff, maar de agenda van 1933 vermeldt 
datt zij van januari tot begin maart weer voor Wezelaar 
poseerdeenn dat hij de Baadster (oc 44, afb.p. 65) -naar 
Will  - in die tijd ook weer opnieuw opzette. Whittall 
poseerdee van septembertot november 1933 maarliefst 
422 keer. Daarna werd de tors in gips gegoten - door vader 
enn zoon Antonini van de avenue Allenby - en werkte 
Wezelaarr vervolgens door in het gipsmodel. Van februari 
tott april 1934 poseerde Whittall nog eens 29 keer waarmee 
hett totale aantal poseersessies voor dit beeld 71 bedraagt! 
Niett voor niets noteerde Wezelaar verbaasd na een bezoek 
aann Amsterdam: 'Krop zegt vandaag heb ik model gehad-
33 uur. 1 Keer morgen nog een uur dan is 't klaar'.̂  Notities 
alss 'groote beeld uitgepakt en draperie geprobeerd' of 
'weerr begonnen met de levensgroote figuur. De beenen 
veranderd',, geven aan hoe studieus Wezelaar bezig was."»6 



Aristidee Maillol in Marly-lc-Roi, 
circaa 1930 gefotografeerd Jour 
Adamm Fischer 

V.l.n.r.. Kees Schrikker, Ton 
Sondaar-Dobbelmann.. Lout 
Sondaar,, I lan Wezelaar, Paul-Yvcs 
Sondaar,, Bertus Sondaar. 46. rue 
Gustavee Vatonne, Gif surYvette, 
1954 4 

Maillolss atelier in Marly-le-Roi. 
circaa 1930gefotografeerd door 
Adamm Fischer 

Paull  Citroen. Portret van W'im en 
Nell  Oepts, circa 1931. Ontwikkel-
gelatinezilverdruk.. 5,7 x 8,8 cm. 
Collectiee KKP. Pen Haag 

Charless Dcspiau in zijn atelier. 
49.. rue Brillat-Savarin, Parijs 1941 

II  lan Wezelaar op bezoek bij |ohn 
Radcckerinn Amsterdam.circa 19; 
Linkss Radeckers Arend uit 1925 



Onderr handbereik had hij de publicaties van de leraar 
anatomiee aan de École des Beaux Arts, Paul Richer. Diens 
NouvelleNouvelle anatomie artistique de corps humain u. Morphologic 

lafemmelafemme (Parijs 1920) wemelt van de door Wezelaar getrok-
kenn streepjes in de kantlijn. Ook schreef hij soms op waar-
overr werd gesproken tijdens de poseersessies. Zo vertelde 
Karr pof f over haar arme moeder die voor een schamel loon 
jurkenn naaide voor warenhuis La Fayette en over haar vader 
diee ordonnans was geweest in het tsaristische Rusland. De 
agenda'ss vermelden ook werken die waarschijnlijk door 
Wezelaarr zijn vernietigd: portretten van Eickhoff (1932) 
enn Agnes Roelofsz (zomer [933), een 'matroosje' (mei-
junii  1933), een 'mélophoniste' (december 1933) en een 
kleinee tors van Whittall (begin 1934). 

Dee bacchante (oc 36, afb. p. 61) uit 1930 en de Zeeuwse 
boerr in hout (oc 38, afb. p. ói) uit 1931 zijn overgangs-
werken.. In materiaalkeuze en thematiek behoren ze nog 
bijj  de voorgaande, expressionistische periode maar de 
compositie,, stand en detaillering tonen al de abstrahering 
vann vorm en de veralgemenisering van expressie die ken-
merkendd zijn voor Wezelaars latere werken. Van een 
algemeenn mediterraan en aards classicisme getuigen de 
veelall  in terracotta maar ook in brons uitgevoerde klein-
plastiekenn vaneen pijpstoppende boer uit 1931 (oc 39), het 
kleine,, liggende naakt (oc42,afb.p. 66) uit 1931, het katje 
(oc43)uitt 1931, de baadster (oc 44, afb. p. 65) uit 1932, de 
monumentalee tors van Karpoff (oc 45, afb. p. 65),deminis-
culee zittende vrouw (oc.46, afb. p. 66) uit 1932, de groep 
vann verliefden (oc 47, afb. p. 66) uit 1932 en de dikke man 
(occ 50. afb. p. 66) uit 1934." De geestig gedetailleerde maar 
zorgvuldigg gecomponeerde scènes van alledag hebben 
eenn zekere monumentale allure en zijn van een welhaast 
gecompliceerdee eenvoud. Het zijn tanagra's uit het inter-
bellumm in Parijs, verwant met de vriendelijke wezens op de 
schilderijenn van Tijtgat en ondenkbaar zonder de invloed 
vann Maillol, Manolo en Fiseher. De baadster, de heden-
daagsee voortzetting van een thema uit de klassieke mytho-
logie,, was geliefd bij classicistische beeldhouwers als 
Mailloll  en Renoir en in Nederland bij kunstenaars als 
Chabott en Jacobs van den Hof.̂ 8 Van een historisch, bijna 
Florentijnss classicisme getuigen de borstbeelden van Wil 
(occ 37, afb. p. 61) uit 1930 en Tine Cohen (oc 48, afb. p. 77) 
uitt 1933 met hun gaaf modelé, frontale compositie en ver-
hoogdee plint. Over het eerste werk schreef Essen 'Een jaar 
langg zou hij worstelen met een portret dat hij van zijn 
vrouww maakte en als je nu om dit prachtige, een halve eeuw 
oudee Franse bronsgietsel draait besef je dat dit de eerste 
echtee Wezelaar is.'s •' In het borstbeeld van mademoiselle 

Lövvee (oc 49, afb. p. "T~), de tors van Whittall (oc 51, afb. 
p.. 65) en de koppen van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) en Is 
Cohenn {oc 54), allemaal werken uit 1934, heeft voor het 
eerstt de invloed van Despiau de overhand gekregen. Deze 
gedeïndividualiseerdee werken zijn despiaans van bouw: 
alss architectuur die uit sterk vereenvoudigde elementen is 
opgebouwdd die tezamen de geestelijke inhoud tot uitdruk
kingg brengen. Het zijn beelden met vele aanzichten en vele 
profielen.. De tors van Whittall staat niet meer symbool 
voorr moeder aarde maar is de verbeelding van een levend 
wezen.. De eeuwigheid en de aardse volupté van Maillol 
hebbenn plaatsgemaakt voor de eigentijdse complexiteit en 
esthetiekk van Despiau. De abstractie van de pure vorm is 
dee drager geworden van deze naturalistische beeldhouw
kunst. . 

Wezelaarr noteerde in zijn agenda's de kritiek die hij 
vann zijn collega's te horen kreeg. Cornet en Osouf lieten bij 
hunn bezoeken aan zijn atelier geregeld het woord préconcu 

vallenn wat letterlijk'vooruit opgevat'betekent. Hiermee 
steldenn ze het scheppen vanuit de geest tegenover het slaafs 
nabootsenn van de realiteit. Dit was een belangrijk punt van 
kritiekk voor deze beeldhouwers die Despiau volgden in zijn 
modernistischee objectiviteitsleer, in zijn vertaling van de 
inhoudd van het onderwerp met louter plastische middelen 
vanuitt een conceptuele benadering.60 Naar aanleiding van 
Wezelaarss - niet meer bestaande - portret van Eickhoff 
doceerdee Cornet dat iedere vorm van sympathie voor het 
onderwerpp bij voorbaat moest worden uitgesloten. Osouf 
merktee bij een bepaald beeld op dat het nog teveel van de 
inspanningenn van de maker verried. Dit 'c,a sent trop la 
peine'' werd door Wezelaar vlijtig genoteerd en staat niet 
zoverr af van het 'n'appuyez pas trop' en 'il faut faire blond' 
datt hem door Fischer was toegevoegd. Wezelaar noteerde 
ookk zijn eigen kritiek op het werk van anderen. 'Meyer zijn 
atelierr gezien. Houtkarakter van zijn werk, taai gesneden. 
Germaanschh karakter, onaangenaam, misschien wat lief
deloos.. Abstract van opvatting, het zijn plastische vormen 
off het is niets. Geen opstopping met anatomie zooals 
Bendienn zegt. Er is een nerveuze spanning in en een zekere 
krachtt die ik apprecieer, wel is het wat rauw en geforceerd, 
niett vergenoeg doorgevoerd, te vaag. Mijn eigen werk is te 
rond,, zijn teveel facetmatig. Het onsymmetrische ervan 
apprecieerr ik.'6' Naar aanleiding van een tentoonstelling 
vann Ivan Mestrovic in het Jeu de Paumeschreefhij: 
'Mengelingg van Bernard en Bourdelle zonder hun plasti
schee kwaliteiten. Valsch overdreven van inhoud, banaal 
vann vorm. Pompier. De houten dingen nog wel aantrek
kelijk.'622 En teruggekomen van een wandeling door Parijs: 



'Komm langs de Académie des Beaux Arts. Ze zijn net bezig 
dee beelden op te stellen voor de Prix de Rome de Sculpture. 
Treurig.. Wat me het meest tegenvalt is dat het onhandig is, 
verderr zoo dood als een pier enz., embêtant a mourir. Een 
waarschuwingg dat die natuurstudie toch ook niet veel is.s"s 

Enn over Osouf: 'Bezoek met de Fischers aan Osouf in diens 
buitenhuiss 15 kilometer buiten Parijs. Orangerie als atelier. 
Mooiee tuin. Werk Osouf is heel nerveus en fijn klein van 
formaat,, geconcentreerd maar eigenlijk geen sculptuur'/'4 

EenEen 'espoir'als Wenzelaar 

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

beeldhouwerss tot een minder homogeen beeld had geleid. 
Dezelfdee Vauxcelles noemde Wezelaar wederom in zijn 
recensiee in deVoIonréen situeerde hem in de eerde rond 
Despiau,, van portretbeeldhouwers 'représenté par un 
bustee d'une fermeté de modelé egale a sa delicatesse'. Ook 
inn de andere kritieken werd Wezelaar telkens opgemerkt 
alss een van de veelbelovenden. Fanny Clar schreef in de 
ParisParis Soir: 'Enfin, il y a Wlérick, Bristol, Wezelaar, Poisson, 
quii  nous accordent des ceuvres qui emergent d'un ensem-
blee dont Ie plus charitable que Pon peut faire est de se taire. 
Parfoiss par respect d'autres travaux.'67 Esser tekende in 
19800 Wezelaars herinneringen aan dit eerste optreden als 
volgtt op: 'Goed herinnert hij zich nog die voor hem aller-
eerstee Salon desTuileries in 1931. De geweldige zaal vol 
beeldenn met in het midden de wijde kring van sokkels 
waaropp de werkstukken van de meest vooraanstaande 
figuratievefiguratieve beeldhouwers en in het midden van die kring 
diee ene lege sokkel. Vlak voor de opening van de tentoon-
stellingg kwam dan de assistent van Despiau met onder de 
arm,, zorgvuldig omwikkeld in een fluwelen lap, het laatste 
portrett van de meester dat dan onder eerbiedige aandacht 
vann de reeds verzamelde kunstenaars op de sokkel werd 
vastgeschroefd.. En dan, verlegen glimlachend, stapte 
Charless Despiau zelfde zaal binnen om de gelukwensen 
vann zijn confraters in ontvangst te nemen. "Mi j hadden ze 
toevalligg een goede plaats gegeven en een ieder stond bij 
zijnn eigen werk. Wlérick, de boezemvriend van Despiau, 
draaidee opmerkzaam om mijn portret en zei:'Ah,c'esta 
vous?? Tiens!' Nou, een groter compliment was niet denk-
baar.'"68 8 

Eenn halfjaar later beleefde Wezelaar zijn tweede optre-
denn in Nederland - na Oisterwijk in 1926 -, in het Stedelijk 
Museumm in Amsterdam waar hij in de maand februari met 
achtt werken exposeerde met de Hollandsche Kunstenaars-
kring.699 Deze vereniging was in 1913 opgericht door Leo 
Gestel,, Kees Maks en Piet van der Hem nadat zij zich had-
denn afgescheiden van de vereniging St. Lucas. Het was een 
bewustt klein gehouden vereniging van modernistische 
signatuurr die ernaar streefde de aandacht te vragen voor 
'dee uitingen in de hedendaagsche Hollandsche schilder-
enn beeldhouwkunst', door een jaarlijkse tentoonstelling 
inn het Stedelijk en tentoonstellingen buiten Amsterdam en 
inn het buitenland, althans dat was het voornemen in 1913. 
Eigenlijkk was het een mix van Bergense School en aan-
verwantt expressionisme (Berg, Colnot, Van Herwijnen, 
Kruyder,, Van Moolhuizen, Schwarz, Wiegman en Van 
Wijngaerdt)) met - op den duur - zijn retour a 1 Wre-vervolg 
(Hynckcs,, Van Rees, Sluijters en Willink) . Ook beide beeld-



houwersledenn in 1932- Kropen Polet -pasten als zodanig 
goedd in dit gezelschap. Het aantal leden van de Hollandsche 
Kunstenaarskringg was beperkt - veertien in 1932 - maar 
eenn speciaal kenmerk van deze expositiegroep was dat zij 
anderee kunstenaars naar hun smaak uitnodigden mee te 
exposeren.. In 1932 waren dat naast Wezelaar de schilders 
Adams,, Heink de Boer, Chabot (geen beeldhouwwerk). 
Edzard,, Ortiz de Zarate, Frits Klein, Koch, Kruyder-
Bouman,, Kuyten, Roelofsz en J.J. Voskuil. Als afsplitsing 
vann St. Lucas was het niet verwonderlijk dat de nieuwe 
kringg voornamelijk uit schilders bestond, maar na verloop 
vann tijd-vooral in het begin van de jaren dertig-groeide 
dee invloed van de beeldhouwers en waren zij het die de 
meestee aandacht trokken. Van de leden kende Wezelaar 
Vann Herwijnen, Krop. Kruyder, Polet en Wiegman per-
soonlijkk en het is zeer waarschijnlijk zijn oude leermeester 
Polett geweest die hem in 1932 voor het eerst heeft gevraagd 
tee exposeren met de kring. Wezelaar was met Polet in 
contactt gebleven en deze was bijzonder enthousiast over 
dee Parijse vorderingen van zijn voormalige pupil. Beide 
inzendingenn voorde Salon desTuileries van een jaareerder 
stuurdee Wezelaar in, aangevuld met twee studies naar 
Zeeuwsee boeren {oc 30 [afb. p. 49], 39}, de kop van de 
Zeeuwsee jongen Ariaan (oc 31, afb. p. 48), het katje (0C43) 
enn het liggend naakt {oc42,afb. p. 66}  uit 1931, alsmede 
eenn 'Schets', inde kritieken niet nader omschreven dan 
alss een studie naar vrouwelijk model. 

'Eenn mij totaal onbekende is de ook in Frankrijk 
wonendee beeldhouwer H. Wezelaar, die in enkele groot 
gehoudenn kleine plastieken van een staande boer en een 
liggendd naakt ongezocht vereenvoudigde, zonder dat 
dee weglating van détails, zooals vaker wel, tot verarming 
leidde',, schreef Kasper Niehaus in DeTekgraaf'0 Polet liet 
ineenn brief weten met Niehaus over Wezelaars inzending 
tee hebben gesproken, in een gesprek met hem hierover 
bleekk mij dat je, ter Hollandsche Kunstenaarskring geëxpo-
seerdee werk hem meer geïnteresseerd had, dan hij in zijn 
recensiee tot uiting had laten komen. Het enthiele, door-
werktee en toch levendige was hem dan ook achterafin her-
inneringg gebleven.'"' Maria Viola was getemperd in haar 
enthousiasme,, hoewel Wezelaar'gelijk een belangstellend 
HandcLsbladlczerr ons mededeelt, op de tentoonstelling van 
dee lndépendants te Parijs "niet naliet een grooten indruk te 
maken".. Wij kunnen niet zeggen dat Wezelaar's inzending 
onss door buitengewone qualiteiten heeft verrast; zijn ver-
dienstelijkstee prestatie lijk t ons de nogal conventioneele 
portretbustee in de groote zaal; in zijn kleine figuren zoekt 
hijj  blijkbaar naar vereenvoudiging van vormenschema en 

wordtt daarbij eer vaag dan klaar, - wat zijn debuut hier 
weinigg opvallend maakt.'"- Plasschaert was in de Groene 

niett erg enthousiast over de tentoonstelling in het alge-
meen.. Hij typeerde de meesten als 'nieuwe realisten', hun 
werkk als 'burgerlijk daemonisch' en vond dat hun figuren 
hinderdenn door'een niet-overwonnen leelijkheid'. 
Inzendingg nr. 112 van Wezelaar, de niet-geïdentificeerde 
schetss die Plasschaert omschreef als de 'ware vrouw', was 
hemm wel bijgebleven want: 'er is in deze groep zware volu-
minaa leven'."'Abas van de NRC was bekoord door de kop 
vann Ariaan die hij afbeeldde en door het katje-'een prettig 
rondd gesloten vormpje' - maar vond de houten boer grof 
gesneden."-++ Sanders van Hel Volk noemde van de door de 
Hollandschee Kunstenaarskring uitgenodigde gasten alleen 
dee inzending van Wezelaar, die hij uitmuntend vond." 

19322 Werd een belangrijk jaar voor Wezelaar met maar 
liefstt vier exposities. Na Amsterdam exposeerde hij in mei 
mett een internationaal gezelschap in het Maison Watteau, 
hett centrum van de Académie Scandinave. Over deze ten-
toonstellingg is niet veel meer bekend dan dat het vooral aan 
dezee instelling gelieerde kunstenaars waren als Damboise, 
Despiau,, Dufresne, Eickhoff, Frièsz, Gunnar Nilson en 
Dee Waroquier die hier werk lieten zien. In juni exposeerde 
Wezclaarmett 31 landgenoten bij Galerie Zak, een galerie 
opp de Place Saint Germain-des-Prés die werd gedreven 
doorr de weduwe van de Poolse schilder Leon Zakr6 Het 
wass een combinatie van kunstenaars uit en rond de Hol-
landschee Kunstenaarskring van wie er een aantal - Croin, 
Hordijk,, Klein, Mondriaan en Wezelaar-in Parijs woonde. 
Dee selectie was gemaakt door Hordijk en Lubbers." 
Wezelaarr behoorde met Chabot, Krop, Polet en Radecker 
tott de sectie beeldhouwkunst. Had hij in 1925 nog gehoopt 
eenss in contact te komen met deze vooraanstaande Neder-
landsee beeldhouwers, inmiddels werd hij gevraagd met hen 
tee exposeren. Wezelaar stuurde zijn portretbuste van Wil 
enn de houten Zeeuwse boer in, dezelfde inzending als voor 
zijnn eerste deelname aan de Salon des Tuilcries een jaar 
eerder.. Raymond Cogniat omschreef de Nederlandse kunst 
alss een combinatie van realisme en poëzie, een droom-
wereldd die op immer begrijpelijke wijze tot uitdrukking 
werdd gebracht. Hij zag Polet als de meest getourmenteerde, 
Radeckerr als de verstilde, humane dromer en Chabot als 
dee meest gestileerde exponent. 'H. Wezelaar révèle une 
naturee beaucoup plus simple qui s'exprime en lignes 
simples,, pleines de sensibilité."5 Een andere Franse criticus 
hadd gespeurd naar specifieke nationale kenmerken die deze 
Hollandsee kunstwerken met elkaar zou verbinden, maar 
vondd deze niet in de mentaliteit, in het kleurgebruik, noch 
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inn de onderwerpskeuze. Een uitzondering maakte hij voor 
eenn portret door Sluijters, een stilleven door Croin en de 
houtenn Zeeuwse boer van Wezelaar, nota bene het werk 
vann een Nederlander die zich had willen losmaken van zijn 
herkomst.. ~9 

Dee 10e Salon des Tuileries werd in juni 1932 gehouden 
inn het gebouw Néo Parnasse aan de Boulevard Raspail 235 
enn de catalogus vermeldt wederom tal van kunstenaars 
uitt de salon van de Fischers.80 Voorbeytel haalde in zijn 
recensiee twee Nederlandse beeldhouwers naar voren, 
Schrikkerr en Wezelaar, en was vooral enthousiast over 
dee inzending van de laatste: 'een vitrine met nog een paar 
kleineree typen van Zeeuwsche boeren, eveneens raak en 
goed,, en een paar dieren, een poesen kippen, die grappig 
enn juist geobserveerd zijn.'81 De mooiste kritiek kreeg 
Wezelaarr dat jaar in verband met een tentoonstelling waar-
aann hij niet had deelgenomen. In zijn bespreking van de 
Nederlandsee inzending op de Biënnale van Venetië van 
datdat jaar beklaagde Niehaus zich over het feit dat vooral 
dee afdeling beeldhouwkunst - met Mendes da Costa, Van 
Reijnn en Tjipke Visser-een onvolledig beeld gaf omdat 
'Raedecker,, Folet, Kropen een "espoir'als Wenzelaar 
schitterenn door hun absentie'.8-

Ookk in 1933 exposeerde Wezelaar zowel in Parijs als 
inn Amsterdam. In april toonde hij vier werken - zijn pro-
ductiee uit 1932 -, samen met zestien andere exposanten, 
onderr wie Hordijk, Kropen Polet, namens de Hollandsche 
Kunstenaarskringg in het Stedelijk.8^ De meest uitvoerige 
kritiekk op deze tentoonstelling kwam van Plasschaert die 
herinnerdee aan de tijden dat de Hollandsche Kunstenaars-
kringg nog vernieuwing had gebracht, iets dat alleen de 
afdelingg beeldhouwkunst nog kon waarmaken. Het 
werkk van Krop -'geestige kleurbceldjcs'-, Schrikker en 
Wezelaarr gaf fleur aan deze tentoonstelling.'Het werk van 
Wezelaarr was mij bekend, maar wat hij inzond, maakt het 
bekendee blijvender, en maakt het nieuwe tot genoegen. 
Voorall  de Tors (een studie}  in gebakken aarde (Kogan 
maaktee nog schooners van zulken) en een Baadster, forsch 
inn brons, doen verwachten dat het Museum daarvan min-
stenss één zal willen behouden', aldus Plasschaert.84 Viola 
wass nu wel positief gestemd. 'Van de drie exposeerende 
beeldhouwerss wint HildoKrop het uiteraard, met gemak. 
Zijnn jongere kunstbroeders Schrikker en Wezelaar bezitten 
nochtanss persoonlijkheid genoeg om zich vrij te houden 
vann de neiging tot kunstmatig styleeren, die nog in de twee 
starree houten beelden tot uiting komt: beiden inspireeren 
zijj  zich op de natuurlijke vormen van het levende model. 
[...],, een forschc studie (Tors) en een baadster van Wezelaar, 

waarinn de gaande beweging tegen den drang van het water 
inn sterk is uitgedrukt, doen den een en den ander kennen 
vann zijn besten kant.'8s 

Ookk op de ne Salon des Tuileries was Wezelaar van 
dee partij. Te midden van het leger van vooral kleine namen 
valtt de deelname op van BrancusfCsaky, Despiaucn 
Pomponn aan deze editie.86 Een lange recensie werd ge-
schrevenn door Pierre Courthion in Les Beaux Arts waarin 
dezee uitgebreid stilstond bij de inzending van Wezelaar, 
dee baadster (oc 44, afb. p. 65}  en het kleine zittende vrouw-
tjee (oc4Ó,afb. p. 66). 'Un autre sculpteur qui me plait', 
schreeff  Courthion, 'c'est M.H. Wezelaar; son monument en 
platree doré, quoique reduit a des proportions lilliputiennes 
estt d'une bonne plasticité. C'est une femme assise, sur une 
pierre,, un sujet ingrat. Eh bien, Ie sculpteur s'en est admira-
blementt tiré pour balancer ses volumes, les situer dans 
1'espaee,, faire jouer Ie vide autour de sa statuette, laquelle 
réussitt a faire oublier ses proportions minuscules. Le 
bronzee de M. Wczelaar a les mémes qualités de plenitude 
ett de monumentalité. C'est une femme qui al'aird'avaneer 
danss la nier et dont les mouvements sont d'une réelle 
beautéé (ils ont ce naturel qui n'est pas exactement celui de 
laréalité.maisunn rythme resultant d'uncheurcusc obser-
vationn et d'un choix exercé}. Ce bronze a une belle allure: 
jamaiss ce fruit de la matière solide qu'est la sculpture n'a 
etcc plus sagement surveillé. On pense a la reflexion du 
Poussin:"Avecc le temps et la paille müriront lesnèfles.""̂ 

Datt Wezelaar inmiddels goed lag bij de criticus van 
DeTelcgraofleiddeereindd 1935 toe dat hij mocht exposeren 
bijj  kunsthandel Goudstikker in Amsterdam. Niehaus 
selecteerdee een wat merkwaardig gezelschap van zo'n 
400 kunstenaars van wie Kogan de enige buitenlander was 
enn Beyerman, Havermans, Mendes da Costa, Radecker, 
Wezelaar,, Tjipke Visser en Zijl de andere beeldhouwers in 
eenn gezelschap van verder zeer uiteenlopende schilders als 
Ansingh,, Bendien, DegouvcdeNunques, Gestel, Henriet, 
Kott en Sal Meijer.88 Wezelaar exposeerde hier voor het 
eerstt zijn portretbuste van Tine Cohen (oc 48, afb. p. 77) 
enn verder zijn kleinplastieken van het zittende vrouwtje 
(oc4ó,afb.. p. 66) uit 1932 en het liggend naakt in terracotta 
(oc42,afb.p.. 66) uit 1931. In zijn eerste bespreking van 
Wezelaarss werk omschreef Jan Engelman de portretbuste 
alss wat staren doods maar hij zag'goede beloften'in het 
kleinee beeldje. 8tJ Terzelfder tijd exposeerde Wezelaar met 
eenn minstens zo curieus gezelschap van dertien schilders 
enn beeldhouwers in het Amsterdamse Parkhotel-hoek 
Stadhouderskade// Hobbemastraat - op een tentoon-
stellingg die onder auspiciën stond van het zogenaamde 



Nederlandsenn Kunstenaars Centrum, een club die zich ten 
doell  had gesteld om de onderlinge contacten van kunste-
naarss en die tussen kunstenaars en het publiek te bevor-
deren.900 Roclofsz had Wezelaar er al over bericht. 'Zelfs 
hebb ik weer wat verkocht zij het om den dood niet in het 
Parkhotel;; wat een hevige debacle blijkt te zijn. Ik geloof 
datdat de kroegbaas daargetracht heeft kosteloos een paar 
honderdd artisten als tafelhoeren te knippen wat hem god-
dankk niet lukken zal zoodat ik weldra met genoegen het 
faillissementt van zijn gelegenheid zal mogen lezen. 
Lubberss die vriendelijke lellebel rijdt in een nieuwe Buyck 
rondd die naar hij beweert voor zes schilderijen geruild 
heeft.. Er heerscht een prettige gezonde stemming in dit 
"kunstenaarscentrum""  als in een prospectus voor sana-
togen.'911 Wezelaar was vertegenwoordigd met twee wer-
kenn die sinds de tentoonstelling in april in het Stedelijk in 
Amsterdamm waren achtergebleven: de tors in terracotta 
(occ 45, afb. p. 65) en Les amoureux (oc 47, afb. p. 66). Het was 
Niehauss die hem weer naar voren bracht: 'H. Wezelaar, 
diee veel doet hopen voor onze levende beeldhouwkunst, 
o.a.. een met prijzenswaardig overleg gecomponeerde 
groepp van een amoureus paar, die bewijst dat men groot 
enn tegelijk zachtmoedig kan zijn.'92 

Inn 1934 exposeerde Wezelaar nog tweemaal in Parijs en 
tweemaall  in Amsterdam. Een comité met Franse beeld-
houwerss als Cornet, Dejean, Gimond, Malfray en Wlérick 
verleendee gewicht aan een initiatief van de kunstcriticus 
Charless ('Chil') Aronson om in Galérie Charles Petit (8, rue 
dee Sèze) een grote tentoonstelling aan de hedendaagse 
Fransee beeldhouwkunst te wijden/" 'Leur oeuvre doit rem-
plirr sa mission veritable, elle doit embellir facades, jardins, 
intérieurs.. Devenue nécessité dans la vie, la sculpture con-
temporainee trouvera un élan nouveau, une foi nouvelle, 
unee raison d'etre', aldus Aronson in zijn voorwoord van 
dee catalogus waarin architect Auguste Perret zijn volledige 
medewerkingg aan dit streven toezegde. Er waren zestig 
beeldhouwerss voor La sculpture contemporaine en France 

geselecteerdd van wie de meesten met slechts één beeld-
houwwerkk waren vertegenwoordigd. Van Arno Breker 
enn de twee jaar daarvoor overleden Jane Poupelet waren 
alleenn tekeningen geëxposeerd. Wezelaar had zijn zojuist 
voltooidee kop in terracotta van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) 
ingestuurd.. Het merendeel van de werken was afkomstig 
vann de kunstenaars zelf, maar voor een beperkt aantal 
beeldenn was geput uit collecties van kunsthandelaren 
(Ambroise(Ambroise Vollard, Galérie Simon}  of particulieren (onder 
anderenn de kunstcriticus Adolphe Basler) uit Parijs. De 
belangrijkstee Franse beeldhouwers uit twee generaties 

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

organisatorr Aronson die zich toen - via John Re wald - bij 
dee directeur van het Stedelijk Museum zou beklagen over 
dee overeenkomst van beide exposities, In 1934 was er bij 
Galériee Charles Petit werk te zien van de gevestigde orde: 
vann classicisten als Maillol, Manolo, Despiau en Fischer 
enn van experimentelen als Brancusi, Laurens, Picasso en 
Zadkine.. De jongere generatie, de dertigers, bestond uit 
beeldhouwerss als Auricoste, Couturier, Osouf, Richier en 
Wezelaarr die allemaal min of meer waren opgegroeid met 
hethet eigentijdse classicisme van de vorige generatie en hun 
finestfinest hour zouden beleven met de Wereldtentoonstelling in 
Parijss in 1937.94 Wezelaar werd inmiddels gerekend tot de 
eigentijdsee Franse beeldhouwers en zijn opname in het dat-
zelfdee jaar gepubliceerde overzicht van de contemporaine 
kunstt van Edouard Joseph onderstreept dat nog eens. In de 
positievee kritiek die Jacques De Laprade, recensent van Les 
Beauxx Arts, naar aanleiding van La sculpture contemporaine en 

FranceFrance schreef werd Wezelaars portret slechts genoemd.9^ 

Meerr aandacht kreeg de 12e Salon des Tuileries, die 
eveneenss in mei zijn poorten opende maar langer voort-
duurdee dan het overzicht bij Galérie Georges Petit.96 

Wezelaarr toonde er zijn classicistische portretbuste van 
Tinee Cohen (oc 48, afb. p. 77) - waarschijnlijk in gips - uit 
19333 waarvan hij het bronsgietsel enige maanden daarvoor 
bijj  Goudstikker voor het eerst had geëxposeerd. Op de 
beganee grond van het gebouw Néo Parnasse was een 
ruimtee gereserveerd waar Despiaus Tête de Landaise (Odette) 

hett centrum vormde van een opstelling van portretten 
doorr zijn oud-Ieerlingen en geestverwanten onder wie 
Wezelaann Het was op deze Salon dat Bertus Sondaar, op 
aandringenn van Despiau, debuteerde met zijn later door 
hett Stedelijk aangekochte portretbuste van het Russische 
modell  Laina.97 Paul Fierens schreef enthousiast: 'Qui done 
aa dit que nous manquions de portraitistes? Les ceuvres de 
Despiau,, de ses camerades, de ses émules, portcront en 
faveurr de 1'époque et de ses vertus un témoignage dont on 
nesauraitt mcconnaitrel'imponanceni mettreen doutela 
sincérité.. A ce propos, on ne parlera point d'une art "sans 
ame'77 In Comoedia schreef criticus Poulain dat Wezelaars 
portretbustee was geïnspireerd op het werk van Chana 
Orlofff  'et nous offre une Mme. C. d'une matière aussi belle 
quee celle d'un chaudron', wat zowel positief als negatief 
kann worden opgevat.98 Het grote aantal Nederlandse 



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

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