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Dee zuivere plastiek 

Bloeii  van Wezelaars loopbaan als beeldhouwer van het monumentale 

beeldd in het openbaar, de feitelijke en stilistische geschiedenissen van 

dee grote opdrachten, de wisselende ontvangst die Wezelaar in deze 

naoorlogsee periode ten deel viel en de vriendschap die hij in deze jaren 

onderhieldd met zijn evenknie in de monumentale beeldhouwkunst, 

Marii  Andriessen 

Wczelaarr werkt aan De Zorg 
(occ 143). atelier Prinseneiland. 
circaa I9Ï;Ï 



Inn deeerstc vijfentwintig jaar na de oorlog wasHan 
Wezelaarr in Nederland, na Mari Andricssen, de mecst-
gevraagdee beeldhouwer van monumentale, autonome 
plastiekk in het openbaar. Over dit nieuwe fenomeen in de 
Nederlandsee kunst hielden de critici niet op te betogen dat 
err nauwelijks beeldhouwers waren die dit soort opdrach-
tenn aankonden. De Nieuwe Beeldhouwkunst was nog maar 
zoo jong en spoorde dat uitventen van het grote gebaar wel 
mett de eeuwenoude traditie van realisme en intimiteit in de 
Nederlandsee kunst, zo bleven critici als Engelman, Prange 
enn Redekerzich tot tegen het einde van de jaren vijfti g 
afvragen.11 Andriessen en Wezelaar werden al snel herkend 
alss dé kunstenaars van een eigen, moderne en monumen-
talee beeldhouwkunst, waarbij de eerste de favoriete vertol-
kerr was van het oorlogsmonument en Wczclaar die van 
hethet 'seculiere' standbeeld dat, in het kielzog van de oorlogs-
monumenten,, een must werd inde woonwijkenen op de 
bedrijfsterreinenn van de wederopbouw. Gedurende zo'n 
dertigg jaar was Han Wezelaar een echte opdrachtenbecld-
houwerr en zijn hoge atelier op het Prinseneiland raakte 
steedss voller met talloze half- en eindfabrikatcn in klei en 
gips.22 'De "opdracht" ligt Wezelaar wel', schreef de aanko-
mendee kunsthistoricus Eddy dejongh in 1956.'Hij wordt 
err niet doorgedrukt zoals dat bij anderen wel het geval is. 
"Wijj  beeldhouwers zijn nu ingeschakeld in de maatschap-
pij" ,, zegt hij. "Dat heeft iets gezonds. Geheel voor tentoon-
stellingenn werken leidt gemakkelijk tot allerlei aan de kunst 
vijandigee doeleinden en tot het nastreven van persoonlijke 
ijdelheden"." " 

Alss realist pur sang voelde Wezelaar echter weinig voor 
hethet grote gebaar. Tegen een opdrachtgever sprak hij in 1954 
dann ook de hoop uit dat de opgave niet een allegorische of 
symbolischee figuur zou betreffen maar 'iets uit het werke-
lijkee hedendaagse leven. Meer en meer heb ik gemerkt dat 
hett oude mij niet ligt, al breng ik na lang ploeteren wel iets 
acceptabelss voor de dag'.4 'Dat staande naakt daar is een 
opdrachtt van de A.N.W.B. in Den Haag', vertelde Wezelaar 
inn 1963 aan een journalist.'Het komt midden in een ronde 
hall  te staan. Ik moest een beeld maken, dat de verwonde-
ringg van het reizen uitdrukt. Je kan natuurlijk een meisje 
makenn met een koffer en ski's, maar dan ben je nog niet 
aann de verwondering.''' 

Wezelaarss voorkeur voor de uitbeelding van histori-
schee figuren was overigens geen waarborg voor een routi-
neuss verloop van dit soort opdrachten. De veertien grote 
opdrachtenn die hij tussen 1946 en 1975 uitvoerde, kostten 
hemm minimaal twee, maximaal elf jaar! Onderwerpen 
uitt zijn directe omgeving zoals zijn vrouw, model voor 

dee Zittende vrouw (oc i36.afb. p. 155) uit 1953, De zorg (oc 143, 
afb.pp.. 173,179) uit 1954 en dt Liggende vrouw (oc 204, afb. 
p.. 199) uit 1972, stelden hem in staat in betrekkelijk korte 
tijdd een goed resultaat af te leveren, maar projecten als de 
JohannesJohannes de Doper {oc 190. afb. p. 180) voor Roosendaal uit 
19677 en de Rembrandt (oc 197, afb. p. 184) voor Amsterdam 
uitt 1969 eindigden minder glansrijk terwijl hij er alles had 
uitgeperst. . 

Tochh was het niet zozeer de allegorische verbeelding 
diee hem parten speelde alswel de nagestreefde, complete 
synthesee van de plastische vorm en de geestelijke inhoud, 
eenn opgave die steeds hogere eisen aan hem ging stellen 
naarmatee de non-figuratieve beeldhouwkunst terrein won 
enn hij onzekerder werd over zijn eigen beginselen. '"Het 
onderwerpp is zeer belangrijk in de kunst, je moet het res-
pecteren'",, vertelde Wezelaar nog in 1956 aan Dejongh. 
"'Dee pure realisten tot wie ik behoor staan met eerbied 
tegenoverr hun onderwerp. Ik wil mijn object geen geweld 
aandoenn maar ik wil het evenmin zonder meer kopieren. 
Datt zou te eenvoudig zijn. Wat ik steeds probeer is een 
plastischee oplossing te vinden voor hetgeen mij in de ver-
schijningg der dingen treft en ontroert. Ik tracht de ziel der 
dingenn bloot te leggen, maar op een plastisch harmonische 
wijze.. Dat dwingt mij tot zoeken en graven en veel schetsen 
makenn in klei en gips want ik kan het niet zo maar in één 
keer.. Je hebt van die mensen die vinden alles ineens.'" 
Wezelaar,, vervolgde Dejongh,'heeft nimmer geëxperi-
menteerdd met abstracties, al bestaat er, zoals hij zegt, geen 
kunstt zonder een element van abstractie. Hij vindt "dat wat 
jee met je ogen ziet heel veel is" en "de mens nog steeds zeer 
belangwekkendd en mysterieus".'6 Twee jaar later vertelde 
Wezelaarr aan journalist Herman Hofhuizcndat hij zeker 
geenn 'abstractcn-vreter' was, alleen al omdat 'elk kunst-
werkk een grote mate van abstractie eigen is'. Wezelaar 
geloofdee dat de abstracten 'één kant van de waarheid' had-
den,, maar hij zag niet in waarom men daarmee genoegen 
zouu nemen, waarom men niet naar de gehele waarheid 
zouu streven zoals al duizenden jaren het geval was geweest. 
Doorr de abstractie tot het absolute te verheffen boekte men 
wellichtt esthetische winst maar dat ging ten koste van de 
anderee dingen die er nu juist toededen." In een interview 
uitt 1963 herhaalde Wczclaar nog eens dat het bij 'de zoge-
naamdee non-figuratieven'uitsluitend om de plastische 
werkingg ging. Al ging zijn liefde niet uit naar'deze uitin-
gen',, a priori van de hand wijzen deed hij ze niet. Maar, zo 
concludeerdee hij:'In de meeste gevallen vind ik de figura-
tievee kunst completer'.8 Wezelaar bleef trouw aan de 
artistiekee benadering die hij zich eigen had gemaakt in 



zijnn Parijsc jaren en die hem bovendien paste als mens. De 
combinatiee van zijn natuurlijke aanleg voor een weliswaar 
veristischee maar intieme kunst en zijn hardnekkig streven 
naarr een complete eenheid van abstracte plastiek en inhou-
delijkee zeggingskracht, leidde ertoe dat het pad dat hij in 
J94ÓÓ insloeg met zijn reeks monumentale opdrachten niet 
overr rozen zou gaan. 

Hett beeld dat van Wezelaar zelf oprijst in deze periode, 
iss dat van de ambachtelijke kunstenaar die met weinig om-
haall  van woorden, weloverwogen en helder zijn artistiek 
strevenn schetste. Een bescheiden man die zich geen oordeel 
aanmatt over het werk van anderen, vlijti g voortging in zijn 
werkplaatsenn daar vooral met rust gelaten wilde worden. 
Journalistenn noemden hem 'geen gepolijst causeur' of 
'geenn handig commentator' en men liet niet na Wezelaars 
tegenzinn tegen publiciteit te benadrukken. Zelf droeg hij 
actieff  bij aan deze beeldvorming door zijn woordgebruik 
waarinn bijvoorbeeld de problematiek van het autonome 
beeldd was teruggebracht tot 'het oprichten van een ding in 
dee ruimte'. In 1961 werd Wezelaar door zijn beste vriend, 
Marii  Andriessen, zelfs getypeerd als 'taai, volhardend en 
trouw'.. Het zijn allemaal kwalificaties die erop wijzen dat 
Wezelaarss aanvankelijke Latijnse gezindheid, zijn ambi-
tieuzee opstelling die nog 20 welbespraakt naar voren 
kwamm in het interview met Braat in 1942, hadden plaats-
gemaaktt voor wezenlijk Hollandse kwaliteiten als oor-
spronkelijkheidd en nuchterheid waarmee collega's als Krop 
enn Radecker vóór de oorlog het ideaaltype van de vader-
landsee beeldhouwer hadden neergezet. Die terugkeer naar 
dee eigen identiteit kenmerkte ook de ontwikkeling van 
Wezelaarss naoorlogse werk dat in stilistisch opzicht vrijer 
werdenn waarin meer ruimte kwam voor emotionele 
betrokkenheidd met het onderwerp. Zijn belangrijkste 
voorbeeldd daarbij was in eerste instantie de monumentale 
maarr impressionistische beeldhouwkunst van Andriessen 
voorr wie Rodin en Wouters belangrijker waren geweest 
dann Mailiol en Despiau. Na Andriessen kwamen Bronner 
enn Bolhuis wier oorspronkelijke en introverte plastiek 
ongetwijfeldd van invloed is geweest op Wezelaars naoor-
logsee ontwikkeling, op de verhollandsing van zijn oeuvre. 

Naarmatee de opdrachten groter werden en de proble-
matiekk complexer, kostte het Wezelaar steeds meer moeite 
omm vorm en inhoud gelijke tred te doen houden. De plotse-
lingg sterk afnemende waardering voor zijn monumentale 
werkk in de pers in de late jaren zestig vormde daarbij 
eenn demotiverende factor.9 Na zijn opdracht voor het 
TurfgraversmonumentTurfgraversmonument (oc 227, afb. p. 205) dat in 1975 in 
Hoogeveenn werd onthuld, gooide W'ezelaar de handdoek 

dann ook in de ring om zich in zijn laatste jaren geheel te 
concentrerenn op kleinplastiek die - misschien wel in 
reactiee op het geweld van het opdrachten werk - soms 
minusculee vormen aannam. Tegelijkertijd ging hij, evenals 
inn zijn Parijse Gvünderjahre, weer naar model tekenen, een 
activiteitt die mede bijdroeg aan het regeneratieproces van 
dee enigszins gedemoraliseerde kunstenaar zoals zich dat 
inn de jaren zeventig in de intimiteit van huize Wezelaar 
voltrok.. Zijn belangrijkste inspiratiebron was ook in die 
laatstee periode zijn echtgenote Liesbeth die hem in morele 
enn praktische zin altijd volledig had gesteund en daarbij 
haarr eigen ambities als beeldhouwster grotendeels opzij 
hadd gezet. 

Koppen,Koppen, borstbeelden en kleinplastiek 

Dee naoorlogse opdrachtenstroom kwam op gang met 
enkelee portretten van hoogwaardigheidsbekleders. Het 
warenn opdrachten die Wezelaar dankte aan zijn vóór de 
oorlogoorlog opgebouwde reputatie als portrettist uit de school 
vann Despiau.i0 Tussen 1946 en 1950 vervaardigde Wezelaar 
portrettenn van Jan Six van Hillegom (oc 115). directeur 
vann de Amstelbrouwerij, Willem de Vlugt (oc 116), voor-
maligg burgemeester van Amsterdam, vakbondsleider 
Henrii  Polak (oc 118, aft. p. 142), schilder Leo Gestel (oc 125, 
afb.. p. 143), monumentenzorger jan Kalf (oc 130, afb. p. 142) 
enn de Leidse jurist EduardMeijers (oc 131, afb. p. 142). Voor 
dee portretten van de overleden De Vlugt, Polaken Gestel 
werktee Wezelaar naar oude foto's en tekeningen, maar de 
anderee geportretteerden hebben geregeld plaatsgenomen 
opp de draaischijf in het Amsterdamse atelier. Ter aanvulling 
liett Wezelaar Ad Windig en Cas Oorthuys portretfoto's 
makenn die dienden als geheugensteun bij het werk tussen 
dee zittingen door. Vanaf 1950 namen de werkzaamheden 
voorr het monumentale werk zo toe dat Wezelaar alleen 
zoo nu en dan nog weleens de tijd vond om te werken aan 
eenn portret, waarvoor hij dan mensen uit zijn directe 
omgevingg koos: Liesbeth (oc 128,163), stiefdochter Lucette 
(occ 121,148). de schilder Lex Horn (oc 161, afb. p. 183), Jan 
Bronnerr (oc 200, afb. p. 190) en ir. Vincent Willem van 
Goghh (oc 201, afb. p. 190). In deze reeks van zo'n vijftien 
portrettenn die een periode van ruim vijfentwintig jaar 
beslaat,, tekent zich een ontwikkeling af met een sterk des-
piaanss getint begin maar een zeer persoonlijk sluitstuk. 
Enigszinss los van deze groep staat de exuberante buste van 
Dee Vlugt (oc 116) waarbij de decoratieve, ceremoniëlesteek 
hett geheel een nogal negentiende-eeuws karakter verleent. 
Plastischh sterk en voornaam doch ingehouden van expres-
siee zijn de groot gehouden maar raak getypeerde koppen 



enn borstbeelden van Six van Hillegom (oc 115), Polak 
(occ 118), Gestel (oc 125), Mcijers (oc i3i)AVezelaars echt-
genotee Liesbeth (oe 128,163) en Horn (oc 161) die als ware 
driedimensionalee plastieken hun ruimte innemen en tot 
kleinee maar waardige monumenten van de voorgestelden 
zijnn geworden. In de kop van Gestel is de kubistische vorm 
well  het meest extreem doorgevoerd. Esser noemde het 'een 
mijlpaall  in de Nederlandse portretkunsten beschreef hoe 
Carassoo in vervoering raakte bij het zien ervan. 'Nog zie 
ikopdegrotcbeeldhouwtentoonstellingg van 1951 in het 
Haagss Gemeentemuseum Fred Carasso met driftige bewe-
gingenn van de handen de "plans" van dit stuk "verdroomde 
architectuur""  bekloppen: "Regardez! C'est magnifique! 
Pam,pam,, pam".'11 De portretten van Bronner(oc 200, 
afb.. p. 190) uit 1971 en ir. Van Gogh (oc 201, afb. p. 190) uit 
1972,, waaraan Wezelaar in de jaren zestig langdurig maar 
mett grote tussenpozen heeft gewerkt, vormen het hoogte-
puntt van zijn naoorlogse portretkunst. De eenheid van 
plastiekk en psychologische typering is in deze portretten 
verderr opgevoerd door een vergaande vereenvoudiging in 
dee compositie, de trefzekere plaatsing van details en het 
ascetischee modelé waarmee de beeltenis is teruggebracht 
tott de essentie. Wezelaar ervoer kennelijk zelf ook dat hij 
mett deze portretten een stap vooruit had gezet want in 1977 
namm hij het gipsmodel vaneen willekeurig portret uit 1962 
weerr ter hand en werkte het om in dezelfde, nieuwe geest. 
Dee tweede versie (oc 235) van dit portret van de Friese zui-
velfabrikantt Hepkema (oc 170}, dat in 1962 min of meer 
eenn routineklus was geweest, exposeerde Wezelaar conse-
quentt op zijn laatste exposities. 

Dee vrijstaande, niet aan een opdracht gebonden plastiek 
iss in de tijd van de grote opdrachten beperkt gebleven 
enn geconcentreerd in enkele korte periodes waarin ze 
Wezelaarr vooral diende om los te komen uit de verstarring 
waarinn hij door de grote opdrachten dreigde te geraken. 
Nogg in direct verband met zijn neo-classisistische werk 
uitt de late jaren dertig en vroege jaren veertig staan door-
werkteenn afgewogen composities als De danseres (oc 127} 
uitt 1949 en het Staande naakt (oc 134, afb. p. 152) uit 1952. 
Expressieverr is de De invalide (oc 117, afb. p. 141) uit 1947. een 
themaa dat Wezelaar in 1973 weer zou oppakken in het beeld 
DeDe gekwetste (oc 214). De overige kleinplastiek uit de jaren 
vijfti gg en zestig zorgde - zoals gezegd - ten dele voor ont-
spanning,, terwijl tal van andere beeldjes uit deze jaren 
geboetseerdee concepten waren voor het monumentale 
werk.. Een aantal van deze voorstudies werd bestendigd 
inn brons en kwam via exposities in tal van particuliere 

collectiess terecht. De kleine terracotta Zittende vrouw 
(occ 126) uit 1949 vormde het uitgangspunt voor het meer 
dann levensgrote beeld met dezelfde titel (oc 136, afb. p. 155) 
uitt [953 waarmee Wezelaar een jaar later de Keukenhof-
prijss zou winnen. Kort daarop werd het aangekocht 
doorr het rijk ter plaatsing in het Kröller-Müller Museum. 
Beeldjess als Desjaal (oc 147) uit 1955 en de Staandevrouw 
metmet hoed (oc 151}  uit 195" vormden de prelude voor de serie 
kleinplastiekenn waarmee Wezelaarin de jaren zeventig 
zijnn oeuvre zou afsluiten. Direct na de bevrijding lag zijn 
grootstee verdienste echter in de monumentale werken die 
hijj  in opdracht uitvoerde. 

EenEen ding oprichten in de ruimte 

Wezelaarr heeft slechts één oorlogsmonument ge-
maakt,, De bevrijding (oc 133, afb. p. 151), dat in 1951 in 
Roosendaall  is onthuld. In 1945 had hij wel meegedongen 
inn de prijskamp van Enschede waarvoor ook Wenckebach 
enn Andriessen - de latere winnaar - waren uitgenodigd. 
Wezelaarss ontwerp voor Enschede is verloren gegaan 
maarr het schijnt Andriessen te hebben geïnspireerd tot 
zijnn indrukwekkende formatie van verschillende figuur-
groepen.'22 In 1946 werden Andriessen en Wezelaar door de 
Noord-Hollandsee gemeente Laren gevraagd een ontwerp 
inn te dienen vooreen oorlogsmonument waarop zij het 
comitéé doorverwezen naar de provinciale commissie 
diee sinds de monumentenstop in oktober 1945 actief was 
geworden.11 * Een ongedateerd krantenknipsel uit 1946 rept 
nogg van een gedenkteken voor Baarn dat vervaardigd zou 
wordenn door de plaatselijke architect D. Horn en Wezelaar. 
Hett stelde 'een vallenden man voor die zich steunend op 
zijnn rechterarm tracht op te richten'. Ook deze opdracht 
voorr een oorlogsmonument werd niet door Wezelaar 
uitgevoerd. . 

Toenn de gemeente Roosendaal op zoek ging naar een 
kunstenaarr schoofde Brabantse beeldhouwer Niel 
Steenbergenn Mari Andriessen naar voren die op zijn beurt 
Wezelaarr aanbeval omdat die naar zijn overtuiging 
'momenteell  de beste beeldhouwer van ons land is'.14 Het 
eerstee contact met de gemeente Roosendaal kwam tot 
standd in juni 1946, de onthulling van het monument zou 
vijff  jaar later plaatsvinden, op 4 mei 1951. Steenbergen feli-
citeerdee zijn Amsterdamse collega maar voegde er in zijn 
brieff  aan toe: 'Je moet hier erg oppassen dat het stomme 
provincialismee niet zegeviert in dingen als monumenten, 
wantt dan zal Brabant een krentenbrood worden van 
vreselijkee dingen. Alle comitees willen prijsvragen hier 
enn als je ze dan vertelt hoe 't beter kan, denken ze toch dat 



jee hen een rad voor ogen zet. Het lijken net kinderen die 
allee kleuren in de verfdoos door elkaar gesmeerd willen. 
Zelfss dan - ik wil het niet ontkennen - kan je er nog wel 
veell  pret mee hebben! De ideeën in 't algemeen over 
gedenktekenenn zijn zo groots dat je misselijk wordt van 
dee tanks en de geweren die er noodwendig bij moeten 
maarr die we zoveel mogelijk weren.'1'Wezelaar ontwierp 
eenn langgerekte compositie van een zich halfoprichtende 
vrouww die met haar rechterhand een duif oplaat, een tradi-
tioneell  thema dat hij had trachtten te verlevendigen door 
dee figuur enigszins te laten zweven zoals Maillol dat in ver-
schillendee van zijn liggende vrouwenfiguren had bereikt. 
Datt Wezelaar flink worstelde met de opdracht blijkt uit een 
brieff  uit 1948 waarin hij aan Fischer schreef: 'Actucllemem 
jee montre ma grande figure dom j'ai change d'ailleurs la 
maquette.. La premier me déplaisait plastiquement (lebras 
enn 1'airtrop maigreet isolé par rapport du reste) 1c socle etc. 
ett 1'esprit me paraissait trop sucré.'16 Al eerder had archi-
tectt Wieger Bruin, voorzitter van de'Centrale Commissie 
voorr Oorlogs- en Vredesgedenktekens'. zijn bedenkingen 
geuit,, waarna Andriessen aan Wezelaar had geschreven: 'je 
moett je niks aantrekken van de reactie van Wieger Bruin, 
voorall  ook omdat deze foto's geen goed idee geven van het 
beeld.. Overigens zul je wel niet zooveel appreciatie onder-
vindenn als je verdient -juist om je verdiensten (!) die in de 
zuiveree plastiek liggen en daarvan hebben maar héél wei-
nigg menschen in Holland eenig begrip! Laat je daardoor 
niett ontmoedigen. Ik benijd je erg om die zuivere plastiek, 
desuccesjesdieikhebb zijn eigenlijk alle gebaseerd op 
eigenschappenn die daaraan vreemd zijn. Literaire bijge-
dachtenn waaraan de menschen zich graag bezatten. Dit 
beeldd is een groote vooruitgang op demoederen kind 
[occ 74.afb. p. 101] en je zult nog veel verder komen, maar 
gelooff  niet dat je al je moeite in appreciatie beloond zal 
zien,, zeker niet bij de architecten die er bij Starreveld 
intrappenn enzoo.'1" Toen het gipsmodel op ware grootte 
opp Sonsbeek '49 werd geëxposeerd, nam de twijfel bij 
Wczclaarr alleen maar toe. Dat ook Bronner zich in de dis-
cussiee had gemengd blijkt uit een brief uit december 1949 
waarinn hij aan Wezelaar schreef: 'Na mijn terugkomst uit 
Frankrijkk drong een gerucht tot mij door, dat Wezelaar zijn 
beeldd voor Rozendaal bezig was om te gooien. Dat interes-
seertt mij sterk! Je weet mijn bewondering voor de romp 
daarvan,, mijne wenschen voor andere details.''8 Alhoewel 
dee onthulling gepland was in de meidagen van 1950 vroeg 
Wezelaarr het gemeentebestuur om uitstel. Door deze 
eerstee - en laatste - opdracht voor een oorlogsmonument 
raaktee hij zodanig in de knoop, dat Andriessen zich na een 

atelierbezoekk in april 1950 geroepen voelde zijn vriend een 
hartt onderde riem te steken. Hij schreef:'Nog een enkel 
woordd over je depressietoestand in je atelier. Je moet je toch 
niett al te zeer laten neerdrukken. Het isb.v. onzin om te 
zeggenn "ik kan niets". Je weet heel goed dat dat niet zoo is. 
Dee bewijzen staan in je atelier om je heen. Een portret zoo-
alsjee van Gestel [oc 125. afb. p. 143J gemaakt hebt. dat is de 
mooistee buste door een Hollander gemaakt. Ik begrijp best 
datt je in de knoei zit met dat Roosendaalsche geval: je hebt 
err inderdaad al heel wat tijden moeite aangegeven maar ik 
gelooff  toch niet dat dat vergeefsch was, je moet je door 
dergelijkgeworstell  van bepaalde dingen bevrijden. Ook 
watt die kop van Kalf [oc 130, afb. p. 142] betreft. Ik vind dat 
zwaree onderstuk niet mooi maar in de stand en de kop zelf 
daarr is iets heel fijns in. Ik dacht daarop de terugweg ineens 
aan.. Dat ik je schrijf is ook omdat ik achteraf het gevoel had 
tee weinig bemoedigends gezegd te hebben. Ik meende ook 
gemerktt te hebben (of vergis ik me) iets van een gevoel van 
gebrekk aan waardering bij je collega's. Dat moet ikperti-
nent.. tegenspreken. Ik ken die abstracte kerels niet en het 
interesseertt me trouwens niet wat die vinden maar jongens 
alsEsserenn zoo daar heb ik herhaaldelijk mee over je werk 
gesprokenn en die hebben de grootste bewondering voor je 
bestedingen.'19 9 

F.indd 1950 kwam Wezelaar met zijn nieuwe ontwerp 
voorr Roosendaal: een geknielde maar zich verheffende 
vrouww die zich bevrijdt uit de ketenen. Een sober maar bij-
zonderr plastisch motief, een arabesk om in de woorden 
vann Bronner te blijven, enbronneriaans was ook de keuze 
voorr de uitvoering in Franse kalksteen in plaats van brons. 
Naa de groep van Moederen kind (oc74,afb. p. 101) uit 1939 
wass dit Wezelaars tweede en laatste monumentale werk 
inn steen.20 Misschien was het wel de betrokkenheid van 
Bronnerr die deze opdracht voor Wezelaar tot een lijdens-
wegg heeft gemaakt. In ieder geval verwierp hij resoluut zijn 
eerstee ontwerp met de modern-classicistische en portret-
matigee weergave van een hedendaagse, elegante vrouwen-
figuurfiguur om in zijn tweede ontwerp bij het tegenovergestelde 
uitt te komen: een gesloten compositie van een allegorische 
figuurr met de noeste expressie van Bronners Hildebrand-
monumentt waarover Wezelaar kort daarvoor had geschre-
ven.211 Het Monument pour Cézanne van Maillol had plaats-
gemaaktt voor Grootmoeder Kegge uit de oer-Hollandse 
CameraCamera Obacura. 

Dee recensent van De Tijd was gematigd enthousiast 
overr het monument in Roosendaal. Hij vond het wel 
krachtigg maar miste 'de volle overgave' en de 'bijzonder 
eerlijkee waarachtigheid'die bijvoorbeeld Andriessen wist 
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tee bereiken in zijn oorlogsmonumenten.22 De schrijvende 
beeldhouwerr Theo van Reijn daarentegen was verrukt en 
preess de levendige bewerking van de steen met spitsijzer 
enn bouchardhamer. De schoonheid van Wezelaars beeld 
zatt 'm voigens Van Reijn nog wel degelijk in de invloed van 
Mailloll  en door de 'onomstotelijke zekerheid en sterkte 
vann vorm en harmonie' was het beeld 'tot volle sterkte en 
klaarheidd gekomen' en verhield het zich glansrijk met de 
goddelijkee beelden van Praxiteles!̂ Zoals gezegd koos 
Hammacherr De bevrijding voor het omslag van zijn in 1955 
gepubliceerdee overzicht van de moderne Nederlandse 
beeldhouwkunst.. Ondanks de bezwaren die de kunstenaar 
kennelijkk zelf tegen zijn beeld koesterde, zoals Hammacher 
aangaf,, vormde het voor deze criticus het bewijs dat 
Wezelaarinzijnn rijpe jaren was gekomen en 'daar tot een 
ontplooiingg van de expressieve harmonie [...J die tot dan 
toee zo vol van vorm en spanning niet was geweest'. Binnen 
Wezelaarss oeuvre deed dit beeld zijn titel eer aan: het werk-
tee bevrijdend en opende verten. De uitvoering in steen gaf 
maarr weer eens aan hoeveel dat materiaal voor had op 'het 
edelstee brons'.24 Hiermee onderschreef Hammacher het 
inn Nederland door de bouwbeeldhouwkunst en Bronners 
onderwijss geïnstitutionaliseerde dogma van de suprematie 
vann het gehouwen beeld boven het gemodelleerde. 

Mett verwijzing naar eerdere uitvoeringen van hetzelf-
dee thema binnen Wezelaars oeuvre greep Hammacher de 
monumentalee Zittende vrouw (oc 136. afb. p. 155), dit 'uit 
eigenn aandrift' ontstane werk uit 1953, aan om de voor-
spoedigee ontwikkeling van Wezelaar te schetsen. Deze was 
inn dit beeld 'tot een vloeiender en belangrijker vormgeving, 
tott een veel fijnere en rijkere uitwerking gekomen' dan in 
zijnn verwante groep van Moeder en kind (oc 74. aïb. p. 101) uit 
19399 het geval was geweest. Hammacher ontblootte de ziel 
vann Wezelaars kunst als volgt:' Het lijk t eenvoudiger dan 
hethet is. Het tegen elkaar afwegen van de massa's der samen-
stellendee delen, zowel in volume als in richting, is vol ver-
borgenn fijnheden. Het zitten, met de rechterarm even uit-
stekend,, de linker naar binnen gekeerd rustend op het 
rechterbeen,, dat over het linker is gelegd, de lijn van de 
schouders,, het lichte neigen van de romp maken "zitten" 
tott een harmonisch ruimtelijk gebeuren. Het in zichzelf 
beslotenn leven is hier van een verstilde werkelijkheid, ogen-
schijnlijkk gewoon, maar in wezen zeldzaam. Geleidelijk 
aann voert de eenvoud van de vorm Wezelaar boven het 
natuurlijkee naar de elementaire grootheid van de plastische 
vorm,, als hij tenminstegenoeg spanning kan behouden.'^ 

Geënthousiasmeerdd door de tentoonstellingen in de 
openn lucht namen gemeenten het initiatief om hetgroen 

vann de nieuwe wijken blijvend te decoreren met moderne 
beeldhouwkunst.. In 1953 nam de kunstminnende burge-
meesterr van Amersfoort Hermen Molendijk daartoe het 
initiatieff  door Wezclaar opdracht te verlenen een monu-
mentt ie maktjn dat stond voorde verdreven herten in de 
nieuwee stadsaanleg. Wezelaar inspireerde zich op een 
eenzame,, oude reebok in Artis en maakte een meer dan 
levensgroott beeld (oc 146, afb. p. 161) waarin de massieve 
enn gespannen horizontaal van de romp fraai contrasteert 
mett de trefzeker geplaatste, elegante poten en de nerveuze, 
mett het decoratieve gewei bekroonde kop op de lange hals. 
Opp 14 november 1955 onthulde Molendijk het monument, 
waarnaa hij met de 'In Holland staat een huis' zingende 
Amersfoortsee jeugd een vrolijke rondedans inzette.26 

LeveLeve de pantograaf 

Eenn andere grote opdracht die Wezelaar in 1946 had 
gekregenn maar hem tot in de vroege jaren vijfti g in beslag 
zouu nemen, was die voor het beeld De zorg (oc 143, afb. 
pp.. 173,179) voorde Rijksverzekeringsbankin Amsterdam. 
Voorr de ingangspartij van dit in 1939 opgeleverde gebouw 
vann architect Dirk Roosenburg op de hoek Stadionweg/ 
Apollolaann hadden Krop en Van Hall in 1940-1941 twee 
monumentale,, vrijstaande beelden gemaakt die respectie-
velijkk de 'beschermer en handhaver van de sociale wetge-
ving'' en de 'beschermster van de sociale zorg en gerechtig-
heid'verbeeldden.2""  Toen de oorlog verdere uitvoering 
enn plaatsing onmogelijk maakte, werd het bronzenn beeld 
vann Krop opgeslagen in het Stedelijk Museum terwijl het 
gipsmodell  van Van Hall werd verborgen in de kelders van 
dee Rijksverzekeringsbank waar het ernstigee vochtschade 
opliep.. Nadat in 1945 Andriessen en Bronner hadden 
vastgesteldd dat Van Halls laatste werk onherstelbaar was 
beschadigd,, kreeg Wezelaar op advies van Bronner de 
eervollee opdracht voor een nieuw beeld toegewezen. 
Waarschijnlijkk begon hij er pas echt aan toen de klus voor 
Roosendaall  grotendeels was geklaard want de eerste beta-
lingg vond plaats in 1950 en het vroegste bewaard gebleven 
ontwerpp dateert uit 1952. Deze kleine terracotta (oc 135) 
vann een staande vrouw die een lam draagt, toont door 
zijnn architectonische stilering wederom de invloed van 
Bronnerr zoals die ook tot uiting kwam in Van Halls model, 
all  was dit vrijer in zijn beweging. De zuilvormige composi-
tiee keert terug in het bijna vier meter hoge bronzen beeld 
datt op 29 juli 1954 - te zamen met de veertien jaar oude 
'beschermer'' van Krop - werd onthuld. Ten opzichte van 
hethet ontwerp is in het definitieve beeld de verticaliteit, die 
dee werking van de zuilen van de ingangspartij herhaalt, 



kaarsrechtt versterkt maar is de verbeelding van de figuur 
eerderr realistisch dan allegorisch. Opvallend is de afwezig-
heidd van iedere vorm van affectie tussen de draagster 
enn haar lam, zoals de groep van Moederen kind (oc~4, 
afb.. p. 101) van vijftien jaar eerder die ook ontbeert. In de 
Nieuw-Zakelijkee omgeving van Roosenburgs paleis vor-
menn de beelden van Krop en Wezelaar weliswaar passende 
elementenn maar van onderlinge stilistische eenheid is geen 
sprake.. Waar Krop heeft uitgehaald met een atletisch 
gebouwdee Lenin die zich van een zwaard bedient, heeft 
Wezelaarr gekozen voorde zeggingskracht van de grote, 
plastischee vorm en voegt zijn beeld zich geheel in de wer-
kingg van de architectuur. De zorg kan worden gezien als 
eenn tijdelijke terugkeer in de classicistische leer. Het beeld is 
eenn verre, in Amsterdam-Zuid verdwaalde nazaat van de 
vroeg-klassiekee Wagenmenner u\l Delphi. Overeenkomstig 
zijnn de plaatsing van de rechtervoet iets voor de linker, het 
contrastt tussen de ranke voeten en de grote, oprijzende 
vormm van de rok die tweederde van het beeld uitmaakt, de 
vooruitgestokenn rechterarm en de plastische bekroning 
mett het kleine hoofd met strak opgebonden haar. 

DeDe zorg was het eerste beeld van Wezelaar waarvoor hij een 
beroepp deed op Roger Bousquet, de in Parijs gevestigde 
réducteurréducteur et agrandisseur statuaire met wie de samenwerking 
zouu worden voortgezet tot en met Wezelaars laatste grote 
opdrachtt in 1975. Het vergroten en verkleinen van beelden 
behoordee in alle landen met een rijke traditie in de beeld-
houwkunstt tot de dagelijkse praktijk van specialistische 
gipsgieterss die zich bedienden van een pantograaf in com-
binatiee met tal van zelf ontwikkelde, voor de buitenwereld 
zorgvuldigg afgeschermde methoden. De Nederlandse 
beeldhouwers,, die na de oorlog eigenlijk voor het eerst met 
dee problematiek van het monumentale, autonome beeld 
werdenn geconfronteerd, vonden door hun internationale 
contactenn al snel hun weg naar de specialisten in Parijs. Zo 
liett Esserin 1952 zijn Troehtra en kort daarop Andriessen 
zijnn Dokwerker door Bousquet vergroten. In de eigen krin-
genn van de N K B leidde dit gebruik echter tot een wat acade-
mischee discussie die op den duur in het openbaar werd 
voortgezet.. In 1953 beet Wezelaar de spits af door aan Het 
ParoolParool toe te vertrouwen: 'Sommigen menen, dat een beeld-
houwerr zelf op ware grootte zijn beeld moet vormen en 
vindenn dat vergroten dooreen ander niet juist. Ik vind 
echter,, dat dit de enige uitvoerbare en meest practische 
methodee is-om daartegen zo'n grote klomp klei aan te 
kijken,, nee, je verliest het overzicht over je werkje moet 
natuurlijkk wèl weten wat je doet. als je zo'n klein ontwerp 

maakt,, dat tot een reuzenbeeld moet uitgroeien, opdat 
err geen verrassingen zijn als je naderhand van beneden 
tegenn het vergrote figuur aankijkt.'"8 Twee jaar later was 
hett vergroten inmiddels gemeengoed geworden in de 
Nederlandsee beeldhouwkunst en reden temeer voor een 
verklaardd tegenstander als Reijers om te ageren in de 
Kroniekk van Kunst en Kultuur.2'*  In zijn artikel brak hij een lans 
voorr het behoud van het oorspronkelijke karakter van de 
nogg maar recentt opgeleefde Nederlandse beeldhouwkunst. 
Mett gevoel voor het juiste formaat en de materie moest de 
beeldhouwerr langs de moeizame weg zijn doel zien te 
bereiken.. Reijers' artikel was een van expressionistische 
beginselenn doordrenkt pleidooi dat Bronnerals muziek in 
dee oren geklonken moet hebben want het veroordeelde de 
negentiende-eeuwsee praktijken die hij zelf in zijn acade-
mieklass jarenlang had vervloekt. Voorbij werd gegaan aan 
hett feit dat een vergroting voor de meeste beeldhouwers 
eenn tussenstadium was op die immer moeizame weg die 
zijj  hadden af te leggen. Wezelaar bijvoorbeeld werkte 
meestall  nog jaren door aan de vergroting in gips, zaagde 
delenn weg of voegde nieuwe elementen toe. In 1958 be-
steeddee Het Parool wederom aandacht aan het fenomeen 
waarbijj  Starreveld de tegenstanders vertegenwoordigde 
enn Andriessen en Wezelaar de voorstanders waren van 
hett 'gemakkelijke ezelsbruggetje van de heer Bousquet te 
Parijs',, zoals Reijers het had omschreven.'0 De standpun-
tenn werden voor het laatst herhaald, maar in de werkelijk-
heidd werd de soep niet zo heet gegeten als ze was opge-
diend.. Zo was zelfs in de hoogtijdagen van de Amster-
damsee School de vermaledijde puncteermachine door 
praktischh iedere bouwbeeldhouwer in ere gehouden als 
hett ging om opdrachtenwerk. Opdrachtgevers stelden 
err nu eenmaal geen prijs op als het dure blok steen werd 
'verhakt'.. Ook een profeet van de taille directe als Bronner 
liett de maten van zijn gipsmodellen voor het Hildebrand-
monumentt zorgvuldig overzetten op de blokken cuville 
waarnaa het voorbakken kon beginnen." Het verschil met 
dee negentiende-eeuwse praktijk school daarin dat de 
afwerkingg van de beelden nu met de vrije hand gebeurde 
enn dus een ander, oorspronkelijker resultaat opleverde dan 
bijj  een volledige kopiëring van het model in de steen het 
gevall  zou zijn geweest. Illustratief voor het cosmetische 
karakterr van de discussie is het feit dat beeldhouwers als 
Zadkinee en Radecker, de eerste door Reijers naar voren 
geschovenn als kampioen van de moeizame weg terwijl de 
tweedee Reijers was bijgevallen, sans gêne gebruikmaakten 
vann de diensten van de réducteurs en aggrandisseursJ2 
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HetHet pendant van de Dokwerker 

Inn 1952 werd Wezelaar gevraagd een monument te 
makenn ter herdenking van de in de beoefening van hun 
arbeidd omgekomen vissers." Als grootste Nederlandse 
vissershavenn ontbeerde Ijmuiden zo'n monument waar-
vann het gemis sterker werd gevoeld nadat in het begin van 
dee jaren vijfti g enkele schepen van deze vloot met man 
enn muis waren vergaan. De commissie die Wezelaar uit-
nodigdee was samengesteld uit Mari Andriessen, architect 
Dudok,, die verantwoordelijk was voorde grootstedelijke 
aanlegg van de IJmond, en directeur Baard van het Frans 
Halss Museum. Om zich te kunnen inleven in de materie 
betrokk Wezelaar enige weken een kamer in het kantoor van 
hethet Staatsvisserhavenbedrijf aan de kade dat hij als tijdelijk 
atelierr inrichtte. Een plaatselijke krant berichtte: 'De beeld-
houwerr heeft twee maanden haast in Ijmuiden geschetst, 
gekekenn en gedacht. Hij maakte er kennis met het volk 
vann de hallen en de schepen en schetste vele grote vellen 
voll  met de koppen en de gestalten die hem troffen. Leen 
Wijker,, Floor Varkevisser en Haasnoot-van-bij-de-vuur-
torenn hebben geduldig en vol bereidwilligheid voor hem 
geposeerdd al viel het wel eens niet mee.'M Ook voer 
Wezelaarr acht dagen op de trawler Haarlem mee ter haring 
'omm het volk van kaairidders en vissersteleren kennen'. 
Oeptss schreef naar aanleiding daarvan aan zijn vriend: 
'Watt een avontuur met die vischvangst mee geweest te zijn! 
Enn het is zeker een goed idee geweest dat gedoe zoo eens 
meee te maken en dat heeft je dan ook veel geholpen. Het is 
inderdaadd waar dat als je weet waar je "heen" wilt met het 
werkk de rest vanzelf volgt. Het lange tobben opeen ding 
komtt vaak door gemis aan "zien"'.55 In de zomer van 1953 
werdd Wezelaars eerste ontwerp goedgekeurd: een visser in 
oliejass en zuidwester, breeduit staande in waterlaarzen en 
mett een stormlantaarn in de uitgestrekte rechterhand, uit-
ziendd over de zee, de doden wacht houdend over de vissers 
diee eens uit de IJmuider haven uitvoeren maar daar nim-
merr terugkeerden. Het beeld zou worden opgesteld op de 
kopp van de haven, op een hoog basalten voetstuk dat door 
architectt Holt werd ontworpen. In de uitvoering van het 
monument,, die nog twee jaar zou vergen, sneuvelde de 
zuidwesterr die Wezelaar een te literair detail vond. De wijd-
beensee stand van de sterke, gelaarsde benen en de grote 
stormlampp werden verder vereenvoudigd terwijl de dyna-
miekk van het bestaan op zee nog krachtiger tot uitdrukking 
werdd gebracht door de man als in een stormwind te zetten. 
Zijnn waaiende, opbollende oliejas is een indrukwekkend 
plastischh motief geworden. De krachtige, eenvoudige con-
tourenn waarvan de spanning nergens wordt onderbroken, 

handhavenn dit beeld in zijn ruige en wijdse atmosfeer. 

Opp 8 juli 1955 werd het Vissersgedenkteken (oc 145, afb. 
p.. 156) onthuld door koningin Juliana, waarna een nieuw 
hospitaal-kerkschipp te water werd gelaten en het gezel-
schapp de proef vaart naar Scheveningen aanving. Kunst-
criticuss en beeldhouwer Marius van Beek beschouwde 
Wezelaarss visser als het 'symbool voor de zich ontwikke-
lendee Nederlandse beeldhouwkunst, waaruit de initimiteit 
vann bescheiden werk langzaam in grote overtuigde stijl 
kann groeienV*6 Redeker roemde deze 'krachtige en door-
leefdee evocatie van het harde vissersleven' en wees op de 
als'eenn massief volume gemodelleerde oliejas waarin 
heell  de zware zuiging van wind en water woont'. >~ Een 
aantall  recensenten ging zover de visser het pendant van 
Andriessenss Dokwerker te noemen.*8 Beide monumenten 
warenn dan ook direct geïnspireerd op levende voorbeelden 
enn in beide gevallen had de symbolische uitvergroting 
vann een arbeidersfiguur geleid tot plastiek die de algemene 
gevoelenss van het publiek tot uitdrukking bracht. Korte tijd 
beleefdee Wezelaars Vissersgedenkteken een droomcarrière. In 
hett voorjaar van 1955 stond het gipsmodel naast Couzijns 
BadstoelBadstoel opgesteld voor het Stedelijk Museum in de Van 
Baerlestraatt om vervolgens door te reizen naar Arnhem 
waarr het die zomer een ereplaats kreeg op Sombeek '55. 

Beginn 1956 prijkte de Ijmuider visser in de tuin van het 
Muséee Rodin op de Exposition internationale de .sculpture 
contemporaine,contemporaine, als boegbeeld van de moderne Nederlandse 
beeldhouwkunst. . 

Dee kunstkritiek was Wezelaar over het algemeen bij zonder 
goedgezindd in de jaren vijfti g waarbij opvalt dat het werk 
vann de meer experimentele collega's vooralsnog weinig 
waarderingg ondervond. Naar aanleiding van de tentoon-
stellingg in het Arnhems Gemeentemuseum in 1954 schreef 
Penning:: 'De wens expressief te zijn leidt bij ƒ. Grosman en 
CC Kneulman tot een stereotype verbeelding van debiliteit, 
enn dan wil ik graag toegeven dat zij als vaklieden de plas-
tischetische vorm uitstekend beheersen. Maar die vormbeheer-
singg treft men ook aan in het werk van de meer klassiek 
georiënteerdee beeldhouwers en dan doet hun pretenzie-
lozee eenvoud toch weldadig aan. Zo zal een portretkop van 
H.M.. Wezelaar of zijn "Zittende vrouw" [oc nó.afb. p. 155] 
niemandd in verbazing doen staan door een alles omver-
werpendee originaliteit, maar kunde en een nobele gevoe-
ligheidd verlenen er toch een onmiskenbare waarde aan.'w 

Ookk Eddy de Jongh trok in 1956 de vergelijking om te con-
cluderen:: 'De kunst van Wezelaar is in deze tijd van nieuwe 
ontdekkingenn en extremen een rustpunt, een hof van 



harmonicc en evenwichtigheid. Op het eerste gezicht 
lijkenn zijn beelden expressiviteit te ontberen. Maar men 
wakee voor schijn. Het is een naar binnen gekeerde expres-
siviteitt die Wezelaar weet te scheppen, verstild en toch 
zeerr levend'.40 Zowel met het Vissersgedenkteken (oc 145, 
afb.. p. 156) als De barmhartige Samaritaan (oc 150, afb. p. 167) 
oogsttee Wezelaar veel lof op de overzichtstentoonstelling 
vann de NKB in Museum Boymansin 1957.41 Engelman 
schreeff  dat Wczclaar langzaam 'maar zeer betrouwbaar 
groeide'enn dat hij 'haastigee oplossingen uit de weg'ging. 
Ookk Prange werd geboeid door het geduld en de vast-
houdendheidd waarmee Wczclaar zijn doel nastreefde 
enn hij waarschuwde voor het verstarde experiment en 
hett nadoen van buitenlandse foefjes, waarmee hij doelde 
opp Rooyackers en Couzijn, en de 'onzin' om een buiten-
landerr als Tajiri aan deze tentoonstelling over Nederlandse 
beeldhouwkunstt te laten deelnemen. Buys onderscheidde 
slechtss zeven abstracten op het totaal van zeventig expo-
santenn en deelde de mening van zijn collega's Hans 
Engelmann en Cor Schilp dat Andriessen en Wezelaar 
dee hoofdrollen op deze expositie speelden en dat alleen 
hunn wrerk internationale allure had. 

Tochh was er ook wel kritiek, zoals van W. Jos de 
Gruyterdieinn 1951 schreef dat hij de groep 'van voor 1900 
mett Andriessen, Van Hall, Van Pallandt, Stauthamer, 
Carassoo en Heil' boeiender vond dan de iets jongere gene-
ratiee van Sondaar, Wezelaar, Bolhuis en Lceser 'bij wie het 
gemiss aan ruimtelijke bewogenheid, aan durf en door-
tastendheid,, vaak hindert. [...] Er is nagenoeg niets in hun 
kunst,, dat de felle spanningen van onze tijd direct of indi-
rectt weerspiegelt, veeleer krijgt men de indruk van een 
voorbarigee hunkering naar een beschaafde harmonie en 
hethet zich veilig-stcllen in een gewetensrijke vakbeoefening 
opp bescheiden schaal.' Nieuwe perspectieven werden ge-
opendd door jongeren als Couzijn en Esser 'wier streven 
naarr een directer en expressiever vormgeving' De Gruyter 
weldadigg en verfrissend aandeden.'42 

ArbeidersArbeiders en heiligen 

Terr gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het 
Nederlandss Verbond voor Vakverenigingen (NVV) in 1956 
verleendee een commissie, die werd gevormd door onder 
anderenn Röell, Esser en Wiegers. aan Wczelaar de opdracht 
vooreenn monument waarin de 'voortdurende en een-
drachtigee taak van de arbeidersbeweging'gestalte moest 
krijgen.. Het monument, dat zou worden aangeboden aan 
dee stad Amsterdam, moest verrijzen aan de Hoofdweg in 
West,, met de rug naar de oude binnenstad met zijn sloppen 

waaruitt de vakbeweging was voortgekomen en gericht op 
dee tuinsteden van de toekomst. Evenals bij het beeld voor 
tjmuidenn het geval was geweest, werkte Wczclaar lang-
durigg aan een reeks opeenvolgende ontwerpen waarvoor 
hijj  zich inspireerde op levende modellen (oc 154). 'Steeds 
haaltt Wezelaar andere arbeiders in zijn atelier om te 
poseren.. Arbeiders in hun werkkleding, in manchester of 
overall,, die rechtstreeks van fabriek of werkplaats komen, 
vermoeidd en met vereelte handen, en die zo de sfeer mee-
brengenn van hun arbeid', aldus De )ongh in 1956.4' Een 
groepp van twee staande mannenfiguren in werkkleding, 
mett en zonder attributen en in verschillende houdingen 
tenn opzichte van elkaar, vormde het uitgangspunt voor 
Wezelaarss verkenning die leidde tot het meer dan mans-
hogee monument dat op 2 mei i960 werd onthuld (oc 165. 
afb.. p. 180). 

Wczclaarr heeft getracht in zijn monument de uitdruk-
kingg van het symbool én de weergave van twee hedendaag-
see werklieden op plastische wijze te combineren. Beide 
staandee mannen zijn niet verstard geraakt in hun houding. 
Dee linkerfiguur heeft zijn linkervoet iets naar voren ge-
plaatstt terwijl de reebterfiguur beide voeten naast elkaar 
houdt.. De linkerfiguur staat iets voor zijn buurman zodat 
hijj  de rechterarm van zijn buurman aan het zicht onttrekt; 
zijnn linkerarm verbindt als het ware de beide figuren tot 
eenn geheel. Hun gezichten zijn nauwelijks verschillend en 
ookk hier geldt de eendracht. Attributen als het werktuig 
vann de linkerfiguur en de jas van de rechter zijn slechts 
middelenn om beide figuren van elkaar te onderscheiden 
enn doorbreken de symmetrie van de compositie. In de 
volksmondd werd het NV v-monument al gauw naar de wijk 
waarinn ze staan 'de heren Bos en Lommer'genoemd, waar-
uitt allicht kan worden geconcludeerd dat Wezelaar zijn 
afkomstt als heer van stand eenvoudigweg niet kon ver-
loochenen.444 Criticus Prange greep Wezelaars beeld aan 
omm het gebrek aan pathos, 'de gewoonheid en een zekere 
goedmoedigheid'' van de moderne Nederlandse beeld-
houwkunstt te noemen waarmee het zich gunstig onder-
scheiddee van soortgelijke monumenten in Frankrijk en 
Italië.. Rein Blijstra prees de waardige uitdrukking en de 
innerlijkee spanning waarmee het beeld naadloos aansloot 
bijj  de beste Nederlandse oorlogsmonumenten, maar hij 
bespeurdee tegelijkertijd een vorm van onbewogenheid 
diee op het randje was.4;> 

Hett jubileum van een Amsterdamse fabriek voor verband-
stoffenn was de directe aanleiding voor Wezelaars vierdelige 
seriee van De barmhartige Samaritaan (oc 150 [afb. p. 167], 166 



[afb.. p. 167], 171,175 fafb. p. 167]) waaraan hij van 1956 tot 
19644 zou werken.Voor deze opdracht, die hem door de 
Stichtingg Kunst & Bedrijf was verleend, koos hij de bekende 
gelijkeniss uit het Nieuwe Testament over de onfortuinlijke 
reizigerreiziger die, door rovers mishandeld en uitgeschud en 
vervolgenss aan zijn lot overgelaten door een leviet en een 
priester,, wordt verpleegd door een Samaritaan. Wezelaar 
ontwierpp een complexe maar evenwichtige, uit driehoeken 
enn trapezia opgebouwde compositie waarin beide mens-
figurenfiguren en de ezel zich natuurlijk voegen en de vertelling 
niett wordt overstemd door het streven naar de plastische 
perfectie.466 Met het gipsmodel oogstte Wezelaar veel lof op 
dee grote tentoonstelling van de N K B in Museum Boymans 
inn 1957 en op Sonsbeek '$& en ook zelf ervoer hij dit beeld als 
eenn stap vooruit. Naar aanleiding van de tentoonstellingen 
besteldee het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis in i960 een 
tweedee exemplaar, waarop Wezelaar besloot het beeld 
opnieuww en groter op te zetten omdat het in Rotterdam 
zouu moeten opboksen tegen een zee van moderne archi-
tectuur.. Hij vereenvoudigde de compositie en voegde een 
waterzakk toe aan de linkerarm van de Samaritaan. In een 
intervieww in 1963 legde Wezelaar uit dat bij de vergroting 
vann het gipsmodel een gedeelte van de compositie 'leeg' 
wass geworden met een vermindering van de spanning als 
gevolg.. Door de toevoeging van de waterzak was de balans 
vann het beeld hersteld.47 De grote uitvoering voor het 
Dijkzigtt Ziekenhuis werd op 7 juli 1964 onthuld (oc 175, 
afb.. p. 167). Door de grote ruimtelijkheid van de compositie 
mett zijn ritmische en golvende bewegingen, het vloeiende 
verloopp van de contouren, de elementaire eenvoud en gave 
eenheidd van concept en verwerkelijking, is de Rotterdamse 
barmhartigee Samaritaan misschien wel Wezelaars meest-
geslaagdee monumentale werk. 

Moeizaamm was het verloop van de tweede opdracht die 
Wezelaarr kreeg van de gemeente Roosendaal. Bevolking 
enn bestuurders waren zo te spreken over hun bevrijdings-
monumentt uit 1951 dat zij tien jaar later dezelfde beeld-
houwerr vroegen een monument voor hun stadspatroon, 
Johanness de Doper, te ontwerpen. Zo trefzeker als 
Wezelaarr bij zijn Samaritaan te werk was gegaan, zoveel 
hoofdbrekenss bezorgde hem de woestijnprofeet. Een tien-
tall  ontwerpen (oc 172,173,176) was het resultaat waarvan 
hethet eerste te uitbundig was, het tweede te statisch, het derde 
opp een fakkeldrager leek en het vierde associaties opriep 
mett een boze tuinman die kwajongens uit zijn boomgaard 
verjaagt.. Het uiteindelijke, drie meter hoge beeld (oc 190, 
afb.. p. 189) toont Johannes de Doper als de bevlogen, ruige 

predikerr en boetgezant. Zijn lange ascetische gestalte die 
alss een vlam omhoog schiet, drukt zijn idealisme uit. De 
knielendee houding duidt op nederigeid, maar die indruk 
wordtt gerelativeerd door de fiere stand van het hoofd waar-
vann de als in koorts glimmende ogen onbestemd in de 
vertee staren. Het profetische in de figuur wordt gesymbo-
liseerdd in de hand, die inn een retorisch gebaar is geheven en 
inn plastisch opzicht fraai wordt gepareerd door de linker-
voett die buiten de vertikaal van de compositie steekt. 
Evenalss in Rotterdam koos Wezelaar voor de opstelling 
tussenn het beton van de Nieuwe Markt in Roosendaal voor 
eenn vijf meter hoge paal, letterlijk ter verhoging van de 
plastischee werking. Het beeld werd op 24 juni 1967 onthuld 
enn vormt sindsdien een expressief maar anachronistisch 
tekenn in het nieuwerwetse, jaren zestig stadsbeeld. De kop-
penn van het voorlaatste ontwerp en het eigenlijke monu-
mentt (oc 178 [afb. p. 183], 191) liet Wezelaar apart gieten en 
exposeerdee hij sindsdien als kunstwerken op zich. 

Standbedden Standbedden 

Naa het N V v-monument uit i960 verrezen er in de jaren 
zestigg nog twee monumentale beelden van Wezelaar in 
Amsterdam.. Ter gelegenheid van het honderdste geboorte-
jaarr van Wibaut kreeg Wezelaar in 1959 opdracht een 
standbeeldd van de beroemde oud-wethouder te maken. 
Hett beeld zou een plaats krijgen in de inmiddels tot 
Wibautstraatt omgedoopte Weesperstraat, voor de ingang 
vann het kantoor van de gemeentelijke Dienst Publieke 
Werken.. Getuige zijn opdrachten voor het portret van 
Henrii  Polak (oc 118, afb. p. 142) uit 1947 en het monument 
voorr de vakbeweging lag Wezelaar goed bij de socialisten 
diee hem ook nu waardig bevonden een andere grote voor-
mann te vereeuwigen. Van 1959 tot 1966 ontwierp Wezelaar 
maarr liefst een twintigtal schetsen waarvan er nog één 
bewaardd is gebleven. Het toont Wibaut met hoed en jas, 
eenn wandelstok in de rechterhand en een opgerolde teke-
ningg onder zijn linkerarm. Wezelaar stapte van het ont-
werpp af omdat het hem teveel deed denken aan negen-
tiende-eeuwsee standbeelden: te literair, trop sucré. Vóór de 
oorlogg had Wezelaar Wibaut eens ontvangen in zijn atelier 
inn de Zomerdijkstraat maar die herinnering was niet vol-
doendee om zonder voorbeeld te kunnen werken. In het 
meerr dan mansgrote model dat een jaar later gereedkwam 
enn in Parijs zou worden vergroot, heeft Wezelaar zich 
geïnspireerdd op het portret dat Jan Sluijters in 1930 schil-
derdee toen Wibaut voor de tweede keer wethouder van 
Amsterdamm was geworden (collectie Stedelijk Museum, 
Amsterdam).. Sluijters typeerde Wibaut af als de wat 



bezorgdee maar gedreven en vooruitsrevende magistraat 
diee een werkbezoek aflegt op de bouw. Het karakteristieke 
vlinderdasjee wappert in de wind en onder zijn linkerarm 
draagtt Wibaut zijn tas, hoed en wandelstok. 'Zo'n figuur 
uitt het niets oproepen is uitermate moeilijk', vertelde 
Wezelaarinn 1965 aan een journalist.'Zakenman, socialist, 
idealistt maar nuchter, helder denker. Kortaangebonden en 
fel.. Zo'n man moet een strijder zijn maar dan een strijder in 
eenn colbertje. Er moet iets van de man-van -goede-komat 
vann hem uitgaan, het beeld mag zich niet in het visionaire 
verliezenn en toch moet het recht doen aan zijn nuchter 
idealisme.. De losse rechterarm duidt op iets van samenge-
baldcc energie, op kortaangebondcnheid. De houding van 
hett hoofd geeft zijn gezonde idealisme weer. Hij staat 
stevig.. Wibaut was geen man die met zijn hoofd in de 
wolkenn liep. De houding van de arm met de hoed-in-de-
handd is stevig en reëel, zij duidt erop. dat deze man doorzet 
watt hij eenmaal begonnen is. Dan komen de technische 
problemenn zoals die rondom de broek. De pijpen moeten 
zogemodelleerdzijn.datt men ziet, dat er een been inzit. 
Dee hoed moet op de juiste plaats worden aangebracht. Niet 
tee ver naar boven, dat is te pathetisch, hij moet het vlak 
brekenn van het colbert en de manier van dragen moet iets 
zeggenn over de psyche van de man.'-+8 In vergelijking met 
Sluijters'' portret heeft Wezelaar in zijn compositie de tas 
vervangenn door het meer plastische element van een over-
jass die over de linkerarm is gedrapeerd en in combinatie 
mett de hoed en de wandelstok het centrum van de verticale 
compositiee bepaalt. Deze bundeling vormt een fraaie over-
gangg van de zuilvormige benen naar het massieve blok van 
hethet bovenlichaam dat speels wordt doorbroken door het 
vlinderdasje.. De wilskrachtige kop is in grote vormen 
getypeerdd en opwaarts, iets naar links, gewend, in lijn met 
dee rechterhand die vrij maar gespannen neerwaarts hangt. 
Esserr schreef in 1969 over de 'beweging van fel even opzij 
zien'' en 'het onverzettelijke staan der benen'.̂ De onthul-
lingg op iS maart 1967 kreeg veel aandacht in de pers, maar 
overr de artistieke kwaliteiten van het monument werd 
nauwelijkss gerept. 

Datt zou anders uitpakken bij Wezelaars laatste opdracht 
voorr zijn woonplaats, het beeld van Rembrandt waaraan 
hijj  van 1958 tot 1969 werkte (oe 156,188,197-199 fafb. 
p.. 184]). In 1958 was er in Leiden een commissie gevormd 
diee een monument voor Rembrandt wilde oprichten, liefst 
uitgevoerdd door een gerenommeerde buitenlandse kunste-
naarr als Lipchitz, Moore of Zadkine. Hiertegen kwam een 
aantall  Nederlandse schilders in het geweer onder wie Jan 

Wiegersdieaann Wezelaar vroeg of deze er niet voorvoelde. 
Hett Leidse initiatief strandde al snel maar desalniettemin 
begonn Wezelaar aarzelend aan een kleine schets vaneen 
tekenendee Rembrandt. Sindsdien verdiepte hij zich in 
dee figuur en het werk van Rembrandten hij deelde zijn 
belangstellingg met een collega als Eickhoff die na een geza-
menlijkk bezoek aan het Rembrandthuis in 1961 ook een 
beeldjee van Rembrandt maakte.410 Toen het Genootschap 
Amstelodamum,, ondersteund door het Prins Bernhard 
Fondss en Bijenkorf Beheer N.V., in 1963 aan Wezelaarde 
eervollee opdracht verleende vooreen groot beeld dat bij de 
herdenkingg van Rembrandts driehonderdste sterfdag in 
19699 gereed moest zijn. pakte Wezelaar zijn schets uit 1958 
weerr op. De plaats voor het monument, aan de boorden 
vann de Amstel bij de Riekermolen, was gesuggereerd dooi-
dee schilder Joop Sjollema die in die jaren adviseur was 
vann het Prins Bernhard Fonds. Vanaf dat standpunt had 
Rembrandtt ruim drie eeuwen eerder de ruïne van het land-
huiss Kostverloren getekend. Het uiteindelijke beeld dat 
tussenn 1966 en 1968 zijn vorm kreeg, toont een geknielde 
figuurr die met zijn rechterhand tekent in het schetsboek dat 
opp de linkerknie rust. Een wijde mantel omarmt in grote 
golvendee massa's de compositie die aan de achterzijde 
wordtt opengebroken door de uitstekende rechtervoet, 
zoalss Wezelaar dat al eerder had toegepast in zijn Johannes 

dede Doper voor Roosendaal (oc 190, aft), p. 189). Het breed 
uitwaaierendee massief van de mantel is een verdere uit-
werkingg van dit plastische motief waarmee Wezelaar 
eerderr in zijn Vissersgedenkteken (oc 145, aft), p. 156) en De 

barmhartigebarmhartige Samaritaan {oc 150, afb. p. 167) de verschillende 
elementenn van de compositie met elkaar verbond. Een 
breedgerandee hoed bekroont het boerse hoofd van deze 
portretmatigg weergegeven Rembrandt in de kracht van 
zijnn leven. Wat in de eerdere monumenten tot een gelukkig 
evenwichtt van symbool en plastiek had geleid, werd in 
dee Rembrandt tot een wat beredeneerd bewijs van de over-
tuigingg dat het figuratieve beeld de abstractie in zich draagt 
enn ondergeschikt maakt aan zijn vertellende doel. Het 
beeldd wordt echter gedomineerd door de 'abstracte' mantel 
diee als een zware deken het geheel drukt en de tekenaar een 
geforceerdee houding doet aannemen. In deze jaren waarin 
dee strijd tussen abstract en figuratief op het scherp van de 
snedee werd gevoerd en Wezelaar zijn vriend Esser openlijk 
steundee in diens strijd voor het behoud van de 'oude' Rijks-
akademiee was Wezelaar kennelijk niet meer in staat zich 
inn deze opdracht, waar zoveel ogen op waren gericht, vrij 
tee maken. De Rembrandt heeft grote plastische kwaliteiten 
maarr mist de uitstralingen vanzellsprekendheiddie 
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Wezelaarr in zijn eerdere monumenten heeft weten te 
bereiken.. Misschien was het onderwerp ook te beladen, 
zoalss Wezelaar aan Jan Wiegers had laten weten toen 
dezee in 1958 met het voorstel kwam. 

Dee onthulling van de Rembrandt vond plaats op 
255 september 1969. De genodigden werden ontvangen 
inn het Rijksmuseum en van daar met een rondvaartboot 
naarr de Riekermolen vervoerd. Een speciale uitgave van 
Amstelodamumm verscheen met daarin bijdragen van De 
laa Fontaine Verweij van de Universiteitsbibliotheek, 
Isabellaa van Eeghen van het Gemeentearchief en Joop 
Sjollema.. Het beeld oogstte slechts bij een aantal collega's 
lof.. In een briefje prees Andriessen de volumes en de 
schaal.. Uit zijn opmerking dat hij de 'Amsterdamse zijde' 
vann het beeld boven de andere kant prefereerde, sprak wel 
enigee reserve.5' In zijn artikel voor Openbaar Kunstbezit 
waarinn hij de Rembrandt-monumenten van Royeren 
Wezelaarr met elkaar vergeleek, ging Esser uitgebreid in 
opp de compositorische kwaliteiten van Wezelaars beeld, 
enen passant een lans brekend voor de moderne figuratieve 
beeldhouwkunst.^22 'Uit zijn [Wezelaars] Rembrandt 
spreektt een gespannen concentratie op het doen, het werk 
mett de handen en de ogen. Daarom heeft hij zijn man laten 
knielen.. Beter dan door middel van het statische zitten, 
wildee hij door actie in het gehele lichaam de dynamiek van 
hethet scheppen tot uitdrukking brengen. Vanaf de achterste 
voett loopt één grote beweging door been en romp en 
gedrongenn nek, overschaduwde ogen naar hoedrand, 
bewegingg die zich wel naar de verre horizon lijk t te willen 
voortzetten.. Beweging suggestief en wijds door de naar 
achterenn geslagen mantel ondersteund. Hoe mooi varieert 
dee nerveuze lichte rechterarm dit streven naar voren. We 
ervarenn het hoofd als een prisma waarin het opgevangen 
beeldd van het polderlandschap kaatst en geworpen wordt 
viaa de tekenende hand op de onbewegelijke horizontaal 
vann 't schetsboek. Wat een vondst, want hiermee zet de 
tegenbewegingg in. Er onder, loodrecht naar beneden als 
eenn schragende zuil, het linkerbeen dat het geheel van be-
wegingenn opvangt en in balans brengt. Beweging en rust 
tegelijkertijd,, het is het geheim van de gespannenheid in dit 
beeld,, f...] Bewegingen tegenbeweging in één gespannen 
evenwichtt brengen, dat is het geheim van iedere expres-
sievee compositie. [...] Hoe sterk en simpel is b.v. dat linker-
beenn bij Wezelaar, hoe mooi van maatverhouding, maar 
voorall  hoe plastisch en expressief tot 3 amper 4 grote 
volumenn geabstraheerd. Bi) Wezelaar is alles zonder enige 
uitweiding:: bij hem is iedere vorm essentieel en hoognodig, 
zonderr nuchterheid en vol sensibiliteit.' Esser was er van 

overtuigdd dat het publiek zou inzien dat Wezelaars 
Rembrandtt 'een beeld werd vol illusie van creatief leven, 
terwijll  de ander [Royers Rembrandt uit 1852] een uitge-
sponnenn vertelling bleef over niet belangrijke zaken. [...] 
Hett beeld van Wezelaar is geheel en al van deze tijd omdat 
bijj  hem het volume in ere hersteld werd [...] decompositie 
helderenn overzichtelijk werd [...] omdat hij op zijn per-
soonlijkee wijze weer anders dan in vroeger tijden verbeel-
dingg ener zelfde werkelijkheid wist op te bouwen'. Dat 
dee 'vondsten' van Wezelaar voor velen echter in de theorie 
warenn blijven steken, blijkt wel uit de reacties in de pers 
diee - voor zover men op de sculpturale kwaliteiten 
ingingg -overwegend negatief waren.>'*  Ed Wingen vond 
dee Rembrandt 'een burgerlijk beeld'en had medelijden 
mett de tekenaar die onmiddellijk kramp in zijn kuit zou 
krijgen.. Tegenbosch vond deze vorm van heldenverering 
niett meer van deze tijd en pleitte voor een wetenschappe-
lijkee benadering van het fenomeen Rembrandt. Op het 
beeldd van Wezelaar ging hij daarom niet in. Juffermans 
schuimbektee van 'een walgelijk monument [...] een wrat-
tigg en "academisch gevormd" blok brons' en vervolgde: 
'Voorr hém [Wezelaar] dus de verantwoording over het 
zoveelstee onding dat een stadswijk gaat ontsieren. Al was 
Rembrandtt ijdel en hield hij er nog zo van zichzelf ver-
eeuwigdd te zien, hij zou Wezelaar de huid volgescholden 
hebben.' ' 

Inn datzelfde jaar kraakte Betty van Garrel de tentoonstel-
lingg die het Centraal Museum in Utrecht had gemaakt 
overr de Nederlandse beeldhouwkunst uit de afgelopen vijf 
jaar:: Nederlandse beeldhouwkunst 'ó^'óg. Ze vond de keuze 
vann conservator De Smedt, die was bijgestaan door Joop 
Joostenn van het RKD, een janbocl waarin zo'n twintig 
crackss overwoekerd werden door 'welige artiesten-teeit uit 
allee delen des lands', Van de 250 werken was hooguit tien 
procentt toonaangevend. 'Alleen wat aardmannetjes', 
vervolgdee Van Garrel haar tirade, 'vallen nog op, als ene 
Wezelaar,, 67, Henri Matthieu, roepnaam Han, die toe-
valligerwijss in de prijzen viel, omdat hij in 'ós-'ó; een 
bronzenn sculptuur baarde, die associaties oproept met 
eenn Andijker-muis (bekend aardappclsoort), met als titel 
Johanness de Doper.'^4 

Dee grote omslag in de waardering voor het werk van 
Wezelaarr kwam op het moment dat eigenlijk voor het 
eerstt sinds de bevrijding de kunstcritici hun hoffelijke 
toonn lieten varen en in de voetsporen traden van gevreesde 
voorgangerss uit het interbellum als Plasschaert en Jan 
Engelman.. Wezelaar behoorde in tgóg reeds enige decen-



niaa tot de gevestigde orde in de Nederlandse kunst en in het 
kielzogg van de Parijsc revolutie van 1968 kwam er- zoals in 
hethet vorige hoofdstuk al is beschreven - ook in Nederland 
opp verschillende terreinen een wissseling van de wacht. Hij 
wass inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd 
enn besloot ook zijn laatste openbare functie als adviseur 
vann de gemeente Utrecht over te dragen. Voor diezeltde 
stadd was hij in 1968 begonnen aan een groot beeld van een 
liggendee vrouw, een onderwerp dat hem de mogelijkheid 
boodd van concentratie op de plastische vorm alleen. 
Wezclaarr greep terug op het verworpen ontwerp voor het 
bevrijdingsmonumentt (oc 124) uit 1948 voor Roosendaal. 
Viaa enkele kleine ontwerpen in terracotta (oc 194-196) 
werktee hij lang door op het zweven van de langgerekte, 
liggendee figuur. In het uiteindelijke levensgrote beeld staart 
dee vrouw omhoog terwijl haar hoofd wordt ondersteund 
doorr haar rechterarm. De linkerarm volgt de golvende 
contourr van het lichaam dat eindigt in de bijeengehouden 
voetenn die lijken te bewegen. Het beeld spreekt dezelfde 
plastischee taal als én is het vervolg op het monumentale 
beeldd van de Zittende vrouw (oc 136, afb.p. 155) uit 1953 waar-
overr Hammaeher in 1955 zo enthousiast had geschreven. 
Opp 10 oktober 1972 werd de Liggende vrouw onder weinig 
belangstellingg onthuld in Park Oog en Al. 

Wezelaarss laatste grote beeld is het Turfgravcrsmomiment 

(occ 227, afb. p. 205) uit 1975 in Hoogeveen, Voor een groot 
aantall  figuratieve beeldhouwers in Nederland bleef de 
provinciee het belangrijkste werkterrein omdat men daar 
behoeftee bleef houden aan gedenktekens die de oorsprong 
vann de eigen identiteit vereeuwigden. Nadat Wezclaar in 
19733 de opdracht had gekregen om een eigentijds maar 
herkenbaarr eerbetoon te maken voor de eerste veenkolo-
nisten,, ondernam hij voorde laatste keer zijn gebruikelijke 
routee waarbij hij zich oriënteerde op de geschiedenis, de 
kledingg en de gebruiken van zijn onderwerp en op zijn 
atelierr modellen houdingen liet aannemen die bij het werk 
vann de veenarbeiders pasten. Via een aantal schetsontwer-
penn {oc 218-222) kwam Wezelaar tot de voor zijn doen 
bewegelijkee compositie van twee gebukte figuren waarin 
dee ritmische beweging van de scheppende man wordt her-
haaldd in de vrouw die een turf optilt. Binnen het rechthoe-
kigg kader dat aan de onderzijde wordt begrensd door de 
plintplint en aan de bovenkant door de lijn van de gebogen rug-
gen,, speelt zich de opengewerkte en ritmische compositie 
af.. Zo kreeg de symmetrische arbeidersgroep voor het 
NVV(OCC 165,afb.p. [8(3) uit i960 in hetTurfgraversmonument 

eenn dynamisch vervolg. Op 10 september 1975 werd het 
beeldd door prins Claus onthuld in het Burgemeester 

Tjalmaparkenn kon de viering van het 350-jarig bestaan 

vann Hoogeveen beginnen. Na Hoogeveen nam Wezelaar 

hett besluitt geen grote opdrachten meer te aanvaarden. 

WantWant jouw zaak is de mijne 

Inn de naoorlogse periode groeide er een hechte vriend-
schapp tussen de belangrijkste beeldhouwers van de auto-
nomee plastiek in het openbaar, Han Wezelaar en Mari 
Andriessen.. In zijn recensie van Sonsbeek '49 noemde 
Rostrupp hen de gezaghebbendste beeldhouwers in Neder-
landd en nog in 1957 werd alleen hun werk van internatio-
naall  belang geacht." De vriendschap was in belangrijke 
matee gebouwd op het wederzijdse respect voor eikaars 
kunnen.. Andriessen gaf geregeld blijk van zijn bewonde-
ringg voor Wezelaars zuivere plastische talent en noemde 
hemm een van de weinige collega's die wist 'wat bollen en 
vlakkenn zijn en hoe deze tegen elkaar af te wegen'.^6 Ineen 
artikell  uit 1954 stelde Andriessen dat Wezclaar uit Parijs 
'eenn indrukwekkende bagage aan vormenkennis' had 
meegebracht.'Zijnn [Wezelaars] droom was het vrije beeld, 
inn elk geval het beeld in de ruimte. [...] Het werk van 
Wezelaarr spreekt een klare taal, de taal der beeldhouw-
kunst,, die van alle kunsten tegelijk de mannelijkste en 
reinstee is, tastbaar en eerlijk, een spel van vormen in en 
mett de ruimte, een spel van vormen in en met het licht. 
Aann het werk kent men de man: eerlijk en betrouwbaar, 
eenn diepe afkeer koesterend van alle met-de-muts-er-naar-
gooien,, van alle nonchalance, van alle aanstellerigheid, 
zoo is Wezelaar. Hij sluit de expressie meer in zijn werk op, 
dann dat hij ermee als op een presenteerblaadje te koop 
loopt.. Brille en virtuoze allure moet men niet bij hem zoe-
ken.. [...] Waar het kunst geldt, wil men vaak, hoc nuchter 
enn uitgekiend men in het dagelijks leven is, zwijmelen. Het 
iss waarschijnlijk daardoor, dat aan Wezelaar niet zo gauw 
dee plaats gegeven werd, die hem roekwam. omdat erbij 
hemm niets te zwijmelen valt. omdat zijn werk rustig en 
eerlijkk is en op de realiteit gericht.' 

Wezelaar,, op zijn beurt, bewonderde Andriessen om 
zijnn verbeeldingsvermogen en flair en verwoordde dit in 
eenn brief uil 1957 als volgt: 'Wat ik na de bevrijding wel 
voorzagg maar niet kon realiseeren, heb jij gestalte wreten 
tee geven. Zoals Piet [Esser] zei, je hebt ons bevrijd van het 
neoclassicisme.'^ ^ 

Inn het contact met de gemeenschappelijke Deense 
vriendenn kwam de band tussen de twee beeldhouwers, 
inclusieff  hun karakterverschillen, herhaaldelijk ter sprake. 
Inn 1947 sprak Gerda Eickhoff tegenover Wezelaar haar ver-
bazingg uit dat Andriessen zonder model werkte. 'Peut être 



tuu a raison Han, que Mari dois travailler tres nerveusement 
ett vitc. C'est pas son esprit de travailler et étudier long-
tempss comme vous autres le fait. Je comprend que tu peut 
apprendree beaueoup de lui et il a sürement besoin de toi.'ï8 

Naa een bezoek aan Wezelaars atelier in 1956. waar hij onder 
dee indruk was gekomen van alle grote werken, was het tot 
Gottfredd Eickhoff doorgedrongen dat Wezelaar vrijer was 
geworden,, gedurfder, en hij veronderstelde de invloed van 
Andriessenn achter die ontwikkeling. 'Je me rend comptc', 
schreeff  Eickhoff aan Wezelaar, 'que jamais dans Ia vie 
jusqu'auu maintenant j'ai entendre dire Han: "On peut 
pourtantêtretropp honnête!"'59 

Eenn kleine tien jaar later voelde Wezelaar kennelijk 
zelfdee behoefte zijn stijlvcrandering toe te lichten aan zijn 
mentorr Fischer. 'Il est évident que j'ai change un peu de 
routee pendant les nombreuses années qui se sont écoulées 
depuiss notre séjour a Paris, subissant un tout autre climat 
artistiquee et dans 1'obligation d'exécuter des commandes, 
parcequee ici la ven te est pour la sculpture prèsque 
inexistante.. Chaque nouvelle commande avec un sujet 
complètementt différent est par conséquent tres différente 
égalementt comme contenue spirituelle. Il me semblc 
qu'ill  faut essayer d'exprimer cela par une forme plastique 
s'appropriantt au sujet. Mais ne crois pas que j'ai oublic ton 
bell  example de probité artistique et ton idéal de la forme 
ett sois assure que je suis fidele dans mon admiration pour 
tonn travail. Profondément en moi même il reste un lien, 
auu moins moi même je le crois.'60 Verandering van hct 
artistiekee klimaat en de noodzaak om opdrachten uit te 
voerenn die telkens weer geheel nieuwe eisen stelden, had-
denn Wezclaar zijn artistieke pad doen verleggen zonder 
datt hij daarbij zijn idealen, waarvoor Fischer het voorbeeld 
wass geweest, had verkwanseld. Dat Wezelaar zich had laten 
inspirerenn door Andriessen, de meest succesvolle opdracli-
tenbeeldhouwerdiee Nederland kende, was niet verwonder-
lijk .. Als beeldhouwers van het autonome monument lag er 
inn die naoorlogs periode een zware verantwoordelijkheid 
opp hun schouders en zij vonden steun bij elkaar: in de N K B, 
inn de verschillende commissies en in hun werk. In 1950 had 
Andriessenn weer eens ondervonden wat zijn bekendheid 
alss maker van oorlogsmonumenten met zich meebracht. 
Hijj  schreef aan Wezelaar: 'Er was een (overigens heel aardi-
ge)) dame uit Den Haag hier met erg veel belangstelling, 
enn ik merkte ook, met eenig inzicht. Niet wetend wat ik 
alless zeggen moest, zei ik maar dat ik te veel dronk. Ze nam 
allebeii  mijn handen en zei: "Doe dat niet. We hebben U 
noodig.. Wc kunnen U niet missen!!!'"61 

Uitt de correspondentie blijkt dat er tegen het einde van 

dee jaren vijfti g spanningen waren gerezen. Beiden zaten in 
dee knoop met het werk en konden elkaars gelamenteer 
maarr moeilijk verdragen. Daarbij ging de karakterologi-
schee tegenstelling tussen de roomse Andriessen en de 
calvinistischee Wezelaar parten spelen. Toen Andriessen 
-- voor het eerst - suggereerde dat Wezelaar misschien 
moeitee had met de 'onverdiende succesjes' van zijn 
Haarlemsee collega, klom Wezelaar onmiddellijk in de pen 
omm dit te weerspreken en zijn eigen beginselen te verkla-
ren.. Wezelaar schreef:'Ik meen oprecht dat je ze [die suc-
cessen!!  verdiend hebt. Je hebt hard gewerkt en ons allen 
bezieldd (niet alleen het publiek). Bovendien heb ik van nabij 
meegemaaktt hoe je ster is gerezen, zonder enige streberei 
off  artistieke concessie. [...] Ook heb ik wel eens gedacht 
datdat jij vond dat ik je niet genoeg prijs met je werk. Is dat 
zoo?? Maar kun je onder goede vrienden hierin veinzen? Ik 
beschouwdee het als een daad van vriendschap hier eerlijk 
tee blijven en hoopte je op deze wijze aan te vuren. Want 
jouww zaak is de mijne. Ik bedoel dat die beeldhouwkunst 
mee zoo ontzettend na aan 't hart ligt. En hier komen we op 
eenn punt waar we het niet heelemaal eens zijn geloof ik. Ik 
hebb namelijk de indruk dat jij het wel wat overdreven vindt 
datt ik me zoo ongelukkig voe! als ik niet erin slaag iets 
dragelijkss te maken. Jij vindt dat geloof ik een soort van 
Hoogmoed.. En je zegt, och als 't maarniet vervelend is of 
eenn volgende keer beter [...] of er zijn belangrijker dingen 
inn 't leven. Misschien heeft je religieuze opvoeding je dit 
ingegoten.. Ik meen dit ook wel eens bij Paul [Grégoire] te 
merken.. Ik kan dit maar niet eens zijn. Niet wij zijn belang-
rijkk en onze prestaties niet maar wel onze taak. Sommige 
menschenn houden zich staande door de religie, andere 
doorr hun politieke levensopvatting, bij mij is het de kunst, 
ditt kan ik je wel zeggen, en speciaal de beeldhouwkunst en 
mijnn groove verdriet is dat ik er maarniet in kan slagen om 
hierr iets te realiseeren. Hier moeten we alles uit onszelf 
knijpenn wat erin zit. Misschien lijk t het je onaardig, maar 
jee kunt het ook als een compliment opvatten. Ik vind het 
heell  naar dat jij met jouw talent je op dit oogenblik zoo van 
jee belangstelling voor de beeldhouwkunst losmaakt. Het 
mooiee van ons vak is dat we er alles in kunnen zeggen. [... ] 
Hett beroerde is dat de abstracten een waarheid hebben 
geopenbaardd endoordat ze alles verderop hun altaar van 
dee vorm hebben geofferd sterk naar voren gebracht. De 
arabesk.. Wil je met behoud van andere dingen dit er ook 
inn brengen dan moet je ronduit een meesterwerk maken, 
ikk heb een onmenschetijke moeite met deze kant en word 
hocc langer hoe onhandiger.'62 



Ondankss de bezwerende woorden was er iets definitiefs 
geknaktt in de relatie, want in een brief uit 1963 spreekt 
Andriessenn over de 'reeds lang verkilde verhouding' en van 
tijdd tot tijd werden er pogingen ondernomen om het een en 
anderr uit te praten.6"' Naar aanleiding van zo'n ontmoeting 
schreeff  Andriessen in 1971 aanHan en Liesbeth Wezelaar: 
'Heell  aardig vond ik wat Han schreef over dat afscheid bij 
hett Centraal Station. Het wuiven, zoiets van een machte-
loosheidd elkaar te bereiken, een poëtisch beeld eigenlijk.'64 

Dee laatste brief van Andriessen dateert uit 1976. Met zijn 
vriendd Theo Mulder had Andriessen de tentoonstelling van 
dee echtparen Han en Liesbeth Wezelaar en Piet en Dora 
Esserbijj  de galerie van edelsmid Jan Noyons in Utrecht 
bezocht.. Hij schreef aan Wezelaar: 'Inderdaad heeft de ten-
toonstellingg me veel beeldhouwkundig, niet amusement. 

maarr plezier gedaan. Vooral de kleine dingen (de grote 
kendee ik al). Wat me opviel in het portret van Bronner 
[occ 200, afb. p. 190] is dat je er op een of andere geheim-
zinnigee manier in geslaagd bent het scherpe kijken van 
Bronnerr uit te drukken. Het kleine naakt voor die spiegel 
vondd ik ook erg goed. Het beeldje van Liesbeth van Dora 
Esserr vond ikgewoonweg een klein chef d'oeuvre. Mulder 
begonn er bijna van te dansen! [...] Ik heb me ook voorge-
nomenn geen groot beeld meer te maken. Ik heb erg veel 
plezierr kleine dingen in was temaken. Verder worstel ik 
wanhopigg met een beeldje van Anne Frank 1.20 m. Voor 't 
overigee ben ik een dove oude man die vecht tegen depres-
siess en ongaarne uitgaat. ]...] Het plaatje van de "Orante" 
[occ 95, afb. p. 118] heb ik in 't groot -onbeschrijfelijk 
mooi.'6'' ' 
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