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Montparnassee in Mokum 

Wezelaarss ontvangst en opkomst in Nederland, zijn opname in de 

plaatselijkee bohème van de Amsterdamse Zomerdijkstraat, zijn 

groeiendee faam als neo-classicistisch beeldhouwer en pleitbezorger 

vann de Nieuwe Beeldhouwkunst en het isolement van zijn nieuwe 

woonplaatss Laren in de oorlogsjaren 

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



GemoderniseerdeGemoderniseerde bohème 

'Watt voelde ik mij vreemd daar in mijn atelierwoning 
aann de Zomerdijkstraat, met die kale zandvlakte aan 't 
eindd van de stad pal voor je neus. Wel werd ik door mijn 
collega'ss alleraardigst in hun midden opgenomen, maar 
ikk miste in het begin toch wel die contacten en vriend-
schappenn waarbij alles om het werk draaide', zo vertelde 
Wezelaarr in 1980 aan Esser.'Toch had Wezelaar zich geen 
beteree omgeving kunnen wensen toen hij zich met zijn 
gezinn in het najaar van 1934 in Amsterdam vestigde en de 
vijff  misschien wel succesvolste jaren uit zijn loopbaan 
tegemoett ging. Hij werd opgenomen in de keurige bohème 
vann Amsterdam-Nieuw Zuid, ontving het lidmaatschap 
vann de Hollandsche Kunstenaarskring en de Neder-
landschee Kring van Beeldhouwers en kreeg volop de gele-
genheidd zijn werk te exposeren. Wezelaars naam 'groeide', 
hijj  kreeg opdrachten voor portretten en monumenten en 
konn het zich in 1940 zelfs permitteren het fraaie woonhuis 
enn atelier in Laren van de kort daarvoor overleden Mendes 
daa Costa, nestor van de Nederlandse beeldhouwkunst, 
tee kopen. 

Hett volgens functionalistische opvattingen gebouwde 
atelierwoningencomplexx aan de Zomerdijkstraat van 
hethet bureau 'Zanstra, Giesen en Sijmons, architecten' was 
directt geïnspireerd op de Parijse voorbeelden en tot stand 
gekomenn dankzij de samenwerking van deze architecten 
enn enkele kunstenaars uit de Hollandsche Kunstenaars-
kring.22 Zanstra had in het begin van de jaren dertig 
onderr Dudok gewerkt aan diens paviljoen voor het Cité 
Universitairee en was daar in aanraking gekomen met het 
typischh Parijse fenomeen van de atelierwoning. Zijn directe 
voorbeeldd voor de Zomerdijkstraat was Le Corbusicrs 
atclierwoningg uit 1932 voor de schilder Ozenfant geweest. 
Dee Zomerdijkstraat werd bij de opening van het complex 
atelierwoningenn in november 1934 met gevoel voor under-

statementstatement het 'Montparnasse van Amsterdam' genoemd. 
Zoalss in Parijs de massale vestiging van kunstenaars zijn 
stempell  voorgoed op een geheel stadsdeel heeft gezet, zo 
maagdelijkk is de zilvergrijze Amsterdamse Rivierenbuurt 
geblevenn na de komst van het paar dozijn kunstenaars 
sindss 1934. Hun betrokkenheidd bij de totstandkoming van 
hett eerste atelierwoningencomplex in Nederland is niet-
teminn groot geweest. Mommy Schwarz had al in 1953 in 
hethet Algemeen Handelsblad gepleit voor de bouw van atelier-
woningenn en de 'Naamloze vennootschap tot exploitatie 
atelierwoningenn Amsterdam'die in datzelfde jaar was 
opgerichtt kende als commissarissen onder anderen Krop, 
Matthieuu Wiegman en Kees Heynsius. De laatste twee 

warenn toekomstige bewoners van het complex. Via hen 
off  via zijn vriend Henk Mastenbroek werd Wezelaar geat-
tendeerdd op de te bouwen atelierwoningen toen zijn plan-
nenn vooreen definitief vertrek uit Parijs vorm kregen.̂ 
Hett eerste contact tussen Wezelaar en Zanstra dateert 
reedss van juli 1933 maar de lange onzekerheid over het 
doorgaann van het project - uiteindelijk was het wethouder 
Dee Miranda die het plan doordrukte-deed hem ook naar 
anderee mogelijkheden informeren zoals uit de eerder geci-
teerdee brieven van Radecker al bleek.4 Vennoot Jan Giesen 
hadd op 2 juni 1933 in Arti et Amicitiae een lezing gegeven 
overr de nieuwe atelierwoningen waarbij hij lichtbeelden 
toondee van de ateliers van Krop, Polet en de gebroeders 
Radeckerr en daarmee de aandacht gericht op de achterlijke 
werkomstandighedenn van de gemiddelde kunstenaar in 
Amsterdam,, een onderwerp waarnaar hij diepgaand 
onderzoekk had verricht. De Zomerdijkstraat 28 huis, 
Wezelaarss toekomstige adres, was één van de ateliers voor 
beeldhouwers,, die uiteraard op de begane grond waren 
gesitueerd.. Toen de Wezelaars er eind 1934 neerstreken, 
warenn Leo Braat, Fred Carasso, Johan Polet, Frits Sieger, 
Keess Smout en Gerrit van der Veen de andere beeld-
houwers,, terwijl schilders als Jan van Herwijnen, Kees 
Heynsius,, Herman Kruyder, Jan Wiegers, Matthieu 
Wiegmann en diens schoonzoon Piet Worm met hun gezin-
nenn de bovenverdiepingen hadden betrokkene Dat deze 
kunstenaarss niet geheel onbemiddeld waren, blijkt uit 
dee huur die zij betaalden, ƒ 35,50 per maand, waar een 
Amsterdamsee arbeiderswoning op dat moment tien 
guldenn minder deed.6 In zijn lezing had Giesen hoog 
opgegevenn van de mogelijkheden die zo'n concentratie 
vann kunstenaars met zich meebracht. Een daarvan was de 
organisatiee van groepsexposities, eigenlijk de voorloper 
vann het naoorlogse open-atclier-fenomeen/ Van veel geza-
menlijkk optrekken was echter geen sprake, al werd er een 
periodee door een aantal bewoners naar model - onder wie 
Truuss Trompert - getekend bij Carasso of Van der Veen. 
Gedurendee zijn verblijf in de Zomerdijkstraat onderhield 
Wezelaarr nauwe contacten met een aantal van zijn buren. 
Dee Italiaanse beeldhouwer Carasso wilde zich niet alleen 
graagg met een collega in het Frans verstaan maar vond 
inn Wezelaar ook de ideale opponent voor zijn typisch 
Latijnse,, polemische discours dat de meeste andere col-
lega'ss zorgvuldig meden. Matthieu Wiegman bracht 
Wezelaarr in contact met ondernemer Ben Vroom, een 
belangrijkee patroon voor kunstenaars in die jaren. Polet 
kendee Wezelaarr reeds van de Haarlemse kunstnijverheids-
schooll  en zij waren sindsdien in contact gebleven. Samen 



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

Hett was deze kring van links-liberale, min of meer succes-
vollee kunstenaars die zich vanaf 1935 sterk zou verbinden 
mett het in die zomer onder redactie van onder anderen 
Braat,, Wiegers en Wiegman gestichte tijdschrift Kroniek 

vanvan hedendaagsche Kunst en Kuituur (1935-1965; in het vervolg 

vann deze tekst aangeduid als de Kroniek), ook wel het huis-
orgaann van de Zomerdijkstraat genoemd.8 De connectie 
iss overduidelijk: het idee voor het blad werd geboren in de 
tweedee helft van 1934 toen de atelierwoningen werden 
opgeleverdd en vier van de zes oprichters - Braat, Polet, 
Wiegerss en Wiegman- woonden en werkten daar.9 De 
Kroniekk was een kunstenaarsinitiatief avant la lettre, de 
spreekbuiss van een bont gezelschap van communisten 
(Wiegers),, progressieve katholieken (Wiegman), mega-
lomanee (Polet) en levenslustige wereldburgers (Hordijk) 
enn kunstenaars-intellectuelen (Braat). Met steun van 
Radecker,, Toorop, Krop, Germ deJong.Harmen Meursen 
Wezelaarr stichtte de redactie het waarborgfonds waaruit 
hethet proefnummer kon worden bekostigd. Als spreekbuis 
vann een groep min of meer gelijkgestemde kunstenaars 
voorzagg de Kroniek in een behoefte nadat bladen als De Stijl 

(1917-1931)) en Wendingen (1918-1931) ten onderwaren gegaan. 
Opvallendd genoeg vond een aantal kunstenaars en archi-
tectenn uit de voormalige omgeving van deze tegengestelde 
bladenn zich in 1935 terug in de geest van het nieuwe tijd-
schrift.. De Kroniek was duidelijk geïnspireerd op inter-
nationalee kunsttijdschriften als Cahiers d'Art, Variétés en Das 

KunsthlattKunsthlatt die een nuchtere en puur beschrijvende aanpak 
deelden.. De enige criteria die de redactie van de Kroniek 
hanteerdee waren; kwaliteit, actualiteit en ongebondenheid 
aann een bepaalde artistieke of politieke richting. De door 
dee oprichters geconstateerde onoverzichtelijkheid van de 
verschillendee stromingen en opvattingen en het 'gecompli-
ceerdee en chaotisch geworden bestaan' vroegen om een 
objectievee stellingname. De angstvallige scheiding van 
kunstt en politiek, de 'hardnekkige overgevoeligheid' voor 

politiekee onderwerpen, was kenmerkend voor de opstel-
lingg van de Kronieken zijn omgeving.10 In de optiek van 
dee redactie was kunst autonoom en tijdloos, ver verheven 
bovenn het alledaagse. De eclectische en registrerende aan-
pakk van de Kroniek was symptomatisch voor deze cultu-
relee overgangsfase met zijn herbezinning op de vernieu-
wendee artistieke bewegingen van de twee voorafgaande 
decenniaa en het zoeken naar synthese tussen traditionele 
enn eigentijdse kunstzinnige waarden. Na de uitcenrafeling 
vann de kunst door de ismen wrerd er in de jaren dertig weer 
naarr een herstel van de eeuwige waarden in de kunst 
gestreefd.. Kunst was een uiterst serieuze aangelegenheid 
enn het streven van de Zomerdijkstraatkunstenaars was 
gerichtt op een vernieuwde, humanistische kunst waarin 
hett ging om authenticiteit, objectiviteit en zuiverheid. Die 

'' wordt gekenmerkt door een scep-
tischee houding ten aanzien van Ie tout dernier cri, synthese 
tussenn het zuiverende modernisme en de ambachtelijke 
beheersingg van het metier, geloof in de historische conti-
nuïteitt en in de onaantastbare waarden van de cultuur en, 
tenn slotte: in de herinvoering van het menselijke aspect. 
Eenn gelouterde, beheerste en boven-individuele kunst, 
eigentijdss door zijn psychische lading en expressionis-
tischee of neo-classicistische vormvereenvoudiging. In de 
schilderkunstt kwam men uit op een beheerst en bezonken 
expressionisme,, met Chabot en Kruyder als de helden. 
Mett hun romantische kunstopvatting waren zij minder 
enthousiastt over andere eigentijdse stromingen als het sur-
realismee en het magisch realisme. In de beeldhouwkunst 
vondd de Kroniek zich terug in de neo-classicistische vor-
mentaall  met de moderne Franse meesters als voorbeeld. 
Redacteurr en beeldhouwer Braat zag het eigentijdse classi-
cismee als de synthese tussen traditie en vernieuwing. Voor 
hemm wezen Maillolen Dcspiau'de enige juiste weg [...], 
welkee de beeldhouwkunst voorlopig te begaan heeft'.11 

Daarmeee was de Kroniek weliswaar de belangrijkste 
spreekbuiss van het retour a fordre, maar dan wel van een 
bepaaldee stroming daarbinnen die sterk op de contempo-
rainee Franse kunst leunde en niet zozeer op de Duitse en 
Italiaansee die de inspiratiebronnen waren voor de Nieuw-
Zakelijkee kunstenaars. 

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



inn de volkeren aanwezig is, krijgt pas zijn volle zin en 
waardee door de Fransche bevruchting. [...] Wij zijn steen 
diee te Parijs geslepen moeten worden.''2 In datzelfde jaar 
kreegg de redactie zelts geld aangeboden door de Franse 
ambassadee als dank voor de uitgebreide aandacht voor 
dee Franse kunst in het blad. Dit aanbod werd echter mede 
opp advies van RÖell, directeur van het Stedelijk en zelf aan-
hangerr van Ie génie francais, afgewezen omdat daarmee de 
objectiviteitt in het gedrang zou komen. Ook de sterke 
afkeerr van de Kroniek van vermenging van politiek en 
kunstt in deze gepolitiseerde jaren deelde Wezelaar van 
harte.. Hij sympathiseerde weliswaar met het 'Nederlands 
comitéé van kunstenaars en intellectueelen voor den strijd 
tegenn de Duitsche terreur' (1933) en de Bond van kunste-
naarss ter verdediging van de kulturele rechten (BKVK) , 

maarr afgezien van zijn deelname aan de s.o.s.-expositie 
inn september 1935 in het Stedelijk, zijn betrokkenheid bij 
dee organisatie van een veiling ten bate van de Russische 
beeldhouwerr Kogan in 1936 en zijn inbreng van een beeldje 
voorr een steunactie voor vluchtelingen in 1939, trad hij 
nooitt op de voorgrond.'ï Wezelaar moet in die eerste jaren 
vann de Kroniek betrokken zijn geweest bij het blad, al is 
diee invloed alleen af te leiden. Zo kreeg de redactie door 
zijnn bemiddeling de beschikking over foto's die Fischer 
hadd gemaakt van Maitlol en schreef diezelfde Fischer op 
verzoekk van Wezelaar een artikel over het portretbeeld-
houwen.. [4 In t939 werd een geheel nummer van de Kroniek 
gewijdd aan de tentoonstelling Rondom Rodin, waarvan 
Wezelaarr mede-organisator was. Aan Wezelaar zelf werd 
inn de Kroniek slechts éénmaal een artikel gewijd. In die 
zinn viel hem hetzelfde lot ten deel als de redactieleden 
diee iedere schijn van belangenverstrengeling wilden ver-
mijden.. Hun werk - en ook dat van Wezelaar - werd zo 
nuu en dan wel, ter opvulling maar zonder commentaar, 
afgebeeld.. In 1942 werd dit ruimschoots goedgemaakt 
mett Braats publicatie Uit de werkplaatsen der beeldhouwers 
mett hoofdstukken over de acht belangrijkste Nederlandse 
beeldhouwerss van dat moment. 

SalonSalon 1937 

Nauww gelieerd aan de Zomerdijkstraat en de Kroniek 
wass de Hollandsche Kunstenaarskring (HKK), de expositie-
verenigingg waarmee Wezelaar sedert 1932 vanuit Parijs 
alss gast had geëxposeerd op de jaarlijkse tentoonstellingen 
inn het Stedelijk. Na zijn terugkeer in Nederland werd 
Wezelaarr direct volwaardig lid en in 1936-1937 zetelde hij in 
hethet bestuur als penningmeester. Tot in 1940 zou hij trouw 
exposerenn met deze exclusieve vereniging die nooit meer 

dann hooguit twintig leden telde. Zijn betrokkenheid werd 
minderr naarmate hij actiever werd binnen de Neder-
landschee Kring van Beeldhouwers (NKB). Wel droeg hij in 
19377 de zojuist uit Parijs teruggekeerde Sondaar voor als lid 
vann de HKK, waarop deze zijn penningmeesterschap over-
nam.. Een jaar later introduceerde Wezelaar zijn vriend 
Sondaarr ook bij de N K B. Het was uit onvrede met de H K K, 
waarvann de tentoonstellingen steeds kritischer werden 
besprokenn in de pers, dat Wrezelaaren Hordijkin de zomer 
vann 1936 een nieuwe vereniging, onder de titel'Salon 1937', 
inn het leven riepen. Daarvoor deden ze niet alleen een 
beroepp op de kunstenaars in en rond de redactie van de 
Kroniekk - Hordijk was redacteur - maar gebruikten ze 
hethet blad ook als communicatiemiddel. De op te richten 
verenigingg droeg sterk het karaktervan de Parijse Salons 
waaraann Wezelaar en Hordijk hadden deelgenomen. 
Verderr roept ze herinneringen op aan het hierboven 
genoemdee initiatief van de zogenaamde ASB-tentoonstel-
lingenn van 1928 en 1929, waar men ook had gestreefd naar 
hethet geven van een collectief en kwalitatief evenwichtig 
beeldd van de eigentijdse Nederlandse kunst en waarvan 
Wezelaarr via Lien Bendien en John Radecker op de hoogte 
wass gebleven.15 Wezelaar en Hordijk vormden het werk-
comitéé dat begin juni 1936 de Salon 1937 als volgt lanceerde: 
'Naarr aanleiding van een algemeen bestaand verlangen om 
uitt de bestaande anarchie op tentoonstellingsgebied te 
geraken,, waar geen enkele vereeniging noch een bepaalde 
richtingg belichaamt noch een collectief beeld geeft van de 
hedendaagschee kunst heeft de redactie van de Kroniek van 
hedendaagschee K & K eenige schilders en beeldhouwers 
uitgenoodigdd bijeen te komen, terwijl ze aan de op te 
richtenn salon ruimte in de Kroniek ter beschikking stelt'. 
Aanwezigg op de vergadering waren Braat, Hordijk, Maks, 
Polet,, Radecker en Wezelaar, terwijl Krop en Wiegman 
zichh hadden verontschuldigd. De kern van deelnemers 
zoalss die op de vergadering werd samengesteld, bestond 
uitt genoemden, aangevuld met Chabot, Gestel, Hynckes, 
Koch,, Nijland, Roelofsz, Schuhmacher, Sluijters, Toorop 
enn Willink . Een mix van gewezen ASB'ers, Bergense-
Schoolschilderss en andere expressionisten en Nieuw-
Zakelijkee kunstenaars uit het Zomerdijkstraatcircuit. 
eigenlijkk de gevestigde, brede voorhoede van de Neder-
landsee kunst anno 1936. Nadat Gestel, Hynckes, 
Schuhmacherr en Willink hadden laten weten niet geïnter-
esseerdd te zijn en Roelofsz alleen voorwaardelijk had toe-
gezegd,, hebben Hordijk en Wezelaar kennelijk besloten het 
initiatieff  te staken. Sindsdien heeft Wezelaar zich verder 
geconcentreerdd op de mogelijkheden die de Nederlandsche 



Kringg van Beeldhouwers hem bood.16 De artistieke mix 
vann de Salon - ijskoude schedels van Hynckes, bolstcrige 
arbeiderss van Toorop en lichtvoetige ballerina's van 
Hordijkk - maakte een eensgezind streven vrijwel onmo-

866 gelijken de schilders presenteerden zich sowieso liever 

individueel.. De beeldhouwers zochten nog wel steun bij 
elkaarr en waren inmidddels toe aan hun eigen zegepraal. 

Dee NKB was de spil van de Nederlandse beeldhouwers-
gemeenschapp zoals die ooit in de werkplaatsen van 
Cuyperss was geboren en gedurende het interbellum nog 
eenn geheel eigen bolwerk vormde in het Amsterdamse 
kunstt wereldje. Dat had alles te maken met het feit dat de 
meestenn van hen zich nog maar nauwelijks hadden ont-
worsteldd aan de anonimiteit van het uitvoerderschap dat 
kleefdee aan de bouwplastiek waarmee zij hun schamele 
loonn verdienden. De oprichting in 1918 van hun vakbond 
wass een eerste teken van emancipatie geweest. Het in 
dee jaren twintig leidende trio Krop, Radeckeren Polet 
exposeerdee zijn werk aanvankelijk liever met schilders-
verenigingenn als De Onafhankeüjken, De Brug en de 
Hollandschee Kunstenaarskring maar was wel lid van de 
NKB.. Radecker onderhield - om tal van redenen - een 
knipperlichtrelatiee met de vereniging en Polet zweefde 
voortdurendd op de rand van het royement omdat hij zijn 
contributiee nooit betaalde. Zijn hart klopte sneller voorde 
meerr chique HKK. Geheel apart stond hun generatiegenoot 
Jann Bronner die zijn academische toren slechts verliet om 
dee gemeente of het rijk te adviseren, maar die zich verder 
uitsluitendd wijdde aan zijn leerlingen en zijn Hildcbrand-
monument-in-wording.. De NKB was in 1935, het jaar dat 
Wezelaarr als lid werd aangenomen, nog volop de vakorga-
nisatiee die in eerste instantie opkwam voor de belangen 
vann zijn leden. De meesten hunner teerden op het steun -
krediett van de gemeente Amsterdam. Tot deze kleine 
luidenn behoorden beeldhouwers als Chris Hassoldt, Jaap 
Kaas,, Toon Radecker, Jan Trapman, Marinus Vreugde 
enn Frans Werner. Hun bijkans eeuwige aanvoerders waren 
dee filosoferende Theo van Reijn, de idealistische Jobs 
Wertheim.. de gedreven Gerrit van der Veen, de apparatsjik 
Jann Havermans, de seminarist Cephas Stauthamer en de 
aimabelee Dirk Wolbers. Wezelaar voelde zich na zijn 
terugkeerr uit Parijs geroepen deel te gaan uitmaken van 
dee N K B dat inmiddels ook andere jongere leden als Mari 
Andriessenn en Frits van Hall had toegelaten.'" Wezelaar 
wildee opgenomen worden in een kring van collega's en hij 
wass ongetwijfeld geïnteresseerd in de expositiemogelijk-
hedenn van de vereniging. Blijkbaar maakte hij hier, als man 

vann de wereld, meteen indruk, want na een jaar lidmaat-
schapp werd hij al gestrikt voor het penningmeesterschap 
omm zich in de jaren 1936-1938 te verdiepen inde problema-
tiekk van het Voorzieningsfonds voor behoeftige leden, de 
omzetbelastingg over bronsgietsels. de inning van achter-
stalligee contributie en soortgelijke kwesties. Mede onder 
dee toenemende druk van zijn opdrachten kreeg hij algauw 
zijnn bekomst van deze nevenactiviteiten en in 1938 greep 
hijj  enkele conflicten binnen het bestuur aan om zijn func-
tiee als penningmeester over te dragen. Hij bleef wel in het 
bestt uur en vormde met Krop en Wertheim de Commissie 
vann Advies, de artistieke waarborg van de NKB. Die con-
flictenn spitsten zich toe op de animositeit die er in die 
jarenn kennelijk bestond tussen Krop en Bronner. Toen 
Andriessen.. Havermans en Wezelaar voorstelden niet-lid 
Bronnerr als gastexposant uit te nodigen voorde leden-
tentoonstellingg in het Stedelijk, stak Krop daar een stokje 
voorr met het argument dat opgestapte leden als Polet en 
Radeckerr ook niet werden gevraagd. Toen vervolgens 
Bolhuiss werd voorgedragen als lid stemde Krop tegen 
omdatt hij het werk van deze Bronner-protégé te slecht 
vondd en weigerde in te stemmen met de gevolgde proce-
dure.. Bolhuis was namelijk in eerste instantie al gedebal-
loteerdd door de afdeling Amsterdam van de NKB maar 
doorr Andriessen, Wezelaar en Wertheim uit protest 
opnieuww voorgedragen, nu bij het landelijke bestuur. Het 
zouu ze niet gebeuren dat een van de meest getalenteerde 
leerlingenn uit de Bronner-school, deelnemer aan de Prix de 
Romee bovendien, zou worden afgewezen door een stel 
veredeldee steenhouwers! Krop ging uiteindelijk akkoord 
mett de uitnodiging aan Bronner maar stapte uit het 
bestuurr naar aanleiding van de Bolhuiskwestie.18 Nog 
niett eerder had een artistiek verschil van mening geleid tot 
eenn conflict in het bastion van de beeldhouwers. In 1938 
warenn het de oudere bouwbeeldhouwers die hun jongere 
collega's,, die een meer autonome vorm van beeldhouw-
kunstt voorstonden, tegenover zich vonden. Vijftien jaar 
laterr zouden deze voormalige jongeren op hun beurt hun 
artistiekk goed moeten gaan verdedigen tegen een nieuwe 
enn veel machtiger vijand die eveneens uit de eigen gelede-
renn voortkwam: de abstracten! 

Wezelaarr ervoer de stellingname van de N K B in deze 
vooroorlogsee jaren als benauwend. Hij wilde zijn steentje 
bijdragenn aan de artistieke ontwikkeling van de eigen 
modernee beeldhouwkunst maar was minder geïnteres-
seerdd in de sociale positievan zijn collega's. Hij brak een 
lanss voor een opdrachten- en tentoonstellingsbeleid op 
basiss van kwaliteit in plaats van inkomenspositie. Het 
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Nederlandsee publiek moest kennisnemen van de eigen en 
buitenlandsee ontwikkelingen op dit terrein. In 1938 poogde 
Wezelaardee vereniging te bewegen Franse collega's als 
gastexposantenn uit te nodigen voor de ledententoonstel-
lingg in het Stedelijk en toen dit tekostbaarbleek,ginghij 
mett Chabot op bezoek bij een aantal Belgische vrienden 
onderr wie Cantré en Leplae.19Ook dit plan strandde om 
financiëlee redenen en meer succes had Wezelaar een jaar 
laterr toen hij. losvan de N KB, op verzoek van het Stedelijk 
dee jonge Franse kunstenaars mocht selecteren voor het 
overzichtt van honderd jaar Franse beeldhouwkunst, 
dee uiterst succesvolle tentoonstelling Rondom Rodin, waar-
overr hieronder meer.20 

Bronner Bronner 

Datt Wezelaar Bronner al in zijn Parijse tijd heeft leren 
kennen.,, mag blijken uit een brief van Wil Wezelaar uit 
maartt 1934 die in de trein van Parijs naar Amsterdam 
Bronnerr was tegengekomen en haar man daarover be-
richtte:: in Brussel verhuisde ik naar een coupé die later 
bleekk te grenzen aan die van Bronner, zoodat we nog een 
tijdd lang in de gang hebben gepraat. Het verbaasde me dat 
hijj  blijkbaar niets heeft gezien van Parijs, tenminste scheen 
hijj  geen enkele tentoonstelling bezocht te hebben en zelfs 
hett vernieuwde Louvre niet te hebben gezien. Hij schijnt 
nogall  op zichzelf te leven en bleek op een voor mij aantrek-
kelijkee manier de pest aan Roland Holst te hebben. Blijk-
baarr heeft mijn intuïtie zich bij de beoordeling van dat être 
niett vergist.'21 Bronner maakte er een gewoonte van zijn 
weerzinn tegen de geaffecteerde Richard Roland Holst, zijn 
directeurr op de Rijksakadcmic, luid te articuleren. Sinds 
dezee had beweerd dat de werken van Rodin eigenlijk ver-
edeldee modelstudies waren, had hij in de ogen van Bronner 
zijnn doodvonnis getekend.22 Rodin was tenslotte één van 
dee belangrijkste redenen geweest waarom Bronner in 1922 
eenn huis nabij Parijs had gekocht, een oude boerderij in 
Talou.inn deChevreusevallei. De nabijheid van de kathe-
draall  van Chartres was minstens zo belangrijk geweest 
voorr deze beslissing. Sindsdien bracht jan Bronner met 
vrouww en dochter in Talou jaarlijks het lange academische 
zomerverloff  door, niet om zich te oriënteren op de laatste 
ontwikkelingenn inde Parijse galerieën maar om zich in de 
omgevingg van zijn primitieve huis op te laden voor zijn 
werkk en onderwijs. 

Hett ligt voor de hand dat Wezelaar via Sondaarof 
Schrikkerr voor het eerst in contact is gekomen met 
Bronnerr want beide oud-leerlingcn woonden in de jaren 
dertigg in GifsurYvette op nog geen tien kilometer van 

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



niett alleen te bewonderen, maar ook te begrijpen, in hun 
uiterlijkee verschijning van verhouding en vorm niet alleen, 
maarr in hun wezen, waarvan deze verschijning het "beeld" 
vormt.. Ik kan tevens zeggen, geloof ik. dat niet velen dit 
begrijpenn en zien, wellicht slechts enkelen. Op de academie 
benn ik, onder de docenten, wel de eenige, die tracht de leer-
lingenn van dit kostbare bezit medetedeelen.Wie van hen 
zall  erin zijn werk iets van verwerkelijken? Belangrijkeren 
urgenterr is de vraag: Is het noodzakelijk hen - toch eigen-
lij kk als een vernisje-dit begrip mee te geven? Het kan hun 
geestt op niveau brengen en deze orienteeren, belangrijker 
enn zelfs noodzakelijk moet het genoemd worden wanneer 
eenn begrip - even diep van inhoud, schoon van verhou-
dingenn - in hun leefde en het wezen zou zijn van hunne 
"beelden",, die van dit levend, eigen begrip, in eigen vorm 
enn verhoudingen, de spiegel zou zijn. Wanneer ik dit alles 
overdenk,, en ik doe dat niet sedert vandaag ofgisteren, dan 
wordd ik bepaald onpasselijk van de academie! Van al dat 
gemierr en gewurm! Hoe klein en verward, zelfs onmachtig 
iss dat, omdat het geen wortels heeft! Hoe komt toch dit 
alless en hoe komen wij eruit??? Hoe komt het dat wij 
steedss verder achteruit krabbelen en waar gaan wij heen?'27 

Ondankss het leeftijdsverschil beschouwde Bronner 
Wezelaarr van meet af aan als een gelijke, iets wat bijvoor-
beeldd vooreen huisvriend als oud-leerling Mari Andriessen 
niett was weggelegd. Wezelaars herkomst uit een andere en 
internationale,, voor Bronner vreemde traditie, zijn profes-
sionelee opstelling, intelligentie en gelijkmatige karakter, 
maaktenn hem voor Bronner een gelijkwaardige én onpar-
tijdigee gesprekspartner. Wezelaars beeld van de moeder en 
haarr kind (oc 74, afb. p. 101}  uit 1939 leverde Bronner het 
bewijss dat ook het moderne classicisme kon leiden tot een 
symbolischh en functioneel kunstwerk, en met een kranten-
afbeeldingg in de hand bracht hij de plastische kwaliteiten 
vann dit beeld onder de aandacht van zijn leerlingen.28 In 
datzelfdee jaar nam Wezelaar plaats in het erecomité van de 
tentoonstellingg met werk van oud-leerlingen ter gelegen-
heidd van Bronners vijfentwintigjarig hoogleraarschap 
aann de Rijksakademie. In 1940 was hij inmiddels zo in 
Bronnerss aanzien gestegen dat deze hem aan criticus 
Niehauss noemde als een van de drie leiders van de moderne 
beeldhouwkunstt in Nederland. Hen hele eer aangezien 
dee twee anderen uit Bronners eigen stal kwamen: Mari 
Andriessenn en Frits van Hall.2^ 

Inn 1936 kwam ertussen Wezelaar en Andriessen een 

vriendschapp op gang die in de naoorlogse periode voor 

beidenn van grote betekenis zou worden. Beiden waren lid 

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

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



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

RetourRetour naar de werkelijkheid 

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

bandenn met de rede en de natuur waren losgelaten en de 
kunstt aan alle excessen en ontaarding was overgeleverd. 
Vakmanschapp gekoppeld aan persoonlijkheid was voor 
Huizingaa het onontbeerlijke ingrediënt voor innerlijk 
diepgaandee kunst.'4 

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

inn 1938 in het Stedelijk.̂  Hordijks omslag met vrolijke 
circuspaardjess die zich losmaken uit een wat fantasieloos 
patroonn van rigide geometrische vormpjes spreekt boek-
delenn en zal de gnuivende instemming hebben gehad van 
dee voormalige Forum-redactie. 

Nieuwee Beeldhouwkunst 

Nieuwee Beeldhouwkunst in Nederland was de titel van een 
seriee van vier kleine monografieën die kort voor 1930 ver-
scheenn en onder redactie stond van architectuurcriticus 
A.. van der Boom en beeldhouwer Theo van Reijn. De serie 
concentreerdee zich op 'Leven en Arbeid der Nederlandsche 
Beeldhouwerss van dezen tijd'. Het eerste deel was gewijd 
aann Radecker, gevolgd door publicaties over Jacobs van 
denn Hof, Krop en Mendes da Costa.40 Met die Nieuwe Beeld-

houwkunsthouwkunst werd gedoeld op de moderne autochtone richting 

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

Toenn in 1933 de Franse kunstcriticus Paul Fierens zijn 
overzichtt van de eigentijdse Nederlandse kunst afsloot 
mett een beschouwing van slechts één pagina over de beeld-
houwkunstt was zijn conclusie dat een zekere voorkeur 
vooreenn exotische vorm, zoals die in de schilderkunst 
zichtbaarr was, het werk van de beeldhouwers zelfs domi-
neerde.. 'Bourouboudour est leurfrisedu Parthenon. Leur 
classiquee n'est pas Ie nótre.' Dat verklaarde in zijn ogen 
dee sterke neiging van de Hollanders om te stileren, de 
lichaamsdelenn uit te rekken, 'a boursoufler et a torturer Ie 
contour,, qui triomphe chez les meilleurs'. De architectuur 
hadd in Nederland volgens Fierens in 1933 nog stellig het 
primaatt en de beeldhouwers mochten zich uitleven binnen 
dee door de architecten gestelde grenzen. Bij beeldhouwers 
alss Bolle en Remiëns leidde dat tot maniërisme, wat hen op 
eenn waarschuwing kwam te staan want, zo stelde Fierens: 
'Stylisationn n'est pas style'. Positiever liet hij zich uit over 
Radecker,, Polet - die hij als de leiders zag -, Krop en Chabot 
enn de grondleggers Mendes en Zijl . Het was de richting van 
Zadkinee die de Hollandse beeldhouwkunst was ingeslagen, 
'dee la forme liéea 1'idéeetau sentiment maisnullement 
auxx proportions d'un modèlc. [... j L'autre cóté, Ie cóté de 
Mailloll  et de Despiau semble interdit aux Nécrlandais.' 
Inn de figuren van Radecker en Polet herkende Fierens de 
tweespaltt van het noordelijke ras. Enerzijds een beheersing 
vann de zinnen, anderzijds de hoog oplaaiende emoties. 
Alleenn in het - nog onevenwichtige -oeuvre van Wezelaar 
vondd Fierens iets terug van een puur plastische benade-
ring.42 2 

Eerderr al, in 1927, had de literator en kunstcriticus 
Jann Engelman zich kritisch uitgelaten over de moderne 
Nederlandsee beeldhouwkunst in zijn bespreking van 
NiederlandischeNiederlandische Plastik der Gegenwart (Dresden 1924) van de 
inn Nederland wonende Duitse journalist Friedrich Markus 
Huebncr.4**  Engelman, die een verklaard voorstander was 



vann de realistische stromingen in de schilderkunst die 
rondd 1925 opkwamen, vond Huebners aanpak te weinig 
kritisch.444 Zo miste hij iedere verwijzing naar de eeuwige 
strijdd tussen de Germaanse (donker, romantisch) en de 
Latijnsee (klaar, intellectueel) voorstellingswerelden zoals 
diee volgens Engelman fraai naar voren kwam in het werk 
vann beeldhouwers als Zadkine en Kogan. De moderne 
Nederlandsee beeldhouwkunst vond Engelman minder 
groott dan zij leek. De beeldhouwers waren in zijn ogen 
'onverbetelijkee verzamelaars' die in grote haast iets van 
'allee moderne exotismen' hadden genomen 'in de hoop 
eenn stijl te winnen die de machtige bewogenheid van het 
modernee leven zou uitdrukken'. In plaats daarvan was het 
'dorheidd en vers te venheid' die tot uitdrukking kwamen in 
eenn 'valsche monumentaliteit'. Engelman betichtte de 
Nederlandsee beeldhouwers van archaïstische en exotische 
neigingenn en een manie tot stileren, allemaal uitingen 
vann 'opgeschroefd, onecht leven, van onvoldoende per-
soonlijkee verwerking'. Alleen Mendes da Costa en John 
Radeckerr waren er in geslaagd hun werk een vitale geeste-
lijkee lading te geven en tot een verantwoorde stilering te 
komen.. Vergeleken met deze twee was de rest van de 
Nederlandsee beeldhouwers van weinig betekenis, brave 
navolgerss of stilistische grootsprekers als zij waren. 

Dee Deense kunsthistoricus Haavard Rostrup schreef in 
19500 dat de vroeg-moderne Nederlandse beeldhouwkunst 
dee indruk maakte 'meer door wilskracht dan als gevolg van 
eenn natuurlijke plastische drang geschapen te zijn'. Oudere 
beeldhouwerss als Mendes da Costa en Radecker drukten 
zichh uit in een gestileerde, symbolistische en 'somtijds 
krampachtigee vormtaal, die meer gericht schijnt te zijn op 
eenn filosofische of lyrische stemmingsinhoud en een per-
fectee stofbehandeling dan op een organisch levendmaken 
vann het plastische, zoals wij dit kennen uit de negentiende 
eeuwsee Franse beeldhouwkunst'. Voor de jonge kunste-
naarss die na hen kwamen, zoals Wezelaar, achtte Rostrup 
ditt een niet ongevaarlijk uitgangspunt.'4^ 

Binnenn de Nederlandse beeldhouwkunst had zich al 
eerderr dan uit Ficrens'betoog mag worden afgeleid, een 
ontwikkelingg ingezet die rond 1935 een extra dimensie zou 
krijgend66 Dat die ontwikkeling minder snel om zich heen 
hadd gegrepen dan in de schilderkunst het geval was, had 
voorall  te maken met de sterke traditie van de inheemse 
bouwbeeldhouwkunst.. Iets anders om op terug te vallen 
wass er eigenlijk niet en op het moment dat sommige 
beeldhouwerss zich enigszins gingen losmaken van de 
architectonischee suprematie, kwamen de opdrachten voor 
bouwbeeldhouwwerkk juist een beetje op gang. De oudste 

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

Ookk in het werk van Radecker is rond 1930 voor het 
eerstt sprake van een meer naturalistische opvatting.s' 
Nadatt hij in de zomer van 1927 op doorreis naar Italië 
Wezelaarr had opgezocht in Zuid-Frankrijken in de jaren 
1929-19311 pendelde tussen Amsterdam en Parijs was 
Radeckerr enigszins losgekomen van zijn Amsterdamse 



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

Naa 1935 kwam de Nederlandse beeldhouwkunst behoorlijk 
inn de greep van het neo-elassieisme. Gebeeldhouwde 
torsen,, naaktstudies, koppen en bustes waren niet meer 
wegg te denken op de exposities van NKB, deHKKen De 
Onafhankelijkcnn in deze jaren en expressionistische titels 
alss Menselijke energie of De ontwikkeling van de mens in de loop 

derder tijden behoorden voorgoed tot het verleden. Als aan-
voerderss van deze nieuwe stroming werden W'ezelaar en 
Sondaarr door de pers naar voren geschoven. Zij waren in 
Parijss gevormd en hadden zelfs in direct contact gestaan 
mett Maillol, Despiau en andere Franse meesters. Wezclaar 
enn Sondaar vonden praktisch alle beeldhouwers van de 
eigenn generatie op hun pad: Andriessen, Bolhuis, Braat, 
Carasso,, Van Hall, Van Lith, Van Pallandt, Reicher, Han 
Richters,, Schrikken Stauthamer, Valk, Van der Veen, 
Weddepohl,, Wertheirn en Van Zweden.. Belangrijk voor 
dee ontwikkeling van deze classicistische stroming in de 
Nederlandsee beeldhouwkunst was ook de rol van de 
Russischee beeldhouwer Moïssy Kogan die vanaf 1932 
opzienn baarde met zijn op Maillol geïnspireerde klein-

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

Griekenn in plaats van negers 

Afgaandd op de ontvangst van W^ezeiaarinde jaren 
vanaff  1935, waarin hij zijn expressionistische en neoclassi-
cistischee werk gecombineerd exposeerde, is de conclusie 
gerechtvaardigdd dat hij, als ambassadeur van de moderne 
Fransee meesters, werd gezien als een van de belangrijkste 
wegbereiderss van de nieuwe, autonome richting binnen 
dee inheemse beeldhouwkunst. Daarbij werd hij in de pers 
geregeldd afgezet tegen zijn oudere collega's. Juist de zicht-
baree overgang in zijn oeuvre van de expressionistische 
stileringg in zijn Zeeuwse boeren naarde zuivere plastiek 
vann zijn neo-classicistische koppen en torsen moet die 
ontwikkelingg geloofwaardig hebben gemaakt. Een bloem-
lezingg van de recensies geeft niet alleen W'ezelaars ont-
vangstt op eigen bodem weer maar doet tegelijkertijd ver-
slagg van de opmars van de moderne beeldhouwkunst in 
Nederland.. Deze was, afgezien van tal van artikelen in 
bladenn als Bouwkundig Weekblad Architectura, De Delver, 
MaandbladMaandblad voor Beeldende Kunsten, Opgang, Wendingen en 
Elsevier'sElsevier's Geïllustreerd Maandschrift, in 1922 voor het eerst in 



boekvormm bevestigd door de Duitse criticus F.M. Huebner 
enn kreeg rond 1930 aandacht in de serie onderredactie van 
Vann der Boom en Theo van Reijn, getiteld Nieuwe Beeldhouw-

kunstkunst in Nederland. ̂De volgende mijlpaal was Uil de werk-

plaatsenplaatsen der beeldhouwen van Braaf uir 104?. In de tussen-
liggendee jaren waren het critici als Engelman, De Gruyter 
enn Niehaus die verslag deden van de ontwikkelingen in het 
algemeenn en van Wezelaars rol in het bijzonder." 

19355 -1935 Was meteen een topjaar voor Wezelaar met 
eenmanstentoonstellingenn bij DAudretsch in Den Haag 
enn Santee Landweer in Amsterdam én zijn eerste expositie 
mett de NKB in het Stedelijk.>8 Eind 1934 had Van Deene 
naarr aanleiding van de eerste tentoonstelling van de 
Zomerdijkstraatbewonerss Wezelaar al vergeleken met de 
'hartstochtelijke'' Polet om te concluderen dat de 'in zich 
volkomenerr verwezenlijking van den dan ook minder 
hoogg grijpenden Wezelaar [...], daarbij vergeleken, niet 
tamm maar vriendelijk [is]'.'9 Naar aanleiding van zijn eerste 
deelnamee aan een tentoonstelling van de . N K B sprak de 
anoniemee recensent van de NRC van Wezelaars 'zakelijke 
realisme'' en zijn 'objectieve en ambachtelijke verhouding 
tenn opzichte van het portret' dat beter beviel dan de stile-
ringg van een beeldhouwer als Altorf.60 Engelman vond dat 
Wezelaarr plastisch gevoel en psychologisch inzicht wist te 
combinerenn en dat hij zekere verwaarloosde waarden 
terechtt weer in ere herstelde.6' W. Jos de Gruyter prees de 
'weldadigg aandoende schroom voor overdrijvingen', de 
volkomenn beheersing van het metier en het hechten aan de 
vormm dat hij op het conto schreef van de Franse vorming. 
Maarr Wczclaar was in zijn ogen niet geheel verf ranst: hij 
wass stug gebleven en toonde een Hollandse drang naar 
intimiteit.. Vooral de portretten bevielen De Gruyter. Hij 
vondd ze 'gaaf en gekund' en 'heel wat innerlijker' dan die 
vann een beeldhouwer als Wenckebach.62 Elout prees de 
Fransee inslag waardoor Wezelaar verschoond was geble-
venn van'eigenaardigheden die men nog al eens vindt in 
dee Nederlandsche beeldhouwwerken van onzen tijd (of 
althanss vond:'t gaat er weer uit)'.6'Cornelis Veth consta-
teerdee tot zijn vreugde bij Wezelaar een gebrek aan mystiek 
zoalss zich dat in het werk van Zadkine in het fragmentari-
schee of vage placht uit te spreken. Hij vond Wezelaars werk 
'zóóó positief, zóó welsprekend', zijn aanleg en kijk 'zóó 
gezond'' dat het niet anders kon of deze 'kunst moet zich 
dadelijkk vrienden maken'. 6-+ Viola omschreef de expressio-
nistischee beeldhouwkunst in het algemeen als 'opzettelijk 
enn buitensporig', kenmerken die Wezelaar volgens haar 
niett zocht. Zijn werk was zo weinig pretentieus dat men 

allichtt aan de kwaliteiten ervan voorbij zou lopen. Maillols 
invloedd herkende zij in de vloeiende natuurlijkheid van het 
lijnenspel,, de ongeforceerde geslotenheid der vormen en in 
'dee heldere karakteristiek van het wezen zijner modellen, 
waarbijj  nergens de realiteit geweld werd aangedaan'.6^ 
Abass was enthousiast over Wezelaars streven naareven-
wichtt 'die een verzoening is tussen het karakteristiek 
levendee en de door hem blijkbaar erkende en aanvaarde 
aesthetischee wetten, die de beeldhouwkunst strikt tot haar 
zelff  en haar eigen mogelijkheden van meten in de ruimte 
werkendee kunst terug dringen'. Hij karakteriseerde het 
modelémodeléalsals 'anti-impressionistisch' en wees op de volumi-
neuzee spanningen die van binnen naar buiten werkten en 
hethet geraffineerde spel van licht en donker over de vlakke 
vormen.. Abas beschouwde de beeldhouwkunst van 
Wezelaarr als 'zakelijk' omdat het werd bepaald door het 
zoekenn naar de grote vorm en dit streven zich door niets 
liett verstoren.66 Niehaus opende zijn bespreking van de 
tentoonstellingg bij Santee Landweer met de constatering 
datt Zadkine in Nederland werd overgewaardeerd en dat ten 
kostee van zijn'onvergelijkelijkgrooter "tegen-waarde" 
Moïssii  Kogan'. In het vroege werk van Wezelaar herkende 
hijj  de invloed van Zadkine maar daarna kwam Maillol die 
beterr bij zijn aard paste.'Waarom zou men ook de negers 
kiezenn als men de Grieken en hun nakomelingen heeft!', 
concludeerdee Niehaus fijntjes. Evenals De Gruyter be-
speurdee hij in Wezelaar de tweespalt van een 'gotische en 
eenn Griekse ziel'. Zijn naaktstudies herinnerden Niehaus 
nogg te veel aan het poserende model maar alles wees er op 
datdat Wezelaar steeds meer zijn innerlijke waarneming ging 
volgen.6""  Engelman, die zich in 1927 bijzonder kritisch had 
uitgelatenn over de moderne Nederlandse beeldhouwkunst, 
preess Wezelaars'zuivere beschouwing der natuur die niet 
inn gepeutcr ontaardt en die niet naar impressionisme of 
expressionismee leidt'. Hij vond dat de jonge beeldhouwer 
treffendd stileerde en de vorm groot hield zonder het con-
tactt met de levende werkelijkheid te verliezen. Engelman 
knooptee een korte reconstructie van de herleving van de 
Nederlandsee beeldhouwkunst aan de recensie vast waarin 
hijj  stelde dat de bouwbeeldhouwers de visuele werkelijk-
heidd hadden verlaten in hun streven om 'sterk primaire 
enn gemeenschappelijke gevoelens uit te drukken en stijl-
invloedenn van verre, vreemde cultuuren toe te laten: 
Afrikaansche,, Aziatische'. Beeldhouwers als Mendesda 
Costa,, Radeeker, Polet en Hildo Krop hadden hierin het 
nodigee bereikt maar minder werd beseft 'dat -afgezien 
nogg van het vele zwakke epigonisme - in dezen modernen 
"stijl""  geen blijvende stand gezien kan worden. Dat een 



loutering,, een afzwering van de schilderachtige effecten, 
waarmeee de beeldhouwkunst was belast, gevolgd dient 
tee worden door nieuwen opbouw en synthese. Het is 
\Ve7.elaarr die de natuur "als nieuw" ziet, misschien wel 
doorr haar re zien zooals zij in het verleden al vele malen is 
gezien'.. Het moderne accent in Wezelaars werk was vol-
genss Engelman 'het onverbetelijke latijnsche voorbeeld van 
mannenn als Maillol en Despiau' - het in Frankrijk geleerde 
'klaree en simpele aanschouwen, die natureele aandoening, 
waarinn van de kwellingen en problemen van het eigenlijk 
well  zeer Germaansche expressionisme geen sprake meer 
is'.. In het vroege werk van Wezelaar herkende Engelman 
nogg wel iets 'Rarlach-achtigs' maar ook hier was het 'de 
geestt van het sujet en het begrip van den maker die den 
vormm hebben gevormd'. De classicistische portretten 
duiddee hij aan met 'Italiaans-renaissancistisch' en zijn con-
clusieclusie was dal Wezelaar'een zeer opmerkelijk talent [is] die 
hethet vak van beeldhouwer weer in de edelste volkomenheid 
will  beoefenen. Wijzer en dieper kan hij worden, maar zijn 
zuiverr kunstenaarschap staat vast. Hij leert ons de natuur 
geduldigg beschouwen, haar "ombeeldcn" zonder hare 
vormenn geweld aan te doen. Zijn werk ademt een rust en 
eenn toewijding die weldadig aandoen.'68 

1936-Gedurendee het voorjaar van 1936 reisde een 
mammoctientoonstellingg van kunstenaars uit het Neder-
landsee taalgebied langs de musea van moderne kunst van 
Denn Haag, Rotterdam en Amsterdam. Wezelaar behoorde 
tott de dertien beeldhouwers en Plasschaert sprak van een 
renaissancee in de Nederlandse beeldhouwkunst waarbij hij 
Radeckerr de hoofdrol toebedeelde.6? De Gruyter vond 
Kropp en Radecker de hoofdrolspelers waarbij hij de eerste 
prefereerdee boven de tweede die hij 'onmogelijk zo hoog 
kann aanslaan als velen het doen'."° Dirk Hannema daaren-
tegenn noemde de jongeren Wezelaar en Sondaar als de 
verrassingen/11 In april 1936 exposeerde Wezelaar met de 
HH K K in het Stedelijk waar de beeldhouwers voor het eerst 
eenn eigen zaal hadden gekregen, zo werd ook in de pers 
nadrukkelijkk gememoreerd/2 Niehaus betreurde het 
gebrekk aan 'groote hanzen en adellijke heeren' in Neder-
landd waardoor de beeldhouwers hun toevlucht moesten 
zoekenn tot de kleinplastiek en het portret. Desalniettemin 
zorgdenn zij wel voor de belangrijkste bijdrage aan deze 
groepstentoonstellingg en dat terwijl Polet ontbrak, een 
leiderr 'wiens naam gedrukt wordt door dien van John 
Radecker',, aldus Niehaus. Paul Sanders schreef dat er een 
wonderr was geschied nu zich in betrekkelijk korte tijd een 
schooll  van betekenis had gevormd en hij wees op de Franse 

invloeden.. Toen hij kort daarvoor, tijdens een museum-
bezoekk in Praag, tegenover een Tsjechische kunsthistoricus 
zijnn bevreemding had uitgesproken over die eenzijdige 
Fransee oriëntatie van de moderne beeldhouwkunst had 
dezee zonder aarzeling geantwoord: 'Maar er bestaat tegen-
woordigg toch geen andere!'"5 

Opmerkelijkk is een bespreking uit 1936 van de ope-
ningstentoonstellingg van het nieuwe Van Abbe Museum 
inn Eindhoven waarin Swartendijk opmerkte dat de keuze 
derr beeldhouwwerken incompleet was omdat bijvoorbeeld 
eenn portret van Wezelaar ontbrak."4 Met de beeldhouwers 
Altorf,, Van Hall, Havermans, Krop, Mendes da Costa, Polet, 
Radecker.. Rueb en Tjipke Visser en nog eens achtenvijftig 
schilders,, tekenaars en grafici behoorde Wezelaar tot de 
uitverkorenenn die van juni tot oktober 1936 Nederland 
vertegenwoordigdenn op de Biënnale van Venetië. In sep-
temberr 1936 exposeerde hij met achttien andere leden van 
dee N KB bij Pulchri Studio in Den Haag. Elout was diep 
getroffenn door de 'grootschen eenvoud der behandeling en 
dee diepe stille expressiviteit' van Wezelaars sculpturen en 
hijj  trok zelfs de vergelijking met de grote Laurana uit het 
Quattrocento/55 De Gruyter greep de expositie aan om de 
bloeii  van de jonge inheemse beeldhouwkunst nog eens 
onderr de loep te nemen en de achterblijvende reacties 
vann het publiek. 'Na een vaak stroef en leerstellig begin 
-heftigee worsteling om stijl, als reactie op het academisme 
enn het impressionisme! - hervond de beeldhouwer hier te 
landee zijn natuurlijke houding en schijnt het scheppen van 
volumenn bijna even inheemsch geworden als het kwecken 
vann bollen. Het publiek reageert voorloopig nog maar zeer 
flauwtjes,, maar de beeldhouwers laten zich niet van hun 
stukk brengen, zij zetten door en verrijken ons met een 
verheugendee reeks van goede, in sommige gevallen zeer 
goedee werken.' Wezelaar werd door De Gruyter naar voren 
gehaaldd als een 'nauwgezet werker, met brede en vast 
gedanee werken'/6 Ook Veth beklaagde zich over de lauwe 
belangstellingg van het publiek voor de eigen beeldhouw-
kunstt die volgens hem samenhing met het gemis aan 
traditie/""  In oktober 1936 exposeerde Wezelaar zo'n vijfen-
twintigg beelden in het Kunstlievend Genootschap Pictura 
inn Groningen, samen met schilderijen van zijn vrienden 
Wicgerss en Wiegman. Voor Wezelaar was een aparte 
ruimtee ter beschikking gesteld wat de anonieme recensent 
vann het N RC deed verzuchten: 'Dit moest met beeldhouw-
werkk op tentoonstellingen meer gebeuren, al te vaak wordt 
hett als bijzaak behandeld en zonder veel verband met 
ruimtee en verhouding onoordeelkundig midden in een 
zaall  geplaatst.'78 Eind 1936 exposeerde Wezelaar met de 
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schilderss Stefaan Couwenberg en Kristians Tonny - beiden 
ookk in Parijs gevormd - in de Rotterdamsche Kunstkring. 
Schilder-criticuss Piet Begeer had een sterke voorkeur voor 
hethet classicistische boven het oudere werk van Wezelaar. 
Hijj  roemde de fijne geest die er in leefde, de edele plastiek 
enn de gave psychologie en dit alles bracht het tekort van de 
Nederlandsee beeldhouwkunst uit de voorafgaande periode 
inn herinnering.̂ Swartendijk en Veth schreven benadruk-
tenn maar weer eens de soberheid en de waarachtigheid 
vann Wezelaars naturalisme, de ernst en de distinctie van 
zijnn portretkunst, de driedimensionale werking van zijn 
plastiekk die als vanzelf gegroeid leek, zonder ostentatieve 
bedoelingen.800 De anonieme recensent van het Rotter-

damschdamsch Nieuwsblad noteerde dat Wezelaar het aandurfde 
zeerr dikke vrouwen te boetseren en niet het 'moderne 
sportgirl-naakt',, om opgelucht te concluderen dat er 'dus 
ookk schoonheid buiten "de slanke lijn" om' bestond.81 

Jann Nijland van De Maasbode noemde Wezelaar een 'ras-
echtt psycholoog'. Zijn verdroomde opvatting van het 
portrett zat een tastbare gelijkenis niet in de weg en als 
tegenpooll  noemde Nijland de 'agressieve' portretkunst 
vann Wenckebach. 'Met zijn figuren', zo besloot Nijland, 
'geeftt Wezclaar een nuttig lesje in Rotterdam, waar de 
beeldhouwerss ons gaarne aan de ergste verschrikkingen 
latenn gelooven. Hij herinnert eraan, dat kunst ook maat 
veronderstelt.'82 2 

19377 - Begin 1937 oogstte Wezelaar veel lof met zijn 
inzendingg op de jaarlijkse tentoonstelling van de H K K in 
hethet Stedelijk. Sowieso werd de afdeling beeldhouwkunst, 
diee tot grote spijt van de critici nu geen aparte ruimte had 
gekregen,, geroemd en uitvoeriger besproken dan de zalen 
mett schilderkunst.83 Sanders noemde Wezelaars staande 
VrouwelijkVrouwelijk naakt (oc 61, afb. p. 96) uit 1935 'dat in zijn sterke, 
soberee vormen toont welk een opmerkelijke uitdruk-
kingskrachtt onze Nederlandse beeldhouwkunst in de 
betrekkelijkk korte tijd van haar nieuwe ontwikkeling 
heeftt bereikt'.8^ Abas schreef over hetzelfde beeld dat 
hett 'een rustig harmonischen, lineair alom fraai gesloten 
ruimtevormm vrij [maakt] met een zekere gespannen lang-
zaamheidd van de volumina' en wees het nog onwennige 
Nederlandsee publiek op de alzijdigheid van het beeld, 
'hoee het dus niet een bepaalde stelling noodig heeft als een 
excuuss voor plastische tekortkomingen'.85 Februari 1937 
exposeerdee Wezelaar bij de Leidsche Kunstvereeniging 
diee werd voorgezeten door Jan Slag ter, dijkgraaf en kunst-
criticus.. Deze plaatste in zijn openingswoord Wezelaar 
tussenn Radecker ('Oostersch vertrokken, mystiek') en 

Wenckebachh ('realist'). Alledrie hadden ze de Griekse 
beeldhouwkunstt als uitgangspunt maar bij Wezelaar 
bespeurdee Slagtcr het sterkst een verhulling van de realiteit, 
'eenn zekere verdrooming'.86 in de recensies werd aandacht 
besteedd aan het evenwichtige en meditatieve karaktervan 
zijnn portretten en voor het eerst gewezen op Wezelaars 
bewustee kleurgebruik in zijn terracotta's.8- Op uitnodiging 
vann De Gruyter exposeerde Wezelaar in het voorjaar van 
19377 op een tentoonstelling in een Haagse kunstzaal met 
dee schilders MargarethaFeuerstein-echtgenote van De 
Gruyter-,, Edith Pijpers en degraficus Van Dobbenburgh. 
Mett zijn oudere collega's Bolle, Chabot, Jacobs van den 
Hof,, Krop, Radecker, Termote en Visser en zijn generatie-
genotenn Andriesse, Van Hall, Van Pallandt en Sondaar 
vertegenwoordigdee Wezelaarde Nederlandse beeldhouw-
kunstt op de Exposition Internationale des Arts et Techniques 
dansdans la vie moderne van 1937 in Parijs.88 De vanuit Parijs 
wereldwijdd verspreide neo-classicistische beeldhouwkunst 
beleefdee hier zijn triomfen verschillende bekenden van 
Wezelaarr als Auricoste, Dejean, Gimonden Yencesse 
warenn betrokken geweest bij de sculpturale versiering 
vann tentoonstellingsgebouwen als het Palais Chaillot en 
hett Palais de Tokyo. 

19388 -1938 Opende met de zilveren jubileumsexpositie 
vann de HKKin het Stedelijk. Viola onderscheidde Wezelaar 
enn Sondaar 'door hun zuivere, harmonische kunst, waarin 
eenn fijne natuurlijkheid uitbloeide tot eigen, persoonlijken 
stijl.'899 Niehaus noemde hun werk 'een sterke en gezonde 
kunst,, die zich op de natuur en op Maillol en Despiau 
baseerend,, de toekomst, die naar een nieuwe klassieke orde 
gaat,, in zich draagt'.9" Sondaar was in 1937 naar Nederland 
teruggekeerdd en sindsdien werd het werk van het 'Franse' 
duoo geregeld in één adem besproken. In een opmerkelijk 
artikell  in het minstens zo opmerkelijke blad Oké liet de 
journalistt Leviticus de 'tot op zekere hoogte geestver-
wante'' beeldhouwers Sondaar en Wezelaar aan het woord. 
Sondaarr werd geïntroduceerd als de Hollandse Despiau, 
terwijll  Wezelaar zich meer verbonden voelde met Maillol. 
Wezelaarr behoorde tot het type kunstenaar dat 'diep 
doordrongenn blijkt van de eeuwige waarheid, dat er geen 
wezenlijkee vrijheid bestaat, zonder gebondenheid'. 
Opvallendd was de afstand waarmee Wezclaar inmiddels 
sprakk over zijn leermeester Zadkinc 'die sedert jaren 
gewoonlijkk in beschilderd hout schijnt te denken' om 
vervolgenss Fischer als zijn grote voorbeeld naar voren 
tee schuiven. Wezelaar waarschuwde voor te grote hand-
vaardigheidd die tot verstarring kon leiden en roemde zijn 



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

Opp de Biënnale in Venetië was Wezelaar de enige 
vertegenwoordigerr van de jongste generatie en mocht hij 
mett het'oude'trio Krop, Poleten Radecker de eer van de 
Nieuwee Beeldhouwkunst verdedigen. In het 'pavilion Ie 
pluss discutc'kreeg het werk van Kruyderen Radecker, 
datt als karakteristiek Nederlands werd gezien, de meeste 
aandacht.. Eind 1938 exposeerden Wezelaar en Radecker 
gezamenlijkk bij de Amsterdamse kunsthandel Huinck& 
Scherjon,, de eerste van een reeks jaarlijkse kersttentoon-
stellingenn waarbij nieuw werk van deze twee beeldhouwers 
werdd gecombineerd met Nederlandse en Franse schilder-
kunstt uit eigen stock.91 De recensent van De Maasbode 

schreef:: 'Met deze twee, zoozeer van elkander verschil-
lendee meesters is de Nederlandsche beeldhouwkunst van 
dezenn tijd wel op haar best vertegenwoordigd'. Wezelaar 
werdd inmiddels tot de voorhoede van de Nederlandse 
beeldhouwkunstt gerekend en het kon niet uitblijven of 
zijnn werk zou spoedig worden afgezet tegen dat van de 
onomstredenn leider, Radeckcr.g> 

19399 - In 1939 werd Wezelaar vrijwel het gehele jaar in 
beslagg genomen door zijn opdrachtenwerk. Wel stelde hij 
werkk ter beschikking vooreen verkooptentoonstelling 
tenn bate van Duitse vluchtelingen die in januari werd geor-
ganiseerdd door de HKKin het Stedelijk. In juli exposeerde 
hijj  in Luik met een onsamenhangend internationaal gezel-
schapp op een tentoonstelling onder de titel Art vivant. 
Peinture,Peinture, sculpture, médaille. Het werk van Dirk Bus, Tjipke 
Visserr en Wezelaar werd gecombineerd met dat van de 
Belgenn Minne, Puvrez en Vriensen de Fransen Dejean, 
Despiau,, Poissonen Wlérick. Gedurende de zomer was 
Wezelaarr met Bolle, Kropen Polet uitverkoren voorde 
GoldenGolden Gate International Exposition in San Francisco, te 
zamenn met enkele schilders van de Bergense School en 
eenn selectie oude Nederlandse schilderkunst. 

19400 - 1940 Begon met de jaarlijkse tentoonstelling in 

hett Stedelijk van de H K K waar Wezelaars Harlekijn (oe 71) 
enn Danseres (oe 72) uit 1938 ereplaatsen hadden gekregen. 
Dee meningen hierover waren verdeeld. 'Conventioneel en 
onpersoonlijk',, oordeelde Sanders, 'heel aantrekkelijk' 
vondd Niehausen 'werk vol karakter en breed gedaan [...] 
hett talent van dezen kunstenaar volkomen waardig', con-
cludeerdee Wolf.94 Naar aanleiding van een tentoonstelling 
vann de NKB in maart 1940 bij Genootschap Kunstliefde in 
Utrechtt trok Van Deene de vergelijking tussen een aantal 
vann de belangrijkste exposanten. Naarmate de autonome 
beeldhouwkunstt zich ontwikkelde achtte hij het zinvol de 
belangrijkstee spelers eens met elkaar te vergelijken. Met 
zijnn schilderachtige, pathetische kunst was Radecker in 
zekeree zin een voortzetter van Rodin. Het werk van Polet 
omschreeff  Van Deene als beschouwend en op de uitdruk-
kingg van het verhevene gericht. Krop maakte een 'hooge 
soortt toegepaste kunst', Carasso uitte zich in een forma-
listischh classicisme en de beelden van Havermans getuig-
denn van koele doch gevoelige intelligentie. Wezelaars 
statischee kunst was volgens Van Deene vol lichte gratie 
enn beweging.̂ Leo Braat, die zich steeds nadrukkelijker 
alss woordvoerder van de Nieuwe Beeldhouwkunst ging 
roeren,, greep de tentoonstelling aan voor een uitgebreide 
analysee van het fenomeen en hij kwam al snel tot de con-
clusiee dat de neo-classicistische stroming in feite alles-
bepalendd was. 'Of dit, zooals zoovele "ismen" reeds te zien 
gaven',, zo stelde Braat, 'een doorgangsstadium naar een 
hoogeree stijléénheid zal blijken te zijn, dienen wij af te 
wachten.'Verderr bespeurde Braat nog wel enige geïso-
leerdee figuren als Mendes da Costa en Radecker die een 
eigenn stijl hadden veroverd en daarin waren voortgegaan, 
niett zelden op de voet gevolgd door zwakke broers. Zo 
wass Mendes' stilering door Altorf opgevoerd 'tot de ijzige 
bergtoppenn waar alle leven en passies tot den bevriezings-
doodd gedoemd zijn' en had ook Radecker met zijn 'vagen 
germaansch-mystiekenn kant', hier en daar slachtoffers 
gemaakt.. Overigens was Radecker in de ogen van Braat 
'éénn van de weinige vrijwel zuiver germaanschekunste 
naarss die wij bezitten, al zal hij dit zelf niet toe willen geven 
enn dat verklaarde ook waarom 'buitenlanders van latijn-
schenn bloede' weinig waardering konden opbrengen voor 
zijnn werk. Vreemd genoeg verkondigde Braat deze theorie 
opeenn moment dat Radecker al enige jaren min of meer 
classicistischh werkte en de verkoop van zijn voluptueuze 
naaktenn floreerde. Die ontwikkeling werd door Braat wel 
bijj  Krop geconstateerd. Diens recente werk gaf 'op zeer 
gelukkigee wijze van zijn sympathie voor deze nieuwe 
stroomingg uiting'. Ook de brede neo-classicistische 
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stromingg in de Nederlandse beeldhouwkunst omvatte vol-
genss Braat 'talenten van velerlei geaardheid en afmeting'. 
'Wijj  willen nog opmerken', zo leidde hij zijn slotbespiege-
lingenn in, 'dat de hunkering naar het Zuiden, die grooten-
deelss aan dit neo-classicisme ten grondslag ligt, soms 
tragischee vormen aanneemt, aangezien dit nooit volledig 
doorr een Noordeling te transponeeren valt.' Aan de lezers 
voegdee Braai ten slotte toe: 'Beeldhouwkunst is iets dat 
men,, vooral in Holland, waar het gedurende zeer langen 
tijdd een rara avis was, moet leeren zien. [...] Het is dikwijl s 
verwonderlijkk te bemerken, hoe tamelijkgemakkelijk een 
niet-gespecialiseerdd publiek eenvoudige beschouwingen 
overr schilderkunst blijkt te kunnen volgen en waardeeren, 
terwijll  het bij het aanhooren van dito beschouwingen over 
beeldhouwkunstt niet-begrijpend en verveeld de schouders 
ophaalt.. [,,.] Moge in Utrecht door deze expositie een 
steedss groeiende belangstelling voor onze beeldhouw-
kunstt ontstaan. Dit betrekkelijk jonge produkt van vader-
landschenn bodem heeft liefde en aanmoediging noodig!' 
Terillustratiee koos Braat Wezelaars borstbeeld van Leny 
dee Haas uit 1935 (oc 56).'j6 

Jann Engelman greep de NKB-tentoonstellingin Utrecht 
aann om het eerder in het Rijksmuseum gehouden Onze 

kunstkunst van heden fel te bekritiseren.<r Polct, Radecker, Van 
Hall,, Andriessen, Wezelaar en Sondaar hadden hier ont-
brokenn en daarmee kon er van een overzicht absoluut geen 
sprakee zijn, aldus Engelman die zijn in 1927 aangevangen 
kruistochtt tegen de uitwassen van de expressionistische 
beeldhouwkunstt voortzette. Ondanks de opmerkelijke en 
verblijdendee opbloei van de Nederlandsche beeldhouw-
kunstt was Engelman wederom geconfronteerd met 'het 
on-gekunde,, het half-gevoelde, de grage reminiscentie', 
'hett "vieux jeu'", 'het buitenissige, de overdreven Proletkult, 
dee opgelegde styleering en voorbarige egyptologie, de dier-
baree denkershoofden en de verschwommen juffrouwen 
mett overgave - al datgene, waarin een sociale speculatie 
meerr door de hersens dan door de handen werd bijge-
houden.. [...] Teveel vindt men er den nabloei dcrMendes 
daa Costa-suggestiek, de gerekte dierbaarheden, de quasi-
mystiek,, de vervloeiende maskers van edel hout en zonder 
vorm,, de gepolitoerde kikkers en eenden.' Op de tentoon-
stellingg van de N KB trof hij tot zijn vreugde het werk van 
dee beeldhouwers 'die in den terugkeer tot het model (wat 
nogg iets anders is dan een terugkeer tot het academisme), in 
eenn herboren liefde tot het Helleensche, in een erkenning 
enn verwerking der bezieling van Maillol en Despiau, de 
grondenn vonden voor hun werk. En zij hebben het talent, 

omm uit deze elementen iets eigens te vormen, om werkelijk 
sculptuurr te geven en geen kunstnijverheid.'^8 

Dee kersttentoonstelling bij Huinck & Scherjon van 
1940,, waar Wezelaars beefden werden gecombineerd met 
modernee Franse schilderkunst, leverde hem een vijftal 
uitvoerigee recensies in de grote landelijke bladen op.99 
Daarinn werd de kop van Radecker (oc 79, afb. p. 105), 
diee hier zijn debuut maakte, steevast afgebeeld en alom 
geroemdd om zijn driedimensionale werking en de typering 
tott in het kleinste detail. Wezelaar werd alom geprezen om 
zijnn sterke gevoel voor eenvoudige en harmonische ver-
houdingen,, voor de feilloze ritmiek van lijnen, vlakken en 
richtingen.. De aanblik van zijn beelden en portretten bleef 
vann alle kanten gaaf en evenwichtig en het licht vond altijd 
eenn boeiend gebied van vlakken en contouren om over-
heenn te spelen. Wezelaars kracht lag, behalve in zijn onbe-
twistbaarr vakmanschap, in het openhartig vasthouden 
aann de zichtbare realiteit en in zijn sobere expressie die kon 
stijgenn tot een bijna imposante strengheid en ernst. Na zijn 
Fransee periode was Wezelaar van het bewonderde voor-
beeldd van Maillol en Despiau losgekomen zonder'noch-
tanss "den adel en het fijne rhytme'" prijs te geven. Hij was 
hijj  meer realist dan een dier beiden, minder 'Griek' dan 
Mailloll  en minder gevoelig voor de sfeer van zijn onder-
werpenn dan Despiau. Wezelaar hield zich aan zijn scherpe 
enn objectieve waarneming en waar hij tot een gestileerd 
realismee kwam, deed zijn classicisme aan de werkelijkheid 
nietss te kort. 

19411 - De tentoonstelling van de N KB in februari 1941 
inn het Stedelijk, met de erezaal voorde in 1939 overleden 
Mendesdaa Costa, was de grootste presentatie in de bijna 
vijfentwintigjarigee geschiedenis van deze vakverenigingen 
hett voorlopige hoogtepunt in de zegepraal van de Nieuwe 
Beeldhouwkunstt die zo rond 1935 was begonnen.100 De 
NKBB had flink uitgepakt en presenteerde zich nu namens 
allee Nederlandse beeldhouwers - lid of niet-lid -, onder 
wiee ook het tot voor kort heersende trio Krop, Polet en 
Radecker.. Daarnaast toonde de N K B studies van leerlingen 
uitt het Bronner-laboratorium en foto's van door de over-
heidd verstrekte opdrachten in het land. De belangstelling 
vann publiek en pers was overweldigend en in de recensies 
warenn de hoofdrollen toebedeeld aan de leiders van 
Nieuwee Beeldhouwkunst, Radecker en Wezelaar. Geheel 
inn lijn daarmee prijkte Wezelaars portret van Radecker op 
hett omslag van het dubbelnummer dat de Kroniek van Kunst 

enen Kuituur aan de tentoonstelling wijdde. In de 'Groote Zaal' 
vann het Stedelijk waren Radeckers Zcmnetors uit 1937 en zijn 



portrett door Wezelaar tegenover elkaar opgesteld. Het 
portrett 'van een onzer sterkste beeldhouwers van de thans 
ouderee generatie door een onzer begaafdste jongeren' 
brachtt De Gruyter dermate in vervoering - 'zoo gevoelig 
enn forsch, zoo zuiver van gerichtheid en solide van uitvoe-
ring'' - dat hij Donatello en 'sommige Egyptische koppen' 
err terloops mee in verband bracht. De Gruyter was vol 
loff  over het initiatief van de N KB dat onder moeilijke 
(oorlogs)omstandighedenn ten uitvoer was gebracht, en 
hijj  sprak de hoop uit dat velen zich de moeite zouden 
getroostenn een bezoek aan het Stedelijk te brengen 'want 
hethet aanwezige geeft een indrukwekkend idee van den groei 
onzerr beeldhouwkunst in den loop van de laatste vier 
decenniën'.. Hij sprak van een 'wonder eener historische 
herleving'' die inn eerste instantie aan Mendes da Costa te 
dankenn was. Tekenend vond De Gruyter dat de eerbied 
voorr Mendes onverzwakt was gebleven bij de volgende 
tweee generaties beeldhouwers die een afwijzing van de 
'nationalistischee trekken van de kunst van Mendes' 
deelden.. De Gruyter doelde daarmee op de 'van huis uit 
expressionistischh georiënteerde' generatie van Radecker, 
Kropenn Poleten die van de jongeren-hij noemde 
Wezelaar,, Sondaar en Leeser- die de klassieke normen 
enn verhoudingen zochten in hun versoberd vormgegeven 
autonomee beeldhouwkunst. 

Vann de bouwkundig ingenieur en criticus J. Gerber 
kwamm een geheel eigen, wat curieus geluid want hij zag 
dee neo-classicistische beeldhouwkunst op deze tentoon-
stellingg van de N KB als het gewenste antwoord op de 'te 
verr doorgevoerde nieuwe zakelijkheid'. Van een officiële 
Nieuw-Zakelijkee beeldhouwkunst is in Nederland echter 
nooitt sprake geweest. Het eigentijdse classicisme kwam in 
hethet midden van de jaren twintig als antwoord op de expres-
sionistischee bouwplastiek en kan hooguit worden gezien 
alss een stroming die parallel liep en aanknopingspunten 
hadd met de Nieuw-Zakelijke schilderkunst en architectuur. 
Gerberr doelde waarschijnlijk op de stromingen - impressi-
onismee en expressionisme - die aan de neo-classicistische 
vooraff  waren gegaan en die hem even hysterisch voorkwa-
men.. Het zich hervinden van de Nederlandse beeldhouw-
kunstt in de 'klassieke klaarte' was volgens Gerber mede 
gestimuleerdd door de tentoonstelling die twee jaar eerder 
inn diezelfde museumzalen was gehouden, Rondom Rodin. 

Inn de moderne beeldhouwkunst van 'het leiding gevende 
volk'' had zich namelijk diezelfde ontwikkeling voorge-
daan,, van de hemelbestormende verbeelding van Rodin 
tott de verstilling van Maillol en Despiau. 'En naar deze ver-
stilling,, deze zuiverheid en evenwichtigheid zijn onze 

beeldhouwerss thans zoekende', aldus een tevreden Gerber. 
Dee romantische extase en de holle pathetiek waren ver-
latenn en de'stuwing van een zonnig en wijs evenwicht' 
manifesteerdee zich. Bronnen'wiensgeest zuurdeesemt 
doorr deze nieuwe Nederlandse beeldhouwkunst', had 
volgenss Gerber de weg gewezen. Hij had zijn leerlingen 
geloodstt 'door troebele verschijningen naar het directe 
wezen'' en 'onmeedoogenloos [de] valsche woekeringen' 
mett wortel en tak uitgeroeid. Het resultaat van deze loffe-
lijkee arbeid was de 'eenvoud en klaarheid die onze Neder-
landschee beeldhouwkunst thans kenmerkt'. Gerber voor-
speldee een grote toekomst voor de beeldhouwkunst in 
hethet openbaar en spoorde architecten en beeldhouwers aan 
hethet juiste evenwicht in hun gezamenlijke arbeid te vinden. 
'Ookk de idee, dat er verschillende beeldhouwkunsten zijn, 
dee z.g. decoratieve en de vrije beeldhouwkunst, moet er uit. 
Eenn goed beeldhouwwerk is zoowel vrij als onvrij, het heeft 
dee losheid van de natuurlijkheid en de onvrijheid van de 
beheerschtegebondenheid.. [...] Moge onze publicatie er 
toee bijdragen, dat het besef, zoowel bij onze stads- en 
landsbestuurders,, als bij de leiders en ingenieurs der open-
baree diensten op den duur aanbreekt, dat de beeldhouw-
kunstt een onmisbaar element moet zijn bij den opbouw 
vann stad en land.'IÜI De gedateerde bewoordingen van 
Gerberr kunnen een zekere profetische betekenis niet 
wordenn ontzegd. 

'Err is een Nederlandse beeldhouwkunst!', stelde Braat 
triomfantelijkk vast in het dubbelnummer dat zijn Kroniek 

vanvan Kunsten Kuituur aan de tentoonstelling wijdde en ook 
hijj  sprak van een wonder want Nederland telde inmiddels 
ruimm zestig beeldhouwers! Er was onloochenbaar een 
eigenn Nederlandse beeldhouwkunst, er werd gewerkt, hard 
enn 'veelal eerlijk'. De bakermat van al die beoefenaars was 
'het'het verre, maar in de geest vaak zo nabije, het oude, maar 
zoo eeuwig jonge Hellas'. Braat, die zich al eerder had ont-
poptt als een gedreven pleitbezorger van de neo-classicis-
tischetische richting, verwees naar het kort daarvoor verschenen 
boekjee van Carl Blümel, Griechische Bildhaueran der Arbeit 

[Berlijnn 1940J, en trok de parallel met de Griekse beeld-
houwkunstt die zich had weten te bevrijden uit de architec-
tonischee sculptuur van het oude Egypte. Boordevol opti-
mismee schreef Braat dat de Grieken, die over geniale bouw-
meesterss én beeldhouwers beschikten,'de twee-éénheid 
bouw-werk-beeldhouwwerkk wisten te verwezenlijken met 
hett behoud van een dermate grote wederzijdse vrijheid' 
hetgeenn de hedendaagse architecten toch vertrouwen 
moestt inboezemen. Deze waren in het nabije verleden 
afgeschriktt door 'zekere uitwassen der zogenaamde 



"bouwbeeldhouwkunst'""  en hadden zich daardoor afge-
wendd van "alles wat zweemde naar ruimtelijke verwezen-
lijkin gg binnen het kader van hun gebouwen, die voor hen te 
vaakk heilige huisjes waren en helaas nog zijn. Tot schade 
vann deze bouwwerken, zeer ten nadele van de jonge 
beeldhouwkunstt die dringend behoefte had en heeft aan 
opdrachten,, om in de harde leerschool der praktijk tot 
vollee ontplooing van haar mogelijkheden te kunnen gera-
ken.'1022 Nu de Nieuwe Beeldhouwkunst zijn vruchten ging 
afwerpen,, was er behoefte aan emplooi en zowel Gerber 
alss Bra at pleitten openlijk voor een herstel van de goede 
betrekkingenn tussen de architecten en de beeldhouwers. 

Inn de maand oktober 1941 exposeerde Wezelaar meer dan 
dertigg werken bij Kunstzaal Hamdortf te Laren. Het was 
zijnn derde eenmanstentoonstelling in vijfjaar tijd. m> Het 
gastenboekk vermeldt de namen van Cerdes, hoofdafdeling 
Beeldendee Kunst van het Departement van Volksvoor-
lichtingg en Kunsten, de schilder Gé Röling, hoogleraar 
aann de Rijksakademie.J. Six van het Stedelijk Museum, 
dee eerdergenoemde Gerber, architect Wouter Hamdorf f, 
schilderr Raoul Hynckesen vele andere kunstenaars uit 
Amsterdamm en het Gooi.104 Rond de jaarwisseling van 
1941/19422 exposeerden Wezelaaren Radeckerin het gezel-
schapp van de schilders Rudolf Bremmer, Charley Toorop, 
Dirkk Nijland en Jan Wiegers bij Huinck & Scherjon en voor 
dee laatste keer werd het werk van de twee beeldhouwers 
tegenn elkaar afgezet. De meningen bleven verdeeld.10*  De 
criticuss Nijland oordeelde dat Wezelaar hett wel uithield 
naastt Radccken zij het met moeite. Niehaus vergeleek de 
fantasievolle,, narcotisch werkende Radecker met de een-
voudigee en stille Wezelaaren noemde de laatste'een realist 
vann het blijvende' maar Radecker de parel van de tentoon-
stelling.. Maar voor Van Deene was Radecker de vertegen-
woordigerr van een tijdvak dat voorbij was, 'den tijd van 
bett weidsche gebaar, dat alles of niets beteekenen kan, dat 
verhevenn doch weinig duidelijke denkbeelden of gevoelens 
tee kennen moet geven, den tijd van de pathetische lyriek, 
zwierigg en vol mooie krullen. Kijk t men goed toe. dan 
omhultt zijn kunst als een sierlijk wolkende damp niet veel 
meerr dan een weinig sensualiteit. Die van Wezelaar met 
haarr weliswaar minder weelderige, meer schematische 
maarr klare zuivere vormen, eerlijk, menschelijk, eenvou-
dig,, innig, komt de kunst van de groote tijdperken, in het 
bijzonderr de Romaansche en vroeg-Gotische beeldhouw-
kunst,, nabij.' Zo liet Van Deene de gevestigde 'modernist' 
Radeckerr op het toppunt van zijn roem ingehaald worden 
doorr de nieuwe'modernist'onder de Nederlandse beeld-

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

hebbenn gemaakt. 

19422 - In Niehaus' publicatie Levende ÏKederlandsche Kunst 

uitt 1942 behoorde Wezelaar met Bronner, Andriessen, 
Vann Hall, Krop, Polet en Radecker tot de voorhoede van 
dee Nederlandse beeldhouwkunst. Niehaus opende zijn 
besprekingg met de triomfantelijke uitroep: 'Wij hebben 
watt nieuws, een nieuwe kunst, een beeldhouwkunst!', om 
vervolgenss te putten uit zijn eerdere recensies.Iof) Wezelaar 
deedd zelf van zich spreken in 1942 in Braats publicatie Uit 
dede werkplaatsen dat gebaseerd was op de gesprekken die de 
beeldhouwer-schrijverr en propagandist van de Nieuwe 
Beeldhouwkunstt met acht vooraanstaande beeldhouwers 
hadd gevoerd. Braat plaatste Wezelaars werk in de vader-
landsee traditie, ondanks zijn buitenlandse vorming. Juist 
dee klaarheid die het uitstraalde, 'die het licht tot zich schijnt 
tee trekken', maakte het verwant met de oude Nederlandse 
schilderkunst.. In Parijs, zo stelde Braat, trof Wezelaar 
eenn beeldhouwkunst aan die 'meer dan toendertijd in 
Nederlandd het geval was zich onbevangen op het leven 
inspireerde'' en hij trachtte dit samen te vatten 'in een 
plastischh belangrijke en zeergecultiveerde vormentaal'. 
Vervolgenss drukte Braat passages af uit een brief van 
Wezelaarr waarin deze zijn bezwaren tegen de opzet van 
Braatss boek onder woorden had gebracht. Wezelaar had 
namelijkk gewaarschuwd voor de nadruk die er vaak werd 
gelegdd op het ambachtelijke aspect van de beeldhouw-
kunstt om vervolgens - diplomatiek - de uitvoerders het 
graff  in te prijzen.'Een volmaakte artisan (uitvoerder) met 
eenn dichterlijken geest kan volgens mij nog een zeer slecht 
beeldhouwerr opleveren', zo betoogde Wezelaar. 'Ten slotte 
gaatt het in de kunst om den inhoud maar deze dient pictu-
raall  of plastisch verwezenlijkt te worden. Rn het gaat er niet 
omm een picturale of plastische acrobatiek te vertoonen die 
hoee boeiend en aantrekkelijk ook [...] een vorm is zonder 
inhoud,, een lichaam zonder ziel.'Verder ging hij in op 
dee abstractie in de realistische kunst en de noodzaak om 
langdurigg aan een beeld te werken. Het hoofdstuk werd 
afgeslotenn met Wezelaars beschouwingen over de proble-
matiekk rond de openbare beeldhouwkunst in een tijd, 
waarinn 'een gemeenschapsideaal'ontbrak. 'Een der klach-
tenn van een ontwortelde generatie?', vroeg Braat zich reto-
rischh af om vervolgens de hoop uit te spreken dat'nu de 
maatschappelijkee en geestelijke chaos langzamerhand het 
kookpuntt bereikt schijnt te hebben [...] de kentering ons 
zuivering,, geboorte van nieuwe waarden en herwaarde-
ringg van oude waarden brengen zal'. De synthese-gedachte 
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bleeff  vooralsnog het leidende principe. Braat concludeerde 
datdat dan 'heel de ontzaggelijke worsteling die de twintigste 
eeuww schijnt te kenmerken' niet tevergeefs zou zijn geweest 
omm vervolgens doodleuk over te gaan op 'de demonstratie 
mett den stukvorm', aan de hand van Wezelaars beeld 
Moederenn kind (oc 74.afb. p. 101) uit 1959. Nadat hij van 
Wezelaarr afscheid had genomen sprak Braat de hoop uit 
datdat hij zijn doel. namelijk'het nader brengen van het 
publiekk tot een aantal Nederlandsche beeldhouwers in het 
bijzonderr en tot de beeldhouwkunst in het algemeen' had 
bereikt.. In ieder geval wel bij Ad Windig, de fotograaf van 
hethet boek, die verklaard had 'zooveel vertrouwder met het 
beeldhouwenn te zijn geworden, dat hij niets liever zou 
willenn dan het nu zelf ook eens re probeeren!' Wezelaars 
woordenn over'den artisan'hadden kennelijk weinig indruk 
gemaakt.. Braat moest zijn kruistocht voorlopig staken 
maarr keerde tien jaar later terug met zijn publicatie Beeld-

houwkunsthouwkunst in nieuwe banen waarin hij aandacht besteedde 
aann zeven beeldhouwers die'zich gedeeltelijk zeer verver-
wijderenn van de idealen dier voorgangers en vooral van het 
zichh in de laatste tien jaren voorde tweede wereldoorlog 
krachtigg ontwikkelende en in de publieke smaak nes-
telendee neo-classicisme'. Toen had de Nieuwe Beeldhouw-
kunstt in Nederland inmiddels zijn herstart beleefd en had 
Braatt zelf een artistieke ommezwaai gemaakt.Icr 

WezelaarWezelaar uit Parijs 

Spaarzaamm opgetekend zijn de commentaren van tijd-
genotenn overW^ezelaars invloed in de jaren dertig. Bekend 
iss het relaas van Esser, naar aanleiding van diens bezoek 
aann Radeckerin circa i935.'Zelfherinnerikmij nog leven-
digg hoe wij acadcmieleerlingen Johan Limpers en ikzelf 
bijj  Radeckcrop zijn atelier in de Valkenierstraat naar zijn 
stenenn portret van Annctje Fernhout gingen kijken. John 
stondd aan een tors in groene zandsteen te hakken terwijl 
dee duiven met licht gerucht door enkele muuropeningen 
in-- en uitvlogen. Toen we er ons over verwonderden dat 
zijnn tors zo heel anders werd dan zijn vroegere naakten zei 
hij:: "ach jongens, die Wezelaar uit Parijs weet zo goed waar 
dee borstjes zitten en hoe dat allemaal in mekaar zit, dat ik 
dacht:: ik moest er ook maar eens een echte meid bij nemen 
omm naar te werken. Doet Krop nu ook - die neemt er een 
voorr twee dagen - een voor de voorkant en een voor de 
achterkant""  en hij grinnikte breed binnensmonds.'11'8 

'Wezelaarr - uit Parijs', had Johan Limpers zijn klasgenoot 
Esserr op een dag in 1936 toegefluisterd, toen zij een jonge 
mann 'die alle moeite deed zijn pijp brandende te houden' de 
academieklass zagen betreden in het kielzog van Bronnen 

'Wee begrepen', schreef Esser later, 'dat deze onbekende met 
zijnn typisch achterhoofd bij de "baas" wel hoog in achting 
moestt staan, want hij liet maar zelden buitenstaanders in 
dee klassen toe'.109 Van Bronner is bekend dat hij Wezelaars 
beeldd Moederen kind (oc ^4, afb.p. 101) uit 1939 onder de 
aandachtt bracht van zijn leerlingen enuitwijddeoverde 
plastischee kwaliteiten ervan."0 Schilder Cor Hund sneed 
eenn beeldje in hout nadat hij met Nicolaas Wijnberg een 
tentoonstellingg van Wezelaar bij Huinck & Scherjonhad 
bezochtt en besloot beeldhouwer te worden in plaats van 
schilder.'111 Andriessen reageerde op de man af. Hij schreef 
inn 1941 in een brief: 'Beste Wezelaar, ik wou je toch nog 
graagg even schriftelijkgelukwenschen met het portret 
vann Radecker-ik was er totaal van ondersteboven, v. Hall 
zegtt terecht "dat is een groot kunstwerk en dat houdt 't 
overr driehonderd jaar nog uit". Bronner blijf t je beeld van 
moederenn kind prefereeren maar ik ben overtuigd dat dat 
opp onjuiste en aan de plastiek vreemde motieven is, ik vind 
ditt een geweldige sprong en hiermee ben je in "de groote 
plastiek"!'1'2 2 

Datt Wezelaar zich in deze jaren niettemin artistiek een 
vreemdee voelde temidden van zijn Nederlandse collega's 
blijktt uit een brief waarin hij Adam Fischer deelgenoot 
maaktee van zijn isolement. Nadat Fischer hem, verheugd 
mett zijn succes, had geschreven: 'Hollande a besoin d'un 
sculpteursculpteur comme toi', antwoordde Wezelaar:'J'ai vraiment 
enn tout Ie succes qu'un jeune artiste peut avoir ici et 9a m'a 
faitt beaucoup de bien de se sentir un peu fonction dans 
rensemblc.. La faqon de vivre a Paris tout a fait en dehors de 
laa société m'a toujours fait de la peine et je sais que pour toi 
aussii  c,a a etc la raison principale du retour au pays natale. 
D'autree part. c'est curieux, je suis beaucoup plus seule ici 
artistiquement.. Le grand malheur ici c'est qu'il n'y a pas des 
travauxx que je puisse admirer pleinement malgré tout le 
désirr que j'en ai. Prèsquc personne ici donne tout ce qu'il 
peutt et a assez de respect pour les maïtres pour tenter au 
moinss d'attrapper quelque chose qui dépasse la decoration 
ett qui parle language plastique. Ici les artistes sont ou bien 
expressionistess oü le trait psychologique et le eoté tragique 
sontt seulement chargé avec un dédain absolu de la forme et 
dee la couleur, ou bien d'un verisme (genre Otto Dix),oüla 
copiee minutieux de 1'objet vaut tout. La facxm intimc de 
rendree la vie, qui pourtant est notre grand tradition, je ne 
peuxx pas le déeouvrir. 11 reste quelques uns que j'aime bien, 
maiss c,a ne dépasse pas ce que nous connaissons a Paris. 
Peutt être aussi je suis encore trop francophile pour voir 
claire.. Il va un desaceord entre la vieille tradition artistique 
d'icii  et 1'art moderne que je n'arrive pas a expliquer.'11' 



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

HannahHannah Höch en Hon Wezelaar 

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

esthetiekk van hun directe voorgangers overwinnen. In hun 
strevenn naar een menswaardige en fraaie eigentijdse bouw-
kunstt waren deze jongere architecten minder streng in de 
leer.. Pragmatisch als zij waren, grepen zij ook wel terug op 
traditionele,, architectonische middelen. De architectuur 
hadd weer behoef te aan sex-appeal, aldus Groep '32'er Arthur 
Staall  en in die architectuur was een plaats toebedeeld aan 
dee autonome, neo-classicistische plastiek van een gene-
ratiegenoott als Wezelaar. Dat deze op de hoogte was van 
dee ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur blijkt 
alleenn al uit de correspondentie die hij onderhield met zijn 
jeugdvriendd Henk Mastenbroek, voor wie hij in 1924 in 
Parijss een exemplaar van Le Corbusiers Vers une architecture 

opp de kop had getikt. Mastenbroek was evenals zijn toen-
maligee vennoot Aukc Komter lid van de Groep '32 en hun 
kantooropp het Prinseneiland, het zogenaamde 'Bouw-
atelier',, hadden zij omgebouwd naar voorbeeld van de 
Parijsee atelierwoningen.TI> Wezelaars tors uit 1934 (oc 51, 
afb.. p. 65) werd in 1935 afgebeeld bij een artikel dat Zomer-
dijkstraatarchitectt Karel Sijmons schreef in De 8 en Opbouw 

inn reactie op een in hetzelfde nummer gepubliceerde 
recensiee van architect Han van Loghem over een tentoon-
stellingg van surrealistische fotomontages van Hannah 
Höchh bij de Haagse kunsthandel D'Audrctseh.110 Sijmons 
gaff  aan te spreken namens de jongere generatie die de 
werkelijkheidd niet wilde ontduiken maar juist aanvaarden. 
Zijj  waren niet belast door de verschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlogg en waren actief op zoek naar de harmonie 
inn het leven. 'In het surrealisme speelt immers het onder-
bewustee de hoofdrol, de werkelijkheid wordt afgewezen 
enn ontvlucht. [...] Voor ons, de hedendaagsche generatie, 
diee het geestelijk debacle van de naoorlogsche jaren niet 
hebbenn meegemaakt, is het bewuste leven het voornaam-
stee en wij aanvaarden de werkelijkheid. Wij zijn vitaal, de 
surrealistenn anti-vitaal. [...] Wij zoeken de harmonie in ons 
levenn en in de kunst en willen in de tastbare, zintuigelijkc 
werkelijkheidd ons leven opbouwen en moeten dan ook 
dee suggestie als zou er eeuwig verband tusschen ons en 
ditt werk zijn, beslist van de hand wijzen. [... ] De jongere 
generatiee heeft geen behoefte aan "ismen". Zij zoekt de 
harmoniee der natuur, zooals de Grieken die zochten. Het 
iss waarschijnlijk geen toeval dat LeCorbusierin Vers une 

ArchitectureArchitecture de klassieken tot voorbeeld stelde. In den 
kunsthandell  Santée Landweer [...] geeft de beeldhouwer 
Wezelaarr een zeer opmerkelijke expositie f...] waarin dit 
zelfdee streven zeer sterk tot uiting komt. Wij raden den 
lezerr dringend aan om na een bezoek aan d'Audretsch 
dezee tentoonstelling [...] als tegenhanger van H.H.'s werk 



tee gaan bezichtigen. En wij hopen dat hij dan eveneens tot 
dee gevolgtrekking zal komen dat wij het tijdperk waaruit 
H.H.'ss werk stamt, gelukkig te boven zijn.'11" In De Sen 
Opbouww woedde een strijd tussen de oudere en de jongere 
generatiee met de abstracte kunst als inzet. De eerste was 
natuurlijkk voor, terwijl de jongeren de abstractie zielloos 
enn onmenselijk vonden. Synthese, menselijkheid en per-
soonlijkheidd waren de eigentijdse begrippen van deze ver-
nieuwers.. En zo werd Han Wezelaar vrij spoedig na zijn 
terugkeerr uit Parijs gelieerd aan deze veristische, vitalis-
tischee stroming in de Nederlandse architectuur.1'8 Met 
Bolle,, Radecker en Han Richters behoorde Wezelaar tot het 
handvoll  beeldhouwers dar banden onderhield met archi-
tectenn als Boeken, Komter, Mastenbroeken Oud. In 1935 
werdenn Wezelaar en Bolle zelfs genoemd als verantwoor-
delijkenn van een nieuwe kunstrubriek in De 8 en Opbouw.1"-1 

Dee neo-classicistische beeldhouwkunst en de Nieuw-
Zakelijkee architectuur waren vereend in het klassieke 
strevenn naar eenvoud, helderheid en harmonie, in het 
zoekenn naar universele schoonheid. Anders dan voorheen 
wass er nu wel plaats voor het vrijstaande beeld in een 
architectonischee omgeving. 

Opdrachten Opdrachten 

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

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

Hett oeuvre van Wezelaar in deze jaren wordt verdeeld in 
zo'nn vijftien portretten en een tiental figuren. Vijfentwintig 
werkenn in vijf jaar tijd, een flinke productie voor een beeld-
houwerr die zo lang aan zijn beelden doorwerkte. Nadat hij 
inn 1935 nog vooral vrij had gewerkt, kwamen de opdrach-
tenn in 1936 op gang. In juni 1936 werd Wezelaar door Jean 
Francoiss van Roven, topambtenaar bij de posterijen, voor-
zitterr van deNederlandsche Verceniging voor Ambachts-
enn Nijverhcidskunst en drukker, gepolst voor de opdracht 
vooreenn portretbuste van de in 1932 overleden staatsman 
J.Th,, de Visser, oud-predikant en oud-ministcr van Onder-
wijs,, Kunsten en Wetenschappen, welk ministerie de 
opdrachtt verleende (oc 66). Het comité had, aldus Van 
Royenn in zijn schrijven,'natuurlijk alleen namen van beun-
hazenn genoemd'. Van Roven was om advies gevraagd en 
hadd zich tot de NKB gewend. Hij vroeg zich af of Wezelaar 
err wèl voor voelde omdat werken naar een foto geen pretje 
was.. De toewijzing van de opdracht zou overigens nog 
makkelijkerr gaan als Wezelaar, net als De Visser, tor de 
'Christelijkk historische richting'behoorde, wat niet zo 
was.12^^ Eind 1936 aanvaardde Wezelaar de opdracht, een 
meerr dan levensgroot borstbeeld in Franse kalksteen 
(antcor)) voor 1700 gulden. In februari 1937 ging het comité 
akkoordd met het model en na enig gesteggel over de prijs 
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Kffltis/ee Di/k.smi [oc So] 

194111 terracotta 

iSxx 14 x 13,5cm 

Franfe;'ff  [oc 87] 

194111 gips 

J99 x 53x22 cm 



-- Wezelaar hield voet bij stuk - kwam het beeld klaar voor 
dee onthulling op 25 september 193- voor het ministerie 
vann OK&w aan de Bezuidenhoutseweg, tegenover de Jan 
Pieterszoonn Coenstraat waar De Visser jarenlang had 
gewoond.. Eerst had men plaatsing in het Rijksmuseum 
overwogenn maar daarvan toch afgezien omdat De Visser 
zelff  gekant was geweest 'tegen het opnemen van afbeel-
dingenn van bekende tijdgenoten'. 

Dee oude kruidenier Albert Heijn en ondernemer Ben 
Vroomm konden wèl in de Zomerdijkstraat komen poseren 
(occ 63. 65). Toch Het Wezelaar van beiden portretfoto's 
makenn door Lily Samuel, de fotografe die in deze periode 
voorr hem werkte. In 1936 kwam Wezelaar via Matthieu 
Wiegmann in contact met Vroom, directeur van de firma 
Vroomm & Dreesmann. Diens huis aan de Koninginneweg 
266 werd gefrequenteerd door kunstenaars van katholieke 
huizee als Wiegman, Sluijters, Andriesscn en edelsmid Nico 
Wittcman.. Zij hadden net als Otto van Rees. Radecker en 
anderenn meegewerkt aan de door enkele rijke roomse 
familiess gefinancierde interieurversiering van de Onze 
Lievee Vrouw van de Allerheiligste Rozenkranskerk in de 
Obrechtstraatt waar Vroom kerkmeester was. Ondanks 
hethet feit dat Vroom zo'n twintig keer poseerde, beklaagde 
Wezelaarr zich in een brief aan Fischer over Vroom s gebrek 
aann tijd. De band met Ben Vroom werd in de oorlogsjaren 
weerr aangehaald nadat deze met zijn gezin in Bussum was 
neergestreken. . 

Dee firma Alben Heijn N.V. verleende Wezelaar twee 
opdrachten:: een borstbeeld en een reliëfportret van presi-
dent-commissariss Albert Heijn ter gelegenheid van het 
vijftigjari gg beslaan van de firma. Het borstbeeld werd op 
2-- mei 1937 door twee kleinkinderen van de voorgestelde 
onthuldd in de 'hall van het nieuwe ontspanningsgebouw' 
inn Zaandam, de plaquette in de hal van het hoofdkantoor 
inn diezelfde plaats.1^ Niet in opdracht ontstonden de 
portrettenn van buurvrouw Ge Wiegers (oc 59). buurman 
Wiegmann (oc 58), dochter Frankje (oc 57[afb.p. 91], 87 
[[  afb. p. 109]) en vriend Radecker (oc 78,79 [afb. P-105]). 
hethet laatste het bejubelde hoogtepunt van zijn portretkunst 
uitt deze periode. 

Hett merendeel van zijn figuurplastieken uit deze jaren 
werdd ook in opdracht gemaakt. In het voorjaar van 1936 
boetseerdee Wezelaar een ontwerp voor de sculpturale 
versieringg van een roer voor de lemsteraak van de Amster-
damsee jurist Martin Sanders, een toegepast werken 
daaromm een exoot binnen zijn oeuvre (oc 67). Sanders' 
schoonzoon,, de jurist en kunstverzamelaar Piet Sanders, 
bezochtt voor die opdracht de - naar zijn zeggen - 'twee 

bekendstee beeldhouwers van dat moment': Radecker en 
Wczelaar.. In mei 1936 werden de getekende ontwerpen 
vann beiden vergeleken en kreeg Wezelaar de opdracht. De 
tekeningg van Radecker viel zeer in de smaak maar diens 
dolfijnn was meer ornamenteel opgevat terwijl Wezelaar 
eenn meer 'vrije en actieve opvatting van het beest' had 
gegeven.. Toen Piet Sanders de uitslag aan Radecker ging 
meldenn antwoordde deze grootmoedig dat ze met 
Wezelaarr de beste keuze hadden gedaan want 'die is veel 
modernerr dan ik'.i:6 In de zomer van 1937 was de dolfijn 
geschilderdd en kon de proefvaart in aanwezigheid van de 
kunstenaarr worden gemaakt. Voordat de Duitsers het 
schipp confisqueerden wist Piet Sanders de dolfijn te redden 
enn tegenwoordig prijkt het glimmend gelakte beest in zijn 
Schiedamsee tuin. 

Beginn 1937 kwam Wezelaar via Dirk Hannemain 
contactt met architect J.J.R ('Bob') Oud met wie hij zou 
gaann samenwerken en bovendien goed bevriend raakte. 
Hannema,, directeur van Museum Boymans. was een uitge-
sprokenn bewonderaar van Oud die, na een langjarig dienst-
verbandd bij de gemeente Rotterdam, in 1933 voor zichzelf 
wass begonnen. In 1934 en 1936 voerde Oud enkele privé-
opdrachtenn uit voor Hannema die in diezelfde periode 
eenn liefde opvatte voor het werk van Wezelaar. Toen deze 
beginn 1937 in de Leidse Lakenhal exposeerde, attendeerde 
Hannemaa Oud op deze tentoonstelling en stuurde hem 
foto'ss van Wezelaars werk. Naar aanleiding hiervan nam 
Oudd direct contact op met de beeldhouwer in verband met 
zijnn opdracht voor het s.s. Nieuw-Amsterdam, het vlagge-
schipp van de Holland-Amerika-Lijn.12^ Oud liet rond deze 
tijdd de teugels van het functionalisme wat vieren en ruimde 
zelfss plaats in voorliet versierende element in zijn op 
klassiekee symmetrie gebaseerde bouwplannen. Voor de 
ornamentalee versiering ging zijn interesse uit naar de neo-
classicistischee richting in de moderne Nederlandse beeld-
houwkunst.. Oud noemde de nieuwe richting in zijn werk 
'poëtischh functionalisme' en zag het, in tegenstelling tot 
zijnn medestanders van weleer die hem van verraad beticht-
ten,, in lijn met zijn vroegere avantgardistische werk waar-
meee hij tot de zogenaamde International Style behoorde. 
'Iff  it is "conventional" to use anew the rules that as long as 
thee world rolls has reigned good architecture than I am 
gladd that 1 am "conventionally"', verdedigde hij zich in 
19455 tegen zijn vriend Philip Johnson.128 Oud streefde een 
architectuurr na 'as a matter of the soul', een universeel 
begrip,, geometrisch, symmetrisch en harmonieus. Ver-
schillendee medestanders van weleer als architectuur-
criticuss Giedion, Bauhaus-docent Moholy-Nagy en de 



architectenn LeCorbusier, Stam en Johnson waren het met 
elkaarr eens dat Oud zich had begeven op het gevaarlijke, 
reactionairee pad van het academisme. De jongere architec-
tenn van Groep '32 daarentegen waren we! enthousiast 
overr Ouds vertrek uit het kamp van de abstractie en zijn 
terugkeerr naar 'het gewone maar altijd completere en 
gezondee menselijke domein'.I29 Tot die poetisch-functio-
nalistischee richting in de architectuur van Oud worden 
zijnn ontwerp voor het Amsterdamse stadhuis aan het 
Frederikspleinn (1936-1937), de scheepsinterieurs voor de 
Holland-Amerika-Lijnn (1937-1938) en het hoofdkantoor 
vann de Bataafsche Import Maatschappij ofwel Shell (1937-
1942)) gerekend.,?° Dat Wezelaar en Oud elkaar rond 1935 
tegenn het lij f liepen wekt geen verbazing want zij deelden 
eenn streven naar de moderne, zakelijke maar harmonische 
verbeeldingg van een universeel, humaan wereldbeeld. 
Oudd werkte in de vooroorlogse jaren samen met de beeld-
houwerss Radecker, Richters en Wezelaar. Dat hijj  op den 
duurr een zekere voorkeur heeft gegeven aan de 'verdroom-
de,, beweeglijke en lyrische' Radecker boven de 'epische' 
Wezelaarr die eenzelfde abstractie, perfectie en helderheid 
nastreefdee als Oud, zou afgeleid kunnen worden uit het feit 
datdat Oud na de oorlog alleen nog de samenwerking zocht 
mett min of meer expressionistische beeldhouwers: Willem 
Reijers,, Aart van den IJssel, Rudi Rooyackers, Wessel 
Couzijnn en Karel Appel. In die samenwerkingen bleef de 
architectt overigens wel de baas.ni Ouds bijdrage aan het 
Nationaall  Monument op de Dam in de jaren vijfti g staat 
enigszinss apart omdat het in dit geval Radecker was 
geweestt die de architect had uitgenodigd.'>2 

Voorr Oud waren de scheepsinterieurs zijn eerste kans 
omm zich als zelfstandig gevestigd architect te manifesteren, 
maarr ook voor Wezclaar kwam het moment uiterst gele-
gen.. Dat Oud direct dacht aan een opdracht voor twee 
vrijstaandee beeldjes blijkt uit zijn eerste brief aan Wezelaar 
waarinn hij schrijft: 'Graag zou ik eens met U praten 
overr twee beeldjes voor een interieur voor de "Nieuw 
Amsterdam'".1'* '' Hind van die maand had Wezelaar kenne-
lij kk al een getekend ontwerp ingediend want Oud schreef 
datdat de directeur van de Holland-Amerika-Lijn, W.H. de 
Monchy,, er 'niet bepaald tegen' was maar de plaatsing nog 
eenss met de tekeningen erbij wilde bezien.''4 Begin april 
19377 kon Oud aan Wezelaar melden dat de opdracht voor 
beidee beeldjes-voor 1500 gulden, inclusief materiaal en 
gietkostenn - was toegekend. Definitieve goedkeuring zou 
plaatsvindenn op grond van de te maken modellen en in de 
zomerr wilde de Holland-Amerika-Lijn de beeldjes naar 
dee Wereldtentoonstelling in Parijs sturen. 'Er schijnt n.1. 

inn Parijs van ons Hollanders niet zoo heel veel goeds te 
komenn [...]. Ik hoop, dat we plezier van onze samenwer-
kingg zullen hebben. Ik verwacht het wel', aldus Oud.'̂  
Eenn week later ontving Wezelaar de bevestiging van de 
opdracht'voorr het maken van "2 bronzen beeldjes boven 
denn leestafel" in de tourists' smokeroom op het Lower 
Promenadedekk aan boord van het in aanbouw zynde ss 
"Nieuww Amsterdam'". Medio november 1937 moesten de 
beeldjess gereed zijn.1*6 Zijn eerste ontwerpen, waarvan 
alleenn nog schetsen (afb.p. 113) en foto's in het archief van 
Oudd bewaard zijn gebleven, waren illustratiever en meer 
passendd in de algehele koloniale iconografie van het 
scheepsinterieurr dan de uiteindelijke beeldjes. Attributen 
alss hoeden en andere - haveloze - kledingstukken die 
verwezenn naar de slavernij wrerden achterwege gelaten en 
dee stand van de meer klassieke naaklfigurcn werd beweeg-
lijker.. De correspondentie tussen Ouden Wezelaar werd 
intussenn steeds vriendschappelijker. In oktober 1937 
schreeff  Oud 'erg blij ' te zijn met de twee beeldjes om en 
passantt te informeren: 'Wat is het beste boek (met afb.) 
overr Mailloi?'1*" Nadat de beeldjes eind 1937 bij Valsuani 
inn Parijs waren gegoten en verzilverd, stond de Holland-
Amerika-Lijnn ze begin 1938-het schip was nog niet klaar -
voorr een korte expositie af aan Museum Boy mans. Oud 
schreeff  naar aanleiding daarvan aan Wezelaar: 'Hannema 
zelff  is er buitengewoon enthousiast over en vindt het het 
mooistee wat je maakte [...] en was er niet over uitgepraat'. 
Tegelijkertijdd kondigde hij aan dat Hannema ook exem-
plarenn van de beeldjes voor zijn museum wilde en dat er 
berichtt over'de beelden voor de nieuwe boot' aan kwam.'ïS 

Hannemaa bracht zijn bewondering ook zelf onder woor-
denn in een brief aan de kunstenaar: 'Ik vind de twee beeld-
jes,, welke U voor de Holland-Amerika-lijn heeft gemaakt, 
tott het fijnste behooren, wat ik in de laatste jaren gezien 
heb'.'^Opp 20 maart 1938 voer'Neerlands nieuwe vlagge-
schip'' uit voor een proef vaart van drie dagen tussen 
Plymouthh en Boulogne en onder de 600 genodigden 
bevondenn zich ook de architecten en kunstenaars die aan 
dee versiering van het interieur hadden meegewerkt, onder 
wiee Wezelaar. Na de proefvaart werden de negertjes in 
aprill  1938 geplaatst, met een steun in de rug tegen de 
achterwandd bevestigd in overleg met de Haagse inrich-
tingsfirmaa H.P. Mutters. In oktober dat jaar kocht 
Hannemaa voor ƒ1.000,-de tweede set gietsels van de 
negertjess aan voor Museum Boymans. Oud kreeg de 
derdee serie in brons - hij stond op een 'dof patina' - tegen 
betalingg van de bronskosten. Beide series werden wederom 
inn Parijs bij Valsuani gegoten en begin 1939 bij de eigenaren 



afgeleverd.. De Monchy. die eind april 1938 een album had 
mogenn ontvangen waaraan alle kunstenaars hadden bijge-
dragen,, kreeg van Wezelaar de gipsmodellen. Op 11 mei 
19388 vertrok het stoomschip Nieuw Amsterdam op zijn 
eerstee reis naar New York. Het schip was 229 meter lang en 
konn 1300 passagiers meevoeren.'40 De opdracht was eerst 
aann het bureau van de architecten Brinkman & Van der 
Vlugtt gegeven maar nadat deze waren afgevallen werd de 
opdrachtt voor het interieur gesplitst en kreeg een aantal 
architectenn een kavel. Onder leiding van architecten als 
Wijdeveld.. Fschauzier. Van Ravesteyn, Spanjaarden Oud 
werktenn zo'n 70 kunstenaars aan de versiering van de 
interieurss in de diverse klassen, onder wie de beeldhouwers 
Bolle,, Brom, Bus, Cantré, Van Hall, Heslenfeld, Klaassen, 
Nys.. Polet. Radecker, Richters. Lambert Simon, Starreveld 
enn Wezelaar. In het speciale nummer van Flsevier's Geïllus-

treerdtreerd Maandschrift dat aan het schip was gewijd, benadrukte 
kunsthistoricuss jan Gerrit van Gelder de artistieke winst 
vann dit samenwerkingsproject dat hij samenvatte als een 
barokkee en vrijgevochten flir t met de architectuur van de 
Nieuwee Zakelijkheid. Wijdeveld stal de show met de meest 
luxueuzee interieurs in de eerste klasse waarvoor hij onder 
anderenn Radecker en Polet had ingeschakeld. Bescheidener 
enn smaakvoller was Ouds bijdrage voor de toeristenklasse. 
Hammacherr schreef in het speciale nummer: 'Oud was 
ookk gelukkig in de uitdrukking en bestemming van zijn 
ruimten.. De havanna-kleurige rookkamer met de doffe 
negerkleurigee kleeden van het Paapje, de electrische haard 
zonderr camouflage [...], het zwevende bronzen figuurtje 
vann Raedecker boven den haard, de twee slanke figuren 
vann Sumatra [sic] door Wezclaar gemaakt voorden lees-
enn schrijfwand: ] in deze ruimteis iemand aan het werk 
geweest,, die beschikt over een bcheerscht gevoel voor 
schaal'141 1 

Enthousiastt over Wezelaars bijdrage aan zijn eerste 
'vrije'opdrachtt sinds hij onder de gemeentelijke deken was 
uitgekropen.. zocht Oud opnieuw zijn medewerking voor 
hethet tweede schip dat hij voor de Holland-Amerika-Lijn van 
eenn interieur mocht voorzien, het motorschip Noordam, 
eenn passagiers-en vrachtschip op de dienst Rotterdam-
Neww York-Philadelphia.14- Oud ontwierp de eetzaal en 
kooss hetzelfde team beeldhouwers als voor de Nieuw 
Amsterdam.. Het interieur van in hoofdzaak blank teak-
houtt met een spaarzame toepassing van coromandelhout 
werdd wederom uitgevoerd door de firma H.P. Mutters. 
Bovenn het buffet hing een klok in blank tombakhout met 
ornamenteell  beeldhouwwerk van Han Richters. In de 
rondee hoeken van de eetzaal was plaats ingeruimd voor 

dee twee piëdestals voorbeelden van Wezelaar. en Radecker 
leverdee een bronzen Fortuna en een Medusa. Wezelaars 
eerstee ontwerpen voor deze beelden - een naakte man en 
vrouww - werden in april 1938 door De Monchy afgekeurd. 
'Hijj  had liever iets meer "decoratiefs"', aldus Oud, 'waar-
mede,, geloof ik ook bedoeld was iets dat als voorstelling 
ookk een beetje meer te zien gaf. Een naakte man ot vrouw 
vondd hij niet erg interessant vooreen eetzaal. [...] Ik hoop, 
datt je er in slagen kunt iets te bedenken, dat net als de 
negertjess ook nog iets pakkends heeft. Een figuur met 
bloemenn of iets anders jeu-igs (ik noem maar iets, want 
overr het onderwerp spraken wc niet). Ik hoop, dat je iets 
invaltt en dat je illusie hierdoor niet teveel gestoord wordt! 
Hett mag ook meer schetsmatig behandeld worden - als 
hett Raedeckerpiafond- maar dit zal je wel niet liggen 
(evenminn als mij!).' Verder vond Oud de ontwerpen wat 
'gewoon',, hij wildede figuren graag wat 'langer en dun-
ner'.. '4*  Ruim een maand later werd Wezelaarde opdracht 
verleend,, voor ƒ3.000,- voor beide figuren van circa één 
meterr hoog, inclusief de bronskosten.144 De naakten waren 
eenn harlekijnen een danseres geworden, meer decoratief 
dann naakt en aansluitend bij de commedia dell arte-onder-
werpenn van Severini, Picasso en andere kunstenaars van 
hett internationale retour a Ibrdre{oc 171,172). De rest van het 
jaarr werkte Wezelaar aan beide beelden die hij begin 1939 
afleverde.'455 Oud was niet enthousiast over het resultaat. 
Inn januari 1939 schreef hij aan Wezclaar: 'Ik vind deze 
beeldjess altijd nog wat "mat" en ikhoop.dat je weer 
spoedigg revanche zult kunnen nemen. Het onderwerp 
zall  wel voor een belangrijk deel schuld eraan zijn. Het is 
moeilijkk daar "spanning" in te brengen. Maar ik vind er 
ookk iets in terug van je oude manier dat je nu maar "van 
dee baan" moet doen. Dat mannetje in was (die naakte man-
nenfiguurr met breede borst), dat je eerst maakte, vind ik 
weerr echt den "nieuwen Wezelaar". Dat kan mooi worden 
enn ik hoop, dat je het eens gauw kunt maken. Ik schrijf dit 
expres,, omdat ik zooveel van je verwacht. Anders zou ik 
well  "ja" zeggen, maar we moeten helaas aan jou de hoogste 
eisenn stellen, omdat je het zoo heel mooi kunt. (Het lijk t me 
trouwenss niets gek, dat er eerst weer eens even een terug-
grijpenn is en dat dan weereen stap komt. Dit ligt zoo in de 
ontwikkeling.)'146 6 

Plannenn voor verdere samenwerking waren er daarna 
ook,, maar die zouden zonder resultaat blijven. Eind 1938, 
beginn 1939 sprak Oud met Wezelaar en Radecker over zijn 
prestigieuzee opdracht voor het nieuwe hoofdkantoor voor 
dee Bataafsche Import Maatschappij (Shell) in Den Haag. 
'Wee zijn nog steeds zeer in de wolken met de opdracht. 
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Eerstee ontwerp 'Wereldhaven' 
(Vann Ommeren-monument. 
Rotterdamm oc 73), 1939 

Getekendee schetsen en foto's van 
dee eerste ontwerpen voorde Neger 
enn Negerin (oc 68, 69) voor het ss 
Nieuw-Amsterdam,, 1937. Collectie 
NAi,, Rotterdam, archief J.J.P. Oud 

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

Tweedee ontwerp 'Wereldhaven' 
(Vann Ommeren-monument, 
Rotterdamm oc ~3), 1940 

Dee kunsthandelaar W.C.A. Huinck 
inn 1954 

Receptiee op de Rijksakademie 
terr gelegenheid van Bronners 
vijfentwintigjarigg hoogleraar-
schap,, Amsterdam 1939. 
V.l.n.r.. Sondaar (mei bril), Pii (mei 
baard),, Andriessen, Wezelaar 
enn Bronner (op de rugg gezien 1 



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

Wezelaarr en Radecker waren inmiddels aan hun ont-
werpenn voor het zogenaamde Van Ommeren Monument 
inn Rotterdam begonnen (oc73.afb. p. 113). Deze opdracht 
beloofdee een van de grootste ondernemingen voor de 
Nieuwee Beeldhouwkunst in Nederland te worden. Een 
volgendd hoofdstuk in de succesvolle emancipatie van het 
vrijee beeld die in 1931 symbolisch was gestart met Polets 
monumentt voor Domela Nieuwenhuis in Amsterdam, 
daarnaa gevolgd door Van Halls Van Heutsz Monument 
(1936),, eveneens in Amsterdam, en de zittende rechts-
geleerdenn van Andriessen, Van Hall, Krop, Polet, Tcrmote 
enn Wenckebach voor het nieuwe gebouw van de Hoge 
Raadd in Den Haag van rijksbouwmeester Bremer in 1939. 
Inn 1940 kwam Van Ravesteyns Centraal Station in Utrecht 
gereedd met vrijstaande beeldengroepen van Andriessen en 
Vann der Veen. Op datzelfde moment werkten Van Hallen 
Kropp aan twee monumentale beelden voor de ingangs-
portiekk van de Rijksverzekeringsbank in Amsterdam van 
architectt Roosenburg. De Nieuwe Beeldhouwkunst was 
boomingbooming tegen het einde van de jaren dertig en Rotterdam 
wildee niet achterblijven. De recensent van Het Volk schreef 
opp 22 december 1938: 'Rotterdam krijgt, als de tekenen niet 
bedriegen,, een monumentaal beeld, dat even karakteristiek 
voorr de stad belooft te worden als het vrijheidsbeeld bij 
Neww York. Het zal vermoedelijk in de haven geplaatst 
wordenn en ongeveer honderdduizend gulden kosten. 

Dee zes beste beeldhouwers van Nederland zijn uitgenodigd 
omm een ontwerp te maken.'1'»1 In december 1938 werden 
Andriessen,, Bolle, Van Hall, Polet, Radecker en Wezelaar 
gevraagdd door Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf 
NA',, te Rotterdam een ontwerp in te dienen voor een 
monumentt dat uitdrukking zou geven 'aan de vooraan-
staandee plaats van Rotterdam als havenstad, knooppunt 
enn schakel in het wereld-handelsverkeer, gelegen in de 
delta,, gevormd door de uitmonding van drie belangrijke 
Europesee rivieren'. Van Ommeren zou in 1939 zijn hon-
derdjarigg bestaan vieren en wilde de stad Rotterdam een 
grootss gedenkteken aanbieden.'>- Het bewuste terrein lag 
opp de as van de Westzeedijk 'van welke belangrijke ver-
keersweg,, die stad en haven verbindt, het monument bij 
dee kruising van de tunnekraverse, een sluitstuk kunnen 
vormen,, terwijl het monument tevens van meerdere 
zijdenn - in verband met de omliggende ruimten, welke niet 
bebouwdd worden - op grotere afstand te zien zou kunnen 
zijn'.. De beeldhouwers moesten vóór 1 mei 1939 een ont-
werp-anoniemm onder motto-inleveren en kregen daar-
voorr ƒ 1.400,-. Dat ontwerp omvatte een maquette in 
gipss op schaal 1:50, voorts'een sculpturaal "beeld", n.Leen 
schetss van het belangrijkste sculpturale deel, de opgerezen 
figuur,, ter grootte van 1.20 m'.en verder situatietekeningen 
enn doorsnedes plus een 'toelichting van de idee, materialen 
enn begroting' die de 100.000 gulden niet mocht overschrij-
den.. De beeldhouwers mochten zelf een architect aan de 
juryy ter goedkeuring voordragen. Deze jury werd gevormd 
doormr.C.C.. Gischleren Phs. van Ommeren junior, bei-
denn namens het bedrijf, museumdirecteur Hannema en 
architectt Van der Steur namens de stad, en de beeldhou-
werss Bronneren Zijl , De ontwerpen werden in Museum 
Boymanss geëxposeerd; na de toewijzing was er vijfjaar 
uitgetrokkenn voor de uitvoering van het monument.'̂ 
Wczclaarr trachtte Oud te overreden met hem samen te 
werkenn aan deze opdracht. Deze reageerde echter terug-
houdend.. 'Ons telefoongesprek nog eens overdenkende 
stell  ik je voor dat je antwoordt dat je den naam van de 
architectt nog nader op zult geven. Ik ben n.L geschrokken 
vandenn omvang en moet eerst eens rustig zien ofikertijd 
voorr heb.'1S4 Meteen daarop antwoordde Wezelaar; 'Ik 
zouu toch wel heel graag hebben dat jij de architectuur van 
hett monument maakte en ik ben bereid op je te wachten, 
(bijv.. een maand, dezen tijd noemde je toch?) Ik zie het 
ookk meer als studie maar ook ik moet met een tamelijk 
vaststaandd plan komen wat het beeldhouwwerk betreft. 
[...]]  Wanneer wij dan samen de grooten opbouw bepaal-
denn kun je met de architectonische uitwerking wel weer 



eenn maand of twee wachten, als ik maar kan beginnen aan 
dee hoofdfiguur [...].''" Deze brief werd gekruist door 
Oudss definitieve besluit af te zeggen. Van zijn vrouw had 
hijj  te horen gekregen dat hij zijn vriend aan het lijntje hield. 
'Datt is heelemaal niet de bedoeling. Ik heb me voorgesteld 
datdat het geval zóó was, dat jij je ontwerp kant en klaar 
maakte,, en dat ik het dan "herzien" moest voor de architec-
tuur.. Annie meende dat ik mede zou moeten ontwerpen en 
reedss van het begin af aan. Dit kan ik echter op het oogen-
blikk heelemaal niet, want ik heb er geen tijd voor. Ik geloof 
dus,, dat het veel meer in je belang zal zijn als je een ander 
zoektt als architect. Misschien is een Amsterdammer ook 
gemakkelijkerr voor je door het geregelde contact. [... ] Dit 
iss niet bedoeld als een onvriendelijke "afwijzing" natuur-
lijk ,, maar alleen in het belang van het geval.'r>6 Vervolgens 
boodd bouwkundig tekenaar J.H. Albarda, op instigatie 
vann Oud, zijn diensten aan maar Wezelaar had zich al 
verzekerdd van de steun van een Amsterdamse architect: 
Albertt Boeken.157 In samenwerking met Boeken ontwierp 
Wezelaarr een monument onder het motto Wereldhaven 

datt gedacht was als glorieus sluitstuk van de Westzeedijk 
(occ 73, afb. p. 113). Door de grootte en de openheid van het 
terreinn wilde Wezelaar de werking van zijn plastiek laten 
ondersteunenn door de nodige architectonische elementen. 
Centraall  stond een zuil, bekroond door een beeld; aan de 
achterzijdee werd het monument min of meer omsloten 
doorr een gebogen muur. Het basement werd met drie 
tredenn bereikt. In het oppervlak daarvan werd een wind-
rooss van diabaas geïncrusteerd. Daaromheen werden de 
namenn van een tiental wereldhavens gebeiteld, georiën-
teerdd volgens hun ligging. Tegen de schacht van de zuil, 
opp circa 150 cm hoogte was het wapen van Rotterdam in 
reliëff  (110 x nox 30 cm) aangebracht. De zuil werd op tien 
meterr hoogte bekroond door het beeld van een staande 
vrouwenfiguurr die een schip in haar linkerhand hield 
(3600 x 150 x 120 cm). Naast haar verrees een vuurtoren.'In 
hett karakter van de figuur heeft de ontwerper getracht iets 
vann het wezen der stad Rotterdam te geven en tevens de 
veiligheidd en onaandoenlijkheid van de haven in het alge-
meenn uit te beelden,' aldus Wezelaar in zijn toelichting.lsS 

Zuill  en beeld belichaamden in het centrum van het monu-
mentt op plastische en architectonische wijze dit idee. Ter 
weerszijdenweerszijden van de zuil, opgesteld voor de gebogen muur, 
warenn twee figuurgroepen van 200 x 150 x 65 cm elk. Tegen 
dee zuidelijke vleugel werden Handel en Industrie gepersoni-
fieerdfieerd door een smid en een havenarbeider, tegen de noor-
delijkee vleugel symboliseerden een vrouw met een muziek-
instrumentt en een vrouw met een boek in de hand Kunst en 

Wetenschap.Wetenschap. De drie liggende reliëfs-maten onbekend -
tegenn de gebogen muurstelden de rivieren Schelde (zuid-
kant),, Maas (centrum) en Rijn (noordkant) voor'en zijn 
gedachtt als drie naaktfiguren omgeven door de karakte-
ristiekenn van het landschap'. Al het beeldhouwwerk werd 
uitgevoerdd in muschelkalksteen dat het voordeel had 
niett gauw vuil te worden en bovendien zou harmoniëren 
mett de kleur van de omliggende architectuur. Voorde 
gebogenn muur waren twee zitbanken in eikenhout 
gedacht.. Wezelaar begrootte de gehele onderneming op 
ƒ75.000,-,, inclusief materiaal en bouwkundige werk-
zaamheden,, en bleef daarmee ruim binnen het budget. 
Dee duur van de uitvoering schatte hij vrij nauwkeurig op 
zo'n455 maanden. Bijna vier jaar werk, vooreen beeld-
houwerr in deze economisch moeilijke tijden een bijzonder 
verlokkelijkk perspectief! Het motief van de zuil meteen 
gebeeldhouwdee bekroning in de vorm van een schip op 
eenn wereldbol had ook onderdeel uitgemaakt van Ouds 
ontwerpp voor het Amsterdamse stadhuis op het Frederiks-
plcinn uit 1936-1937.̂9 Het klassieke voorbeeld was natuur-
lij kk de Romeinse zuil van Trajanus die vooral in de 
modernee Scandinavische beeldhouwkunst - Carl Milles -
eenn revival had beleefd. In Nederland was het Mendes da 
Costaa met zijn Monument voor Christiaan de Wet (1915-
1922)) die de zuil introduceerde als monumentale sokkel 
voorr een vrijstaand beeld. Jan Havermans ontwierp in 
19333 een zuil met een waternimf alsbekroning en een reliëf 
mett zwemmers tegen de schacht, ter plaatsing voor het 
Amsterdamsee De Mirandabad. In de Nederlandse architec-
tuurr was het Sybold van Ravesteyn die in zijn ontwerpen 
ruimtee bood voor het beeld op de zuil.160 

Opp 12 mei 1939 kwarndejury met zijn rapport. Het 
ontwerpp Centenaire van 1'olet was mooi bevonden maar 
ongeschiktt voor de plaats; het was bovendien te duur. 
Ontwerpp Drie door Bolle, de enige Rotterdamse kandidaat, 
boodd te weinig zekerheid voor uitvoeringg in het groot.'61 

Inzendingg Q.A. van Van Hall had te weinig'eigen karakter' 
enn was bovendien te duur, en Anker van Andriessen bevatte 
eenn mooi beeld maareen teleurstellende architectonische 
oplossing.. Zeer lovend was de jury over Radeekers ont-
werpp De zee, al betwijfelde men de haalbaarheid van uit-
voeringg in het groot en was het budget overschreden. Ook 
Wczelaarss onwerp Wereldhaven kreeg veel waardering. 'De 
"adem",, de klare geest en de monumentale kwaliteiten', 
haddenn de grote meerderheid van de jury 'geraakt'. De 
kolomm met beeld vond men een bruikbaar motief, de muur 
echtereenn storend element. De situatie vroeg eerder 
importantiee dan intimiteit en van de achterzijde bezien 



verzwaktee de muur de gehele conceptie. Men betreurde 
ookk dat het motief van de grote rivieren een ondergeschik-
tee rol innam. Het meest was men te spreken over het beeld 
vann de vrouw-'rustig, klaar en natuurlijk, beheerst van 
standd en vorm, ruim en groot van allure, beheersend 
vann wezen' - - ofschoon beeld en kolom niet één geheel 
vormden,, de overgangen van architectuur naar beeld niet 
harmonischh verwerkt waren en het beeld zelf teveel op zijn 
attributenn 'steunde'. De jury achtte geen van de ontwerp 
enn geschikt om ter uitvoering aan de opdrachtgever voor 
tee dragen maar besloot Wczelaar en Radeckereen tweede 
kanss te geven. Hun inzendingen vertoonden 'zoveel uit-
muntendee eigenschappen' dat voorzitter Gischler ervan 
overtuigdd was'dat hier iets goeds tot stand gebracht zal 
wrorden'.Ifl 22 Oud stuurde Wezelaar terstond zijn felicitaties: 
'Weess met Wil van harte door ons geluk gewenscht met je 
succes.. Jammer dat je met John concurreeren moet maar 
voorr ons een interessante strijd. We gunnen jelui beide 
denn prijs, dus wat moet dit nu? De jury moet het maar 
zeggen.'16' ' 

Inn juli 1939 werd de meervoudige opdracht voorde 
tweedee ronde praktisch op dezelfde wijze geformuleerd als 
dee eerste keer, met dat verschil dat het 'aan de ontwerpers 
[wordt]]  overgelaten, in welke mate zij al of niet wensen 
doorr te gaan' op het eerste ontwerp. Verder werd in over-
wegingg gegeven het aanbrengen van een oriênteringstafel 
'waarop,, op voor het publiek aantrekkelijke en begrijpe-
lijk ee wijze, is aangebracht een illustratie van plaatsen rich-
tingg van belangrijkste handelscentra der wereld, waarmede 
Rotterdamm verbinding heeft'. De ontwerpen moesten voor 
11 januari 1940 bij Hannema in het museum worden ingele-
verdd en de verliezer van deze tweede ronde kreeg ƒ i.000,-
honorarium.. Wezelaar had de kritiek en de suggesties in 
zijnn oren geknoopt en concentreerde zich geheel op de 
figuurr op de zuil. In zijn toelichting benadrukte hij dat het 
monumentt niet meer was gedacht als sluitstuk'maar gelij-
kelijkk naar alle zijden georiënteerd, [...] De door de figuur 
vann Rotterdam bekroonde zuil bevindt zich in het centrum 
vann de handelshavens der wereld. De namen hiervan zijn 
inn het terras ingelegd en hun richting is door de windroos 
aangegeven.'' De rivierenreliëfs waren aanmerkelijk groter 
geworden-- 125 x 200 x 20 cm-en op drie zijden van het 
basementt aangebracht. Een inscriptie vulde de achterzijde 
vann het basement. 'De zuilbekroning', aldus de toelichting, 
'bestaatt uit de op een wereldbol staande figuur, waarvoor 
hethet wapen van Rotterdam, geflankeerd door twee schild-
dragers.. In de figuur is getracht het triomfantelijke karakter 
vann Rotterdam tot uitdrukking te brengen. De attributen 

zoalss anker en ster (vuurtorenlicht) dienen om de voorstel-
lingg "Rotterdam als wereldhaven" te verduidelijken.' Nadat 
Wezelaar,, in tegenstelling tot Radecker. op tijd had ingele-
verdd duurde het tot 22 april 1940 voordat de jury met zijn 
rapportt kwam. Naar aanleiding daarvan schreef Radecker 
aann Wezelaar:'Ook wil ik schrijven, als dat het wrachtenop 
dee uitslag van 't monument, vervelend wrordt. Die Bronner 
iss in alles, net zoo als met z'n Hildebrandmonument. 't lijk t 
mee dat daar de kneep zit, of ik ben de schuld.'104 Op 22 april 
formuleerdee de jury zijn commentaar op Wezclaars 
tweedee ontwerp als volgt: 'Het bruikbare motief van kolom 
enn beeld groeide tot een ruimte-beheersend monument, 
datt rustig en klaar de gegeven ruimte vult. Het "beeld" werd 
vann de schone vrouwelijke figuur gevoerd tot het architec-
tonischee motief, dat, van wijdere strekking, een meer 
logischh verband toont met de architectuur, waaruit het 
ontstaatt en waarvan het de bekroning vormt. Toch werd, 
volgenss de jury, in dit ontwerp niet bereikt de beeldende 
eenheidd en constructieve kracht, welke hier gevraagd 
moetenn worden. Het verband van basis met zuil acht zij in 
hett geheel niet, dat van zuil met beeld te weinig organisch, 
hett "beeld" - ofschoon van bepaalde werking - een niet 
genoegg klare conceptie en minder expressief, de reliëfs, 
aangebrachtt in de basis, niet gelukkig geplaatst.' Radeckers 
tweedee en winnende ontwerp berustte ook op een cirkel-
motieff  met een terras met treden - de oriênteringstafel -
uitt het hart waarvan een zuil oprijst. Op de borstwering 
vann het terras waren dierfiguren aangebracht. Hoe het er 
verderr heeft uitgezien, is onbekend maar er is wel eens 
gesuggereerdd dat Radeckers Nationaal Monument op de 
Damm de verwezenlijking zou zijn geweest van het niet-
uitgevoerdee ontwerp uit 1940.'6' Dat de wedstrijd tussen 
dee twee beeldhouwers op collegiale wijze was gespeeld was 
ookk Radeckers vriend Niehaus opgevallen die in 1942 sprak 
vann 'nobele wedijver'.166 Direct na de bekendmaking van 
hett rapport schreef jurylid Bronner aan Wezelaar: 'Hoewel 
jee oudere collega het deze keer van je gewonnen heeft, wil 
ikk je toch gelukwenschen met de uitmuntende wijze waar-
opp je getoond hebt aan de opdracht voor het maken van 
eenn monument te kunnen vormgeven. Achteraf ben ik 
misschienn ook nog wel een beet je blij dat je deze zware ver-
antwoordelijkheidd nog niet te verwerkelijken kreeg, naast 
dee overtuiging, dat je, verdergaand, in de toekomst nog 
ongetwijfeldd voor dergelijke groote opgaven een beurt 
zall  krijgen.' Diezelfde dag noteerde Wezelaar droogjes in 
zijnn agenda: 'Rapport Rotterdam prijsvraag verloren'.'6" 
Enkelee weken na de jury-uitspraak was Nederland in 
oorlogoorlog en werd een groot deel van Rotterdam met de 
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grondd gelijk gemaakt. Het Van Ommeren Monument zou 
err nooit komen. Met architect Boeken bleef Wezelaar in 
contact.1688 Voor zijn Holimagebouw in Amsterdam zou 
Boekenn in 1944 weer de samenwerking met Wezelaar 
zoekenn nadat hij zich in 1941 als recensent zeer lovend 
hadd uitgelaten over Wezelaars grootste opdracht uit deze 
jaren,, zijn beeld Moederen kind (oc74,afb. p. 101) voorde 
gemeentee Amsterdam. 

Inn april 1938 werd Wezelaars 'model vooreen vrij-
staandd beeld voor den tuin van de Meisjes Burgerschool' in 
dee Euterpestraat (tegenwoordig Gerrit van der Veenstraat) 
goedgekeurd.. In de zomer van 1936 was hem al de opdracht 
verleend'tott het maken van een model vooreen vrijstaand 
beeldje,, hoog ca. 1.20 m [...] om een in nader overleg met 
denn Stadsarchitect te bepalen plaats in een der parken'.l6(J 

Wezelaarr ontving ƒ 500,- voor het model en toog aan de 
vergrotingenn uitvoering in steen, waarin hij werd bijge-
staann door de uitvoerder Toon Radecker, een broer van 
John.. In september 1939 werd er nog gehakt, begin decem-
berr werd het beeld geplaatst. Boeken schreef: 'In het geheel 
niett duister van symboliek, maar eenvoudig van voorstel-
lingg en mooi van plastiek is het werk van Wezelaar, de 
moederr met kind voor de Meisjes Hoogere Burgerschool 
inn de Euterpestraat. In de eenvoudige omgeving van het 
plantsoentjee en den gesloten voorgevel van deze school 
komtt deze zittende figuur door haar vast omsloten maar 
tochh beweeglijke plastiek veel grootscher uit dan men bij 
haarr bescheiden afmetingen voor mogelijk zou houden.' 
Daarvoorr had Boeken zijn kritiek geuit op de duistere 
symboliekk van nieuw bouwbeeldhouwwerk van Krop.1™ 
Niehauss selecteerde Moederen kind voor zijn publicatie 
LevendeLevende Nederlandsche kunst uit 1942 en De Gruyter om-

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

WezelaarsWezelaars stellingen 

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

weerr te geven. Braat werd in Wezelaars atelier getroffen 
door'dee orde en stelselmatigheid wraarmee de werken en de 
werktuigenn gerangschikt' waren en die ordening kenmerkt 
ookk Wezelaars betoog. Vergeleken met de verhalen van zijn 
collega'ss in hetzelfde boek, onderscheidde Wezelaar zich 
alss de Latijn te midden van zijn 'noordse' collega's. Waar 
Bronnerr filosofeerde over de toekomst van het vak, Krop 
zijnn dadendrang tentoonspreidde en Radecker gezellig 
mopperde,, is het Wezelaar die klaar en feitelijk te werk 
ging.. Het is de in Frankrijk gewaardeerde intellectuele 
kunstenaarr tegenover het excentrieke artistieke genie dat 
inn Nederland meer in zwang was. Zelfs een geestverwant 
alss Sondaar vreesde Wezelaars atelierbezoek waarbij deze 
formeell  maar diepgaand Sondaars werk ging analyseren 
zoalss de Franse collega's dat van elkaar gewend waren. Dat 
Wezelaarss ideeën in direct verband stonden met die van 
Fischerr en indirect natuurlijk met die van Despiau, mag 
blijkenn uit de volgende stellingen die zijn geabstraheerd uit 
zijnn betoog.1"}  Daarin wordt geen onderscheid gemaakt 
tussenn het zogenaamde 'portretbeeldhouwwerk', de figuur 
off  welk onderwerp dan ook. Esser sprak terecht van 'een 
zeerr eigen stijl'waarbij 'het maken vaneen beeld, of't nu 
eenn kop of figuur is, in de eerste plaats een plastisch pro-
bleemm is'.174 Die gelijkschakeling van het portret met het 
beeldd is niet zonder betekenis. Door de keuze van de classi-
cistischee beeldhouwers voor het meest alledaagse en direct 
voorr de hand liggende onderwerp - de moderne mens -
alss uitgangspunt voor hun zuiver plastische benadering, 
namenn zij niet alleen afstand van de religieuze, politieke of 
anderszinss belerende thematiek van de toegepaste beeld-
houwkunstt van weleer maar benadrukten zij ook het 
primaatt van de plastische vorm in hun kunst. 

1.. 'In de kunst gaat het in de eerste plaats om de geeste-
lijkee inhoud, in de tweede plaats om een perfecte uitvoe-
ring.'' Deze opmerking was gericht aan het Nederlandse 
publiekk 'dat meestal gelooft dat de verdienste van ons werk 
uitsluitendd in de overwinning van de technische mogelijk-
hedenn ligt'. Waar in de Franse wereld van de kunst met 
zijnn oude tradities een strakke hiërarchie gold waarin de 
specialistischee uitvoerders hun vaste plaats hadden, daar 
moestt Wezelaar in Nederland uitleggen dat een 'volmaakte 
artisann (uitvoerder) met een dichterlijken geest [...] nog 
eenn zeer slecht beeldhouwer [kan] opleveren'. Omdat het 
merendeell  van zijn collega's uit de werkplaats was voort-
gekomenn voegde Wezelaar er diplomatiek aan toe dat 
'wijj  allen het grootste respect hebben voor den artisan in 
sommigee collega's evenals voor de steenhouwers, gips-



enn bronsgieters, de niet-kunstenaars dus, de uitvoerders, 

aann wie wij zeer veel verschuldigd zijn'. 

2.. 'De opgave van de beeldhouwer is om een uiterlijk 
enn innerlijk goed gelijkende weergave van het model te 
maken.. Gelijkenis moet uit ieder detail van het beeld 
spreken,, de spanning van de vorm moet overal gelijk aan-
wezigg zijn.' Fischer schreef: 'Een portretbeeldhouwwerk is 
eenn abstract ding, plastisch en dynamisch, een kunstwerk 
opp zichzelf en tegelijkertijd een psychologische studie van 
hett model. De kunst van den beeldhouwer is deze twee 
elementenn tot een ondeelbaar geheel te vereenigen [,..]. 
Off  hij een zeer gedetailleerd portret maakt of een zeer 
gestileerdd (stylisé), het uitgangspunt en de middelen zijn 
dezelfde.. In beide gevallen moet de synthese gevonden 
worden.' ' 

3.. 'In het wordingsproces van een beeld is er sprake 
vann een intuïtieve, conceptuele fase -bepaling stand en 
formaat,, keuze materiaal - en een uit voerende fase: het 
eigenlijkee beeldhouwen (componeren). Bij dat compo-
nerenn wordt, binnen het kader van de onder 2. gestelde 
opgave,, uitgegaan van een bepaalde natuurvorm. Dit wor-
dingsprocess heeft met nabootsen niet te maken.' Fischer: 
'Dee gegevens worden hem door het model verstrekt: vorm, 
rythmeenn proporties. Al werkende bouwt hij hiermede 
eenn kleine plastische wereld op, die, wanneer hij goed 
gewerktt heeft den toeschouwer een ontroering geeft gelijk 
aann die hijzelf eerst onderging. [...] In een portret moeten 
dee details een geheel vormen, zij moeten, om dien rol te 
spelenn juist geplaatst zijn ter versterking van de ondergane 
ontroering,, elkander aantrekken en afstooten en op deze 
wijzee de plastische harmonie verwezenlijken die het 
gekozenn (en vooraf besliste) materiaal tot een levend kunst-
werkk maakt.' 

4.'Voorr slechts een enkeling [Wczclaar noemde in 
ditt verband RadcckerJ is de combinatie van conceptie en 
uitvoeringg weggelegd. Meestal echter gaan bij deze zoge-
naamdee taille directe de plastische waarden verloren in de 
zuchtt naar spontaniteit.'Evenals 1. was ook deze opmer-
kingg speciaal voorde Nederlandse lezers bestemd. Zoals 
dee autodidact hier in hoog aanzien stond, liefst nog van 
bescheidenn komaf, zo had men in het a-sculplurale 
Nederlandd een sterke voorkeur voor het directe houwen 
inn materialen die van heinde en verre waren aangesleept: 
natuursteen,, tropische houtsoorten. Boetseren, afvormen 
inn gips en kopieéren in het stenen blok, dat alles waren 

activiteitenn een oorspronkelijk kunstenaar onwaardig. 
Mett name Bronner cultiveerde deze 'expressionistische' 
gevoelenss terwijl hijzelf, en het merendeel van zijn col-
lega's,, onder wie ook een echte 'Amsterdammer' als Krop, 
dee puncteermachine binnen handbereik hadden. In de 
praktijkk was er alleen sprake van een zeker behoud van 
spontaniteitt waarbij de maatverhoudingen globaal op 
hett stenen blok werden overgezet en de beeldhouwer zich 
konn onderscheiden door zijn factuur. Opdrachtgevers én 
kunstenaarss wilden tenslotte niet het risico lopen dat een 
duurr blok steen werd verhakt. 

5.. 'In de kunst gaat het niet om de voorstelling (wat) 

maarr om de vormgeving (hoe). Die vormgeving staat op 
zichzelff  en ontroert. Een kunstenaar houdt nooit op zijn 
vormgevingg te cultiveren: de afweging van proporties, het 
accentuerenn van tegenstellingen, kwesties van evenwicht 
enn beweging, de functie die het detail in het geheel vervult. 
Ditt werk kan zeer langdurig zijn en er is moed voor nodig 
omm telkens het behaalde resultaat te vernietigen.' Fischer 
daarover:: 'Hoe juister men de details weet te plaatsen, hoe 
meerr men er toe komt om hen te schrappen. [...] Zelfs 
wanneerr men niet, om tot het doel te komen, alle details 
uitvoert,, is het toch noodzakelijk hen zeer juist te voelen, 
omm den beschouwer van de voleindigde portretbuste het 
ideee van hun bestaan te geven. Dit werk kan zeer langdurig 
zijn.. Men kan zich tientallen zittingen aftobben om een 
detaill  in evenwicht te brengen, zoodat het zijn maximum 
geeft,, eenmaal geplaatst kan het gebeuren dat men tot de 
ontdekkingg komt, dat dit op zijn beurt de verplaatsing van 
eenn ander detail noodzakelijk maakt. Het is een veldslag 
vann vormen en proporties, van lijnen en rythmen.' 

Despiauu liet zijn modellen gemiddeld wel zestig zittin-
genn terugkeren. 'Je ne me presse pas. Ca durera un an s'il Ie 
faut',, hoorde een model hem eens mompelen, even daarna 
gevolgdd door de uitroep: 'J'ai trouvé la place de ma petite 
oreille'.1^^ De klassicistische beeldhouwer ziet zijn onder-
werpp zuiver plastisch: gelijkenis en karakter worden uit-
sluitendd in vormen bereikt. In alle delen tracht hij een 
gelijkee spanning te leggen zodat, ongeacht vanuit welke 
hoekk het bekeken wordt, eenzelfde expressie overkomt. 
Overr fysieke gelijkenis wordt nauwelijks gesproken omdat 
ditt subjectieve gegeven in ieders ogen verschilt. De ware 
gelijkenis,, aldus het motto van Despiau. ontstaat wanneer 
iederee centimeter van het portret in overeenstemming is 
mett de wil van de maker. Van fundamenteel belang is de 
voortdurendee aanwezigheid van een model, dat zich goed 
concentreertt en bereid is voor een soms oneindig aantal 



zittingenn terug te keren. Aandachtige observatie van de 
uiterlijkee vorm, de stand, details en profielen. De kunste-
naarr blijf t zoveel mogelijk op de achtergrond: vooringeno-
menheidd zou tot stilering, zelfs karikaturisering kunnen 
leiden.. Tijdens de ontdekkingsreis naar de vorm wil hij zich 
niett verliezen in opmerkelijke details waardoor het even-
wichtt zou worden verstoord omdat bepaalde facetten het 
geheell  gaan overstemmen. 

6.. 'Figuratieve plastiek is dikwijl s - als men door het 
oppervlakk heenziet -abstracte plastiek van bijzondere 
kwaliteit.. [...] Ik denk onder anderen aan het prachtige 
beeldd van Marécbal Ney wat afgescheiden van de meester-
lijkee details die allen uitmuntend hun functies in het geheel 
vervullen,, van een zeldzame, bijna abstracte schoonheid 
is.'' Fischer schreef dat het gebeeldhouwde portret een 
'abstractt ding' was, 'plastisch en dynamisch, een kunst-
werkk op zichzelf'. 

Wezelaarr noemde zichzelf'zoowel anti-naturalist als 
anti-abstract'.. De waarheid lag voor hem in het midden. 
Zijnn taal moest vooreen ieder verstaanbaar zijn, tegelijker-
tijdd gaf hij zich de grootste moeite voor de vormgeving. 
Daarbijj  citeerde hij Brancusi die zijn abstracte kunst ver-
dedigdee met de uitspraak: 'Ce que je fais c'est du réalisme 
profond.'' Wezelaar werkte vanuit het tegenovergestelde 
standpunt.. Zijn schijnbaar realistische portretten en 
figuurplastiekenn spreken een zuiver plastische taal. Zijn 
modell  stelde hem een plastisch probleem en hij was einde-
looss lang bezig met de perfectionering van de vormgeving 
waarinn hij de innerlijke expressie wilde leggen. De zicht-
baree werkelijkheid was voor hem het vertrekpunt naar 
hethet plastische kunstwerk op zichzelf. 

Tott zover de theorie. Wezelaars empirische benadering 
vann het onderwerp, waarbij hij zijn model zag als een 
volumee in de ruimte, bestaande uit proporties en profielen, 
alss een constructie van onderdelen die vanzelf tot een een-
heidd voeren, zowel plastisch als psychologisch, spreekt 
hethet sterkst uit de portretten en figuren uit de jaren 1935-
1940.. De strict objectieve benadering die zijn werkwijze 
bepaaldee en zijn langdurig schaven aan de plastische vorm, 
leiddee tot meeren minder geslaagde resultaten. Hoogte-
puntenn zijn het borstbeeld van Frankje (oc 57, aft. p. 91) 
uitt 1935 met het bollende achterhoofd en de ornamentele 
oortjes,, het staande naakt uit 1936 (oc 61, afb. p. 96), de 
virtuozee negertjes uit 1937 (oc 68-69, afb. pp. 96-97), de 
moederr en kind (oc 74, afb. p. 101) uit 1939 en de kleine 
vrouwenbustee (0C77) uit 1940. Stuk voor stuk beelden 

waarinn de plastische veldslag heeft geleid tot een volstrekte 
harmoniee van vorm en inhoud en de complexiteit van 
compositie,, detaillering en profilering zich pas bij langere 
beschouwingg blootgeeft. Waar in de grote naaktfiguur en 
dee negertjes complete alzijdigheid is bereikt en de houding 
vann benen en armen de compositie verlevendigden en 
perfectioneren,, daar zijn de harlekijnen de danseres (oc 71-
72)) verkrampt geraakt door de hoge plastische ambities 
vann de maker. Fascinerend hoogtepunt is de groep van de 
moederr met kind, waarin de grote vorm zegeviert ten koste 
vann de expressie van het symbool. Beide figuren lijken zo 
hunn eigen gedachten te koesteren - zonder kind zou de 
moederr goed voortkunnen op haar voetstuk-maar het is 
dee leer van de vrije plastiek die hier tot manifestatie komt. 
Inn de kleine vrouwenbuste in terracotta is de spanning van 
dee vorm tot een maximum gevoerd. Uiterst afgewogen en 
helderr is de plaatsing van de onderdelen onderling, subtiel 
hunn overgangen en praktisch onzichtbaar zijn de details 
diee tot het geheel bijdragen. De licht melancholische uit-
stralingg keert terug in de hiermee verwante, kleine buste 
vann Radecker (oc 78, afb. p. to>}  die eveneens op een ver-
hoogdee plint rust, een element uit de renaissancistische 
portretbeeldhouwkunst.. Dit borstbeeld vormde de 
opmaatt naar de grote kop (oc79,afb. p. 105) waarin, even-
alss in de andere portretten die uit opdracht zijn geboren, 
ookk de keerzijde van de Despiaanse benadering zichtbaar 
wordt.. Waar in de kop van Hordijk (oc 52, afb. p. 77) van 
enkelee jaren daarvoor de karakteristiek plastisch kon 
wordenn vertaald, daar is het portret van Radecker wel erg 
terughoudendd in zijn typering. In plastische zin is het een 
buitengewoonn monumentaal beeld geworden maarte 
eenzijdigg is de nadruk gelegd op de verheven dromer die 
Radeckerr óók geweest moet zijn. In vergelijking met de 
Radeckerkopp is het borstbeeld van Ren Vroom (oc 65) 
eigenlijkk een van de meest geslaagde werken uit deze 
periodee omdat hier het evenwicht tussen realistische 
enn plastische verbeelding heeft geleid tot een compleet 
autonoomm kunstwerk. 

RondomRondom Despiau 

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



classicisme,, de tentoonstelling Hedendaagsche Fransche Kunst 

organiseerde,, een overzicht met werk van onder anderen 
Csaky.. Despiau, Laurens, Lipchitz en Maillol. die door-
reisdee naar Arti et Amicitiaein Amsterdam.1"6 In een inter-
vieww benadrukte Knuttel dat prominente beeldhouwers als 
Krop.. Poleten Radeckcrhet werk van Maillol in Den Haag 
warenn komen bewonderen en concludeerde: 'Het zou mij 
nietss verwonderen wanneer ook de Nederlandsche beeld-
houwkunstt een richting uit zou gaan. waarin het voor-
beeldd van Maillol te onderscheiden zal zijn.'1"" In 193S 
organiseerdee de Rotterdamsche Kunstkring een tentoon-
stellingg met modern Frans beeldhouwwerk van onder 
anderenn Despiau, Kogan en Malfray. De laatste was op 
datt moment leermeester van de in Parijs verblijvende 
Charlottee van Pallandt. Voorlopig hoogtepunt van deze 
zegepraall  in het door het merendeel van de kunstcritici 
nogg consequent als a-sculpturaal omschreven Nederland 
wass de tentoonstelling Rondom Rodin. Honderd jaar Fransche 

sculptuurr in de zomer van 1939 in het Amsterdamse 
Stedelijk.I_ss Deze mammoetpresentatie van moderne 
Fransee beeldhouwkunst, de grootste over dit onderwerp 
ooitt gehouden, werd met 50.000 bezoekers dé vooroor-
logsee publiekstrekker van het Stedelijk en de opmaat voor 
dee eerste Sonsbeektentoonstelling van 1949 waar maar 
liefstt het dubbele aantal bezoekers zich tegoed zou doen 
aann moderne beeldhouwkunst. De catalogus van Rondom 

RodinRodin moest na een maand worden herdrukt, de tentoon-
stellingg werd met drie maanden verlengd en de laatste 
avondenn tot half elf opengesteld. De laatste maand werd 
dee toegangsprijs verlaagd om zoveel mogelijk mensen in 
dee gelegenheid te stellen deze tentoonstelling te bezoeken. 
Err waren 364 werken van 5s kunstenaars te zien: van de in 
18555 overleden Rude tot en met de in 1911 geboren Carton. 
Rodinn was met 65 beelden vertegenwoordigd, gevolgd 
doorr Despiau (28), Degas (27). Bourdelle {26). Maillol (23), 
Carpeaux(i6),Daumier(i4),, Pompon (9}, Rude (9), 
Baryee (7}  en Dalou (5). Na deze historische inleiding was 
dee hoofdmoot van de tentoonstelling gereserveerd voor 
hethet heden: de scholen van Maillol (Bernard, Couturier, 
Gimond.. Kogan, Malfray, Manolo) en Despiau (Auricoste, 
Belmondo,, Bouret, Contesse, Cornet, Damboise, Dideron, 
Osouf,, Wlérick, Yencesse). Van Bourdelle stamde eigenlijk 
alleenn Germaine Richier af, terwijl Rodin meer tot reactie 
dann tot navolging -Claudel, Drivier-had opgeroepen. De 
buitenbeentjess op Rondom Rodin waren de vijftigers Csaky, 
Duchamp-Villon.. Gargallo, Laurens, Lipchitz, Modigliani, 
Picassoo en Zadkinc, de vernieuwers van weleer met hun 
meerr of minder experimenteel gestileerde figuren en kop-

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

Initiatorr van de tentoonstelling was David Cornells 
Röell,, directeur van het Stedelijk Museum. Röell was een 
waarwaar francophile. Na zijn studie in Utrecht had hij rond 1920 
enkelee jaren in Parijs gestudeerd waar hij zich nauwkeurig 
oriënteerdee op de laatste ontwikkelingen in de Franse 
kunstt en zich voorgoed bekeerde tot Ie génie francais. Van 
19222 tot 1936 was hij verbonden aan het Rijksmuseum, 
waarr hij zich toelegde op de oude schilderkunst. Toen 
hijj  in 1936 werd aangesteld als directeur van het Stedelijk 
Museumm gaf hij blijk van zijn grote voorliefde voorde 
modernee Franse kunst door de organisatie van grote 
evenementenn op dit gebied.ry Rondom Rodin was het sluit-
stukk vaneen serie van drie tentoonstellingen over moderne 
Fransee kunst waarvan die in 1938, Honderd jaar Fransche 

kunst,kunst, de meeste bezoekers had getrokken in de geschie-
deniss van het Stedelijk tot dan toe. Röell zal een beroep 
opp Wezelaar hebben gedaan vanwege diens persoonlijke 
bekendheidd met een groot aantal van de Parijse beeld-
houwerss en door zijn reputatie als'Franse'beeldhouwer. 
Inn de huidige museumwereld is het praktisch ondenkbaar 
eenn tentoonstelling van een dergelijke omvang en proble-
matiekk als Rondom Rodin binnen een termijn van nog geen 
tweee maanden te organiseren. Van 13 tot en met 26 mei 
1939,, anderhalve maand voor de opening, verbleven Röell 
enn Wezelaar in Parijs en legden gezamenlijk de atelier-
bezoekenn af waarbij Röell de keuze van het werk van de 
jongerenn geheel aan Wezelaar overliet.lSü In zijn zak-
agendaa noteerde Wezelaar de afspraken met de kunste-
naars,, de verzamelaars en de handelaren. In het pro-
grammaa werd ruimte ingebouwd voor diners met Despiau, 



ceramistt Artigas en de weduwe van Bourdeile. Wezelaars 
betrokkenheidd leidde ertoe dat de Franse criticus Charles 
Aronson,, die in 1935 La sculpture contemporaineen France bij 
dee Parijse Galérie Georges Petit had georganiseerd. Röell 
beschuldigdee van plagiaat. 'C'est par mr. Wezelaar. quia 
figurefigure a mon exposition que lui donne des conseils de la 
fairee d'aprèsmon catalogue de prés ma conception', aldus 
Aronsonn in zijn brief vol dik onderstreepte passages. Röell 
wistt Aronson van het tegendeel te overtuigen waarop de 
laatstee zich ongevraagd als adviseur opwierp en beeld-
houwerss naar voren schoof die de tentoonstelling in 
Amsterdamm nooit hebben bereikt. Nadat de keuze was 
gemaakt,, stelde Röell zijn werkcomité samen. Naast 
Radeckerr schijnt Wezelaar uit diplomatieke overwegingen 
ookk Bronner en Krop als leden te hebben genoemd, een 
voorstell  waarop Röell niet is ingegaan. Zijn werkcomité 
steldee hij samen uit conservator Sandberg, kunsthandelaar 
joopp Siedenburg (eigenaar van Buffa en vertegenwoordiger 
vann Musée Rodin) en Radecker en Wezelaar. De catalogus 
werdd geredigeerd door de jonge museummedewerker 
Hanss Jaffé. In het secretariaat nam de kunsthistoricus 
Johnn Rewald plaats die in hetzelfde jaar een monografie 
overr Maillol had gepubliceerd. De tentoonstelling stond 
onderr auspiciën van de [.'Association Franchise d'Action 
Artistique,, een instrument van het ministerie van Cultuur 
inn Parijs dat flink investeerde in dit evenement. Kunst-
criticuss Michel Florisoone was secretaris van dit verbond 
enn schreef de inleiding voor de catalogus die door de 
Nederlandsee propagandist van de moderne Franse beeld-
houwkunst,, de kunstcriticus en literator Jan Engelman, 
werdd vertaald. 

Naa de selectie was het vooral de inrichting waarbij 
Wezelaar,, nu in het gezelschap van Radecker, zijn aandeel 
leverde.. Verder was hij min of meer actief bij alle persconfe-
renties,, festiviteiten en andere ceremonies die naar aanlei-
dingg van Rondom Rodin werden georganiseerd. Op het 
'noenmaal'' dat op 23 september 1939 was georganiseerd 
voorr de pers waren praktisch alle critici aanwezig die zich 
inn de voorafgaande jaren verheugd hadden uitgelaten over 
dee Franse invloed op de eigen beeldhouwkunst: Abas, 
Vann Deene, Engelman, Niehaus en Sanders.lSl Op verzoek 
vann Annie Romein gaf Wezelaar een rondleiding voorde 
Bondd van kunstenaars ter verdediging van de kulturele 
rechtenn (BKVK) en gedurende de tentoonstelling was er een 
uitgebreidd lezingenprogramma. Jan Engelman sprak over 
Fransee schilders die beeldhouwden, Gerard Knuttel gaf een 
lezingg over Rodin en Maillol en uit Frankrijk kwamen ver-
schillendee specialisten over om het Nederlandse publiek 

verderr in te wijden: over Rodin (Georges Grappe van het 
Muséee Rodin), Maillol (Raymond Escholiervan het Petit 
Palais),, over Rude en Carpeaux (Paul Vitry) en over Despiau 
(Claudee Roger-Marx). Na de verlenging tot 2 januari 1940 
verhuisdee een gedeelte van de tentoonstelling naar het 
Palaiss des Beaux Arts in Brussel, maareen aantal bruik-
lenenn bleefin Amsterdam achteromdat Frankrijk reeds in 
oorlogg was.'82 Na de bevrijding konden enkele van deze 
beeldenn voor betrekkelijk lage prijzen worden aangekocht. 

Inn een interview aan de vooravond van de tentoonstelling 
schetstee Röell de route van de tentoonstelling: Rodin werd 
voorafgegaann door zijn negentiendc-eeuwse voorgangers, 
dann volgde het eerbetoon aan Rodin zelf, vervolgens de 
generatiee van Bourdelle, Despiau en Maillol die werd 
geflankeerdd door de veertig jongeren uit hun eerde. Die 
laatstee groep beeldhouwers werkte niet abstract 'want die 
zijnn allen onder den veertig'aldus Röell met grote vanzelf-
sprekendheidd en hij vervolgde: 'De allerjongsten zijn weer 
teruggekeerdd tot de oude klassieke vorm, willen van het 
abstractee niets meer weten en tonen een afschuw van alle 
buitennissigheden.. Dit moet het Hollandsche publiek 
geruststellen,, denkt u niet?'lSi Röell doelde op tentoon-
stellingenn als Abstracte Kunst en Parijsche schilders, beide een 
jaarr daarvoor in het Stedelijk te zien en slecht ontvangen 
bijj  het publiek. Dat de Nederlandse beeldhouwers op dat 
momentt niet erg geporteerd meer waren van het avant-
gardismee waaraan de meesten van hen een kleine twintig 
jaarr eerder, meestal in een ondergeschikte positie ten 
opzichtee van architecten of schilders, hadden deelgeno-
men,, is niet verwonderlijk, maar genegeerd (zoals wel 
eenss is beweerd) zullen zij de tentoonstelling over abstracte 
kunstt niet hebben. De Kroniek wijdde er bijna een geheel 
nummerr aan en hoewel de redactie enigszins zuinigjes 
steldee dat 'het [... ] niet wel mogelijk [is] hun fde abstracte 
kunst]]  belang voor de kunst van ons tijdgewricht met recht 
tee ontkennen', was de teneur van de vier artikelen-door 
gastschrijverss Buys, Mondriaan, Kandinskyen Citroen -
uiteraardd positief. De laatste bond zelfs de strijd aan met 
dee Nieuwe Zakelijkheid 'die de klemtoon op het voorwerp 
legtt en het zoo kunstigg weergeeft, dat van de kunst niets 
overblijft,, f...] die op het verleden gericht is, omdat zij niet 
aann de toekomst gelooft. [... ] De abstracte kunst daaren-
tegenn gelooft aan het leven, aan de vernieuwing van het 
levenn door den geest. Zij is optimistisch. En daarom is het 
eenn daad van geestelijke moed, om op het oogenblik dat 
hethet levenspessimisme der nieuwe zakelijkheid triomfeert 
inn Holland een tentoonstelling van abstracte kunst te orga-



•• -

PonyviPonyvi uien [oc SSJ 
'94'' Igips 
277 x jo x 9 cm 

LamLam [oc 99] 
194311 marmer 
244 X44X 20 cm 



AA A 125 5 

jongenjongen met eend [oc MI ] 

19444 I brons 

822 x 60 x 63 cm 



niseeren,, die nel zoo onpopulair zal zijn als de abstracte 
kunstt groot is aan geestelijke beteekenis voorbeden en 
toekomst/'8-**  Dat \\'ezelaar en een groot aantal andere 
Nederlandsee kunstenaars het beleid van het Stedelijk met 
interessee volgden en zelfs steunden, mag blijken uit de 
gemeenschappelijkee verklaring die zij in vier landelijke 
dagbladenn van 5 april 1939 lieten opnemen, twee maanden 
voorr dee opening van Rondom Rodin.1  ̂Directe aanleiding 
wass de tentoonstelling Parijsche schilders geweest, de tweede 
'Franse'' van Roel] met werken van Bonnard. Braque, Léger, 
Matisse,, Picasso en anderen, waarop kennelijk veel kritiek 
wass geweest. 'Waardering voor directie Stedelijk Museum' 
wass de kop van het artikel waarin werd verklaard dat de 
ondertekenaarss grote waardering hadden voor dit initiatiel 
vann het Stedelijk dat blijk gaf'van een juist inzicht in de 
taak,, die de musea in onss hedendaagsch cultuurleven 
kunnenn vervullen'. De tentoonstelling was in hun ogen 
mett grote kennis van zaken bijeengebracht en stelde een 
iederr in de gelegenheid de ontwikkeling van de belang-
rijkstee Parij se schilders te bestuderen. De beeldhouwers 
Havermans.. Krop, Radcckeren Wezelaar waren in het 
gezelschapp van de schilders Gestel, Toorop en Wiegman, 
dee architecten Merkelbach, Staal, Van Eesteren en Stam, de 
kunstcriticuss Hammacher en de actrice Charlotte Kohier, 
vriendinn van verschillende van voornoemden en op dat 
momentt een naam die zeker gewicht in de schaal legde. 
Dee recensent van de NSB-krant Het Nationale Dagblad 

vermoeddee dat bovengenoemde kunstenaars waren 
opgetrommeldd om met hun naam 'deze miserabele mani-
festatie'' van 'spitsvondige en zieklijke theorieën van de 
"Parijschee School'" te moeten dekken. Hij riep hen op de 
handenn ineen te slaan 'om een volgende tentoonstelling 
vann gezonde en voorbeeldige werken tot stand te brengen'. 
Omm zijn pleidooi enige kracht te verlenen, eindigde hij 
dreigend:'Hett tij is gekeerd- of men het gelooft of niet!''8'1 

Inn de pers werd naar aanleiding van Rondom Rodin 

geconstateerdd dat de 'afdeeling abstracten' beperkt was 
gehoudenn omdat deze richting een jaar eerder flink had 
kunnenn uitpakken. De meeste aandacht ging nu uit naar 
dee jonge beeldhouwers, merendeels uit de school van 
Despiau.. De meest opmerkelijke reactie kwam van Theo 
vann Reijn, sinds 1928 chroniqueur van de Nieuwe Beeld-
houwkunst.'8""  Maillol was in Van Reijns opvatting de 
meesterr van de synthese, immer op zoek naar de verheven-
heidd van de natuur en zijn doel zonder zichtbare strijd 
bereikend.. 'Wat zou toch de reden zijn. dat telkens een 
nieuww geslacht weer ter schole gaat bij het oude Grieken-
land?',, vroeg Van Reijn zich af om te wijzen op de 'gezonde 

enn rijpe kunst die wijst naar de schoonheid van de natuur 
enn het intense leven' van 'jongere synthetici' als Gimond, 
Wlérick.. Drivier, Poisson, Cornet, Yencessc, Pompon. 
Poupelet,, Pa ray re, Orloff. Manolo, Kogan en Hernandez. 
Overr de modernisten van weleer liet Van Reijn zich nogal 
schamperr uit. Zij verstoorden de harmonie, deelden het 
geheell  in fragmenten op: 'hun kunst ligt voor ons op de 
snijtafel.. [...] De dwaasheid die inn sommige Hollandsche 
bladenn is verkondigd dat bijv. Archipenko de groote Stijl-
vernieuwerr is ofdegroote vernieuwer van de sculptuur in 
dee 20ste eeuw is geweest, moet hier recht gezet worden. 
Wantt ik dacht dat wij geen stijl hadden. Wat heeft hij dus 
kunnenn vernieuwen? En ook de sculptuur is niet door hem 
vernieuwd.. Dat zou men wel van Maillol kunnen zeggen.' 

RondomRondom Rodin, de tentoonstelling waarin Wezelaar een 
groott aandeel had in organisatorisch opzicht, werd gehou-
denn op een moment dat hijzelf en de Nieuwe Beeldhouw-
kunstt in Nederland zijn grootste triomfen beleefde. Iets 
vann de ongemakkelijke verhouding tussen de abstracte 
off  non-figuratieve richting enerzijds en de klassicistische 
off  non-abstracte anderzijds, tussen de vernieuwers van 
weleerr en de vernieuwers van het moment zelf, kwam in 
dee commentaren van de Nederlandse kunstcritici en beeld-
houwerss zo nu en dan naar boven. Het conflict was latent 
aanwezigg al speelde het - nog - niet tussen de beeldhou-
werss onderling, eenvoudigweg omdat die eerste richting 
wass gefuseerd met de tweede en zich ook uitte in min of 
meerr naturalistische portretten en naaktfiguren. Nadat 
beginn 1941 triomfantelijk was vastgesteld dat er in Neder-
landd een beeldhouwkunst groeide (Bronner), neen, zelfs 
bestondd (Braat), zorgde de instelling van de Kultuurkamer 
vooreenn voorlopig einde van deze groei.'8S 

Laren Laren 

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



dee atelierwoning in Heemstede van de kort daarvoor over-
ledenn beeldhouwer Van den Eijnde 'horende dat de Zomcr-
dijkstraatt al veel van zijn "charme" voor julli e verloren 
heeft'.1^99 'Ces casernes d'artistcs comme Ie Zomerdijk-
straatt sont toujours des endroits intenables et je vous 
félicitee de 1'avoir quittéc', schreef de schilder Étienne 
Bouchaud,, een vriend uit de Parijse jaren, aan Wezelaar 
inn 1940.li)° Om de aankoop te kunnen doen, verkocht 
Wezelaarr het door zijn schoonvader gebouwde huisje 
inn Oisterwijk.dat sinds 1926 zijn eigendom was. De ver-
huizingg naar Laren was voldoende nieuws voor de 
HilversumscheHilversumsche Courant om te vermelden. 'Beeldhouwer 
H.M.. Wezelaar vestigt zich te Laren', kopte de krant op 
55 maart 1940 om te vervolgen met: 'De bekende moderne 
beeldhouwerr H.M. Wezelaar, uit Amsterdam, heeft [...] 
alhierr de ateliers gekocht aan de Velthuysenlaan, vroeger 
hett eigendom van den beeldhouwer Mendes da Costa'. 
Ontroerendd is het welkomstbriefjc van Radecker: 'alleen 
will  ik julli e verwelkomen in het nieuwe huis met de nieuwe 
atelierss en dat het julli e daar goed gaat en dat Han veel 
mooiee dingen er maken kan. Veel is niet direct noodig.'19' 

Nabijj  de oude korenmolen, de laatst overgebleven 
molenn in het Gooi, had architect Kropholler in 1911 in 
opdrachtt van Mendes da Costa een woonhuis annex atelier 
inn Gooise stijl gebouwd.192 Een monumentaal bouwwerk 
mett vrijwel gesloten bakstenen muren onder een plastisch 
bollend,, rieten dak en door zijn mengelmoes van traditio-
nelee en eigentijdse elementen typisch kropholleriaans. 
Hett woonhuis stond aan de Engweg, het atelier - verdeeld 
inn een kleiner teken- en een hoog bceldhouwatelier -
haakss daarop aan de Velthuysenlaan. In dat grote atelier 
hadd Mendes in 1915 het model voor zijn monument voor 
ChristiaandcWett voltooid. Ter bekroning van zijn voor-
deurr had Mendes in 1913 een beeld in zandsteen gehakt 
vann een geknielde mannenfiguur die zijn rechterhand 
opsteektt in een luisterend gebaar, Welkom getiteld.19' Na 
Mendes'overlijdenn was dit beeld door de erven verwijderd 
enn Wczclaar verving het in 1941 dooreen sterk op Fischers 
Mallorcaansee vrouwen geïnspireerd beeld in kalksteen 
vann een staande vrouw die in haar armen een korenschoof 
enn een lam draagt, de grond waarop het huis staat symbo-
liserend.'94 4 

Eenn maandna de verhuizing werd Nederland door 
dee Duitsers bezet en was het, door de instelling van de 
Kultuurkamerr in 1941, snel gedaan met de grote openbare 
opdrachtenn waarop Wezelaar zich had voorbereid. Twee 
jaarr lang zou hij zelfs geen enkele opdracht krijgen, al 
zijnn pogingen daartoe ten spijt. Toch was er vooralsnog 

geenn reden tot paniek want er kwam een actieve particu-
lieree markt op gang waarvan tal van kunstenaars profi-
teerden.1^^ Via Huinck & Scherjon liep de verkoop van 
Wezelaarss werk door tot in 1944 en alleen al van zijn 
ponyveulenn (oc 88,afb. p. 124) uit 1941 verkocht hij acht 
exemplaren.. Het Rijk kocht in 1941 de tors van Karpoff 
(occ 45,afb.p. 65) uit 1932 aan en Kröller-Müller verwierf 
inn 1942 het ponyveulen en in 1944 de kop van Radecker 
(occ 79,afb.p. 105). In 1942 begon ook de opdrachtenstroom 
weereenn beetje op gang te komen. Een belangrijk contact 
wass de Rotterdamse reder en koopman Willem van der 
Vorm.I(j66 De eerste schriftelijke contacten met Van der 
Vormm dateren uit de zomer van 1942 toen Wezelaar schreef 
datt het hem speet te hebben vernomen 'dat er niets kan 
komenn van hetgrootc beeld welk ikmet uw medewerking 
hooptee te realiseeren'. Wezelaar toonde zich bereid ook 
kleineree opdrachten van particulieren te aanvaarden en 
steldee voor Van der Vorm met een borstbeeld te vereeuwi-
genn met het argument dat het hem 'niet onwaarschijnlijk 
[leek]]  dat vroeg of laat door uw omgeving een dergelijk 
borstbeeldd zal gewenscht worden'. Met behulp van foto's 
konn het poseren tot het minimum worden beperkt maar 
Vann der Vorm gaf cryptisch te kennen nog niet zo ver te 
zijnn 'dat ik behoefte heb mijzelf te doen vereeuwigen'.19" 
Vann der Vorm was sinds 1937 president-commissaris van 
dee Holland-Amerika-Lijn en had in die functie in 1933 De 
Monchyy van Phs. van Ommercn's Scheepvaartbedrijf naar 
dee lijn gehaald. Het was De Monchy die Wczclaar in 1942 
bijj  Van der Vorm introduceerde.198 In datzelfde jaar resul-
teerdee dit contact nog in een opdracht vooreen decoratief 
relieff  met pluimvee voor Van der Vormsprivé-boerderij in 
dee omgeving van Werkendam (oc 97), in 1943 gevolgd door 
opdrachtenn voor portretten van de overleden Holland-
Amerika-LijndirecteurJ.. Rypperda Wierdsma (oc 103) en 
vann B.E. Ruys, telg uit een bekend geslacht van Rotter-
damsee ondernemers (oc 109).199 Dirk Hannema, die de 
kunstverzamelaarr Van der Vorm van meet af aan had 
geadviseerdd en diens collectie ook na Van der Vorms over-
lijdenn in 1957 zou beheren, kwam in 1943 op Wezelaars 
eerstee voorstel terug. Hij informeerde schriftelijk bij 
Wezelaarr of deze zou voelen voor de opdracht Van der 
Vorm,, als oprichter en oud-voorzitter van de Stichting 
Museumm Boymans, te portretteren. Hannema's verbintenis 
mett de Kultuurkamer zal een'verpakte'constructie voor 
dee beeldhouwer hebben uitgestotenen om niet tot de 
Kultuurkamerr te hoeven toetreden, zal Wezelaar van de 
opdrachtt hebben afgezien.200 Toen Hannema Wczclaar 
diezelfdee voorwaarde stelde om in aanmerking te kunnen 



komenn voor de uitvoering van een beeld voor het graf van 
zijnn ouders, kon Wezelaar de opdracht wederom niet aan-
vaarden.. Hannema's bewondering voor Wezelaar wa.s 
echterr sterker dan zijn politieke voorkeuren hij heeft 
Wezelaarr verder met rust gelaten. Precair was de situatie 
toenn Gerdes aankondigde met Seyss-Inquart het atelier in 
Larenn te willen bezoeken. Wezelaar wist hieronderuit te 
komenn maar ook Gerdes verbond geen consequenties 
aann Wezelaars terughoudende opstelling. Dat zijn neo-
classicistischee verbeelding van de moderne mens, deze 
'gezonde'' kunst, in trek was bij de nieuwe machthebbers 
wektt geen verbazing. Het leidde eind 1941 tot de aankoop 
doorr Gerdes van de tors van Karpoff (oc45,afb. p. 65) en 
tott de ongevraagde afbeelding van de grote naaktfiguur 
uitt 1936 (oc ói,afb. p. 96) in het 'bruine'tijdschrift De 
Scliomvv in 1942. 

Viaa deconstructie van een particulier comité kon 
Wezelaarr in de jaren 1942-1945 wel openbare opdrachten 
uitvoerenn voor de gemeente Hilversum, het Rijksmuseum, 
hethet Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en het Provinciaal 
Waterleidingbedrijff  Noord-Holland. De kunsthistoricus 
Jann Gerrit van Gelder, in die jaren directeur van het Rijks-
bureauu voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag, 
hadd al eerder enthousiast over Wezelaar geschreven en 
maaktee zich in [942 sterk voor diens ontwerp voor het 
postumee portret van Rijksmuseumdirecteur Schmidt 
Degener,, een prijskamp waarvoor ook Henriet en Sondaar 
-dee latere winnaar- waren gevraagd (oc 91).2m Van Gelder 
bemiddeldee verder in deze jaren bij de verkoop van een 
beeldd aan architect Piet Donk. Een trouwe verzamelaar 
werdd de Rotterdamse zakenman Ad van Son. een vriend 
vann Alex de Haas en Jan Wiegers.202 Van Son liet niet alleen 
zijnn dochter Imeke portretteren (oc 94) maar hij kocht ook 
hett derde exemplaar van het borstbeeld van Lenyuit 1935 
(occ 56) en het eerste gietsel van het grote staande vrouwe-
lij kk naakt (oc95,afb. p. 118}  dat Wezelaar in 1943 maakte, 
éénn van de twee grote beelden uit deze oorlogsjaren. Naast 
Vann der Vorm, Van Gelder en Van Son was het Ben Vroom 
diee Wezelaar in de oorlogsperiode volop steunde met 
enkelee kleinere en één grote opdracht. Hun contact her-
nieuwdee zich toen Vroom met vrouw en kinderen door de 
Duitserss uit zijn Amsterdamse huis was verjaagd en zich 
hadd gevestigd in zijn buitenhuis in Bussum. Voor Vroom 
maaktee Wezelaar enkele kleine dierplastieken (oc 302), 
eenn - onbekend en waarschijnlijk onvoltooid - portret van 
zijnn vrouwen een crucifix voor zijn zoon (oc 114}, de kunst-
historicuss Nico Vroom. Een grote opdracht vooreen tuin-
beeldd werd uiteindelijk niet afgeleverd omdat de familie 

naarr Amsterdam kon terugkeren en daar geen plaats was 
voorr het beeld. Het gipsmodel van de Jongen met eend (oc 111. 
afb.. p. 125) was inmiddels wel gereed en het loon betaald 
maarr Vroom zag af van de gieting in brons en liet Wezelaar 
hett gipsmodel behouden met vrije bestemming.2üï 

Eenn opmerkelijke transactie sloot Wezelaar met de 
Alkmaar.see koopman en kunstverzamelaar Dik de Wolff 
Peereboom.. een vriend van Charley Toorop en Radeckcr. 
Inn ruil voor een half mud tarwe en een doos smeerkaas 
leverdee Wezelaar een klein terracotta naakt (oc 84) uit 1941 
aann deze koopman die in 194̂  nog een beeld-het terra-
cottalamm (oc 98) uit 1943-kocht dat deze op eigen initiatief 
inn Antwerpen in brons liet gieten. Dat het geen vetpot was, 
magg blijken uit het feit dat Wezelaar voor het eerst - en het 
laatstt - in zijn leven leerlingen aannam, 'des amateurs' 
zoalss hij aan Eickhoff meldde. Gedurende de jaren 1941-
19444 gaf hij les aan een viertal Gooise dames en de jonge 
beeldhouwerr Kees Keus, wat hem jaarlijks toch enkele 
honderdenn guldens opleverde.:ü-+ Als laatste middel om 
dee inkomsten op peil te houden besloot Wezelaar tot de 
verkoopvann meubilair en kunstwerken van zijn ouders 
mett de eerder gememoreerde verkoop van een schilderij 
vann Cornelis Troost aan het Rijksmuseum als belangrijkste 
inkomstenbron.2ÜS S 

Medioo 1941 diende de Kultuurkamer zich aan, eind van het 
jaarr was het een feit. Door het lidmaatschap te weigeren 
kwamm een kunstenaar niet meer in aanmerking voor over-
heidsopdrachtenn en -tentoonstellingen en steun uit het 
Voorzieningsfonds.. Dat Wezelaar heeft getobd over de 
toetredingg mag blijken uit het formulier dat zich in het 
Nederlandss Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

bevindt.. Het is volledig ingevuld maar niet ondertekend!2"6 

Zijnn laatste contributie voor de N K B betaalde Wezelaar in 
1941.. Toen hij erin 1943 door voorzitter Klinkenberg op 
werdd gewezen dat hij zijn verplichtingen voor 1942 en 
19433 nog moest voldoen, zei hij zijn lidmaatschap op.2 tr 

Feitelijkk was de Amsterdamse afdeling van de N KB opge-
houdenn te bestaan na de ledenvergadering van maart 1942 
waaropp de toetreding tot de Kultuurkamer ter discussie 
wass gesteld.208 Terwijl Wezelaar naarstig solliciteerde 
naarr werk zag hij in 1942 en 1943 noodgedwongen af van 
opdrachtenn van de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, 
respectievelijkk een beeld voor een park en een monument 
terr herdenking van de literaire beweging van 1880. Als 
redenn gaf hij op 'momenteel te zeer door andere opdrach-
tenn in beslag genomen' te zijn. De collega-beeldhouwers 
zagenn kennelijk een raadgever in Wezelaar in deze moei-
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lijkee tijden. In cen brief uit augustus 1940 drukte Mari 
Andriessenn Wezelaar op het hart te komen naar de alge-
menee ledenvergadering van de NKB omdat hij geloofde 'dat 
err rare dingen gaande zijn en 't is zaak toch op z'n hoede 
tee zijn. jij bent een van de heel weinigen die een goed en 
objectieff  oordeel hebben, de rest is stom of op een andere 
wijzee geïnfecteerd, ik behoor tot de eerste groep.'2°fJ Ruim 
eenn jaar later beklaagde Andriessen zich bij Wezelaar over 
hett mislopen van een opdracht voor Roosendaal omdat 
zijnn mededingers Stauthamer en Vos 'beiden het briefje 
zonderr slag of stoot geteekend hadden! [... ] In elk geval 
hadd S. mij moeten waarschuwen dat hij zo deed. De burge-
meesterr zei ook dat hij het niet onmogelijk achtte dat het 
Dep.. toegegeven zou hebben als we alle drie voet bij stuk 
gehoudenn hadden. Intusschen ben ik de opdracht kwijt. 
Vanmorgenn krijg ik daarvan bericht en ook de mededeling 
datdat binnen eenige dagen de kultuurkamerverordening van 
krachtt wordt, dat iedereen die het formulier niet teekent 
geenn lid wordt en dan geen opdrachten, ook van particu-
lierenn mag aanvaarden!! Het ziet er lief uit. Er zal eerdaags 
well  vergaderd worden in Amsterdam. Mij is het onduide-
lij kk wat ons nu te doen staat - het martelaarschap heeft 
weinigg aantrekkelijkheid voor mij, van een andere kant 
hindertt 't me erg gedwongen te worden en bedreigd met 
broodrooff  en alles dan maarte doen. Ik zou het erg nuttig 
vindenn als je erbij kon zijn in Amsterdam omdat ik in je 
oordeell  en objectiviteit veel vertrouwen heb.'210 Ook in de 
contactenn met Radecker. Havermans en Van Hall stond het 
lidmaatschapp van de Kultuurkamer centraat. Dat er valse 
geruchtenn de ronde deden over de aanvaarding van open-
baree opdrachten, veelal geboren uit jalousie de métier in deze 
tijdenn van schaarste, blijkt uit een briefkaart uit 1942 van 
Vann Hall waarin deze aan Wezelaar schreef: 'Ik was blij 
vann je te hooren dat, wat ik gehoord had, niet waar blijkt te 
zijn.. Het is wel treurig dat zooiets, waar we anders met toe-
wijdingg aan zouden meewerken, nu voor ons onmogelijk 
gemaaktt is. Ik had gedacht deze week in Laren te zullen 
komenn - ik had je graag eens opgezocht, maar het is niet 
gelukt.. Kom je zaterdag nog in de stad? - een vergadering 
vann de N.K.B, lijk t me overigens niet meer actueel. Jij 
schijntt dus ook niet aan 't werk te kunnen komen? Bij mij 
is'tt zoo dat ik in ernst uit de kunst zou willen treden-en 
nuu zal me dat door de "Bezettende Macht" nog verboden 
worden!!  Ik hoop je nog eens te zien.'21' De met een nicoti-
nee verg if tig ing en een liesbreuk tobbende Radecker schreef 
twijfelendd doch vastberaden aan zijn vriend: 'Han, Ik merk 
zooo dat er veele menschen niet in de K.K. gaan. Ik was in 
A'damm en nu zoo in Bergen en omstreken. Ook ik heb de 

moedd gekregen, ik was ook een beetje kakkerig. Er is veel 
angstt aanjagerij bij van weerskanten, (met geweld) Ik denk 
well  we er toch in moeten, maar dan heb je toch je stand 
opgehouden,, als Hollander. Straks moet je samen werke 
mett Poleten konsorte. Lijkt me vreeselijk. Enfin. Mijn 
groeten.'2122 jan Havermans was als vice-voorzitter van de 
NN KB aanvankelijk voor toetreding tot de Kultuurkamer 
geweestt en had zelfs jongere collega's daartoe aangezet.21 > 
Voll  zelfbeklag schreef hij niet lang daarna aan Wezelaar: 
'Datt ik er indertijd toe gekomen ben een briefje naar 
Denn Haag te schrijven heeft me met afgrijzen over mezelf 
vervuldd en zeifs later toen ik trachtte mezelf onder het ver-
grootglass te nemen was de uitkomst zoo sinister dat alle 
lustt tot verkeer met anderen me verging. Na eenigen tijd 
benn ik er toe overgegaan om de papieren, die ik ter invul-
lingg toegestuurd gekregen had, te retourneeren met een 
schrijven,, waarin ik meedeelde, dat het me onmogelijk 
was,, ze in te vullen. Een maand geleden kreeg ik ze weer 
terugg met het bevel ze zoo spoedig mogelijk ingevuld terug 
tee sturen. Om de zaak toen maar kort te maken heb ik ze 
verbrand.. Deze gebeurtenis heeft me eenigszins verlicht, 
maarr toch blijf t bestaan, dat ik van mezelf gezien heb, dat 
eenn mensch in angst, dingen doet, waarover hij zich zijn 
levenn kan schamen. En het griezelige van het geval is, dat ik 
voordee toekomst, ondanks de ervaring van het verleden, 
nogg niet zeker weet, of ik mij beter zal gedragen als me de 
duimschroevenn worden aangezet. Ik heb de hoop, dat ik 
hethet er dan beter afbreng als voorheen.'21-* 

[nn het contact met Bronner bieef de focus geheel en al 
gerichtt op de beeldhouwkunst waarbij de professor niet 
naliett aan te geven dat hij Wezelaar als zijn enige gespreks-
partnerr beschouwde. De oorlogsomstandigheden ver-
taaldenn zich misschien alleen in de somberheid waarmee 
Bronnerr kond deed van zijn werkzaamheden als beeld-
houwerr en docent, een geestesgesteldheid die inn 1944 zou 
leidenn tot een maagaandoening. Gezamenlijk bezochten 
zee in 1941, op uitdrukkelijk verzoek van Bronner, uitvoerig 
dee tentoonstelling van de Prix de Rome die door Johan 
Limperss was gewonnen en in 194411am Wezelaar als ver-
vangerr van de zieke Bronner de toelatingsexamens af voor 
dee Rijksakademie. Uitvoerig was hun correspondentie 
overr Braats publicatie Vit de werkplaatsen der beeldhouwers 

waarvoorr Bronner weinig waardering kon opbrengen 
terwijll  Wezelaar juist de mogelijkheid wilde aangrijpen 
omm zijn ideeën voor het voetlicht te krijgen. Bronner had 
eenn weerzin tegen het getheoretiseervan anderen en wilde 
bovendienn zijn Hildebrand-monument nog niet aan de 
openbaarheidd prijsgeven. Uit de correspondentie tussen 



Braatt en Wezelaar blijkt dat Brormer zich op eenbepaald 
momentt zelfs had teruggetrokken en het is waarschijnlijk 
dankzijj  Wezelaar dat Bronner uiteindelijk toch toestem-
mingg gaf Waarop het boek alsnog met Bronners hoofdstuk 
konn openen. Dat Jacobs van den Hof-door zijn technische 
begavingg een 'uitstekend bindmiddel', aldus Braat - aan het 
boekk was toegevoegd en daar de plaats innam van de 'foute' 
Polett was ook op suggestie van Wezelaar geweest. De tot-
standkomingg van dit boek, dat inzicht had willen geven in 
debeeldhouwtechniekenn maar een pamflet was geworden 
vann de Nieuwe Beeldhouwkunst, had zo nogal wat voeten 
inn de aarde en dereacties waren niet minder gemengd. 
Schilderr Hens van der Spoel had dit hinken op twee 
gedachtenn onderkend toen hij Wezelaar in 1943 schreef: 
'Omm nog even op dat boekje van Braat terug te komen. Ik 
hebb het dus gelezen en me nogal vermaakt om al die onzin. 
Watt hij jou daar laat zeggen kon ik nogal beamen, maar 
hett is dan ook een vrij scherpe kritiek op het boekje zelf/-IS 

Nieuwee contacten knoopte Wezelaar aan met de 
jongee beeldhouwers Piet Esser-gcïntrodueeerd door Han 
Richters-enn Willem Reijers en met Charley Toorop die 
bijj  Van der Leek in Blaricum bivakkeerde. Reijers, die door 
Zadkinee was gestuurd, herinnerde Wezelaar in een brief 
uitt januari 1942 aan hun plannen die zij geruime tijd daar-
voorr in Laren hadden gemaakt.'Ik had mij veel voorgesteld 
vann het werken bij U, maar een en ander zou te groote 
kostenn met zich gebracht hebben. Hier (Bergen) kan ik 
altijdd bij mijn Tante eten en woon voor niets, [k probeerde 
nuu of John Radecker voor een dergelijk plan zou voelen 
enn tot mijn verrassing stond Zed. er zeer welwillend tegen-
over.. [...] Met Prof. Bronner hoop ik, door toedoen van 
vrienden,, deze weck nog kennis te maken. Het interesseert 
mijj  erg deze veel besproken man te ontmoeten, al hebben 
nudee feiten mijn zoeken naar studiemogelijkheden achter-
haald.'2'6 6 

Enn dan was er nog de ifiner circle van Laren, het kunste-
naarsdorpp dat teerde op zijn artistiek verleden van roman-
ticii  en wereldverbeteraars. Wczelaar sloot vriendschap 
mett schilders als Leo Gestel, Gerard Röling, Jos Croin en 
Raoull  Hynckes, architect Wouter Hamdorff en verzame-
laarr Vincent Willem van Gogh. Door een sterke incompta-

bilitédesbilitédes humeurs rees met Hynckes al snel een conflict die 
eenn vermakelijke briefwisseling opleverde.21~ 'Maar het 
heeftt geen zin', schreef Hynckes op 18 november 1942, 'om 
eenn omgang voort te zetten tusschen menschen die bij 
elkaarr niet passen en die ten slotte zeer verschillende 
gradenn van cultuur, kunstbegrippen en philosophische 
levensbeschouwingenn op nahouden. [...] Verder zullen 

wijj  ook niet meer verschijnen in het café "Het Paard". Wij 
weigerenn te zitten in een localiteit die alleen passend zou 
zijnn voor het beest waarvan die gelegenheid de naam 
draagt.. Met andere woorden, een stal. Mijn critiek op het 
caféé daargelaten, geloof ik bovendien dat het gezelschap 
niett goed samengesteld is. hetgeen op den duur wrijvingen 
zall  doen ontstaan en het twijfelachtige genoegen vaneen 
surrogaatt kop koffie te drinken niet verhoogen zal.' Tijdens 
dee opening van een tentoonstelling van Doevein 1943 
vlamdee het conflict weer op om kort daarna alweer in 
gewapendee vrede te eindigen. Toen Wczelaar echter in 1044 
geldd inzamelde voor een cadeau voor de vijftigjarige Croin 
weigerdee Hynckes botweg iets bij te dragen. Hij schreef: 
'Ikk ben altijd een volkomen egoïst geweest, ik wil hiermee 
zeggen,, dat ik wel een w.c. bezit maar geen kalender en dat 
ikk in bepaalde bezigheden niet gestoord wil worden door 
sentimenteelee en biographische aanteekeningen. Egoïsme 
iss niet altijd ontdaan van élégance.' 

Inn 1944 kwam Wezelaar weer in contact met de 
architectt Boeken met wriehij in de jaren 1938-1940 had 
samengewerktt aan de prijskamp voor het Van Ommeren 
Monument.2188 Boeken had opdracht gekregen het histo-
rischee gebouw van deHollandsche Ingenieurs Maat-
schappijj  aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam, het 
zogenaamdee Holimagebouw, te renoveren (1943-1945) en 
vroegg Wezelaar voorde uitvoering van twee allegorische 
figurenfiguren ter bekroning van de voorgevel.219 De opdracht-
geverr gaf de voorkeur aan een ornamentele oplossing, 
naarr aanleiding waarvan Boeken in zijn dagboek noteerde: 
'Aann de ene kant is het toch wel veilig het gevaar voor afge-
zaagdheidd op die wijze te vermijden, maar aan de andere 
kantt is het een probleem hoe op zo'n plaatseen bevredi-
gendd resultaat met "ornament" te bereiken. Een edele 
mensfiguur,, in haar plastische rijkdom voor de vastheid 
vann een architectonische achtergrond is direct al iets. [...] 
Ikk denk aan Brancusi met zijn wonderlijke plastische din-
gen,, maar op het gebied van architectonische plastiek is hij 
nooitt verder gekomen dan zo iets en dat is meer een uiting 
vann wereldvreemde simpelheid dan een sculpturale open-
baring.. Eigenaardig, als je over dit soort dingen nadenkt 
komm je tot de conclusie dat deze plastiek een algehele 
onafhankelijkheid,, een absolute zelfstandigheid vraagt, en 
datt een mensfiguur behalve op zich zelf staand, toch ook 
vóórr of op andere wijze in verband met architectuur kan 
optreden.'' Boeken vroeg Wezelaar om 'twee intelligente 
figuren,, niet afgezaagd conventioneel en niet duister van 
symboliek'.. Hij noteerde in zijn dagboek dat Wezelaarde 
opgavee moeilijk vond maar er wel over nadenken wilde. 'Al 



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

vann Wezelaar, het ook helemaal niet in de nis in de hal. 
Misschienn is mijn interieur dat dan maar vol en onop-
zettelijkk is, niet geschikt voor zulke centra van plastische 
kracht.. Dan zou het de moeite waard zijn mijn visie op 
hett interieur eens te herzien ten behoeve van de toepassing 
vann die adel van vorm.' 

Dee schilder joop Sjollema verwoordde kort vóór de 
oorlogg in een artikel in de Kroniek van Kunst en Kukuurdc in 
zijnn kringen algemeen opgaande mening ten aanzien van 
dee positie en de rol van de kunstenaar in oorlogstijd.220 

Terwijll  de horden naar geweld hunkerden moest de kun-
stenaarr ongehinderd door deze perikelen in volle concen-
tratiee en in vrijheid 'iets goeds en iets zuivers uit dit leven 
distilleren'.. Te midden van chaos en duisternis kon de 
kunstenaarr niet anders doen dan te gehoorzamen aan 'de 
wettenn van de harmonie'. Wezelaar heeft ook gedurende 
dee oorlogsjaren blijk gegeven van diezelfde a-politieke 
stellingname,, een afzijdigheid die nog werd versterkt door 
zijnn vertrek uit de grote stad. In zijn brieven aan bevriende 
collega'ss als Bronner en Eickhoff draait alles om de beeld-
houwkunstt en slechts een enkele opmerking verwijst 
naarr de situatie waarin zij zich bevonden. Begin 1942 
deedd Wezelaar uitgebreid verslag aan Gerda en Gottfred 
Eickhoff.2211 Hij beschreef zijn ateliers en meldde opti-
mistischh dat het grote bestemd was voor de uitvoering van 
opdrachtenn en het kleine voor het vrije werk. Een ideale 
situatiee die helaas was verstoord omdat kort na hun ver-
huizingg de oorlog was uitgebroken en de opdrachten inge-
trokken.. Hij had wel drie leerlingen die al enige maanden 
tweee dagen per week kwamen werken. Het huis was moei-
lij kk te verwarmen, er was gebrek aan kolen en ze leefden 
rondd de kachel als bohémiens. Wezclaar repte van 'des 
problèmess au sujet de 1'attitude de 1'artiste en ces temps ei, 
difficultéé que malhcureusement est loin d'etre résolu. 
Quandd on se n'est jamais occupé de politique e'est difficil e 
jee trouve de ne pas être dupe.' Maar vervolgens ging hij 
herinneringenn ophalen aan hun beginnende vriendschap 
inn een tijd vol hoop en vrijheid. De aanleiding daartoe was 
hett bezoek dat Wezelaar had gehad van Braat. Wezelaar 
toondee graag zijn werk maar vond het moeilijk als iemand 
mett een opschrijfboekje klaarstond. 'Mais enfin Ie public 
Hollandaiss commence a s'inleresser un_tput petit peu a la 
sculpturee et nous devons nourir tant que nous pouvons 
cettee plante chét ive! Aussi c'est de la reclame [... ] i I faut 
profiter.. fe te raconte tout e,a parceque quand j'ai re û "mes 
idees""  ecrit a la machine c,a n'était pas c,a et j'ai cherchc les 
notess que j'avais fait dans Ie temps! Entre autre dans Ie 
cahierr ou Gottfred et moi ont commence notre traite sur 



laa sculpture, qui commenc,ait avec 1'homme sauvage avec 
unee pierre arrondi dans la main et qui finit brusquement 
avecc certe frase plein de 1'agresse: "En travaillant le plus 
humblee artiste pratique des livres plein de theories". Tu 
rigoleGottfredett moiaussi maistout demême^am'a 
frappee que presque toutes les idees sont encore valable 
pourr moi ace moment. On avait prevupresquetout.il 
s'agissaitt seulement de pratiquer les choses la. Je suis tres 
curieuxdee savoirsi e'est différent cheztoi.' 

Gebuktt onder de theoretische bagage werkte Wezclaar 
inn deze oorlogsjaren met meer en minder succes voort in 
hett isolement van zijn Laren se atelier. De grote terughou-
dendheidd die ook uit zijn plastische benadering als portret-
listt sprak, leverde hem nog weleens kritiek op van zijn 
opdrachtgeverss die zich te weinig konden herkennen in het 
eindresultaat.. Verstild en introvert is de expressie van de 
portt ret reliëfs die hij van enkele kinderen maakte in een 
verfijnd,, nauwelijks verdiept reliëf (oe 80 [aft. p. 109], 81, 
85,86).. Eveneens ingehouden van uitdrukking en daardoor 
sterkk van karakteristiek is het dromerige borstbeeld van 
Frankjee (oc 87, afb.p. 109) waarde verbinding van hoofd 
enn schouders door de vlechten fraaie plastiek oplevert. 
Omdatt Wezelaars wens om Bronner te portretteren om 
logistiekee redenen niet kon worden vervuld, zette hij een 
borstbeeldd op van Breitner(oc 89) naar voorbeeld van 
grafischegrafische en fotografische voorbeelden. De buste met 
bolhoedd werd wel in gips gegoten maar - helaas - door 
Wezelaarr nog vóór zijn verhuizing naar Amsterdam in 
19466 vernietigd. Dezelfde monumentale aanpak karak-
teriseertt ook de voorname borstbeelden van Schmidt 
Degenerr (oc 91)-eveneens vernietigd-en deGooise 
notabell  Luden (oc 93). Meerpersoonlijkgekarakteriseerd 
enn intiemer van sfeer zijn de portretten van Imeke van 
Sonn {oc 94), schilder Jos Croin (oc 96) en acteur jan Musch 
(occ 104).222 Hoogtepunten uit de Larense periode zijn het 
grotee staande naakt dat Wezelaar in 1943 boetseerde naar 
hett model Puck(oc 95, afb. p. 118) en de jongen met eend 
(oee 111, afb. p. 125) waarvoor Rölings zoon Niels poseerde. 
Hett staande naakt is in houding en typering een natura-
listischerr uitwerking van de staande negerin {oc 69. 
afb.. pp. 96-97) uit 1957. Het spel van benen en armen is 
minderr hoekig en daarom minder decoratief. Het beeld 
vann de gehurkte jongen is een knappe compositie maar 
doorr zijn thematiek nogal gedateerd. Terwijl de staande 
vrouww aan het begin staat van Wezelaars naoorlogse ont-
wikkelingg is de jongen met eend te beschouwen als het 
slotakkoordd van zijn neo-classidstische periode. 

Ondertussenn verliep het huwelijk in huize Wezelaar uiterst 
moeizaam.. Terwijl Wezelaar zich geheel concentreerde op 
zijnn werk, stortte zijn levendige vrouw zich in het sociale 
levenn van het verveelde dorp en een romance met Wouter 
Hamdorfff  bloeide op. Na twintig jaar huwelijk was de rek 
eruitt en ook de geboorte van hun kind had niet kunnen 
verbloemenn dat de karakterverschillen tussen beide ouders 
tegroott waren. Om de huiselijke spanningen te ontvluch-
ten,, verbleef Wil enige tijd bij de Radeckers in Groet terwijl 
eenn dienstmeisje voor het gezin in Laren zorgde. Vanuit 
kasteell  Oost in het Limburgse Eijsden, waar Wil in 1943 
mett de Radeckers logeerde bij het kunstenaarsechtpaar 
Roosenburg-Goudriaan.. schreef ze aan haar echtgenoot: 
'Ikk voel dat 't goed is dat we eens van elkaar zijn. [...] We 
moetenn nu maar eens uitrusten van elkaar. John weet een 
ateliertjee voor je in de stad. Ik zou graag willen dat je dat 
nam.. Lr is een steenhouwer in en John kon't ook krijgen, 
dann ging hij eruit -misschien kun jij 'took hebben.'t Is op 
Rapenburgg "Weegewijs" is de naam - steenhouwerij. Ga je 
err eens naar kijken, f...] Kun je wat werken nu? Ik hoop 
'tt zóó. 't Is toch wel verdrietig dat alles ondanks goede wil 
vann beide kanten zóó moeilijk gaat en ik snak ernaar om 
onderr de ban van al die moeilijkheden uittekomen.'t Zou 
goedd kunnen zijn. Ik peins er veel over hoe we 't nu eens 
aann moeten pakken want zoo kan 't niet blijven. Zie weinig 
mogelijkhedenn en ik wil niet zoo aan blijven tobben.'2^ 

Inn de Hongerwinter fietste Wezelaar van Laren naar 
Alkmaarr om in opdracht van ir. Van Gogh een schilderijtje 
vann diens beroemde oom - opgerold in Wezclaars fietstas -
mett De Wolff Pecreboom te ruilen voor een vrachtauto 
voll  levensmiddelen. Van Gogh had de zorg over een aantal 
onderduikerss en het einde van zijn voorraden was in zicht. 
Wezelaarr vertrok op 7 februari om zes dagen later in 
Alkmaarr te arriveren. Onderweg bivakkeerde hij bij 
Wiegers.Havermans,, Worm, Radeckeren Harry Kuytcn. 
Triomfantelijkk reed hij op 17 februari Laren binnen met 
dee goedgevulde vrachtwagen waarvan heel Laren mocht 
profiteren.. Als dank kreeg Wezclaar van de ingenieur een 
tekeningg van Vincent van Gogh.224 De laatste oorlogs-
maandenn in Laren waren grimmig. Duitse soldaten werden 
ingekwartierdd in Wezelaars atelier en kanonnen werden 
opgesteldd aan het eind van de straat. Vanaf april mochten 
dee inwoners niet langer dan twee uur per dag hun huis ver-
latenn maar op 7 mei trokken de Canadezen Laren binnen. 
Tweee maanden later schreef een verbaasde Alex de Haas 
aann W'ezelaar: 'Ik hoorde zelfs dat je je mooie huis in Laren 
opp zult geven om naar Amsterdam te verhuizen.'22> 
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