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Opkomstt en ondergang van de 

Nieuwee Beeldhouwkunst 

Dee bloeiperiode van de Nieuwe Beeldhouwkunst en Wezelaars bijdrage 

daaraan,, de strijd tussen de figuratieven en de abstracten die tot de 

ondergangg van de Nieuwe Beeldhouwkunst zou leiden en het isolement 

waarinn Wezelaar en zijn kunstenaarsvrienden terecht kwamen 

Wezelaarr oog in oog met Henry 
Muore'ss Family Group uit 1949-
Arnhemm (Park Sonsbeck), 
zomerr 1952 



Dee Nieuwe Beeldhouwkunst kwam rot bloei in de eerste 
tienn jaar na de bevrijding. De grote vraag naar oorlogs-
monumentenn werd de maatschappelijke legitimatie van 
hett nieuwe fenomeen dat zich tot dusverre voornamelijk 
inn expositiezalen bad opgehouden. Zo rond 1955 had de 
opkomstt van de Nieuwe Beeldhouwkunst ingezet toen de 
Nederlandsee Kring van Beeldhouwers (NKR) 7ich steeds 
meerr was gaan manifesteren als een expositievereniging 
vann moderne beeldende kunstenaars en minder als behar-
tigerr van de sociale belangen van haar leden. Van die 
opkomstt werd vanaf datzelfde moment uitgebreid kond 
gedaann door de pers nadat in de voorgaande jaren het voor-
all  de beeldhouwers zelfwaren geweest die in publicaties de 
aandachtt hadden gevraagd voor de emancipatie van hun 
discipline.. Toch was het in 1942 wederom een beeldhouwer 
-- Leo Braat-die onder het mom van de explicatie van de 
beeldhouwtechniekenn aan het onwetende publiek de voor-
mannenn van de Nieuwe Beeldhouwkunst aan het woord 
Het.11 In 1955 verwaardigde zich voor het eersteen kunst-
criticuss van formaat, directeur Hammacher van Rijks-
museumm K roller-Muller, om de bloei van de moderne 
Nederlandsee beeldhouwkunst te boekstaven en van een 
uitgebreidee historische inleiding te voorzien.2 Voor de 
afbeeldingg op het stofomslag koos hij een recent werk van 
Wezelaarr een oorlogsmonument. Hammachers publicatie 
verscheenn op het moment dat de eerste tekenen van de 
naderendee ondergang van de Nieuwe Beeldhouwkunst 
zichh al hadden afgetekend en daarmee is zijn boek een 
eenzaamm monument geworden met een enthousiasme van 
kortee duur. Hammacher zelfheeft nooit afstand genomen 
vann zijn tekst uit 1955 maar het is veelzeggend dat in zijn 
befaamdee Evolution-publicatie uit 1969 geen spoor meer 
tee bekennen is van zijn aanvankelijke begeestering voor 
dee moderne beeldhouwkunst uit eigen land.*  De gerucht-
makendee tentoonstelling Sonsbeck buiten de perken uit 1970 
magg gelden als de definitieve en symbolische nekslag voor 
dee Nieuwe Beeldhouwkunst, want het waren juist de 
Sonsbeek-tentoonstellingengeweestt waarde Nederlandse 
beeldhouwerss zowel gezamenlijk naar buiten waren 
getredenn als zich hadden gemeten met de door hen zozeer 
bewonderdee buitenlandse collega's. De recensent van 
DeDe Volkskrant tekende uit de mond van een van de organi-
satorenn van de 1970-editie op: Toen in 1949 de eerste 
Sonsbcek-tentoonstellingg werd gehouden, was dat een 
avant-gardistischcc onderneming. Sonsbeek was een van de 
eerstee openlucht-tentoonstellingen voorbeelden. Om te 
voorkomen,, dat die tentoonstellingen een gewoonte en een 
sleurr zou worden, hebben we dit jaar een nieuwe formule; 

geenn beelden, die overal wel zouden kunnen staan, maar 
speciaall  voor Sonsbeek ontworpen "situaties", zoals dat 
trouwenss de ontwikkeling van de hedendaagse beeldende 
kunstt is.'De sleur werd aldus verbroken en het was nog 
verantwoordd ook! Die 'situatie-beeldhouwkunst' oftewel 
LandLand Arl was eerder een reactie dan een vervolg op de 
'beelden,, die overal wel zouden kunnen staan', de auto-
nomee plastiek waarmee de Nieuwe Beeldhouwkunst zich 
opp haar beurt had afgezet tegen de vertellende of symbo-
listischee bouwbceldhouwkunst uit de dagen van Cuypers, 
Berlagee en de Amsterdamse School, 

Hann Wezelaar heeft als geen ander een bijdrage geleverd 
aann de bloeiperiode van de Nieuwe Beeldhouwkunst, als 
organisatorenn als kunstenaar. Nadat zijn eerste huwelijk 
wass gesneuveld in het Larense isolement van de oorlogs-
jaren,, werd de gehergroepeerde, ambitieuze en gelijk-
gestemdee beeldhouwcrsgemeenschap Wezelaars ware 
familie.. De lijst van lidmaatschappen van advies-, aan-
koop-- en tentoonstellingscommissies, verenigingsbestu-
renn en jury's die hij in deze jaren bekleedde, is indrukwek-
kendd lang en ongeëvenaard door welke collega dan ook. 
Binnenn een half jaar na de bevrijding trok Wezelaar de deur 
vann zijn huis in Laren achter zich dicht om-voorgoed-
terugg te keren naar Amsterdam. In deVossiusstraatmetde 
hoogg boven het Vondelpark uittorenende huizen, betrok 
hijj  een ruim bovenhuis (nr. 50) waarin de jaren twintig 
architectt Wijdeveld zijn bureau had geleid en het blad 
WendingenWendingen was geredigeerd. Via Kees Maks kreeg Wezelaar 
kortt daarop de beschikking over een prachtig atelier op 
hett Prinseneiland (nr. 24B) dat onderdeel uitmaakte van de 
tweee ateliers-onder-één-kap die Maks' vader had gebouwd 
voorr zijn zoon en diens leermeester Breitner.4 In de jaren 
dertigg hadden Wezclaars jeugdvriend Henk Mastenbroek 
enn Auke Komter er korte tijd hun architectenbureau 
gevestigdd en het atelier volgens Nieuw-Zakelijke opvat-
tingenn verbouwd. Het was in deze historische werkplaats 
datt Wczelaar tussen 1947 en 1975 zijn monumentale 
opdrachtenn zou uitvoeren. 

Inn de zomer van 1947 trad hij in het huwelijk met de 
zestienn jaar jongere beeldhouwster Liesbeth Dobbelmann 
diee hij kort daarvoor had leren kennen als het schoonzusje 
vann zijn vriend Bertus Sondaar. Liesbeth Dobbelmann 
wass in 1917 geboren als jongste dochter in een gezin van 
vierr meisjes en twee jongens. Haar vader was niet in de 
voetsporenn getreden van zijn vader die in Rotterdam de 
lucratievee 'S t oom-Tabaks fabriek Louis Dobbelmann' 
hadd opgezet. Zoon Louis werd hereboerin Wiessclbij 



Apeldoornn waar Liesbeth haar jeugd doorbracht. Voor 
dee oorlog woonde zij enkele jaren in Parijs om piano te 
studerenn bij de bekende Marcel Ciampi. Zij kreeg een ver-
houdingg met de Franse beeldhouwer (ean Osouf, waaruit 
eenn meisje, Lucette genaamd, werd geboren. In de oorlogs-
jarenn studeerde Liesbeth Dobbelmann bij Bronner aan 
dee Rijksakademie terwijl zij inwoonde bij haar zuster en 
zwagerr Ton en Bertus Sondaar die zich in 1936, nahun 
Fransee jaren, in Loenen aan de Vecht hadden gevestigde 

ReizigerReiziger in beeldhouwkunst 

Zijnn huwelijk met een jonge vrouw, de mogelijkheid 
omm weer te reizen en contact te zoeken met buitenlandse 
collega'ss en zijn ambitie als kunstenaar die door de oor-
logsjarenn was geremd, leidden tot een uitbundige golf voor 
dezee in wezen bescheiden en introverte man. De reputatie 
diee Wezelaar in Nederland sinds 1935 had opgebouwd was 
niett teloorgegaan tijdens de stilstand van het openbare 
culturelee leven tijdens de oorlogsjaren. Vrijwel direct na 
dee bevrijding werd hij gevraagd voor tal van commissies, 
gemeenschappelijkee adhesiebetuigingen en andere acti-
viteitenn die gepaard gingen met de explosie van goede 
voornemenss en organisatiedrift in deze periode.6 Wezelaar 
werdd mede-organisator van tentoonstellingen inbinnen-
enn buitenland, adviseerde in opdrachtcommissies, exami-
neerdee eindexamens en jureerde prijskampen, en hij was 
actieff  bestuurder van de NK B waarvan hij in de zomer 
vann 1945 weer lid was geworden. Geheel in lijn met zijn 
bemoeienissenn met de tentoonstelling Rondom Rodin in 
19399 stond zijn betrokkenheid bij tal van tentoonstellingen 
inn de naoorlogse jaren waarmee het Nederlandse en bui-
tenlandsee publiek kon kennismaken met de moderne 
Nederlandsee beeldhouwkunst. In het voorjaar van 1946 
werdd Wezelaar benoemd tot lid van de 'Commissie voor 
dee organisatie van tentoonstellingen van moderne, beel-
dendee kunst in Europa'." Andere kunstenaarsleden waren 
Marii  Andriesscn, Charley Toorop en Jan Wiegers terwijl 
Hammachcr,, toen nog hoofd van de afdeling Kunsten van 
hett ministerie van o K&W , de voorzittershamer hanteerde 
enn Karel Schuurman, de latere conservator van het Haags 
Gemeentemuseum,, ondersteuning bood.8 Van mei tot 
novemberr 1946 reisden Wezelaar en Schuurman mee met 
eenn vrachtwagen vol moderne Hollandse kunst die achter-
eenvolgenss werd uitgeladen in Basel, Lausanne, Bern, 
Kopenhagenn en Helsinki.̂  Van de Zwitserse etappe hield 
Wezelaarr een dagboekje bij en uit zijn lyrische bewoor-
dingenn kan worden opgemaakt hoe opgesloten deze harts-
tochtelijkee reiziger zich in de oorlogsjaren moet hebben 

gevoeld.100 Daarbij geeft het prachtig inzage in de amateu-
ristischee maar enthousiaste wijze waarop de Nederlandse 
kunstt werd geëxporteerd in die eerste jaren na de bevrij-
ding.. Uitgezwaaid door de 'onvermoeibare' mejuffrouw 
Greett ten Holte, Hammachers rechterhand, en de beeld-
houwsterr Everdine Schuurman-Henny reden Wezelaar 
enn Schuurman op 14 mei 1946 weg bij het Rijksmuseum 
inn een tien meter lange, verzegelde vrachtwagen om vijf 
dagenn later in Basel aan te komen. De tocht duurde onno-
digg lang omdat de chauffeur tussen de kunstwerken huiden 
hadd verstopt die bij de Belgische grens werden ontdekt. 
Eenmaall  in Brussel kon Wezelaar zijn geluk niet op. 
'Heerlijkk met die ruime aanleg rondom het paleis van de 
koning',, schreef hij. 'De vele standbeelden lelijk meestal 
maarr wel kundig gemaakte beelden. Het viel me ook op 
datt er enorme beelden staan van onbetekenende mannen. 
[...]]  Geen mooie aansluiting van beelden met voetstuk. 
Ditt is het algemene euvel.' Terwijl de vrachtwagen op het 
kazerneterreinn van de Mobiele Garde was gestald, over-
nachttenn Wezelaar en Schuurman in een hotel 'waar Karel 
nogg een cognacje neemt en ikzelf een Elixer d'Anvers.[... ] 
Omm half zes loopt de wekker af. We moeten vroeg weg. 
Alless slaapt nog in het hotel wanneer we vertrekken. Op 
dee tram naar de kazerne. Op de binnenplaats worden de 
paardenn geborsteld in de ochtendzon. We rijden de statige 
poortt uit.' [n Basel, waar Wezelaar logeerde bij de beeld-
houwerr Ernst Suter die hij nog uit Parijs kende, voegden 
Andriessen,, Hammacher en Wiegers zich bij het gezel-
schap.. Andriessen en Wezelaar namen in de Kunsthalle 
dee inrichting van de afdeling beeldbouwkunst voor hun 
rekening.. De lastige Bronner had stricte voorwaarden 
verbondenn aan de plaatsing van zijn inzending en zijn 
beidee collega's deden, zij het morrend, de grootste moeite 
omm daaraan te voldoen. Op de persconferentie hield 
Hammacherr een korte, algemene inleiding waarna 
Wiegerss en Wezelaar over het werk van hun collega's ver-
teldenn en over de kunstenaarsorganisaties in Nederland. 
Suterr nam Andriessen en Wezelaar daarna enkele dagen 
opp sleeptouw en voerde ze langs moderne architectuur en 
collectiess van moderne kunst en introduceerde ze bij tal 
vann collega's. In het Kunstmuseum van Basel bewonderden 
zee het originele gipsmodel van Rodins L'Homme qui marche 

enn Wezelaar noteerde: 'Suter gelooft dat hij [Rodin] ruwe 
beschadigingenn in de vorm bewust heeft gemaakt. Mis-
schienn onbewust een zoeken naarde abstracte vorm?' In 
Winterthurr bezochten ze de befaamde collecties Reinhart 
enn Hahnloser. Terwijl mevrouw Hahnloser portefeuilles 
mett tekeningen het zien en vertelde over de vriendschap 
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Dee vrachtwagen met moderne 
Nederlandsee kunst op weg naar 
Basel,, aan de Belgische grens, 
meii  1946 

Hett atelier van Ernst Suterin Basel 
meii  1946 

VVezelaarr met een kop in zandsteen 
uitt i923doorRadeckeropde 
tentoonstellingg in Charlottenborg, 
Kopenhagen,, september 194'' 

Frankjee en Han VVezelaar in de 
Leidsestraat.. Amsterdam 1948 

Zaaloverzichtt van de tentoon-
stellingg Monumenten, Stedelijk 
Museum.. Amsterdam 
ISS november-15 december 1946. 
V.l.n.r.. Reijers' ontwerp voor 
Zijpersluis.. Andriessens Concen-
tratiekampmannenn voor Enschede 
(doorr de deuropening zichtbaar). 
Grégoiress monument voor 
Ie""  isdrecht en een niet geïden-
tificeerdd werk 
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Eerstee grote ontwerp voorliet 
bevrijdingsmonumenii  voor 
Roosendaall  (oc 124), atelier 
Prinseneiland.. Amsterdam 1948 

!!  )i ii >r ()ttoTreumann ontworpen 
omslagg van de catalogus 
SonsbeekSonsbeek '55 

Vijftigstee verjaardag 1 lan 
W'ezelaar.. 25 november 19s 1. 
Vossiusstraaii  sou. Amsterdam. 
Achterstee rij , v.l.n.r.:Ton Sondaar-
Dobbelmann.. Willem Reiiers. 
Gerritt Bolhuis. LuctorPonse. 
Katoo Bronner. Zus tcrVeer-Krop. 
Sachaa van Beek-Gerdes, 
Marijee Carasso-I.ammers, 
Wessell  Couzijn, Fred Carasso, 
Licsbcthh Wezelaar- Dobbel man n. 
Anniee Radecker-ten Herkei. 

Piett Esser, Frankje Wezelaar, 
Hann Wezelaar. Op de voorgrond 
v.l.n.r.:: Bertus Sondaar, 
Minn Radecker (op de rugg gezien) 
Corr Hund, Marius van Beek. 
[ann Bronner 

Wezelaarr op bezoek bij Paul 
Cornet,, in mei 1954gefotografeerd 
dooi-Piell  Esser 

Wezelaarr op bezoek bij 
Giacometti,, in mei 1954 
gefotografeerdd door Piel Esser 

Germainee Richieren Han 
Wezelaar.. in mei 1954 
gefotografeerdd door Piet Esser 



tussenn haar man en Bonnard, was Suterdetuin ingegaan 
omdaar'metstaalwoll  een beeld van Madlol een wasbeurt' 
tee geven. Vanuit Zurich stuurden Andriessen en Wezelaar 
eenn prentbriefkaart van het plaatselijke oorlogsmonument 
aann architect Wieger Bruin, de eerbiedwaardige voorzitter 
vann de nieuwbakken 'Centrale Commissie voor Oorlogs-
enn Vredesgedenktekens'. De enorme vlam in brons werd 
inn de volksmond'de bronzen scheet'genoemd. In Zurich 
werdenn de beeldhouwers gastvrij onthaald door hun col-
legaa Herman Hubacher die Wezelaar in 1952 op Sonsbeek 
zouu introduceren en met wie hij in contact zou blijven. 
Hubacherr stelde Andriessen en Wezelaar voor aan de zeer 
vermogendee bankieren verzamelaar van moderne kunst, 
Juliuss Bar, die als amateur-beeldhouwer les had gekregen 
vann Germaine Richier. Wezelaar beschreef in zijn dagboek 
dee enorme luxe waarmee Bars collectie was omringd en de 
aanwezigheidd van Rodin en Despiau temidden van de 
Zwitsersee neo-classistische beeldhouwers als Banninger, 
Geiser,, Hubacher en Suter. In zijn rapportage van de 
Zwitsersee reis aan H.J. Reinink, directeur-generaal van het 
ministeriee van OK&W, vermeldde Wezelaar dat met de 
Zwitsersee collega's gesproken was over kwesties als over-
heidsopdrachtenn en kunstenaarsorganisaties.'Hetgeen 
wijj  vertelden', schreef Wezelaar, 'over de samenwerking 
tusschenn de Nederlandse regeering en de kunstenaars 
inzakee de oorlogsmonumenten had de algemeene bewon-
dering.. Ook mag ik niet nalaten U in dit verband te ver-
meldenn dat de aanwezigheid van 3 kunstenaars in het offi-
cieell  comité, in kunstenaars- en museumkringen een uit-
stekendee indruk maakte.'1' Die aanwezigheid overigens 
brachtt wel het probleem met zich mee dat het voor col-
lega'ss moeilijk te accepteren was als zij door hun eigen 
vakbroederss werden gepasseerd. De Haagsee beeldhouwer 
Wolbcrss beklaagde zich in een brief aan Andriessen over 
dee keuze van beeldhouwers voor Zwitserland. Slechts de 
helftt van de N KB-Ieden was uitgenodigd, 'op enkelen na 
allenn Amsterdammers', aldus Wolbcrs,12 Altij d had hij 
opengestaann voor 'al het nieuwe dat een jongere generatie 
brengt.. [... ] Er zijn kunstenaars wier belangstelling zich 
slechtss uitstrekt tot datgene wat tot eigen richting behoort, 
steedss was ik van meening dat jelui niet tot dezulken 
behoorden.'' Andriessen stuurde - zoals gebruikelijk in 
probleemgevallenn - de brief terstond door naar Wezelaar 
mett het commentaar: 'Hoe moeten we daar nu weer op 
reageeren?? Wolbers is me erg sympathiek en ik kan dit 
briefjee niet onbeantwoord laten maar wat er op te ant-
woorden?'155 In dit geval kwamen de jongere beeldhouwers 
vann het autonome beeld te staan tegenover de oudere col-

lega'ss van wie het merendeel emplooi had gevonden 
inn de toegepaste richting. Binnen tien jaar tijd zouden 
Andriessen,, Wezelaar en vele andere figuratieve beeld-
houwerss hetzelfde lot ondergaan. 

Dee selectie voor Basel werd ook in Lausanne en Bern 
getoondd en reisde vervolgens door naar Kopenhagen, 
waarr de tentoonstelling op 7 september werd geopend 
doorr de Deensekoningin.cn naar Helsinki, telkens in aan-
wezigheidd van Hammacher, Schuurman en Wczelaar. De 
Zwitsersee catalogus met de inleiding van Hammacher was 
inmiddelss uitgebreid met biografische gegevens van de 
kunstenaars.. Wezelaar had de feiten van de beeldhouwers 
opp schrift gesteld terwijl W. Jos de Gruyter de schilders 
voorr zijn rekening had genomen.1^ In Kopenhagen was 
hett voor Wezelaar een uitgebreid weerzien met Eickhoff, 
Fischerr en Noack met wie het contact in de oorlog was ver-
broken.. Het blad Information liet Wezelaar aan het woord 
overr de problematiek rond de oorlogsmonumenten in 
Nederland.. Een getekend portret van de beeldhouwer, 
bedachtzaamm trekkend aan zijn pijp, verluchtte het artikel 
terwijj  1 een andere krant een foto afbeeldde waarop de 
Deensee prins Knud een bijzondere interesse aan de dag 
legdee voor Wezelaarss bronzen negertjes uit 1937.1' In 
Helsinkii  bleef Wezelaar na de opening nog twee weken te 
gastt bij de schilder Aarre Heinonen die hem rondleidde 
langss de verworvenheden van het modernisme in de Finse 
kunstt en architectuur, de kunstopleidingen en het atelier 
vann de aardewerkfabrieken Arabia. Bij terugkomst rappor-
teerdee Wezelaar uitgebreid aan Hammacher over zijn Finse 
verblijf.166 IndeKunsthalle waste zijnerereeen banket 
aangerichtt waarbij alle belangrijke Finse kunstenaars aan-
wezigg waren. Aan die uitnodiging was de verplichting ver-
bondenn dat Wezelaar iets zou vertellen over de organisatie 
vann de kunstenaars in Nederland, wat hij ook gaarne had 
gedaan.. In een korte tafelrede was Wezelaar door een Finse 
collegaa 'la première hirondelle annonciateur de printemps' 
genoemdd en in zijn antwoord greep Wezelaar dit compli-
mentt aan om uit te weiden over de algemene behoefte 
onderr kunstenaars aan internationale contacten. 'De 
"printemps"',, aldus Wezelaaraan Hammacher, 'gezien 
alss de internationale uitwisseling, waaraan wij allen na 
dee oorlog zozeer behoefte gevoelden. [...] Verder heb ik 
gesprokenn over het gevaar van isolatie, wat voor de Finse 
kunstenaarss bestaat door de verafgelegen ligging van 
hunn land. Ik heb hen aangespoord verder te zien dan de 
Noordelijkelandenn [...], en hun belangstelling vooral te 
richtenn op de landen rondom de Middellandse Zee, waar-
naarr wij (dit gafik als een persoonlijke mening) ook wij 

http://Deensekoningin.cn


Hollanderss ons hebben te richten om het vak te leren, 

watt natuurlijk niet zeggen wil, dat wij ons eigen karakter 

behoevenn te verliezen.' De onverbeterlijke classicist 

Wezelaarr drukte zich voorzichtig uit tegen Ham mach er, 

dee biograaf tenslotte van oer-Hollandse kunstenaars als 

Johnn Radecker en Charley Toorop. 

Rondomm Rodin vervolgd 
Ondertussenn was Jan Havermans, als secretaris van 

dee N KB, druk in de weerom een driedaags congres over 
monumentenn in het Stedelijk te organiseren. Dat congres, 
ookk wel de 'Contactdag beeldhouwers-architecten' 
genoemd,, was tevens de opening van een tentoonstelling 
overr oorlogsmonumenten. Het was het eerste optreden 
vann de NKB na de grote show van 1941 en tegelijkertijd 
dee bevestiging van haar rol als kwaliteitsbewaker van de 
openbaree beeldhouwkunst in Nederland.1" Op aandringen 
vann de NKB had de overheid op 15 oktober 1945 reeds een 
monumentenstopp afgekondigd en een organisatiemodel 
inn het leven geroepen waarmee men greep hield op het 
opdrachtenbeleidd in deze door de gemeenten in het land. In 
datdat model regeerde op landelijk niveau een centrale com-
missiee over de provinciale commissies. In beide gremia 
hadd de NKB zijn vertegenwoordigers. De aanvraag van de 
gemeentee Renesse voor een oorlogsmonument werd door 
dee NKB aangegrepen om een prijskamp uitte schrijven dat 
alss artistiek en procedureel voorbeeld kon dienen voor de 
toekomstt waarin zoveel van dit soort opdrachten te ver-
wachtenn was. Er werden 57 ontwerpen geëxposeerd, het 
merendeell  schaalmodellen, waarvan er veertien golden 
alss inzending voor de Renesse-opdracht. Aan de wanden 
hingenn foto's van monumenten uit andere Europese 
landen,, met name de Scandinavische. Dat Havermans 
Wezelaarr op de hoogte bleef houden van de organisto-
rischee perikelen terwijl de laatste in Denemarken en, laten 
Finlandd verbleef, geeft wel aan dat de laatste nauw betrok-
kenn was bij deze plannen.'8 Het grootste probleem was het 
uiterstt beperkte budget, ter beschikking gesteld door de 
gemeentee Amsterdam, waarmee gerenommeerde sprekers 
moestenn worden gepaaid en het buitenlandse fotomateri-
aall  bemachtigd. Uit de briefwisseling tussen Havermans 
enn Wezelaar blijkt dat Bronner was gevraagd om namens 
dee beeldhouwers het congres toe te spreken maar dat 
dezee - als zo vaak - een slag om de arm hield. Nu hij op 
dee Rijksakademie plaats ging maken voor zijn opvolger 
moestt het Hildebrand-monument - zijn levenswerk -
alsnogg pijlsnel worden voltooid!ig Havermans drong erbij 
Wezelaarr op aan zijn invloed op Bronner aan te wenden. 

Tevergeefs,, want deze trok zich uiteindelijk terug. Ver-
volgenss was er niemand binnen de NKB die zich voldoende 
gekwalificeerdd achtte om de klus over te nemen, ook niet 
voorzitterr Krop. Wezelaar was niet beschikbaar omdat hij, 
alss verantwoordelijke voor het transport van de Neder-
landsee tentoonstelling vanuit Helsinki, niet kon garande-
renn op tijd in Amsterdam terug te zijn.20 Via Wezelaars 
Deensee contacten werd Haavard Rostrup, conservator 
vann de Ny Carlsberg Glyptotek. bereid gevonden over het 
modernee monument in de Scandinavische landen een 
verhaall  te houden, Rostrup nam dertig door de Deense 
overheidd beschikbaar gestelde foto's voor de expositie mee 
diee zo een nadrukkelijk Scandinavisch karakter kreeg. 
Anderee sprekers waren de hoge Italiaanse kunstambtenaar 
R.. Bianchi Bandinelli, architect Rietveld en Robert Rev 
vann het ministerie van cultuur uit Parijs. Bandinelli sprak 
overr het monument bij de antieken en in de renaissance, 
Rostrupp en Rey over het moderne monument in respectie-
velijkk de Scandinavische landen en Frankrijk, en Rietveld 
gingg in op de verhoudingvan monumenten en architec-
tuur.. -' Onder leiding van congresvoorzitter professor 
B.A.. van Groningen werd er voorzichtig geconcludeerd 
datt de architect en de beeldhouwer nauw en in wederzijds 
respectt moesten samenwerken en het voornemen werd 
gelanceerdd werkgroepen te vormen van architecten, stede-
bouwerss en beeldhouwers waarin praktische problemen 
kondenn worden opgelost. 'Dit eventueel in verband met 
denn opbouw van de verwoeste gebieden.' Om het geheel 
tochh nog een concrete wending te geven werd er een motie 
aangenomenn waarin de Nederlandse overheid werd opge-
roepenn jonge beeldhouwers in de gelegenheid te stellen 
zichh in Engeland te bekwamen in het 'letterschrift', ten-
slottee een belangrijk onderdeel van het gebeeldhouwde 
monument.. Wezelaar had de eer om het geheel samen te 
vattenn in een artikel in het nieuwe blad Forum.12 Hij sprak 
duidelijkk namens zijn eigen beroepsgroep door te stellen: 
'Uitgaandee van de idee dat het beeld in het gedenkteeken 
primairr is, volgt hieruit voor ons vanzelfsprekend dat de 
architectuurr de voortzetting moet zijn van de plastiek, 
welkee twee elementen een ondeelbaar levend organisme 
behoorenn te vormen. Dit is dan ook de reden waarom wij 
hett gedenkteeken "des beeldhouwers" beschouwen en 
misluktee pogingen van ons beeldhouwers kunnen ons in 
dezee niet van een andere meening overtuigen. [...] Laat ik 
UU hier echter de verzekering geven, dat wij ondanks deze 
overtuiging,, met de grootste bescheidenheid tegenover 
onzee taak staan, omdat wij zeer goed beseffen dat wij tradi-
tiee en ervaring missen. [...] Een gedenkteeken wordt niet 
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vooreenigee tientallen jaren opgericht. Het heeft geen enkel 
belangg of een monument 5 Mei of 6 maanden later onthuld 
wordt,, het gaat erom dat er iets goeds komt. Aan U, mijn 
collega's,, zou ik willen vragen, laten wij onderling op onze 
ateliers,, onze ontwerpen en in uitvoering zijnde modellen, 
openlijkk en eerlijk bespreken en critiseercn. Gezamenlijk 
kunnenn wij meer dan ieder van ons allen. Aan U. architec-
ten,, stedebouwkundigen en landschap-architecten zou 
ikk willen vragen: beschouwt U deze gedenkteekens als 
onzeonze bijzondere taak, en staat L' ons met Uw aesthetische en 
technischee kennis bij, zooals wij steeds Uw leiding aan-
vaarddenn en aanvaarden zullen, bij de plastische versiering 
vann Uw architectuur.' Met de vooroorlogse praktijk van 
dee bouwbeeldhouwkunst nog vers in het geheugen was 
hethet in 1946 blijkbaar geen overbodige luxe om nog even 
duidelijkk te stellen dat het oorlogsmonument in eerste 
instantiee een zaak van de beeldhouwers was. Dat het 
niett Krop was die, als voorzitter van de N KB, dit statement 

maaktee maar Wezelaar is veelzeggend. Hij was inmiddels 
hett zwaargewicht in het bestuur van de NKB en de onom-
stredenn opvolger van Krop als voorzitter toen de interne 
spanningenn gingen toenemen die onherroepelijk voort-
kwamenn uit diezelfde bloei van de Nieuwe Beeldhouwr-
kunst. . 

Wezelaarss inzet voor de promotie van de Nederlandse 
beeldhouwkunstt in binnen- en buitenland en van het werk 
vann zijn buitenlandse collega's in Nederland, bleef vanaf 
hett Zwitserse avontuur in 1946 onverminderden kreeg 
mett de eerste Sonsbeek-tentoonstelling in 1949 -100.000 
bezoekers!!  - een extra glans die na de edities van 1952,1955 
enn 1958 zo rond i960, in overeenstemming met de ontwik-
kelingenn binnen de N K B, dramatisch verbleekte. De verde-
lingg van de Nederlandse beeldhouwersgemeenschap in 
enerzijdss een eigentijdse (abstracte) en anderzijds een 
gedateerdee (figuratieve) richting, bepaalde sindsdien ook 
hett beeld van de tentoonstellingen van moderne Neder-
landsee beeldhouwkunst in eigen land en daarbuiten. 
SonsheekSonsheek '66 was, misschien wel uit piëteit voor het ver-
leden,, nog een mengvorm van traditionele en modernis-
tischee beeldhouwkunst maar in ieder geval ook de aller-
laatstee Sonsbeck volgens het recept van 1949. Vanaf de 
jarenn zestig exposeerden de beeldhouwers voornamelijk 
nogg met de 'eigen' mensen. Voor de figuratieven betekende 
dat,, door het gebrek aan interesse van de overheid en de 
belangrijkee musea, niet eens de beperking tot een nationaal 
podiumm maar regelrecht de provincie, met de expositie-
mogelijkhedenn van de Rijksakademie- onder directeur 

Nicoo Vroom -. Arti et Amicitiae en het Singer Museum 
alss eenzame bakens in het vijandige westen. 

Inn het Nederland van de wederopbouw konden de 
beeldhouwerss van de N K B zich vooralsnog geen voorstel-
lingg maken van het dreigende faillissement van hun gloed-
voll  streven, met uitzondering misschien van een door de 
oorlogoorlog blijvend gekneusd man als]aap Kaas die als eerste 
inn de NKB het naderende gevaar van de richtingenstrijd 
waarnamm dat zich verschool achter het onschuldig elan 
vann uitwisseling en samenwerking.2^ Vanaf de tentoon-
stellingg Monumenten in het najaar van 1946 in het Stedelijk 
organiseerdee de N K B een fiks aantal overzichtstentoon-
stellingenn met uitsluitend werk van leden: in 1949 in het 
Vann Abbe Museum in Eindhoven en het Museum Fodor 
inn Amsterdam, in de zomer van 1951m het Haags 
Gemeentemuseum"44 en op het Frederiksplcin in 
Amsterdam,, in 1952 in de musea van Brussel en Luik, in 
19544 wederom in en rond de befaamde Galerij op het 
Frederiksplcin,, in 1957 in Museum Boymans in Rotterdam, 
inn 1958 op de Expo in Brussel en, ten slotte in het Stedelijk 
inn 1962, de laatste echte gemeenschappelijke NK B-tentoon-
stellingg met leden uit beide richtingen. 

Dee Sonsbeek-tentoonstellingen waren weliswaar het 
initiatieff  van een comité waarin de Arnhemse beeldhouw-
sterr Fri Heil een hoofdrol speelde, maar zij hadden niet 
kunnenn plaatsvinden zonder de nauwe samenwerking 
mett de NKB. De edities van 1949,1952,1955 en 1958 wekten 
bijj  het Nederlandse publiek en de beeldhouwers een 
opwindingg die misschien vergelijkbaar is met het effect 
vann de Documenta tegenwoordig.2^ Men was benieuwd naar 
dee verrichtingen van de buitenlandse beoefenaars van dit 
voorr het Nederlandse publiek betrekkelijk nieuwe medium 
enn de eigen beeldhouwers kregen de kans zich te meten 
mett de buitenlanders. Van een kunstenaar als Wezelaar, die 
inn het buitenland was gevormd, kon worden verwacht dat 
hijj  die internationale uitwisseling zou stimuleren. Door 
zijnn nauwe betrokkenheid bij de Sonsbeek-tentoonstel-
lingenn raakte hij goed bevriend met Fri Heil, die ook mocht 
rekenenn op de medewerking van Karel Schuurman.26 

Inn 1951 was Wezelaar Heils steun en toeverlaat toen het 
stichtingscomitéé zijn zelfstandigheid dreigde te verliezen. 
Opp 1 december 19 51 schreef Heil daarover aan Wezelaar: 
'Hett is geruststellend voor ons allen, dat "Sonsbeek" nu op 
dee onpartijdige basis kan doorgaan, zooals oorspronkelijk 
hett plan was. [...] Mijn telefoongesprekjes met jou neemt 
dee voorzitter e.a. mij kwalijk, zeggende dat ik jou "steeds 
opp de hoogte heb gehouden". [... ] Tesamen met de tele-
foongesprekkenn van Sandberg en Langui met het comitee, 



heeftt een gesprek met Hicks van de British Council [... ] de 
balanss naar onze kant doen overslaan.'-" NaSonsbeds '58 

wass Wezelaar in i960 een van de "experts'met wie het 
Arnhemsee gemeentebestuur overlegde over de toekomst 
vann de tentoonstelling.:S 

Wezelaarr exposeerde op alle vijf Sonsbeek-tentoon-
stellingenn tussen 1949 en 1970. Als voorzitter van deNKB 
sprakk hij op de opening van Sonsbeek 52.1(*  Voorde jaar 
gangenn 1952,1955 en 1958 was hij medeverantwoordelijk 
voorr de keuze van het buitenlandse werk waarvoor de 
juryledenn hun wensenlijstjes konden indienen.'0 De vijf 
catalogii  doorbladerend valt op hoe consistent de aandacht 
voorr de moderne Franse beeldhouwkunst bleef. Zo keerde 
hethet werk van Rodin en Maillol in alle jaargangen terug, 
maarr ook de aanwezigheid van kleine namen als die van 
Corbin,, Cornet, Martin en Martinie wijst op Wezelaars 
invloed.. Door zijn toedoen werden ongetwijfeld ook ande-
ree classicisten ais Grard, Leplae en Puvrez uit België, 
Eickhoff,, Fischer en Noack uit Denemarken, Gerhard 
Marckss uit Duitsland en de Zwitsers Banninger, Geiser, 
Hubacherenn Sutergcinviteerd. Zo had ieder jurylid wel 
zijnn voorkeur. Esser introduceerde de Joegoslaven bij wie 
hijj  in Zagreb had gestudeerd, Carasso de Italianen uit zijn 
vaderlandd en Couzijn zal voor de moderne Amerikanen 
enn Engelsen hebben gepleit. Nadat Wezelaar al vóór de 
oorlogenn in 1945-samen met Andriessen-tevergeefs een 
tentoonstellingg van zijn Deense collega's had aangekaart 
bijj  Sandberg was het Karel Schuurman, inmiddels van het 
Haagss Gemeentemuseum, die wèl inging op deze suggestie 
enn zelfs een beeld van Fischer aankocht.31 In 1948 opende 
daarr de tentoonstelling Moderne Deense schilderkunst en beeld-

houwkunst,houwkunst, in 1949 gevolgd door een overzicht van de Finse 
kunstt waarin een belangrijke rol was weggelegd voor 
Wezelaarss vriend Aarre Heinonen.>- In 1948 bemiddelde 
Wezelaarr bij de verkoop van een beeld van Fischer aan 
Kröller-Müller.. De aankoop ging uiteindelijk niet door 
omdatt Hammacher geen toestemming kreeg van zijn 
'comité'.̂ ^ De Deense beeldhouwers keerden - zoals 
gezegdd - terug op verschillende Sonsbeek-tentoonstel-
lingenn in de jaren vijfti g en voor het laatst in i960 op de 
tentoonstellingg Vijf Deense beeldhouwers, vier Deense grafici in 
dee Rijksakademie. Wezclaar schreef de inleiding van de 
catalogus.*-* * 

Ookk voor de Belgische beeldhouwers zette hij zich in. 
Inn 1947 wijdde Museum Boymans een expositie aan het 
werkk van Pierre Caille en Charles Leplae, waarbij Wezclaar 
zijnn Belgische vrienden onderdak bood en hen voorstelde 
aann verschillende Nederlandse collega's.̂ Vanaf 1949 zou 

hett aandeel van de Belgische beeldhouwkunst op de 
Sonsbeek-tentoonsteilingenn groot blijven. In dat jaar 
leiddenn Matthieu Wiegman en Wezelaar een delegatie 
vann 26 Belgische kunstenaars- onder wie Cant ré, Leplae, 
Puvrez,, Oscar Jespers en Tijtgat - die onder leiding stond 
vann kunstambtenaar Emile Langui, rond langs een aantal 
Nederlandsee musea.'6 Langui vroeg Wezeiaar om advies 
inzakee de Nederlandse inzending voor de eerste tentoon-
stellingg van beeldhomvwerk in de openlucht in Middel-
heimm in i95o.r Wezelaar was verder lid van de Subcom-
missiee voor de Plastische Kunst 'welke de Gemengde 
Technischee Commissie ter Uitvoering van het Nederlands-
Belgischh Cultureel Accoord van advies dient bij het organi-
serenn van manifestaties op het gebied der plastische kun-
stenn in beide landen'. In die commissie zaten verder Nico 
Vroom,, die Hammacher was opgevolgd op het ministerie 
vanOK&w,, de Utrechtse hoogleraar jan Gerrit van Gelder 
enn literator Jan Engelman, alledrie oude bekenden van 
Wezclaarr en pleitbezorgers van zijn richting in de beeld-
houwkunst.^8 8 

Dee bewondering voor de Franse beeldhouwkunst die 
inn 1939 tot grote hoogte was gevoerd met de tentoonstel-
lingg Rondom Rodin, kreeg in 1948 een vervolg met 13 Beeld-

houwershouwers uit Parijs. Deze tentoonstelling, die wederom in het 
Stedelijkk plaatsvond en mede door Cécile Goldscheider 
vann het Musée Rodin was georganiseerd, was in zekere zin 
ookk een reactie op haar voorganger uit 1939. De focus was 
gerichtt op de meer experimenteel werkende beeldhouwers 
diee vrijwel losstonden van de moderne Franse beeldhouw-
kunstt die in 1939 in de schijnwerpers had gestaan, die van 
dede mainstream Despiau-school. Het werk van Arp, Brancusi, 
Couturier,, Duchamp-Villon, Giacometti, Gargallo en 
anderenn werd in 1948 met wisselend enthousiasme ontvan-
genn door de Nederlandse collega's en leidde bij Wezelaar 
tott een briefwisseling met eveneens kritische collega's als 
Bronnerr en Leeser.w Op de ledenvergadering van de NKB 
vann 3 februari 1949 stelden Andriessen, Havermans, 
Sondaarr en Wezelaar zich op het standpunt dat de ten-
toonstellingg een te eenzijdig beeld opleverde, hetgeen 
-pikant-doorr Couzijn niet werd onderschreven. Besloten 
werdd Sandberg hierop te wijzen. Wezelaar zelf behoorde 
overigenss wel tot de genodigden van Sandberg voor de 
feestelijkee lunch die ter ere van de exposanten was georga-
niseerd.'Richier.. Laurens en Zadkine komen zeker!', had 
Sandbergg aan Wezelaar geschreven. 

Dee grootste ontdekking voor de Nederlandse beeld-
houwerss in deze naoorlogse jaren was echter niet de 
experimentelee beeldhouwkunst van bovengenoemde 



Fransen,, noch het werk van Henry Moore dat op alle 
Sonsbeek-tentoonstellingenn tussen 1949 en 19 0̂ getoond 
enn zeer zeker gewaardeerd werd. Werkelijk verliefd werden 
dee meeste Nederlandse beeldhouwers namelijk op het 
esthetische,, ambachtelijk geperfectioneerde en eigentijdse 
realismee van de moderne Italianen met Manzü en Marini 
inn de hoofdrollen. In 1948 wijdde Carasso een artikel aan 
hunn werk in de Kroniek van Kunsten Kuituuren hij troonde 
henn ook mee langs de ateliers van de Nederlandse col-
lega's.4""  Naar aanleiding van het bezoek van Carasso en 
Pepee schreef Andriessen aan Wezelaar: 'Het lijk t me dat de 
Italianenn veel krachtiger en gezonder zijn dan de Franschen 
opp 't oogenblik. Ik vond 't erg interessant wat hij [Carasso] 
liett zien. Wedenken erover een tentoonstelling van 
Italiaanschee beeldhouwkunst bij Sandberg door te gaan 
drukken.. Het beste was dat jij met Rertus naar Italië gaat 
uitzoeken.'411 Vanaf Sonsheek '52 vormden de Italianen een 
aantrekkelijkk en niet meer weg te denken onderdeel van 
dezee openluchttentoonstelling, met de editie van 1958 als 
hoogtepunt.. Carasso, Couzijn. Esser, Hund en Wezelaar 
maaktenn dat jaardeel uit van de jury die de buitenlandse 
inzendingg had samengesteld, Carasso en Csser hadden in 
Italiëë hun keuze gemaakt.4" In plaats van de particuliere 
academiess in Parijs waren het nu de zomeracademie in 
Salzburgg en de Brera in Milaan waar leerlingen van F.sser 
alss Theresia van der Pant en Arthur Spronken - de gene-
ratiee van 1930 -hun studie bij Manzü, Marini en Minguzzi 
voortzetten. . 

Voorr Sonshcch '52 trachtte Wezelaar een aantal Cata-
laansee beeldhouwers te bewegen de kern van de tentoon-
stellingg te gaan vormen. Voor de selectie deed hij een 
beroepp op zijn vriend Artigas, de ceramist van Miró die 
Wezelaarr in Parijs had leren kennen en met wie hij in de 
jarenn vijfti g geregeld contact had. Artigas suggereerde de 
beeldhouwerss Fenosa. Ferrant. Ferreira, Rebull en Serra 
maarr om onbekende redenen nam geen van hen uiteinde-
lij kk deel aan de tentoonstelling.-̂ Wezelaars laatste wapen-
feitt als ambassadeur van de Nederlandse beeldhouwkunst 
inn den vreemde was zijn benoeming in 1959 in de com-
missiee - met Esser. Kneulman, criticus Hans Redeker en 
Greett ten Holte-die zich namens het ministerie van 
OK& WW zou belasten met deselectie van werken van 
levendee Nederlandse beeldhouwers die in dat jaar langs 
enkelee West-Duitse sleden zou reizen. Inmiddels een 
routinekluss in vergelijking met de organisatie van het 
tripjee naar Zwitserland in 1946. 

Wczelaarr wasin de naoorlogse jaren de spil van een kleine 
internationalee beeldhouwersfamilie. Meteen al in 1945 
introduceerdee hij verschillende Nederlandse collega's bij 
zijnn buitenlandse relaties. Zo raakte Andriessen nauw 
bevriendd met de Denen bij wie hij op voorspraak van 
Wezelaarr de eerste zomer na de bevrijding doorbracht. 
Hijj  schreef enthousiast vanuit Kopenhagen: 'de ontvangst 
wass hier zóó enorm, de hartelijkheid zóó echt en dan 
samenn te zijn met menschen die zich voorbeelden interes-
seeren!!  En wat'n stad! Ik vind het hier heerlijk, zou hier 
willenn gaan wonen, ik ben bitter ontevreden over Holland, 
zouu ze door elkaar willen rammelen, de lamstralen, want 
zee hebben geld genoeg. Waarom kunnen er hier wel beel-
denn staan in parken [en] geld gegeven worden aan kunste-
naarss om te reizen enz. |...] Ik heb verschillende boekjes 
gezienn over wat er hier gemaakt wordt. Eickhoff heeft 
zooalss je weet enorm veel fotomateriaal, eigenlijk zou hij 
inn Holland moeten komen en een lezing houden over wat 
err hier omgaat. Denk er es over, jij kent Röellgoed.Zouer 
niett iets in elkaar te zetten zijn?' Ook Havermans logeerde 
bijj  de Denen, die op hun beurt geregeld bij Wezelaar te gast 
warenn en door hem langs de ateliers van de Nederlandse 
collega'ss werden geleid. De internationale vriendschap 
speeldee zelfs door in het monument dat Andriessen, 
Godfriedd Bomans en Wezelaar in 1948 voor Bronner 
wildenn optrekken in de vorm van een gedenkboek. Leplae 
enn Fischer voelden zich geroepen hieraan een bijdrage te 
leveren.44 4 

Terr voorbereiding van Sonsbcck '55 maakte Wezelaar in 
19544 wederom een rondje langs de ateliers van zijn Parijse 
collega'ss en hij werd vergezeld door de jonge professor Piet 
Esser.. Deze werd even ondergedompeld in Wezelaars voor-
oorlogsee wereld en met de camera van de Rijksakademie 
legdee Esser de ontmoetingen met Auricoste, Giacomctti. 
Richier,, Zadkine en verschillende andere Franse collega's 
vast.4S S 

LieverLiever slecht hedendaags dan goed conventioneel 

Eenn aparte plaats in de maatschappelijke loopbaan 
vann Wezelaar nam zijn werk in voor de adviescommissies. 
Vann 194? tot 1956 zetelde hij met onder anderen Sandberg, 
Gispen,, Havermans en Wiegers in de 'Sectie voorde 
gebondenn en de moderne beeldende kunsten en de bouw-
kunst'' van de Voorlopige Raad voor de Kunst die per 
Koninklijkk Besluit op 28 mei 1947 was ingesteld en in 1956 
zouu opgaan in de Raad voor de Kunst. Als vaste vervanger 
vann Andriessen trad hij vanaf 1950 op in de'Centrale 
Commissiee voor Oorlogs- of Vrcdesgedenktekens'. 
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Vanaff  1946 was Wezelaar lid van de'Commissie van advies 
voorr de oorlogs- en vredesgedenktekens' in de provincie 
Utrechtt waarin ook Rietveld zetelde.-*6 Op verzoek van 
dee Centrale Commissie bemiddelde Wczelaar in 1950 in 
eenn dreigend conflict over het Nationaal Monument op 
dee Dam. De commissie - Andriessen, Wieger Bruin, 
Sandbergg - zag het 'beeldhouwerselement' graag versterkt 
enn verzocht Wezelaar daarvoor te pleiten bij Oud en deze 
err ook op te wijzen dat Radecker meer behoefte aan leiding 
had.. Oud stelde Wezelaars bemiddelingspoging op prijs 
maarr antwoordde niet geïnteresseerd te zijn in de mening 
vann een 'commissietje'.-*7. Voor de gemeente Amsterdam 
zatt Wezclaar vele jaren in de Commissie van advies voor de 
aann beeldhouwers te verlenen opdrachten: vanaf 1946 een 
onbekendd aantal jaren en van 1961 tot t968. Daarnaast was 
hijj  ook vanaf 1956 tot 1961 actiefin de gemeentelijke com-
missiee voor de jaarlijkse aankoop van kleinplastiek waar-
overr Sandberg de scepter zwaaide. In beide hoofdstedelijke 
clubss was het vooral zaak op te komen voor het belang 
vann de figuratief werkende collega's want abstracten in de 
commissiee als Guntenaar, Volten, Tajiri en de schilder Theo 
Benness waren de figuratieve beeldhouwkunst meer dan 
zat.. Het budget dat de gemeente Amsterdam sinds 1923 ter 
beschikkingg had gesteld voor opdrachten aan beeldhou-
wers,, was na de instelling van de Contraprestatie in 1948 
geheell  beschikbaar gekomen vooreen opdrachtenbeleid 
opp louter kwalitatieve gronden. De enige beperking die 
goldd was dat de beeldhouwer in Amsterdam moest wonen 
en/off  werken en rond i960 waren dat er een kleine honderd 
enn had de gemeente jaarlijks zo'n 50.000 gulden te beste-
den.. Vaste zetels waren er in de commissie voor de archi-
tectenn }. Leupen (voorzitter) en J.H. Mulder (lid, later voor-
zitter)) van de Dienst Publieke Werken, stadsbeeldhouwer 
Hildoo Krop (lid) en de onvermijdelijke D.A.M. ('Dik') 
Binnendijkk (secretaris), van 1946 tot 1968 hoofd van de 
afdelingg Kunstzaken van Amsterdam.-̂ Verder bestond 
dee tommissie uit twee gewone en twee plaatsvervangende 
ledenn die werden gerecruteerd uit de NKB. Inde jaren vijfti g 
warenn het Stauthamer, Havermans, Hund, Reijers en 
Kneulmann die adviseerden. Op aandringen van de Liga 
Nieuww Beelden werd in i960 een speciale zetel voor deze 
nieuwee richting in de commisssic opgenomen die werd 
bekleedd door André Volten. Binnendijk waakte erover dat 
err recht werd gedaan aan de beide facties in de Amster-
damsee (en Nederlandse) beeldhouwkunst of om in zijn 
bewoordingenn te blijven: 'beide soorten plastische vorm-
geving'.. Esser, Krop en W'ezelaar vonden Volten, Grosman 
enn Guntenaar tegenover zich en de fletse notulen kunnen 

dee machtsstrijd niet verhelen die woedde tijdens de ver-
gaderingenn op het stadhuis. Aan de hand van een zoge-
naamdee stippenkaart werd de sculpturale verfraaiing van 
Groot-Amsterdamm ambitieus ingekleurd. Men was het er 
well  over eens dat de openbare beeldhouwkunst ruim baan 
moestt krijgen. Interessante discussies ontsponnen zich 
overr ambitieuze projecten als het Shakespeare-monument 
opp het Leidseplein, twee sculpturale fonteinen voor het 
Museumpleinn en een betonnen Picasso voor het Vondel-
park.. Wezelaar stelde zich op het standpunt dat opdrach-
tenn als die voor het Shakespeare-monument moesten 
wordenn verleend aan een kunstenaar 'die zich figuratief 
pleegtt uit te drukken'. Hij wilde een onderscheid maken 
tussenn 'zuivere beeldhouwontwerpen' en de 'meer archi-
tectonischee constructies'. Juist omdat het niets voorstelde, 
zoo viel Esser hem bij, had de abstracte kunst zoveel macht. 
Voltenn en Guntenaar die de keuze voor Shakespeare sowie-
soo achterlijk vonden en Van Ecsterens Museumplein zo 
minn mogelijk wilden aantasten, gingen nauwelijks op deze 
aantijgingenn in. Volten stelde zelfs dat hij een hedendaagse 
vergissingg prefereerde boven een goed conventioneel werk. 
Hett resultaat van dit alles was een opdrachtenbeleid dat 
angstvalligg recht deed aan beide groeperingen. Waar 
Wezelaarr en medestanders kandidaten naar voren schoven 
alss Bolhuis, Claus, Jonk en Van der Pant, sloegen Volten c.s. 
terugg met Baljeu, Jutte, Niermeijer en Wong. In het archief 
vann Kunstzaken getuigen nog twee getypte lijsten met 
namenn van Amsterdamse beeldhouwers - een figuratieve 
enn een non-figuratieve - van deze Koude Oorlog in de 
modernee Nederlandse kunst. De lijsten zijn precies even 
lang. . 

Harmonischerr ging het toe in de adviescommissie 
vann de stad Utrecht waarvoor Wezelaar in 1958 werd uitge-
nodigdd door Jan Engelman en Van Gelder. Andere leden 
warenn de architecten Rietveld en Salvatore, architectuur-
historicii  als Ozinga en Temminck Groll en kunstenaars als 
Harriee op de Laak, Pieter d'Hont en Lex Metz. In Wezelaars 
periodee werden er beelden aangekocht van buitenlandse 
beeldhouwerss als Bourdelle, Jespers, Leplae en Minguzzi, 
vann gevestigde Nederlanders als Grégoire, Schalleren 
Volten,, van jong talent als Dewitt, Gast, Jonk en Van der 
Pant,, en van Utrechtse kunstenaars als d'Hont, Van Luijn, 
Reinhardd en Van de Vathorst.w In tegenstelling tot de veelal 
opportunistischh samengestelde stadscollecties heeft de 
Utrechtseniett de pretentie volledig te zijn maar getuigt ze 
vann kwalitatief evenwicht en een duidelijke voorkeur. 

Vanaff  1947 was Wezelaar een aantal keren lid van de 
juryy die de inzendingen voor de Prix de Rome van de 



Monumentalee en Versierende Beeldhouwkunst (vanaf 
1949:: Vrije Beeldhouwkunst}  beoordeelde. Van 1951 tot en 
mett 1965 jureerde hij de eindexamens op de Jan van F.yck 
Academiee in Maastricht op verzoek van de elkaar opvol-
gendee docenten Jespers en Carasso. Dat men wel hdueie 
hadd in zijn pedagogische kwaliteiten mag blijken uit het 
feitt dat hem in 1955 een hoogleraarschap aan de Rijks-
akademiee werd aangeboden. Dochter Frankje, inmiddels 
geëmigreerdd naar Australië, schreef:'Paps. ik ben vreselijk 
benieuwdd hoe het afgelopen is met je benoeming als 
professor.. Ik vermoed zo dat je het niet aangenomen hebt 
wantt inderdaad zou dit, vooral omdat jij het natuurlijk héél 
concencieuss zou doen, enorm veel tijd van je eisen. Maar 
hethet is wel een hele grote eer hè. ik wist niet wat ik las.s° 
Wezelaarr sloeg het aanbod resoluut af omdat hij geen kans 
zagg zijn - moeizame - arbeid aan de grote opdrachten te 
combinerenn met een docentschap. 

Inn de open ïutht 
Dee bloei van de Nieuwe Beeldhouwkunst was onlos-

makelijkk verbonden met de bloei van deNKB.^1 Met de 
oprichtingg van de Federatie van Beroepsverenigingen van 
Kunstenaarss in 1945 en de instelling daarbinnen van de 
Vakgroepp Beeldhouwers was de behartiging van de sociale 
belangenn ondergebracht en kon de NKB zich geheel gaan 
wijdenn aan haar artistieke taak. Greep houden op het 
opdrachtenbeleidd voor openbare beeldhouwkunst én de 
organisatiee van tentoonstellingen werden de hoofdtaken. 
Ondankss de goede onderlinge verstandhoudingen tussen 
hethet merendeel van de leden was het voor iedereen wel dui-
delijkk dat er een sterke figuur aan het roer moest staan van 
dee organisatie die zich zo sterk profileerde. Vanaf septem-
berr 1945 tot eind 1949 was dat Krop, niet in de laatste plaats 
doorr zijn politiek-correcte opstelling in een periode dat 
dee c i'N tot de grootste politieke partijen in Nederland 
behoorde.. Op de eerste naoorlogse ledenvergadering van 
dee NKB. die begon met de herdenking van de in het verzet 
gesneuveldee leden, was de vereniging gezuiverd. Eenen-
twintigg leden-eenderde van het bestand-die de ariër-
verklaringg hadden getekend moesten verantwoording 
afleggenn voor hun gedrag. Aan dertien werd vergiffenis 
geschonken,, acht leden werden voorlopig uitgesloten van 
deelnamee aan tentoonstellingen en prijskampen voor 
opdrachten.. De opdrachtenmachine voor oorlogsmonu-
mentenn kwam vrijwel meteen na de bevrijding op gang, 
maarr de N K B wist bij de overheid meteen een monumen-
tenstopp te bedingen met het dreigende vooruitzicht van de 
stereotypee hanen in gietijzer op het Franse dorpsplein als 

belangrijkstee tegenargument. In de procedure die vervol-
genss werd vastgesteld en waarbij opdrachtgevers hun 
verzoekk bij een adviescommissies moest indienen, kreeg 
dee NKB een belangrijke rol toebedeeld. Waarschijnlijk 
besteeddee de \ K B aanvankelijk zoveel aandacht aan het 
structurerenn van dit opdrachtenbeleid dat de organisatie 
vann tentoonstellingen nauwelijks uit de veri kwam. Na 
dee Monumenten-tentoonstelling in het najaar van 1946 
gebeurdegebeurde er op dit terrein niets tot het voorjaar van 1949 
toenn de eerste editie van Sonsbeek werd geopend, de 
premièree van een uitgebreid, nationaal en internationaal 
expositieprogrammaa dat een kleine tien jaar zou duren. 
Onderr het voorzitterschap van Krop kreeg de \ K B niet 
alleenn vat op het opdrachtenbeleid ten aanzien van de 
oorlogsmonumenten,, maar er werd intern ook hard 
gewerktt aan de geleidelijke uitbreiding van de vereniging. 
Dee oogst van Bronners onderwijs diende zich aan en de 
Ballotagecommissiee was voortdurend op pad om de ate-
lierss van aspirantleden te bezoeken. De generatie beeld-
houwerss waarin de toekomstige artistieke tweespalt beslo-
tenn lag deed zijn intrede in de NKB en het waren ouderen als 
Carasso.. Kaas, Radeckcr, Reijers.Sondaaren Stauthamer 
diee in de periode 1945-1955 jongere collega's als Couzijn, 
Esser,, Grégoire, Guntenaar. Kneulman, Koning en Schaller 
tott de vereniging toelieten. Was het voor de oorlog nog een 
keuzee geweest om lid van de NKB te worden, tussen 1945 en 
19600 was het ondenkbaar om daar als beeldhouwer géén 
lidd van tezijn. 

Datt de veelgeroemde solidariteit van de beeldhouwers 
inn de naoorlogse jaren meteen al haarscheurtjes vertoonde, 
werdd blootgelegd door de beroering die de tentoonstelling 
i]i]  Beeldhouwers uit Pari/sin 1948 teweegbracht. Naar aanlei-
dingg van Sonsbeek '49 concludeerde het nieuwe lid Charles 
Karstenn in Forum dat hij 'zaehtkens' mijmerde dat hij graag 
meerr moderne uitingen van de Nederlandse beeldhouwers 
hadd gezien en dat hij zijn hoop vestigde op een volgende 
expositie.. Elk vogeltje mocht zingen zoals het gebekt was 
maarr in de 'oudere' beeldhouwkunst werd te weinig reke-
ningg gehouden met de tijd. 'Ons gemeenschapsgevoel', 
alduss Karsten, 'is verschillend van dat van vijfti g ... ja zelfs 
vann dat van tien jaar geleden. [...] Het individu betekent 
niett zoveel meervoor ons als tien jaar geleden het geval 
was.. Dientengevolge gevoelen we geen behoefte het indi-
viduu op enigerlei wijze verbeeld te zien.' Het ging niet meer 
omm het onderwerp maar om 'het uiting geven aan bewe-
gingg in rust, aan rust in beweging; het in wisselwerking 
tredenn met ruimte en licht; het worstelen naar éénwording 
uitt verdeeldheid'. Men was op zoek naar een nieuwe 
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wereld,, 'naar nieuwe vergezichten', en de eerste pogingen 
inn die richting getuigden van'bittere ernst en dit stemt 
hoopvoll  voor de toekomst'.'- In hoeverre deze artistieke 
meningsverschillenn op het moment zelf al bijdroegen 
aann de verslechtering van de interne verstandhoudingen 
binnenn de NKBis niet duidelijk, maar dat het niet allemaal 
koekk en ei was blijkt uit een opmerking in een brief van 
Andriessenn uit begin 1950 aan de in Kopenhagen verblij-
vendee Wezelaar. Andriessen schreef: 'Op een verdomd 
vervelendee vergadering heeft Krop mededeling gedaan van 
zijnn aftreden waarna een pijnlijke stilte volgde. Met klem 
bevall  hij daarna jou als zijn opvolger aan waarmee ieder-
eenn instemde. Ik hoop datje niet teveel gedoe en gedonder 
ermeee hebben zult.' '̂ Er was behoefte aan een sterke maar 
diplomatiekee leider, een man met gezag die inn staat was om 
dee N K B met elan in deze nieuwe veelbelovende fase aan te 
voerenn maar tegelijkertijd de boel bij elkaar zou weten te 
houden,, In de ogen van zijn collega's was de relatieve 
buitenstaanderr Wezelaar eigenlijk de enige kandidaat voor 
dezee positie. Hij genoot het respectt van jong en oud binnen 
dee NKB en gold als de man die zijn collega's in aanraking 
hadd gebracht met de grote beeldhouwkunst uit het buiten-
land.. Volgens Esser was het aan aan Wezelaars 'gelijkmatig-
heidd [...] de rust die er van hem uitgingen [...] zijn geïnte-
resseerdd zijn in de ander' te danken dat hij na de bevrijding 
'bijnaa als vanzelf'het middelpunt werd van de groep 
beeldhouwerss 'die in zekere mate gelijkgerichte idealen 
hadden'.544 Zijn bekendheid als verenigingsman in die jaren 
leiddee er zelfs toe dat tiet Pa rooi en De Tijd in 1951 aandacht 
besteeddenn aan de viering van zijn vijftigste verjaardag. 
Beidee kranten voelden zich daarbij geroepen te memoreren 
datdat Wezelaar niet alleen een zeer belangrijke plaats innam 
alss voorzitter van de NKB 'die omwille van zijn functie 
bijnaa dagelijks met kwesties van allerlei aard wordt gecon-
fronteerd',, maar ook een belangrijke kunstenaar was. 'Nu 
Nederland',, zo schreef De Tijd, 'zich in verband met het feit, 
datdat er monumenten opgericht moeten worden, is gaan 
realiserenn dat er ook beeldhouwers in het land woonachtig 
zijnn en nu men hier zelfs grote tentoonstellingen van plas-
tiekk is gaan organiseren, komen er meer vraagstukken aan 
dee orde, dan men misschien zou menen. Ondanks het feit 
datt Wezelaar zich het liefst buiten verwikkelingen houdt, 
brengtt hij ze altijd tot een goede oplossing.' Het Parool ging 
zelfss zover de verjaardagspartij in detail te beschrijven.'De 
bloemm der beeldhouwers, van de nestor prof. Bronner tot 
dee jonge Hundtoe,, was [...] bijeen om f...] de juist vijfti g 
jaarr geworden voorzitter van de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwerss te huldigen.' Luctor Ponse speelde op de 

piano.. Bertus Sondaar zong met sonore stem negro spirituals 

enn er werden telegrammen voorgelezen van minister Cals, 
voorzitterr Kassies van de Federatie, het bestuur van de 
Hollandsee Aquarellistenkring en van de in Suriname ver-
blijvendee Mari Andriessen. Met de 'weinige omhaal des 
beeldhouwers'werdd een gezamenlijk cadeau van de colle-
ga'ss aangeboden 'en meegedeeld, datera.s. voorjaar een 
boekk zal verschijnen over Wezelaar en diens werk', een 
voornemenn dat om onbekende redenen niet werd uitge-
voerd." " 

Inn de vier jaar van Wezelaars voorzitterschap beleefde 
dee N K B vooral triomfen met een tentoonstellingsbeleid 
datt losbarstte nu de opdrachtenmachine voorde oorlogs-
monumentenn was geolied en de stroom van nieuwe leden 
inn goede banen was geleid. Belangrijkste wapenfeiten 
warenn de zware Nederlandse vertegenwoordiging op de 
eerstee Middelheim-expositie in 1950,beide opcnluchtten-
toonstellingenn op het Frederiksplein in Amsterdam (1951 
enn 1954), het grote overzicht in het Haags Gemeente-
museumm in 1951, de twee Keukenhof-tentoonstellingen 
(19522 en 1954), de presentatie van de moderne Nederlandse 
beeldhouwkunstt in de musea van Brussel en Luik in 1952, 
diee direct werd gevolgd door Sonsbeek '52. De oorlogsmonu-
mentenn leidden tot de maatschappelijke acceptatie van de 
Nieuwee Beeldhouwkunst en met de tentoonstellingen in 
dee open lucht buitte de NKB dit succes verder uit. Hoog-
waardigee presentaties in musea werden afgewisseld met 
publieksvriendelijke,, grootschalige manifestaties op open-
baree locaties ais de Galerij op het Amsterdamse Frederiks-
pleinn en de bloeiende perken van de Keukenhof in Lisse 
waarr de gemiddelde automobilist jaarlijks heentoog voor 
eenn bloemenkrans op zijn motorkap. Het enthousiasme 
vann de NKB sloeg kennelijk over op de musea die zonder 
voorbehoudd kostbare beelden van Rodin en Maillol uit 
eigenn collectie ter beschikking stelden voor deze volstrekt 
onbeveiligdee exposities. In het kielzog van dit succes 
werdenn ook de eerste kunstondernemers geboren die hun 
professionelee diensten aanboden aan een kunstenaars-
verenigingg als de NKB. De Stichting Kunsten Gezin, voor-
vaderr van het huidige Instituut Collectie Nederland, was 
verantwoordelijkk voortal van reizende tentoonstellingen 
vann moderne beeldhouwkunst langs bedrijfskantines van 
Alkmaarr tot Almelo. Het autonome beeld in het openbaar 
begonn gemeengoed te worden en na de overheid kwam nu 
ookk het bedrijfsleven in be\veging als opdrachtgever. Dat 
namm zo'n vlucht dat in 1950 de Stichting Kunst & Bedrijf 
inn het leven werd geroepen om te bemiddelen tussen 
opdrachtgeverr en kunstenaar. Als voorzitter van de N K B 



werdd Wezelaar meteen in 1950 gevraagd plaats te nemen in 

hett College van Advies van Kunst & Bedrijf. Hij zou er tien 

jaardeell  van uitmaken. 

LauwheidLauwheid enerzijds, deloyaal gewroet anderzijds 

Tochh werd de jubel zo nu en dan bitter overstemd. 
Binnenn de N K B waren er niet alleen de te verwachten 
artistiekee maar ook politieke tegenstellingen en verder was 
err natuurlijk de doodgewone jaloezie die altijd latent aan-
wezigg is onder kunstenaars. In het licht van de Koude 
Oorlogg moeten de conflicten worden gezien die Wezelaar 
inn 1951 kreeg met de erven van Frits van Hall en met zijn 
collegaa Jan Havermans. De eersten verweten Wezelaar dat 
hijj  een petitie tegen de Duitse herbewapening niet wilde 
ondertekenen.^'' Een beeldhouwer die oorlogsmonumen-
tenn maakte moest zich duidelijk opstellen, aldus de naza-
tenn van de door de Duitsers vermoorde Van Hall. Wezelaar 
repliceerdee dat wanneer een beeldhouwer 'zijn uiterste 
krachtenn inspant om op waardige wijze, waardig niet 
alleenn in artistiek opzicht, de nagedachtenis van de slacht-
offerss te gedenken en teecren, [...] hij naar mijn meningen 
ikk geloof ook naar de mening van een belangrijk deel van 
dee nabestaanden, gerechtigd [is] een oorlogsmonument te 
maken'.. De kloof tussen communisten en socialisten was 
echterr onoverbrugbaar in deze jaren die door Karel van het 
Revee treffend zijn beschreven. Voor zover Wezelaar een 
politiekee overtuiging had, stond hij aan de kant van de 
Partijj  van de Arbeid waarmee hij ook als kunstenaar 
eenn band had gekregen door zijn opdrachten voor het 
portrett van Henri Polak en, later, het monument voor het 
Nederlandss Verbond van Vakverenigingen en het stand-
beeldd van Wibaut. Grotere verraders dan de socialisten 
bestondenn er echter niet in de ogen van de communisten 
enn bekend is het door Van het Reve opgetekende verhaal 
overr Jan Havermans die van de ene dag op de andere het 
afvalligee echtpaar Romein-Verschoor volstrekt negeerde. 
Wezelaarr voelde zich onzeker in dit soort kwesties en vond 
eenn deelgenoot in Andriessen die als'broer'van Frits van 
Halll  misschien nog wel meer leed onder de verwijdering 
diee ook tussen hem en de Van Halls was ontstaan. Daarbij 
speeldee voor Wezelaar, als voor veel van zijn collega's, dat 
zijnn afzijdige houding in de oorlog wel erg schril afstak 
tegenn het heldendom van de vijf in het verzet gesneuvelde 
collega'ss die daarmee postuum de Nederlandse beeld-
houwersgemeenschapp hadden opgezadeld met een ver-
plichtt odium van heldhaftigheid. Onder invloed van de 
lateree publicaties over het gedrag van de Nederlandse 
kunstenaarss tijdens de oorlog zou dit schuldgevoel zulke 

vormenn aannemen dat Wezelaar zelf zijn passieve opstel-
lingg als 'fout' ging interpreteren. Een en ander stond niet 
geheell  los van Wezelaars oude'ongemakkelijkheid'over 
zijnn financieel onafhankelijke positie die na zijn huwelijk 
mett Liesbeth Dobbelmann alleen nog maar was toegeno-
men.. Toen hij midden in de Koude Oorlog besloot een auto 
tee kopen sprak Wezelaar tegenover Andriessen zijn vrees 
uitt dat dit wel eens de ergernis van bepaalde collega's zou 
kunnenn wekken. Andriessen. het gepieker van zijn vriend 
enigszinss beu, antwoordde ter geruststelling: 'Ik geloof niet 
datt men zich ergert over dat onschuldige autootje van je, 
zóó'nn moordslee is 't nou ook niet.'5" Een andere politiek 
geladenn kwestie in 1951 was het 'conflict Stotijn' waarin 
Havermanss en Wezelaar tegenover elkaar kwamen te 
staan.. Havermans verweet Wezelaar dat de N KB twee uur 
nodigg had om tot een uitspraak te komen terwijl de bestu-
renn van de Bond van Beeldende Kunstenaars (BBK)en de 
Federatiee dat een stuk sneller hadden gedaan. Sondaar en 
Andriessenn staken Wezelaar een hart onder de riem. 
Vanuitt Parijs schreef Sondaar: 'Ik kan me zoo voorstellen 
datt die vervelende geschiedenis niet zonder meer aan je 
voorbijj  gaat. Jammer dat gedrijf van onze communisten 
vrienden.. Het verstoort de plezierige stemming zoo. 
Hopelijkk is alles nu weer bijgelegd; maar uitstekend om 
niett voor ze te buigen.' Andriessen kwam later in een brief 
nogg op de kwestie terug:'Ik heb me achteraf erover ver-
wonderdd dat je je zoozeer laat drukken door die kwestie 
mett Jan. Ik vind Jan best maar veel meer dan een praatjes-
makerr met een klein hartje zie ik nu ook weer niet in hem 
enn ik zou nooit intiem met hem worden. Ik zou toch 
oppassenn dat je door te veel piekerende zaak niet buiten 
proportiee gaat zien.'sS 

Eenn ernstiger bedreiging dan de politieke tegenstellingen 
vormdenn de artistieke meningsverschillen binnen de NKB, 
diee in de jaren dat Wezelaarde voorzittershamer zwaaide 
geheell  polariseerden. De tegenstelling abstract-fïguratief 
drongg als een virus binnen in alle activiteiten van de vereni-
ging,, of het nu de selectie voor een tentoonstelling betrof 
off  die voor de prijsvraag rond een opdracht. Achteraf 
bezienn doet de strijd tussen de abstracte en de figuratieve 
beeldhouwerss in de jaren vijfti g een beetje archaïsch en 
bijnaa amusant aan.™ Het handjevol betrokkenen dat nog in 
levenn is, herinnert zich liever het familiaire karakter van de 
NKBB dan haar deconfiture. Het archief spreekt echter boek-
delen.600 Waren er met individuele leden van de abstracte 
richtingg als Ittmann wel eerder conflicten gerezen die ook 
weerr bezworen werden, de echte crisis kondigde zich aan 
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opp de algemene ledenvergadering van 18 april 1953.6l 

Aanleidingg was de internationale prijsvraag-tentoonstel-
lingg The Unknown Political Prisoner die in maart en april inde 
Tatee Gallery in Londen te zien was geweest en waarde jury 
overduidelijkk zijn eenzijdige voorkeur voor de abstracte 
richtingg had getoond. Enkele oudere leden van de N K B 
vondenn dat een protest op zijn plaats was omdat de organi-
satiee de indruk had gewekt dat beide richtingen een kans 
maakten.. Daarmee was een verkeerde voorstelling van 
zakenn gewekt en hadden verschillende beeldhouwers hun 
tijdd verknoeid. Wertheim en Kaas kwamen lijnrecht te 
staann tegenover de jongere leden Couzijn en Koning die 
vondenn dat er niet alleen op vermoedens mocht worden 
afgegaann en dat er wel degelijk ook figuratieve inzendingen 
warenn bekroond. Dankzij pragmatisch ingrijpen van voor-
zitterr Wezelaar werd met algemene stemmen een motie 
aangenomenn waarin de N K B zich verplichtte haar leden 
inn de toekomst beter te zullen informeren over de te ver-
wachtenn integriteit en objectiviteit van jury's voor dit soort 
evenementen.. Een halfjaar later, op de algemene leden-
vergaderingg van 13 februari 1954, verscherpte de situatie 
zichh naar aanleiding van de aanstaande Keukenhof-
tentoonstellingg die de N KB in samenwerking met de 
Stichtingg Kunst en Gezin organiseerde. Omdat van de vijf 
niet-beeldhouwerss in de jury - onder wie Sandberg - er 
vierr welwillend stonden tegenover de richting die de voor-
zitterr 'kortheidshalve de abstracte wil noemen' had het 
bestuurr om het evenwicht te herstellen zelfvij f leden voor 
dezee jury genomineerd van wie er vier figuratief werkten 
-Andriessen,, Carasso, d'Hont en Grégroire-enéén tot 
dee abstracten gerekend kon worden, Willem Reijers. 
Verontwaardigdd over dit eigenmachtig handelen van het 
bestuurr stelden Couzijn, Ittmann, Kneulman, Stuivenberg 
enn Verhulst zich vervolgens tegenkandidaat. Voor het eerst 
ontsponn zich een discussie over kwaliteit versus richting 
waarinn Carasso en Kaas zich op het standpunt stelden dat 
alleenn de kwaliteit telde terwijl Couzijn en medestanders 
eenn vaste vertegenwoordiging van hun richting in alle 
jury'ss opeisten omdat figuratieven eenvoudigweg niet 
kondenn oordelen over het werk van de abstracten. Voor-
alsnogalsnog waren zij echter in de minderheid en bleef de door 
hethet bestuur voorgestelde afvaardiging geheel intact. Het 
volgendee agendapunt vormde de opmaat tot het ware 
conflictt waarmee deze bewogen vergadering eindigde. 
Dee Stichting Kunst en Gezin had het plan opgevat een ten-
toonstellingg te wijden aan geweigerde ontwerpen voor 
monumenten,, waarmee zou worden aangetoond dat 
opdrachtgeverss geregeld het oordeel van een jury negeer-

den.. Oudere leden als Havermans. Krop en Wezelaar zagen 
nietss in het plan omdat het niet alleen potentiële opdracht-
geverss onnodig tegen de haren in zou strijken maar tevens 
eenn vertekend en negatief beeld zou opleveren. Alle ont-
werpenn van een prijsvraag werden in de regel geëxposeerd 
enn volgens het Algemeen Nederlands Prijsvraagreglement 
hadd een opdrachtgever het volste recht om van het oordeel 
vann een jury af te wijken als deze hem slecht had geadvi-
seerd.. Deze argumenten werden door Couzijn, Ittmann, 
Koningg en Verhuist als commercieel en onartistiek afge-
daann waarop Radeckerhet compromisvoorstel deed het 
prijsvraagreglementt zo te wijzigen dat het oordeel van een 
juryy wel bindend zou worden. De bom die op die dag onder 
dee vergadertafel in café American tikte was die van het 
Nationaall  Monument voorde Koopvaardij in Rotterdam, 
eenn opdracht die de leden Carasso, Couzijn, Reijers en 
Roosenburgg in de jaren 1951-1953 op dramatische wijze uit 
elkaarr had gespeeld.62 Nadat in de eerste ronde Couzijn 
enn in de tweede Reijers door de jury tot winnaar was uitge-
roepen,, kreeg uiteindelijk Carasso de hoofdprijs omdat de 
opdrachtgeverr zijn oren Het hangen naar de stem des volks 
diee niets moest hebben van de abstracte ontwerpen. Het 
meestt gedupeerd was misschien wel Couzijn. Niet alleen 
moestt hij toezien hij zijn in eerste instantie winnende 
ontwerpp om louter technische redenen werd afgekeurd en 
vervolgenss ook nog eens verafschuwd door het publiek. 
Mett Reijers wrerd Couzijn door voorzitter Wezelaar op de 
vingerss getikt omdat zij op verzoek van de jury hun anoni-
miteitt hadden opgeheven nog voordat deze een uitspraak 
hadd gedaan. Als goede leden van de NKB hadden zij zich 
eerstt in verbinding met hun collega's moeten stellen. 
Alhoewell  Wezelaar hun actie vergoeilijkte door te refere-
renn aan hun onervarenheid en de grote spanning waarin 
zijj  ongetwijfeld hadden geleefd, was het voor Couzijn 
extraa pijnlij k omdat hij op dat moment zelf secretaris was 
vann de vereniging die hem nu een bekeuring gaf.6i Zonder 
datdat het Koopvaardijmonument ook maar één keer werd 
genoemd,, had het de vergadering van 13 februari 1954 
totaall  in zijn greep. In direct verband ermee stond namelijk 
eenn bezwaarschrift dat als klap op de vuurpijl nog aan 
dee orde werd gesteld. Met hun bezwaarschrift protes-
teerdenn Couzijn, Kneulman, Koning, Verhulst en niet-lid 
Guntenaarr tegen een recent artikel van Carasso in de 
KroniekKroniek van Kunst en Kuituur waarin deze het werk van 
Zadkinee uiterst kritisch had besproken.6^ Daarmee had 
Carassoo in de ogen van de bezwaarmakers artikel T van 
dee erecode van de N KB geschonden dat eindigde met de 
zin:: 'Een onderling goede verstandhouding bij de beeld-



houwerss zullen zij bevorderen, waarbij zij zieh zullen 
onthoudenn van al datgene, wat eer en goede naam van 
vakgenotenn zou kunnen schaden'. Wat zij nu precies be-
oogdenn met de indiening van dit bezwaar blijf t onduidelijk 
maarr dat een aantal leden het oorspronkelijke venijn 
erachterr doorzag blijkt onder andere uit een brief van 
Andriessenn aan Wezelaar aan de vooravond van de ver-
gadering.. Andriessen schreef:'Ik kom zaterdag ter vergade-
ring.. Bertus zit zijn wapenrusting op te poetsen. Het zal 
nodigg zijn hem wat in toom te houden, denk ik. Overigens 
moetenn die kerels op hun donder hebben.'6s In de discussie 
diee zich naar aanleiding van het bezwaarschrift ontspon, 
keerdee de meerderheid zich tegen de actie die niet alleen de 
vrijheidd van meningsuiting in het geding had gebracht 
maarr op ongegronde en misplaatste wijze een artikel uit de 
erecodee had aangehaald. Daarmee was een gevaarlijk pre-
cedentt geschapen. Volgens Braat zat Zadkine zelf er hele-
maall  niet mee en zou een geschreven reactie op Carasso's 
artikell  altijd geplaatst worden in de Kroniek van Kunsten 
Kuituur.. Carasso daagde zijn tegenstanders daartoe uit 
maarr bespeurde persoonlijke rancune van Couzijn achter 
dee actie waarbij Zadkine slechts een voorwendsel was 
geweest.. Carasso vond een felle medestander in Jaap Kaas 
diee een motie indiende waarmee hij soortgelijke acties in 
dee toekomst wilde voorkomen. Op voorstel van de voor-
zitterr werd alleen het eerste deel van de motie in stemming 
gebrachtt waarin slechts algemene uitspraken werden 
gedaann over de vrijheid van meningsuiting, het recht op 
repliekk en het gevaar van het willekeurig aanhalen uit de 
erecode.. Met 33 tegen 6 stemmen werd dit eerste gedeelte 
vann Kaas' motie aangenomen. Het tweede gedeelte waarin 
Couzijnn regelrecht werd verzocht als lid van de N K B te 
bedankenn 'daar hij de nodige collegialiteit mist' werd door 
Wezelaarr niet in stemming gebracht omdat hij peilde dat 
menn het niet nodig vond tot sancties over te gaan. Drie 
maandenn later, op de algemene ledenvergadering van 
88 mei 1954, maakte Wezelaar in een lange rede zijn aftreden 
alss voorzitter van de N K B bekend. Door het gebrek aan 
medewerkingg van de leden was het vrijwel onmogelijk 
omm aan deze vereniging leiding te geven. Er was een grote 
groep'goedwillenden,, [...] een inerte massa, die zich niets 
aantrektt van de verplichtingen, welke rusten op de Kring 
alss enige vertegenwoordiger van de Nederlandse beeld-
houwkunst'.. En er was een kleine groep 'ontevredenen. 
[...]]  voor het grootste deel, artistiek gesproken, moder-
nistischh georiënteerd, die zich bij alles te kort gedaan voelt. 
Dezee groep kent geen spelregels, laat staan collegialiteit 
]...]]  een oppositie-groep, die contacten onderhoudt, maar 

zichh nimmer op vergaderingen als zodanig presenteert en 
wensenn kenbaar maakt. Haar actie is voornamelijk onder-
grondss en bestaat in verdachtmakingen, achterklap en 
tegenwerkingg van het bestuur, f...] Zou deze groep zich in 
dee Kring aan de oppervlakte presenteren, haar wensen 
duidelijkk en loyaal kenbaar maken, dan zou hieraan onge-
twijfeldd door de overige leden worden voldaan, zolang die 
wensenn ook maar enigszins redelijk waren'. Het was 'lauw-
heidd enerzijds' en 'deloyaal gewroet anderzijds' in deze ver-
enigingg die hij niet meer wenste te besturen. In de discussie 
diee daarop volgde waren het Carasso en Couzijn die weer 
tegenoverr elkaar kwamen te staan. De eerste bespeurde een 
groeiende'neo-fascistischee mentaliteit'en bleef vasthou-
denn aan zijn stelregel dat alleen kwaliteit als maatstaf kon 
dienenn en dat de eventuele richting er niet toedeed. Couzijn 
onderschreeff  het democratisch beste) van de N KB maar 
moestt wel constateren dat zijn richting, die veel actiever 
was,, in de minderheid zou blijven zolang de NKB onderdak 
bleeff  bieden aan leden die eigenlijk niet voldeden aan de 
kwaliteitseis.. Her-ballotage van het werk van een aantal 
ouderee leden was voor Couzijn een optie om de vereniging 
kwalitatieff  te zuiveren. Voor Kaas was dit zo'n vertoon 
vann a-collegiaal gedrag dat hij ter plaatse zijn lidmaatschap 
opzegdee en 'bijna wenend' de vergadering verliet.66 

Ondankss de bemiddelingspogingen die Wezelaar nog 
ondernamm zou Kaas niet op zijn besluit terugkomen. Hij 
verweett het bestuur van de N K B tolerantie die onherroepe-
lijkk tot de ondergang van de vereniging zou leiden. Zover 
wass het in 1954 echter nog lang niet. Een reorganisaticcom-
missiee werd gekozen met Couzijn. d'Hont, Esser, Grégoire, 
Havermanss en Koning en op basis van hun adviezen leefde 
dee N KB nog enkele jaren voort in een sfeer van gewapende 
vrede.. Onder het voorzitterschap van Esser kon de NKB 
zichh in de komende jaren nog blijven presenteren als dé 
vertegenwoordigerr van de Nederlandse beeldhouwkunst 
enn stond zij open voor nieuwe leden als Tajiri, Carel Visser 
enn André Volten. Figuratieven en abstracten exposeerden 
gezamenlijkk op prestigieuze tentoonstellingen zoals 
SonsbeekSonsbeek '55 en Sonsbeek '58, het grote overzicht in 1957 in 
Museumm Boymans, en de presentaties in Brussel (1958) en 
Stuttgartt (1959). Aparte vermelding verdient de tentoon-
stellingg in Boymans in 1957 die werd opgevat als de tweede 
grotee wapen schouw van de N K B sinds de oprichting in 
1918.. De eerste had in 1941 plaatsgevonden in het Stedelijk 
enn was een eerbetoon geweest aan de overleden Mendes da 
Costa.. In Rotterdam werden de overleden Bolle, Hassoldt 
enn Radecker6^ herdacht en de opening werd verricht door 
Bronnerr die, in vervolg op zijn toespraak uit 1941. prinses 



Beatrixx en de overige genodigden kon geruststellen met 
dee verheugende mededeling: 'Nederland heeft weer een 
beeldhouwkunst'.. Zestig leden exposeerden meer dan 
driehonderdd werken die volgens het poldermodel-avant-
la-lettree dooreen jury naar keuze - er waren er vier! -
warenn gesanctioneerd. Carasso herinnerde er in de inlei-
dingg van de catalogus nog eens aan dat vijfti g jaargeleden 
'dezee beeldhouwkunst'nog vrijwel niet bestond. Hij ver-
volgde:: 'Beeldhouwers, zich bewust en verantwoordelijk 
voorr hun taak, ontbreken niet meer in Nederland. Een 
iederr heeft zijn eigen taak en ook het publiek heeft de 
zijne,, namelijk om diegenen aan te moedigen en met 
onderscheidd te kiezen, die uit zijn naam kunnen spreken. 
Dann zal men zien dat de beeldhouwkunst zich volledig 
zall  onplooien, dat de steden zullen gaan stralen. En dat is 
volstrektt geen onmogelijke droom.'68 

Wczelaarr was dan wel teruggetreden maar hij bleef 
betrokkenn als adviseur zodra er een keuze uit het werk 
vann buitenlandse collega's moest worden gemaakt. Het 
verstandshuwelijkk tussen de figuratieven en abstracten 
liepp rond i960 wel op zijn laatste benen. In dat jaar riep 
voorzitterr Mari Andnessen alle leden op naar de jaar-
vergaderingg te komen om over de toekomst van de NKB te 
beslissen.. In zijn brief stelde hij onomwonden dat de ver-
enigingg zich wellicht had overleefd 'temeer daar onder de 
ledenn weinig of geen saamhorigheidsgevoel bestaat mede 
doorr de scherpe tegenstellingen tussen dez.g. Figuratieven 
enn Abstracten.'69 

Wezelaarr zou lid van de N K B blijven maar leverde 
sindsdienn geen bijdrage van betekenis meer. Het was 
medee dankzij hem dat de tweespalt die de schilders al 
eerderr definitief had verdeeld - Cobra versus de Realisten -
dee beeldhouwers nog enige tijd bespaard is gebleven. Zo 
iss de prachtige sculpturale uitstalling van het in 1954 ge-
opendee Provinciehuis in Arnhem nog tot stand gekomen 
vanuitt het naarstig streven recht te doen aan beide hoofd-
stromingenn in de moderne Nederlandse beeldhouwkunst 
enn bleef het tot in de jaren zestig mogelijk om op tentoon-
stellingenn gezamenlijk naar buiten te treden. 

LeLe cirque Sandberg 

Dee vroegste vermelding van het vermaledijde woord 
'abstract'' in de archivalia van Wezelaar is in een brief van 
Eickhoffuitt 1936 waarin deze vanaf een schip onder de 
kustt van Kreta berichtte over zijn reis langs de landen rond 
dee Middellandse Zee. 'Partout sculpture - mon chèr Han! 
L'Orientt comme nous 1'avons rencontre a Istanbul ou 
Asiee mineure et surtout en Egypte c'est 1'abstrait! Avec les 

cretoiss et les myceaniens Part concrete commence.'-0 

Datt deze nieuwe richting in de kunst de beeldhouwers-
geestenn volop bezighield, bleek hierboven uit het verslag 
datdat Wezelaar in 1946 maakte van zijn bezoek aan het 
Kunstmuseumm van Basel. Hel beschadigde oppervlak van 
Rodinss gipsen L'Hommc qui marche had Wezelaar op de 
gedachtee gebracht dat dit zou kunnen wijzen op 'een 
onbewustt zoeken naar de abstracte vormT' Het zijn noti-
tiess die er op wijzen dat beeldhouwers als Wezelaar het 
nieuwee fenomeen, dat zich voor hen in de jaren dertig had 
aangediend,, aan het aftasten waren. Dat gebeurde met een 
zekerr ongemak, wat niet verwonderlijk is. Griekenland was 
nogg maar net herontdekt, een moderne, autonome beeld-
houwkunstt van eigen bodem beleefde zijn prille bloei en 
dann deed deze ontwikkeling zijn intrede, met zijn nadruk 
opp de vorm en negatie van de mens als bron van inspiratie! 

Eigenlijkk was de eerste confrontatie de tentoonstelling 
AbstracteAbstracte kunst in het Stedelijk in 1958geweest waarop in 
dee kringen van de Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kuituur 
zeerr afstandelijk was gereageerd.72 Een volgend moment 
inn deze geschiedenis was het protest van enkele beeld-
houwers,, onder wie Wezelaar, aan het adres van Sandberg 
naarr aanleiding van de tentoonstelling 13 Beeldhouwers uit 

ParijsParijs in het Stedelijk in 194S die zij te eenzijdig vonden. Een 
jaarr daarvoor hadden enkele jonge figuratieve schilders, 
generatiegenotenn van Couzijn en Esser, zich verenigd in De 
Realisten,, in reactie op de eenzijdige liefde van Sandberg 
voorr de Cobra-jongens."' Voor de beeldhouwers zou zich 
ietss gelijks aankondigen, maar het verschil met de schilders 
wass dat de gelederen van de N K B langer gesloten bleven 
-- tot en met Sonsbeek '66 werd nog gezamenlijk geëxpo-
seerdd - en dat ook de relatie met Sandberg goed bleef. 
Dee Cobra van de Nederlandse beeldhouwkunst werd de 
Groepp A'dam, in 1959 gevormd door Couzijn, Guntenaar, 
Kneulman,, Tajiri en Verhulst, vrijwel de gehele oppositie 
binnenn de N K B. Deze groep, die evenals Cobra zelf maar 
kortt bestond, vond aansluiting bij de experimentele en 
interdisciplinairee Liga Nieuw Beelden (1955-1968) die zich 
opsteldee als de ware erfgenaam van De Stijl.^ Gezamenlijk 
exposeerdenn de leden van de Groep A'dam en de beeld-
houwerss van de Liga, onder wie Baljeu en Constant, eind 
19599 op Beelden in het heden, een 'didaktische overzichts-
tentoonstellingg van nederlandse hedendaagse eksperi-
mentelee beeldhouwkunst' die op initiatief van de Liga en 
inn samenwerking met de Nederlandse Kunststichting van 
Hermann Swart in het Stedelijk plaatsvond."̂ Sandberg 
maaktee deel uit van het comité van aanbeveling en had 
geadviseerdd bij de samenstelling. 



Dee nadruk die Sandberg tijdens zijn directoraat (1945-1965) 
legdee op het tonen en aankopen van modernistische kunst 
wass ook bepalend voor zijn beleid ten aanzien van de 
beeldhouwkunst.. Toch kon dit nauwelijks tot verzet leiden 
bijj  de Nederlandse beeldhouwers omdat deze tenslotte zelf 
benieuwdd waren naarde ontwikkelingen in het buitenland. 
Eenn staaltje van die interesse werd gegeven door good old 

Leoo Braat die inn 1952 het vervolg op zijn tien jaareerder 
verschenenn Uit de werkplaatsen leverde met een bundel van 
-- wederom - zeven portretten van Nederlandse beeld-
houwers.. Had Braat in 1942 de gevestigde generatie van 
Kropp en Radeckeren die van de jongeren, met onder 
anderenn Andriessen en Wezelaar, aan het woord gelaten, 
nuu waren het Couzijn, Guntenaar, Kneulman, Koning, 
Reijers,, Schaller en Braat zelf die kond deden van de laatste 
ontwikkelingen.-6 6 

Gedurendee Sandbergs directoraat kregen Zadkine 
(1948).. Moore (1950,1961), Richier (1955.1959), jacobsen 
{1955,1960),, Lipchitz {1958), Tajiri (i960). Carel Visser 
(1960),, Couzijn (i960}, Reijers (1961}, Van der Gaag (1962), 
Wotrubaa (1962}, Laurens {1962) en Verhulst (1962) een-
manstentoonstellingenn en werd er in groepsverband aan-
dachtt besteed aan de jonge Franse (194S) en de Engelse 
beeldhouwkunstt (1951). Maar daar stonden wel 'traditio-
nele'tentoonstellingenn tegenover van Bronner (1948), 
Kogann {1953), Lehmbruck (1956). Krop (1956). Radecker 
(1956),, Rodin (1956) en Maillol (1962), terwijl ook het over-
zichtt van de moderne Belgische beeldhouwkunst - 10 

BelgischeBelgische beeldhouwers (1951) met onder anderen Minne, 
Leplaeenn Grard-geen aanleiding tot protest kon geven. 
Dee verstandhouding tussen Sandberg en de NKH was uit-
stekendd en het geringe aantal groepsexposities van de ver-
enigingg in het Stedelijk van Sandberg (i959-1962) wordt 
eerderr verklaard door de voorkeur die men had gekregen 
voorr de open lucht. Sandberg had onmiskenbaar een zwak 
voorr de Nederlandse beeldhouwers en hij heeft bij verschil-
lendee gelegenheden zijn sympathie getoond vooreigen-
zinnigee figuren als Bronner, Krop en Radecker. Toen erin 
19588 een portret van Sandbergs moeder moest worden 
vervaardigd,, wees hij Bertus Sondaaraan, de trouwste 
adeptt van Despiau in Nederland!--

Hett eerste contact tussen Wezelaar en Sandberg 
dateertt van het voorjaar 1959 toen zij beiden betrokken 
warenn bij de tentoonstelling Rondom Rodin. In november 
19433 bezocht Sandberg in het gezelschap van Röell 
Wezelaarss atelier in Laren en in de naoorlogse periode 
ontmoettenn zij elkaar vrij geregeld door hun gemeen-
schappelijkee lidmaatschap in tal van commissies. Dat er 

ookk van een zekere persoonlijke relatie sprake was. blijkt 
well  uit de hoffelijke felicitatiebriefjes die over en weer 
gingen.. Daarnaast voorzag Sandberg Wezelaar zo nu en 
dann van een schriftelijke aanbeveling als de beeldhouwer in 
hett buitenland een tentoonstelling buiten openingstijden 
wildee bezoeken. Gezien Sandbergs voorkeur voor de meer 
experimentele,, nco-expressionistische stromingen in de 
modernee beeldhouwkunst kan hij nauwelijks een groot 
liefhebberr van Wezelaars klassiekeen intimistische beeld-
houwkunstt zijn geweest maar Sandberg vroeg Wezelaar 
inn [956 wel vooreen project waarmee hij -meteen band-
recorder-gesprokenn documentatie wilde aanleggen voor 
hett Stedelijk van enkele belangrijke Nederlandse kunste-
naars.-^ ^ 

Eenn en ander mocht niet verhelpen dat rond i960 ook 
inn Wezelaars kringen Sandberg het symbool werd van de 
gevreesdee museale orde waarmee de Realisten ruim tien 
jaarr eerder- tevergeefs - de strijd hadden aangebonden. 
Ineenn brief uit 1961 spreekt Fischer van 'la hitte des 
"Sandbergistes""  contre 1'art "classique"', waarmee in ieder 
gevall  is aangetoond dat Sandbergs roem ook de Deense 
grenzenn was gepasseerd. In datzelfde jaar had hij namelijk 
inn het Deense Louisiana-museum een tentoonstelling over 
modernee kunst georganiseerd die door Fickhoff werd 
omschrevenn als 'Ie cirque Sandberg'.-'-' Sandberg stond op 
denn duur voor alles dat afbreuk deed aan de ernst en de 
waardigheidd van de eigen beeldhouwkunst. In 1961 schreef 
eenn vertwijfelde Bolhuis aan Wezelaar:'Dat Sandberg zich 
opp het ogenblik veroorloven kan om zo'n idioot toestel uit 
rijwielonderdelenn opgebouwd, vóór het museum te zetten, 
komtt niet in de eerste plaats doordat hij zich gedragen weet 
doorr de zgn. abstracte jongens. Die man met zijn duivelse 
intelligentiee zou heus zo stom niet zijn om zich aan zulke 
strohalmenn en ééndagsvliegen vast te klampen en zich daar 
uitsluitendd op [te] verlaten. Nee, in hoofdzaak doet hij dit 
omdatt wij [...J hem daartoe in de gelegenheid stellen. Hij 
maaktt gebruik van de omstandigheid dat wij van de kaart 
zijn,, eenvoudig "omdat er tóch niets anders van werkelijke 
betekeniss in ons kunstleven [te] doen is" van zijn helse 
standpuntt bekeken dus terecht.'8" Het begrip 'Sandberg' 
werdd synoniem met de term 'abstract' en de figuratieven 
voeldenn zich gekrenkt door het gebrek aan aandacht van 
diee bevlogen man met wie zij ooit kameraadschappelijk 
warenn geweest maar wiens troon zij niet meer konden 
benaderen. . 
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EenEen hoffelijk discours 

Inn 1954 werd Wezelaar gevraagd deel te nemen aan 
eenn door de kunstredactie van De Telegraaf georganiseerde 
openbaree discussie onder leiding van de directeur van de 
Rijksakademiee Nico Vroom waaraan naast Wezelaarde 
schilderss Frieda Hunziker, Wim Kersten, Jan Sluijters, 
Jann van Heel en deschilder-criücus KasperXiehaus deel-
namen.. Zij allen deelden, werd de lezer ter geruststelling 
verteld,, het inzicht dat het in de kunst ging om het bewaren 
vann een harmonisch evenwicht tussen de polen van 'de 
blindee drang naar het nieuwe' en 'een halsstarrige zucht tot 
behoudd van het bestaande'. De weerslag van 'de schermut-
selingen'' werd gepubliceerd in twee artikelen in de krant.8' 
'Dezerr dagen', aldus De Telegraaf 'schaarden zich in een 
derr zalen van Hotel Schiller zeven mensen rond een tafel, 
mensenn wier namen zijn alsgongslagen in de wereld der 
kunst.'' Gezamenlijk gingen ze de vraagstukken van de 
modernee kunst bespreken, want er was sprake van een 
groeiendee verwijdering tussen het publiek en de kunste-
naarr wiens werk niet meer verstaanbaar was. Voorstanders 
vann de non-figuratie in de kunst waren Hunziker en 
Kersten.. Van Heel en Sluijters namen tactvol een midden-
positiee in, terwijl Nichaus en Wezelaar ronduit sceptisch 
stondenn tegenover de denkbeelden van de 'modernen' 
zoalss ook zij hun collega's aanduidden. Wezelaar, die 
wass geïntroduceerd als een kunstenaar 'die het eeuwige 
probleemm van de beeldhouwer, het menselijk lichaam' 
trachttee op te lossen 'door de Grieken en hun nakome-
lingenn tot traditie te kiezen', stelde dat 'veel in de moderne 
kunstt een specialiseren is van elementen, die bijvoorbeeld 
dee oude meesters al bezaten. Die elementen worden gewel-
digg uitgebuit, hetgeen leidt tot een zeer karakteristieke, 
eigenaardigee vormgeving.' Maar die kunstenaars gingen 
daarr te ver in, was zijn overtuiging, en waren niet meer in 
staatt de ontroering over te brengen op de toeschouwer. 
All ee kunst week tot op zekere hoogte af van de werkelijk-
heidd 'maar dient dat afwijken zo absoluut te geschieden?', 
zoo vroeg hij zich af. 'Waarom streeft de moderne kunst 
juistt naar de irrealiteit?' De modernen hadden toch zeker 
ookk een boodschap en wilden niet louter esthetische kunst 
produceren?? De toeschouwer berei ken, daar ging het 
tenslottee om. Wanneer de modernen beweerden dat de 
toeschouwerr picturaal en plastisch niet gevoelig genoeg 
was,, dan geloofde Wezelaar eerder dat het probleem bij 
dee kunstenaars zelf lag: zij waren te ver gegaan en er viel 
eenvoudigwegg niets meerte zien. Kersten, opgevoerd als 
'eenn van de meest militante (en welbespraakte) verdedigers 
derr moderne kunst', antwoordde dat de relatie met de 

omringendee wereld inderdaad van doorslaggevend belang 
was.. In de moderne kunstwaas er echter een element bijge-
komen,, namelijk de inspiratie die in het geheel niet meer 
werdd geput uit de werkelijkheid maar zuiver het innerlijke 
wildee verbeelden waarmee men de sector van de non-
figuratievee kunst was binnengetreden. 'Kan een modern 
kunstwerkk dat in zijn vorm de natuur als voorbeeld heeft 
losgelaten,, dat louter uit gevoel is geschapen, op de toe-
schouwerr die gevoelens overdragen', was de kernvraag van 
dee discussie. Volgens Kersten, die daarin werd bijgevallen 
doorr Hunziker en Van Heel, was dat zeer goed mogelijk 
omdatt de abstracten 'hun emoties [konden] opheffen tot 
hett vlak der algemene verstaanbaarheid met behulp van 
hett symbool, het teken'. Zij vonden Sluijters, Niehaus, 
Vroomm en Wezelaar tegenover zich die meenden dat het 
tekenn - de arabesk waarop Bronner zo had gehamerd in 
zijnn onderwijs-alleen verstaanbaar zou zijn als het te 
herleidenn was 'tot iets dat wij kennen of ervaren hebben'. 
Niehauss vroeg aan Kersten of hijzelf nooit 'een gevoel van 
ontoereikendheid'' bij zo'n abstract schilderij kreeg en 
Vroomm sprak de vrees uit dat abstracte kunst wellicht 
nuttigg was voor de psychiater maar dat het gewone publiek 
err een boekje bij nodig had. Het is dan ook opmerkelijk dat 
Vroomm met genoegen concludeerde dat ze een heel eind 
warenn gekomen in de discussie.'We zijn het eens geworden 
overr de eeuwige lijn en over het onvermijdelijke experi-
mentt dat [...] in onze dagen meer op straat komt. Nu is er 
eenn groep die zich bedient van een geheimtaal, zo geheim 
datt niemand die begrijpt en een groep welker taal iedereen 
vann tevoren kent', concludeerde Vroom. Niehaus voegde 
err aan toe dat een kunstenaar zich niet moest bekommeren 
omm het begrip van zijn kunst door het publiek en Van Heel 
verzuchttee dat we niet alles moesten willen begrijpen, 
dee arme Telegraaf-lczcr in nog grotere verwarring achter-
latend. . 

Vijfjaarr later schetste Wezelaar zijn ervaring als lid van de 
eindexamencommissiee Tekenen M.O. in een brief aan de 
Leidsee kunsthistoricus Hans van de Waal die voorzitter 
vann de commissie was.82 Wezelaar wees Van de Waal op de 
gevarenn van de grote nadruk op de abstracte richting in het 
tekenonderwijs.. 'Ofschoon ik', aldus Wezelaar, 'gaarne het 
onmiskenbaree nut en het belang van het experiment erken, 
achtt ik het overwicht dat deze richting thans in de kunst-
wereldd bezig is zich toe te eigenen, zeer gevaarlijk. Wellicht 
inn het bijzonder in onderwijszaken. Wat precies het doel is 
vann het tekenonderwijs en de kunstopleiding aan middel-
barebare scholen weet ik niet, maar het is zeker géén opleiding 



voorr kunstenaars. In ieder geval zullen inzicht in kunst, 
ookk (maarniet vooral) moderne kunst, naast ontwikkeling 
vann de smaak en de fantasie een rol spelen. Het gewone 
tekenenn naar de natuur zal echter, althans naar mijn inzicht 
vann primair belang blijven. Ten slotte moet het mij van het 
hart,, en dit vooral is de aanleiding geweest tot dit schrijven, 
datt ik mij zeer weinig gelukkig heb gevoeld in de zaal waar 
dee producten van het ruimtelijk vormen waren opgesteld. 
Watt is er eigenlijk nieuw aan het "ruimtelijk vormen"? 
Iss niet steeds door alle tijden heen. alle plastiek en alle 
architectuurr ruimtelijk vormen geweest? Men zal zeggen, 
jaa maar dit gaat om de essentie, om de idee. Maar is niet 
steedss het doel van de kunst geweest de idee te concreti-
seren?? Waarschuwt niet reeds Cézanne tegen de "esprit 
litterature""  die de schilder zo dikwijl s van zijn ware weg 
doett afwijken: i'étude concrete de la nature". Ik heb 
oprechtt getracht mijzelf van het nut van een dergelijke 
werkwijzee te overtuigen en heb in de cijferlijst geprobeerd 
hethet beste naar voren te halen. Maar het was haast onmoge-
lijk .. Er waren in het geheel geen normen en nauwelijks 
vergelijkingsmogelijkhedenn door de vrijheid in de keuze 
derr materialen en formaten, door de opgave vooral. Het 
vage,, het toevallige, knutselachtige deed me zeer onprettig 
aan.. Er waren uitzonderingen, maar in de meeste gevallen 
wrass er kennelijk gestreefd naar een oppervlakkig decoratie! 
effect,, dat vaak het niveau "voor bruiloften en partijen" 
niett te boven kwam. Alleen, hoe het anders moet weet ik 
niet,, misschien gewoner, minder spectaculair.' 

InternationaleInternationale solidariteit 

Dee opkomst van de abstracte kunst werd een hot item 

inn het contact dat Wezelaar met zijn kunstenaarsvrienden 
onderhield.. De term 'abstract' was al gevallen in Fischers 
artikell  over het gebeeldhouwde portret dat hij eind 1936, 
opp verzoek van Wezelaar, schreef voor de Kroniek van 

HcdcndaagscheHcdcndaagsche Kunst en Kuituur. De opening van zijn oor-

spronkelijkee Franse tekst luidde: 'Unc sculpture portrait 
estt une chose abstraite, plastique et dynamique, qui est une 
oeuvree d'art en elle mêmeet en même temps une étude 
psychologiqueduu modèle. L'artdu sculpteurcstdereunir 
cess deux pour qu'ils faissent une chose indivisible ou plutot 
dee les créer ensemble.'̂ Twaalf jaar later kwam het begrip 
weerr ter sprake toen Wezelaar aan Fischer verslag deed 
vann de tentoonstelling 11 Beeldhouwers uit Parijs. 'Quand on 
acceptee cette limitation de 1'art abstrait', schreef Wezelaar, 
'c'estt une exposition interessante et pour certains tres 
representative.. Tous les sculpteurs d'Amsterdam ctaient 
auu vernissage et les ceuvres étaient tres discutées. Hier on 

avaitt la visite de Germaine Richier qui était accompagné 
d'unami.unn écrivain. Il nous a fait remarqué tres courtroi-
sementt que nous autres sculpteurs nous avons Ie dröle 
d'habitudee de dire d'une sculpture qui on déteste, et cela 
avecc une expression de la plus grande repugnance: c'est 
dee la litterature! Nous étions tous amuse par cette remar-
qué.',S44 De weerzin die de figuratieve beeldhouwers 
koesterdenn tegen het naturalisme, waarvan ze eventueel 
betichtt zouden kunnen worden, grensde volgens deze 
Fransee schrijver aan koketterie. 

Inn de Deense kunstwereld was in de jaren vijfti g dezelf-
dee strijd ontbrand maar Fischer leed daar minder onder 
dann zijn jongere collega Eickhoff. 'Les tout jeunes ici tra-
vaillentt par la forme', schreef Fischer in 1953, 'comme vous 
ett moi, nous dévenons des réactionaires mais je crois c'est 
unn passage, qui peut ètre pourra régénérer la sculpture.'^ 

Eickhofff  was in 1955 hoogleraar geworden aan de academie 
vann Kopenhagen waar hij tot 1972 met collega Mogens 
Roggildd de afdeling Beeldhouwkunst zou bestieren. In 
eenn brief uit 1958 herinnerde hij aan Despiau, hun oude 
leermeester,, over wie niet meer werd geschreven of gespro-
ken.. 'Le destin de nos autres?',, vroeg Eickhoff zich af. Zijn 
leerlingenn informeerden naar Despiau of het iemand uit 
eenn ver verleden was. Dankzij diezelfde leerlingen had 
Eickhofff  wel interesse in de abstracte kunst gekregen maar 
wass het niet zodat je eerst de realiteit moestieren kennen 
omm tot abstractie te geraken? Toen men aan SachaCuitry 
omm nieuws had gevraagd, had deze geantwoord: 'Molière!' 
Eickhofff  zou hebben geantwoord: Griekenland, want er 
wass niets moderners dan dat.S6 

Naarr aanleiding van de tentoonstelling van Deense 
kunstt in i960 inde Rijksakademie sprak Fischer de vrees 
uitt dat het zou worden opgevat als 'une sorte de manifesta-
tionn pour 1'art naturaliste. une brique dans la defense con-
tree Tart abstrait et je ressent de la peine devant le fait, que de 
cee point de vue elle n'était pas reussie.' Fischer wist uit erva-
ringg hoeveel moeite hel kostte om aandacht te krijgen voor 
hett werk van buitenlandse kunstenaars. 'Mais je craint que 
c'estt pourunegrande partie la lutte des "Sandbergistes" 
contree 1'art "classique" qui se manifeste. C'est idiot. On ne 
peutt pas dire: Nous seules avons raisons. Mais tant pis. Il 
n'yy pas autre chose a faire que de suivre son chemin et faire 
lee mieux possible. Mais eet état des choses est terrible et je 
suiss navré quand je pense comment nous avons joui de 
notree séjours, comme nous sommes heureux d'avoir pu 
montrerr a nos camerades, ce que nous faisons'.tS" Even 
daarvoorr had Eickhoff geschreven overeen studiedag op 
dee academie waar studenten en kunstenaars hadden gedis-



cussieerdd over de abstracte kunst. 'I.es abstraits om parlé 
tress bien et d'une fac,on tres intelligente', aldus een bijna 
verrastee Eickhoff maar hij was niet bij het souper gebleven 
omdatt hij niet wist waarover te praten met deze lieden. 
'Lee plus grand orateur des abstraits avait dis: "Nous ne nous 
intéressonss du tout de la qualité des ceuvres." Après ccla 
quee dire?' Boven Eickhoffs schrijftafel hing een tekst uit de 
korann waar hij met plezier naar keek zonder zich te bekom-
merenn om de inhoud. Hij had wel degelijk begrip voor hun 
fascinatiee van het teken maar ergerde zich aan hun opstel-
ling.. 'J'ai beau gronder "les abstrait". S'il avait question de 
cederr une place pour eux, mais non! Pourcuxil n'existe 
que'Tartt abstrait", et on combat. [...] lis sont tres sur d'eux 
mêmee et tres intelligents mais pour mois sans cceurs.'88 

Inn een briefje waarin de Zwitserse beeldhouwer 
Hubacherr Wezelaar bedankte voor het toesturen van de 
cataloguss Sonsbeek '66 meldde hij dat het in Zwitserland 
hetzelfdee liedje was. 'C'est partout le même cas, les moder-
ness d'hier dénient des modernes d'avant hier!'8g Maar 
Hubacherr was niet pessimistisch gestemd en stelde in 1969: 
'Consentt bien que 1'art figuratif n'a pas fini son jeu, peut-
êtree il a reculé pour micuxsauter. [...] L'Art contemporain 
lachee sa proie pour 1'ombre abstraite!'(;iü 

Inn 1966, iets eerder dan op de Rijksakademie in 
Amsterdam,, brandde de strijd los op de academie van 
Kopenhagenn en het waren in eerste instantie de architec-
tuurstudentenn die voor onrust hadden gezorgd. Eickhoff 
bevondd zich in een weinig benijdenswaardige positie en 
dee oorzaak laat zich raden. 'Il a beaucoup des difiicultés 
avecl'académiee pour le moment. Les abstraits contre les 
figuratives',figuratives', schreef Gerda Eickhoff. Het probleem zat 'm 
inn de leerlingen - 'lis aimera plus des abstraits' - en ze 
verzuchtte:: 'Je le crois un beau jour tous cela avec des 
abstraitss c'est un passage.'9I 

Inn Gronningen, de Deense kunstenaarsvereniging 
waarvann de Eickhoffs al vijfendertig jaar lid waren, had 
Eickhofff  in 1968 met veel moeite een retrospectief van de 
eerderr dat jaar overleden Fischer weten door te drukken. 
Gerdaa Eickhoff vulde aan: 'Naturellement c'est sont les 
abstraitss qui dirige et prends les plus grande places, je les 
connaiss pas, ilsne me dit même pas bonjour."Je crois que 
c'estt presque moins grave que chez vous', schreef Eickhoff 
diee ook nog even refereerde aan 'le pauvre Esser' die niet 
mett zijn studenten maar met een anti-Rijksakademie-
coalitiee van collega's de strijd moest aanbinden.92 Wat met 
Esser-'Pauvree Esser, lui qui est un professeur magnifique 
ett pauvre Vroom avec son cceur maladc' - was gebeurd 

zouu op de Kopenhaagse academie niet zo gauw geschie-
den,, voorspelde Eickhoff begin 1969 ten onrechte, zoals 
kortt daarop zou blijken. Enkele weken later meldde zijn 
vrouww namelijk dat studenten van de afdelingen Archi-
tectuurr en Schilderkunst de academie hadden bezet maar 
datt Eickhoffs leerlingen daartegen hadden geprotesteerd. 
Overr de hele wereld werd gedemonstreerd en zelfs de 
beeldhouwerr Robert Jacobsen - 'il est tres abstrait' - had 
zijnn academieklas in München moeten sluiten.̂  'Tous sa 
piree en pirc chez nous avec les abstraits', schreef Gerda 
Eickhofff  in 1970. Ze vond dat de figuratieven in Dene-
markenn er nog slechter voorstonden dan in Nederland. 
Eickhofff  kreeg alleen nog maar kleine opdrachtjes. 'Pas des 
commandes,, pas des portraits et a 1'academie il est entre 
touss les abstraits. [...] Maintenant Gottfrcdn'a pasun seul 
amiami avec qu'il peut montré son travail'. Op de academie 
werdd hij zelfs genegeerd door de schilders! Eickhoff zelf 
schreeff  dat in zijn afwezigheid - hij had in het ziekenhuis 
gelegenn - de academie was gereorganiseerd en dat de ver-
schillendee afdelingen waren gefuseerd tot één afdeling 
waarr de schilders domineerden. Collega Boggild had 
gecapituleerdd en zo ook de leerlingen die de afdeling 
Beeldhouwkunstt hadden vertegenwoordigd in de opper-
machtigee medezeggenschapsraad. Gerda Eickhoff was blij 
datdat haar man over twee jaar met emeritaat zou gaan. 'Alors 
less abstraits peuvent venir le faire mieux. Gottfred est un 
peuu comme Mari [Andriessen], il trouve que son temps 
estt fini.'Zij  zette haar man nog wel tot werken aan maar 
hijj  miste de collega's om mee te praten. 'Vous êtes quand 
mêmee un groupe et des amis', besloot ze haar sombere 
br ieftt Aan de vooravond van zijn afscheid van de acade-
miee berichtte Gerda Eickhoff eind 1971 over de depressieve 
toestandd waarin haar man nog steeds verkeerde. 'Je déteste 
quandd il restedans sa chaise et me dit: "J'ai fini" . A vraidirc 
notree temps n'est pas facile. Tous est abstrait ici.'1^ 

HenHen internationale georganiseerde beweging 

'Vann John [Radecker] kreeg ik een aardige brief', 
schreeff  Oepts in 1953 aan Wczelaar. 'Hij gaat naar Spanje 
enn heeft last van de abstracten'.q(> Oepts, die afwisselend 
inn Parijs en Saint-Tropez werkte maar ook in Nederland 
exposeerde,, had grote moeite met de ontwikkelingen in de 
kunstt en constateerde dat het net zich internationaal sloot. 
Hijj  verwonderde zich over de macht en organisatiegraad 
vann de nieuwe orde, had aanvankelijk - evenals Fischer-
well  enig geloof in de zuiverende werking van de abstracte 
kunstt maar kwam al gauw tot de conclusie dat iedereen 
maarr zijn eigen weg moest gaan. 



'Watt de beeldhouwers betreft', schreef Oepts naar aanlei-
dingg van de Salon de Mai in 1954. 'het is een samenspel van 
massa'ss en gaten waar geen touw aan vast te knopen is, 
plastischh graphische vondsten inde ruimte. [...] Dit alles 
iss ten slotte misschien noodig om uit een routine te komen 
enn er is altijd iets uit te leeren en het kan misschien een 
basiss vormen voor een nieuwe figuratieve kunst die er toch 
zall  moeten komen. En toch voel ik vaag tegelijkertijd dat 
hethet toch ook niet uit die hoek zal komen.' i r Na een bezoek 
inn 1957 aan een Parijse kunsthandelaar'die erg lijdt aan 
abstractee kunst' berichtte Oepts dat deze alle literatuur 
kochtt die er maar was. '[PJrachtuitgaven op het duurste 
papierr met allemaal gekleurde reproducties [en] dan voel je 
hoee 'n intense markt en organisatie die beweging achter 
zichh heeft. Enfin je voelt dat daartegen voorlopig niets te 
doenn is, het is een machtig facet geworden van de handel 
gebaseerdd op een vorm van creatie die een snelle productie 
mogelijkk maakt. [...] Het is als in de architectuur en de 
"meubelkunst""  door de hoge kosten van behoorlijk hand-
werkk komt men meer en meer tot een toepassen van 
"gee pre fabric eerde" elementen die dan ten slotte de "stijl" 
gaann bepalen. [...] Iedere kunstenaar moet nu maar zien 
aann welke zijde hij blijft . Economisch (minimum) onaf-
hankelijkk zijn en voor zijn eigen plezier werken.'c-,s 

Volgenss Oepts waren er onmiskenbaar kwaliteiten te 
ontdekkenn in het werk van de modernen, maar wat ermee 
tee doen? 'Het blijf t voor mij vaststaan', schreef hij in 1960, 
'datt er iets kan zijn (komen) van "dezen tijd" waarin het 
geëxperimenteervann de besten verwerkt kan worden. 
Maarr we zitten een beetje vervreemd en eenzaam in die 
kunstkermiss van het oogenblik waardoor het geconcen-
treerdd blijven en het door blijven zetten een Don Quichotte 
gevoell  geeft.'In een latere brief uit hetzelfde jaar gaf hij blijk 
vann twijfel over zijn eigen verrichtingen,'Het terug zijn in 
Parijss zou gepland moeten gaan met een nieuw "tanken" 
enn aanmoediging van wat er opnieuw gepresteerd werd. 
Watt kan ik het betreuren niet meer die vreugde te beleven 
vann indertijd wat er dan van uitging van de "cracks". En dan 
komtt vanzelfde twijfel bij mezelf niet mee op te hebben 
kunnenn leven met de nieuwe tijd? Ondertussen is het geen 
geslotenn boek voor me wat er zoo geproduceerd wordt en 
kann ik wat de schilderkunst betreft bij de besten heel goed 
zienn waar de kwaliteiten zitten maar het geeft niet die "tril -
ling""  of die bevrediging wat b.v. een goede Matisse of een 
Bonnardd gaf maar dat was dan ook waarschijnlijk net "dat" 
watt niet meer mag. Dat is dan de moeilijke positie waar we 
inn staan. We kunnen nu eenmaal niet verloochenen wat 
voorr ons de bestaansreden was van onze inzet.'99 Oepts 

bleeff  zich het hoofd breken over de kwestie waarbij zijn 
theoretischee bespiegelingen worden gerelativeerd door 
zijnn Amsterdamse dialect. 'In verband met de bekende 
tegenstrijdigee of eenzijdige tendens in de kunst', schreef 
Oeptss in 1961 aan Wezelaar, 'had ik het een en ander willen 
schrijvenn enoin dat duidelijk te maken gebruikte ik para-
lellenn tussen jouen ik en ineens vond ik dat een beetje 
"gênant".. Het was nl. niet mijn bedoeling mij op hetzelfde 
niveauu te stellen als jij maar ik meende in ons hardnekkig 
voll  willen houden iets gemeenschappelijks te zien. We 
zijnn geen van beiden "academist" maar proberen, van 
waarr wij indertijd vanuit gingen, toch een levende kunst 
tee maken ondanks de overheersende pressie van het ons 
omringende.. Ik weet wel dat "het is moeilijker" geen argu-
mentt is om "kunst" te maken maar toch. Zoodra de figura-
tievenn er even naast zijn dan is dat direct door iedereen te 
zienn terwijl die anderen ... Ik denk b.v, aan de "figuratieve" 
Giacometti.. Hij kan rustig z'n figuren nog tien centimeter 
langerr uittrekken en het blijf t even "goed". Maar probeer 
jijj  eens hetzelfde en je zit direct van alle kanten scheef. En 
zooo is het bij mij ook een beetje. Een "audace" moet verant-
woordd kunnen zijn, een beteekenis hebben.'Iüü 

Inn 1966 schreef Oepts dat het werken langzamerhand 
eenn calvaire werd maar dat er licht gloorde aan de horizon. 
'Hett is wel erg moeilijk zoo tegen dat steeds agressiever 
wordendee nihilisme aan te werken maar ja het moet toch. 
Gelukkigg komt er langzamerhand wat meer verzet zelfs in 
dee kranten', waarmee hij doelde op de felle kritiek op de 
Biënnalee in Venetië van dat jaar.'10' Oepts verzuchtte dat hij 
zoveell  mogelijk in zijn schulp kroop en 'ondanks alles en 
tegenn alles' zijn liedje probeerde uit te zingen. Herwaren de 
Dadaïstenn geweest die voor het eerst de zaak de nek hadden 
willenn omdraaien, 'de eerste pogingen om al wat ons lief 
wass en positief te ridiculiseren en te "demystificeren" en 
wratt nu een populaire en algemene tendens is geworden en 
hett waren juist die bovengenoemde jongelui uit de burger-
klassee die daar het meest (en ook nu nog) in betrokken 
waren.. Iets wat ik steeds niet begrepen heb en wat natuur-
lijkk allerlei oorzaken heeft.'lü: Degewezen volksjongen en 
modernistt Oepts voelde zich in een hoek geschopt. 'Ons 
enigee houvast', zo hield hij Wezelaar in 1976 voor, 'is "au 
fond""  af te gaan op dat schokje wat we voelen als de boel 
"sluit".. Dat kan niemand ons afnemen en dat is de eenige 
waardemeter.'' In zijn laatste brief waarin de abstracte 
kunstt ter sprake komt, sprak Oepts de hoop uit 'dat we 
volkomenn vrij zijn en dat niets meer ons kann deeren en dat 
wee tenslotte gelijk hebben gehad ons niet door een helse 
modee van streek te hebben laten brengen.'IOi 
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OnzeOnze deplorabele toestand 

Alss een van de meest oorspronkelijke talenten uit de 
Bronner-schooll  werd de sensitieve, wereldvreemde Gerrit 
Bolhuiss gekoesterd door oudere collega's als Andriessen. 
Sondaarr en Wezelaar die hem steunden als hij weer eens 
inn de problemen was geraakt bij de uitvoering van een 
opdracht.. Hun steun werd mede gevoed door een zeker 
collectieff  schuldgevoel ten aanzien van Bolhuis die, als 
lectorr op de Rijksakademie. was gepasseerd door Bronner 
toenn deze in 194"7 zijn opvolger moest aanwijzen. Men had 
begripp voor Bronners beslissing want Bolhuis miste nu 
eenmaall  overduidelijk didactische kwaliteiten, maar men 
zatt er wel mee in zijn maag. De directe aanleiding van 
Bolhuis'' hieronder breeduit geciteerd schrijven was de 
tegenslagg die hij in 1961 ondervond bij zijn oorlogsmonu-
mentt voor de Weteringschans in Amsterdam, in de volks-
mondd de 'keeper' genoemd. Eerst 'verhakte' Bolhuis de 
steen,, waarna Andriessen en Wezelaar bij burgemeester 
Vann Hall wisten te bepleiten dat het beeld alsnog in brons 
konn worden uitgevoerd, hetgeen, zoals hieronder zal blij-
ken,, ook geen onverdeeld succes werd. Het drama van 
dezee opdracht greep Bolhuis aan om zijn hoeders en 'geest-
verwantee collega's' Andriessen, Sondaar en Wezelaar op 
tee roepen gezamenlijk de Nederlandse beeldhouwkunst 
uitt het slop te halen. Anders dan Eickhoff. Fischer of Oepts 
klaagdee Bolhuis zijn nood bij Wezelaar slechts éénmaal, 
maarr de wij ze waarop is zo symbolisch voor de penibele 
positiee waarin deze kunstenaars rond i960 verkeerden, 
datt hei uitgebreide weergave verdient. 

'Ikk kan niet langer vóór me houden dat ik iets te zeggen 
heb',, opende Bolhuis.'Het gaat over onze deplorabele toe-
stand,, onze nood, twijfel in de toekomst, pessimisme of 
hocc je het maar noemen wilt . [...] Het probleem waar het 
overgaat,, hebben we allen in dezelfde mate. Hoogstens sta 
ikzelff  als model, om een extra-afschuwelijk voorbeeld te 
kunnenn geven, dus om het probleem zo scherp mogelijk te 
stellen.. Het ging niet meer, ik kon niets meer, ik voelde me 
aann het eind van alles. Tot dan toe had ik althans één zorg 
vann veel beeldhouwers, het maken van een goede bewape-
ningg in een beeld, niet gekend. Daar had ik al vroeg een 
behoorlijkee opvatting over gekregen en practisch nooit 
moeitee met mijn constructie gehad. Maar in de tijd waar-
overr ik nu spreek! Het dreunde de hele dag bij me van de 
bonkenn klei die op de grond donderden. Mijn atelier werd 
zoo overzichtelijk dat ik tot de positieve conclusie kwam dat 
hethet niet in de eerste plaats om een kwestie van beeldhouw-
kunstt ging, maar dat deze situatie het gevolg was van een 

gebrekk aan iets, dat daar min of meer los van staat. De 
vraagg of een beeld misschien een snippertje zus of zo had 
moetenn zijn om voor deze tijd nog net door de beugel te 
kunnen,, was hierbij van geen belang. De armzalige 
bedenkinkjess waar we op het ogenblik mee zanikken, 
wordenn alleen maar ingegeven door een ziekelijke twijfel. 
Alss we weer vrijuit leven, worden alle gedachten aan 
zulkee kleinigheden eenvoudig overstraald door dat leven. 
Hetzelfdee zullen jullie, evenals ik, ook wel ettelijke keren 
gedachtt hebben ten opzichte van je eigen werk, maar ikzelf 
moestt er voor in de diepste diepte gezeten hebben om op 
diee overweging plotseling een veel scherper kijk te krijgen. 
[...]]  Al die zwakte van ons, twijfel enz., wijst op niets 
anderss dan op een verkeerde levensinstelling, [... ] WTat wij 
werkelijkk nodig hebben is een hernieuwde bewustwording, 
eenn levende overtuiging en een gezond geloof in de voor-
uitgang,, maar die zekerheden kunnen alleen wijzelf ons 
geven.. Daar is alle mogelijkheid toe, we hebben die moge-
lijkhedenn zelf in ons, zó voor het gebruik gereed. [...] We 
zullenn tot het inzicht moeten komen dat wijzelfde macht 
hebbenn om de dingen ten goede te doen keren, en dat het 
duss óók aan ons gelegen heeft dat het een tijdlang zo mise-
rabell  ging. Het is nodig dit bij ons uitgangspunt te consta-
teren,, we staan daardoor des te sterker en kunnen dan 
tegenn een stootje in gevallen dat de uiteindelijke omstan-
dighedenn ons al te zeer tegen zitten; dat zal voorlopig nog 
well  eens voorkomen. [...] We hebben allen het gevoel dat 
wee voor een barrière staan die doorbroken moet worden. 
Diee barrière stellen we ons voor als iets dat zich buiten ons-
zelff  bevindt, maar het overgrote deel ervan ligt binnen ons. 
Inn onze verbijstering onderscheidden we dat niet en had-
denn dus ook geen juiste indruk van de situatie. Wc hebben 
daardoorr de waanzinnige voorstelling gekregen van de 
moeilijkhedenn die ons in de weg liggen. Maar zo erg is het 
beslistt niet. Als we er ons gezamenlijk voor inspannen om 
dee hindernissen op te ruimen, moet binnen drie jaar het 
resultaatt daarvan in ons werk te zien zijn. Al zou dit alleen 
maarr betekenen dat we dan weer dingen maken waar we 
mett een fiere overtuiging achter staan en die ons daardoor 
watt meer gevoel van voldoening kunnen geven. Aan ons 
talentt of bekwaamheid voor de beeldhouwkunst zelf ligt 
hett niet. [...] Het zou het hoogtepunt van mijn leven 
kunnenn worden als ik het hierover met julli e eens onder 
genoeglijkee kout mocht hebben, en je onmisbare sympa-
thiee zou ontvangen. [...] In mijn eentje bereik ik weinig 
ofniets.'104 4 



Datt avondje over de toekomst van de beeldhouwkunst 
volgdee spoedig maar leidde allerminst tot de oplossing 
vann het probleem zoals Bolhuis dat binnen drie jaar voor 
mogelijkk had gehouden. Andriessen bleek de grote spel-
brekerr te zijn, wat hem op een vermanende brief van 
Bolhuiss kwam te staan waarvan een afschrift naar de 
anderee aanwezigen werd gestuurd.'het leek er zelfs op', 
schreeff  Bolhuis, 'datje [AndriessenJ bewust de onder-
werpenn ontweek die ons toch zo na aan het hart liggen, 
behorenn te liggen. Je meende je bijdrage aan de vooruit-
gangg geleverd te hebben door het geloof van de vaderen 
aff  te zweren "en verder basta". [... ] Ronduit gezegd, sinds 
enigee dagen heb ik sterk het vermoeden dat jij onbewust je 
ziell  aan die duivel verkocht hebt, en dat je met valse goden 
hoereert.. [...] Jij metje klinkende naam en eclatante per-
soonlijkheidd zou ons daar verschrikkelijk mee remmen. 
Hett gaat om ons aller opleving. Zonder jouw volle deel-
namee aan de strijd, zie ik in ons streven niet veel meer dan 
hethet bewegen vaneen ongeboren kind. Tenzij we je bij ons 
beginpuntt openlijk op de zwarte lijst konden plaatsen of 
jee levend verbranden; maar wie zou zo'n engel willen 
missen!'10'' ' 

Welkee oplossing Bolhuis in gedachten had om de figu-
ratievee beeldhouwkunst uit het slop te trekken vermeldt 
dee historie niet, maar na deze emotionele eruptie van 
strijdvaardigheidd vervolgde hij zijn weg mismoedig in 
hett isolement van zijn atelier, werkend aan de opdrachten 
waarvoorr commissieleden als Esseren Wezclaarzich 
blevenn inzetten. 

FeestendeFeestende figuratieven 

Opp 25 november 1961 vierde Wezelaar zijn zestigste 
verjaardagg met een groot feest op zijn atelier. Uitgenodigd 
warenn beeldhouwers uit vier generaties: ouderen als 
Bronner,, Jacobs van den Hof en Krop; generatiegenoten 
alss Andriessen, Bolhuis, Braat, Carasso, Heil, Leeser, 
Vann Pallandt, Reieher, Rueter, Sondaar, Stauthamer en 
Wcrtheim;; jongere collega's als Esser, Van Beek, Grégoire, 
d'Hont,, Hund, Steenbergen en Zweerus; en jongeren als 
Aukeenn RenzcHettema, jonk, Mulderen Van der Pant. Er 
warenn schilders als Maks, Sjollema, Oepts, Van der Spoel. 
Terr Veer en Horn, er was familie en er waren andere geno-
digdenn alsRadeckers dochter Anneke met haar echtgenoot 
Tomm Banting, Greet ten Holte, Jan Engelman, de gevreesde 
criticuss J.M. Prangc en de directeur van de Rijksakademie 
Nicoo Vroom. Andriessen die inn het Haarlems Dagblad de 
zestigstee verjaardag van zijn collega had herdacht, veront-
schuldigdee zich ineen brief voor de lengte van zijn stukje 

alss volgt.'Dat ik geen uitvoeriger stuk schreef komt ie 
omdatt ik weet dat je bescheiden bent, 2e omdat ik 't zo 
moeilijkk zou vinden. Misschien is deze volgorde niet goed. 
Hett feest vond ik prachtig, een van deaardigste, zo niett het 
aardigstee feest dat ik meemaakte. Zo leuk ook met al die 
beeldhouwerss en beeldhouwersvrouwen.'106 Lies Leeser 
bedanktee mede namens haar man en schreef; 'Het deed me 
denkenn aan de goede tijd in en na de oorlog, toen de beeld-
houwerss zoo collegiaal met elkaar verbonden waren, en er 
eigenlijkk nooit een sfeer was van ijverzucht en concurrentie 
enn intrige. Het wras er op die avond van jullie, ineens weer; 
all  het goede en het vriendelijke en het elkaar-apprecieercn. 
Enn dat was zeer hartverwarmend.'10"- Oepts schreef naar 
aanleidingg van het feest aan Liesbeth Wezelaar: 'En laat 
Hann zich niet vergissen. Al dezen blijken van belangstelling 
voorr zoo'n feest zijn maar niet zoo mondaine plichten 
geweestt maar het bewijs dat Han z'n persoonlijkheid iets 
beteekentt waar we in deze tijd zoo'n behoefte aan heb-
ben.'1088 In een brief aan Fischer deed Wezelaar zelfverslag 
vann het feest. 'Le moment Ie plus solonnel était quand 
Marii  Andriessen m'a offert le cadeau collectif des sculp-
teurs.. Il a fait c,a avee un discours. Le cadeau était une 
statuettee Chinoise époque Tang que 1'antiquaire [Vecht] a 
donnéé pour un prix abordable parceque c'étatit pour moi. 
C'étaitt emballée dans une petite caisse en bois quasi trésor 
chinoiss avec des scelles rouges, une pièce de monnaie 
chinoiss et décoré par madame Esser. Ensuite Bronner, qui 
auraa Soans lemois prochain,afait un discours solonnel 
etbienn refléchi, tres flatteux pour moi [...]. Après Esser a 
faitt encore un discours trèsgentil et tout le monde était 
d'accordd que 1'atmosfère était cordiale et rappelait les 
tempss toute de suite après la guerre. [...] Personnen'était 
pasivreetill  n'y paseudes discussions, f...] J'avais invite 
unsculpteurquii  travailleabstrait [Zweerus], Il m'a dit: 
"Estt ce que tu crois les abstraits ont des fêtes pareils? Je nc 
croiss pas".'IÜ9 

VoorgoedVoorgoed in de aap gelogeerd 

Inn 1953 beklaagde Andriessen zich er bij Wezelaar 
overr dat Couzijn, met wie hij in een project moest samen-
werken,, moeilijk bereikbaar was. 'Mocht Bill zóó abstract 
gewordenn zijn dat hij nergens meer aanwezig kan zijn 
dann moet er een ander aangewezen worden', aldus 
Andriessen.. En over een opdracht voor Groningen waar 
menn 'niet bang is voor abstract', zoals de voorzitter van 
dee plaatselijke commissie had geschreven, becommentari-
eerdee Andriessen: 'Heel moedig'.110 Uit de eerder geciteerde 
brieff  van Bolhuis werd al duidelijk dat Andriessen zich 



rondd i960 min of meer had geschikt in het lot van de figu-
ratieven.. Tot actie opgeroepen door Wezelaar in 1965 
antwoorddee hij: Tk kan me niet voorstellen dat wij met z'n 
drieënn of vieren iets zouden kunnen beginnen tegen een 
bewegingg die over de hele wereld gaat. Wat mij betreft, ik 
beschouww mijzelf als afgedaan. Ik werk voor mijn eigen 
plezierenn om het geld te verdienen dat ik nodig heb. Ik 
vondd het verder voor niemand van enig belang. De comités 
begrijpenn er toch niets van en de voorbijgangers kan 't niets 
schelen.. Maar ik amuseer me best en als ik iets afgeleverd 
hebb kan 't me verder ook niet meer schelen want er is dan 
tochh niets meer aan te doen. [...] Ik wil 't met mijn beschei-
denn krachten zogoed mogelijk doen. Verder ben ik mach-
teloos.'"1 1 

Desalnietteminn bleef de term 'abstract' terugkeren 
inn de brieven die hij aan Wezelaar schreef. Zoals in het 
hoogstt vermakelijke verslag van de wereldreis die hij in 
19688 maakte met zijn vrouw Nettie. 'We kwamen laat aan 
inn New York', zo berichtte Andricssen, 'omdat we laat ver-
trokkenn zijn. We hadden met de knappe stewardess afge-
sprokenn dat ze ons de volgende dag door New York zou 
piloteren.. Ze was "dol op abstracte kunst" maar ook de 
"figuratieven""  kon ze waarderen, "zelfs Rodin", hi, hi. ha, 
ha,, ho, ho! [...] Het "museum of Modern Art" is net zoiets 
alss 't Stedelijk maar wel ook Rodin en Maillol en ik zag er 
eenn caryatide van Modigliani waarvan geen kaart te krijgen 
wass omdat er nooit kaarten zijn van dingen die ik erg mooi 
vind.. Maar ik werd verder niet warm ervan en dacht weer, 
watt ik altijd denk - dat we voorlopig of definitief in de aap 
gelogeerdd zijn.' In Mexico City bezochten zeeën particu-
lieree collectie etnografische kunst van een uitgeweken 
Duitsee jood die ook in Amsterdam had gewoond: 'Die man 
hadd honderden, nee duizenden beelden en vooral beeldjes. 
Ikk heb er geen lelijke bij gezien maar wel prachtige en 
veell  menselijker dan de tempelplastieken en ik zag er een 
Mailloll  van 500 jaar voor Christus en Marini'sen Picasso's 
enn Lipchitz en Moores alles van vóór Christus geboorte 
maarr dan veel mooier dan de modernen. [...] Ik was bij een 
beeldhouwerr Cueto [...]. Ze ontvingen ons erg aardig, aten 
bijj  hem, de kamer vol beeldjes, abstract, erg verschillend 
vann kwaliteit. Later zijn we met 'm in de auto naar een beeld 
gaann kijken hier op een plein van hem. ook abstract maar 
ergg goed. [...] Ik zei tegen hem: ik zou zo graag anders gaan 
werken,, zou 't nog kunnen, ben ik niet te oud? "Tot vijf 
minutenn voor je dood kun je nog veranderen," zei-ie. Is er 
niett iets van hem in 't Stedelijk Museum?'11-

PolyurethaanPolyurethaan en baardige kerels 

Inn het najaar van 1968 zette Wezelaar zich actiefin voor 
hett behoud van de Rijksakademie die onder de leiding van 
Vroomm en met een hooglerarencorps bestaande uit geest-
verwantenn als Esser, Grégoire. Hund en Otto B. de Kat door 
eenn groot aantal kunstenaars en kunstambtenaren werd 
gezienn als een bolwerk van conservatisme waarbij het 
werkenn naarde natuur gelijkstond aan academisme.1^ Olie 
opp het vuur vormden de reorganisatieplannen die Vroom 
inn juni 1968 had ontvouwd en die zelfs een versterking van 
dee oude machtspositie van de Rijks inhielden. Zo was er 
eenn nieuwe afdeling bedacht waar toekomstige museum-
directeuren,, criticii  en culturele ambtenaren zouden 
wordenn opgeleid! Vroom wilde een front vormen tegen 
dee gevestigde orde van de moderne kunst, maar hiermee 
overspeeldee hij zijn hand. In reactie op zijn plannen stuur-
denn 27 Nederlandse kunstenaars-onder wie Couzijn, 
Visserr en Volten -op 23 september 1968 een open brief 
aann minister Klompé waarin ze aandrongen op de verban-
ningg van het negentiende-eeuwse onderwijs uit de Rijks-
akademie,, gevolgd door een schrijven van de B B K met een-
zelfdee strekking."•* De 'Aktiegroep Rijksakademie'werd 
gevormdd door meer dan zestig kunstenaars uit het hele 
landd en de jacht was geopend. De opening van het acade
mischee jaar op de Rijks op 17 oktober 1968 werd een sym
bolischee slag in de langdurige strijd tussen de abstracten 
enn de figuratieven. De actievoerders hadden de hand weten 
tee leggen op de redevoering die Vroom zou uitspreken en 
lazenn deze luidkeels mee terwijl een naast het spreekge
stoeltee opgesteld koffertje golven polyurethaan braakte 
diee een bloemstuk verzwolgen. Het ludieke karakter van de 
actiee ontaardde in een grimmige sfeer waarin Vroom een 
goedd heenkomen moest zoeken maar Esser het gepeupel 
trotseerdee door in het openbaar zijn docentschap voor de 
duurr van een maand ter beschikking te stellen aan iemand 
diee meende het beter te kunnen doen. ]an Jacobs, een'echte 
ijzerman'uitt de school van Volten, nam de handschoen 
op.. Hij zou niet gaan lesgeven maar vooral praten met de 
studenten.. 'Ik wil tot een gesprek komen om samen aan het 
werkk te kunnen gaan', zo deelde Jacobs aan Het Parool mee. 
Naa een maand praten kropen de leerlingen weer opgelucht 
achterr hun boetseerbok en over het experiment werd ver
derr gezwegen.1 ̂  Geërgerd door de acties van de kunste
naars,, stelde Wezelaar op zijn beurt ook een open brief aan 
dee minister op die hij aan een aantal collega's rondstuurde 
terr ondertekening. Andricssen zette grote vraagtekens bij 
dee actie. Zo vond hij het onzin dat hoogleraren voor het 
levenn benoemd werden en was hij er van overtuigd 'dat 



dee grote meesters van Autun, Chartres,Vezelay niet naar 
dee natuur gewerkt hebben. Overigens vind ik dat de moge-
lijkheidd naar model te werken moet blijven bestaan. De 
helee wereld is in een toestand van evolutie en revolutie en 
hethet is of men daar achter die grote deur van de academie 
niett van horen wil. Maar dat kan niet. Ik denk ook aan 
diee commissie die rapport aan de minister zal moeten uit-
brengen.. Zij moeten niet de indruk hebben dat wij de ogen 
willenn sluiten voor wat er allemaal gebeurt. Ik vrees dat ik 
overr alles veel pessimistischer ben dan jij . [...] Ik kan 'took 
niett begrijpen maar ik ben ervan overtuigd dat dit alles niet 
maarr schreeuwerigheid van baardige kerels is maar dat er 
werkelijkk een "umwertung aller Werte" aan de gang is, dat 
dee basis waarop wij leefden en leven is aangetast - niet 
doorr deze jongelui - maar van binnenuitgehold en nu een 
gemakkelijkee prooi voor deze jongens. Ik geloof ook niet in 
dee voortzetting van tradities.'"6 Als mede-oprichter van 
Atelierss '63 deelde Andriessen de kritiek van Couzijn, Jonk, 
I.atasterenn Mulder op hun oude leerschool. Toch schaarde 
Andriessenn zich uiteindelijk onder de zesentwintig onder-
tekenaarss van Wezelaars brief- onder wie Berserik, Braat, 
Vann Pallandt en Verwey-dieop 24 november 1968 naar 
ministerr Klompé werd gestuurd. Daarin pleitten zij voor 
handhavingg van het academische onderwijs met zijn 
natuurstudie,, overdracht van vakkennis en bewustmaking 
vann de essentiële waarden van de kunst van vroeger en nu. 
Wezelaariaanss is de volgende passage in de brief: 'Dit [de 
waardee van het academische onderwijs] geldt niet alleen 
voorr de figuratieve kunstenaars maar ook voor velen die 
dee weg naar de non-figuratieve kunst inslaan. Veelal zijn in 
eenn kunstwerk figuratieve en non-figuratieve elementen 
versmolten.'' Pijnlijk getroffen werd Wezelaar door de open 
brieff  van de N KB aan Klompé van 12 december 1968 waarin 
ookk zijn vereniging de zijde koos van deputschisten. In 
dee ogen van onder anderen Bert de Laaf, Renze Hettema, 
Mariuss van Beek, Theo Mulder en Ek van Zanten concen-
treerdee de problematiek zich niet zozeer rond de vraag of 
dee natuurstudie wel of niet essentieel was. Het was het 
gebrekk aan openheid, het starre benoemingsbeleid en de 
ondemocratischee organisatie waardoor de Rijksakademie 
wass verworden tot een 'bijna dood instituut'. In zijn reactie 
aann de NKB stelde Wezelaar zich ronduit op voor de docen-
tenn Beeldhouwkunst - Esser, Grégoire en Hund-dic nu in 
hett openbaar werden afgevallen door een aantal oud-leer-
Ungen.. Wezelaar brak een lans vooreen vorm van acade-
mischh onderwijs waarin aandacht zou worden besteed aan 
beidee richtingen in de kunst en hij drong aan op wederzijds 
respect.. Uitvoerig citeerde hij uit 'het laatste boek van 

Henryy Moore [...) een man die. neem ik aan. ook voor vele 
jongerenn nog wel enig gezag heeft', In de aangehaalde pas-
sagess bejubelde Moore zijn academische leerschool en de 
studiee naarde natuur en uitte hij kritiek op de decoratieve 
uitwassenn van depurenon-figuratie. Het bestuur van de 
NN KB nam kennis van Wezelaars schrijven en daar bleef het 
verderr bij in het hete najaar van 1968. 

Inn de deconfiture van de oude Rijksakademie deed zich 
dee situatie voor dat het niet de studenten waren die hun 
bevoorrechtee positie aan de kaak stelden maar een gelegen-
heidsalliantiee van buitenstaanders die handelden in een 
mixx van oprechte vernieuwingsdrift, hartgrondige aversie 
tegenn de oude elite en pure jaloezie. Een dag nadat Vroom 
wass verdreven door het piepschuim van de BBK, stuurden 
zeventigg leerlingen van de Rijks hu» open brief aan Klompé 
waarinn zij zich distantieerden van de acties."7'Wrczelaar 
wass extra gemotiveerd in zijn strijd voor de Rijks door zijn 
nauwee vriendschap met Esser. In de jaren dat de verhou-
dingg met Andriessen complexer werd, niet in het minst 
doorr diens groeiende fatalisme, vond Wezelaar in Esser 
niett alleen een collega die hij bewonderde maar tevens 
eenn fel medestander in de strijd voor de eeuwige waarden 
vann hun discipline. Symbolisch in dat opzicht was hun 
gezamenlijkee studiereis door Egypte in 1965, de bakermat 
vann de westerse beeldhouwkunst waar Esser zijn oudere 
collegaa op gedegen wijze gidste. Met Marius van Beek en 
Piett Esser was Wezelaar in t9?6 betrokken bij de organisatie 
vann een tentoonstelling van figuratieve beeldhouwkunst 
inn Slot Zeist dat tevens een eresaluutwasaan de kort daar-
voorr overleden Bolhuis. De kritiek op deze tentoonstelling 
wass niet mals en Esser schreef vanuit zijn Franse huis aan 
Wezelaar:: 'Af en toe komt er een brief uit Holland met een 
krantenknipsell  over Zeist waar ik even triest van word 
maarr dat gaat weer gauw over.'"8 

Nieuwee Beeldhouwkunst vaarwel 

Bovenstaandd relaas is gezien vanuit het persoonlijke 
domeinn van één kunstenaar die na de oorlog barstte van de 
energiee en het idealisme om het vóór de oorlog geleerde 
volopp in de praktijk te gaan brengen. Mede dankzij 
Wezclaarss naarstig streven naar uitwisseling en openheid 
werdd de Nederlandse beeldhouwkunst verder meegesleurd 
inn de internationale ontwikkelingen en was er al snel geen 
houdenn meer aan voor kwaliteits- en stijlbewakers als een 
voormaligee vakvereniging als de NKB, Nadat de zaken goed 
warenn geregeld was er tijd om over het artistieke aspect 
mett elkaar in de clinch te gaan. Het artistieke veld verdeelde 
zichh onherroepelijk in een conservatieve (de figuratieven) 



enn een progressieve (de abstracter!) helft. Op basis van de 
traditionelee solidariteit van de beeldhouwers en een colle-
gialee interesse van de conservatieven voor de modernen 
blevenn de gelederen der beeldhouwers langer gesloten dan 
bijj  de schilders het geval was geweest. Nadat de abstracten 
dee overwinning hadden behaald was het echter snel gedaan 
mett de maatschappelijke positievan de figuratieven, een 
ontwikkelingg die zich gelijktijdig ook in andere westerse 
landenn aftekende en gelijke tred hield met de algemene 
deconfituree van de gevestigde orde in de jaren zestig. De 
figuratievenfiguratieven werden onzeker door deze ontwikkelingen 
terwijll  de abstracten juist stellig waren in hun leer. Bij de 
eerstenn leidde het verlies aan macht en aandacht tot een 
monkelendee terugtocht of juist een weerbare opstelling, 
maarr onverzoenlijk bleven de partijen tegenover elkaar 
staan.. Met de opkomst van de conceptuele kunst in de 
jarenn zeventig belandden de abstracten en figuratieven 
ongewildd in hetzelfde kamp, want ook de 'ijzervlecbters' 

behoordenn nu tot de vieux maitres, tot de ambachtslieden, 
enn eigenlijk zijn zij de laatste der mohikanen van de 
Nieuwee Beeldhouwkunst die was opgekomen in het laatste 
decenniumm van de negentiende eeuw. Het academische 
onderwijss met zijn natuurstudie bleef ondertussen tot 
diepp in de jaren tachtig nog tientallen min of meer begaafde 
beeldhouwerss afleveren. Deze omvangrijke oogst heeft 
zichh niet gegroepeerd tot één te onderscheiden beweging 
maarr werkt individueel voort en leeft ten dele van de sinds 
enigee jaren wreer opgeleefde handel in figuratieve plastiek 
diee zich afspeelt in tal van laaggedrempelde galeries en 
lommerijkee beeldentuinen. Als beschaafde underground-

stromingg staat zij geheel losvan de officiële figuratieve 
beeldhouwkunstt die in de jaren tachtig is opgekomen en 
diee de verworvenheden van de conceptuele kunst combi-
neertt met een uiterlijke naturalistische en autonome vorm 
vann beeldhouwkunst,'Iy 




