
Jo Uiterwaal en Piet Elling 

Een vergeten hoofdstuk in de ontwikkeling van de moderne 
beeldhouwkunst in Nerderland.*) 

Jan Baptist Bedaux 

In „De beeldhouwkunst van deze eeuw", het sterk verouderde, maar nog 
steeds enige standaardwerk over de 20ste-eeuwse Nederlandse sculptuur, 
komt de auteur, prof. A. M. Hammacher tot de conclusie dat de beeldhouw
kunst hier te lande tot 1945 geheel achterbleef bij de internationale ont
wikkelingen. Hij stelt het duidelijk: „Er ontwikkelde zich buiten ons land 
een ander en algemener ruimtebegrip, los van objecten, en een andere ver
houding tot de natuur, die de ruimtelijke mogelijkheden der sculptuur dich
ter bracht bij een beweging die ook in de bouwkunst de traditie naar vorm 
en techniek wijzigde . . . Beeldhouwkunstig was er hier geen enkele figuur 
die deze beginselen had aanvaard". De beeldhouwkunst bleef volgens 
hem in Nederland buiten de opvattingen van de Stijl en hield zich afzijdig 
van wat door toedoen van Brancusi, Arp, Archipenko, Pevsner, Gabo en 
Gonzales mogelijk was geworden. Hoewel de generaties na Mendes da Costa 
en Zijl, o.a. door het zich ontwikkelende functionalisme in de architectuur, 
minder architectonisch begonnen te denken en vrijer werden, typeert het vol
gens A. M. Hammacher toch de beeldhouwersgeest in Nederland, dat hij, 
anders dan bij de schilders, die vrijheid niet in de futuristische en cubistische 
ontwikkeling zocht. Men kwam niet verder dan een gematigd expressionisme 
of een realisme dat een zekere stijlverfijning onder invloed van Maillol en 
Despiau vertoonde.1) 
Nadat men kennis heeft genomen van het vooroorlogse beeldhouwwerk van 
Jo Uiterwaal (1897-1972) en de vrijwel onbekend gebleven sculptuurex
perimenten van architect Piet Elling (1897-1962) uit de vroege twintiger 
jaren, wordt aanstonds duidelijk dat de door prof. Hammacher geschetste 
ontwikkeling van de Nederlandse beeldhouwkunst enige wijzigingen behoeft. 
Deze ontwikkelingsgang werd door Hammacher zelf al enigszins gecorrigeerd 
door zijn publikatie van het werk van Siem van den Hoonaard.2) Betere 

*) Hierbij dank ik Mevr. C. A. Elling-Thomann. de heer D. Elling. Erik de Jong, de 
Heer J. van Kleef, de Heer D. van Luijn, de Heer J. Moesman en Mevr. Uiterwaal-
van Kleef, die zo vriendelijk waren informatie voor dit artikel te verstrekken. 
1) A. M. Hammacher, Beeldhouwkunst van deze eeuw, Amsterdam. (1955), 29, 35. Zie 
ook: A. M. Hammacher, in Gids voor de Nederlandse kunst, (Prisma), I9606, 132. 
2) A. M. Hammacher, De vroegste moderne metaalplastiek in Nederland 1931-1937, 
Museumjournaal, nr. 4. 1954. 61-62. De auteur lijkt voorbij te zijn gegaan aan het boekje 
van Huebner, dat beschouwd kan worden als de eerste aanzet tot een geschiedenis van 
de moderne beeldhouwkunst in Nederland. Zie: F . M. Huebner, Niederländische Plastik 
der Gegenwart, Dresden, (z.j.). 
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Afbeelding 1: El Lissitzky, De nieuwe mens. 1923, litho uit de Figurinenmappe. 
53 x 45,4 cm, (foto uit Sophie Lissitzky-Küppers, El Lissitzky, 
Dresden, 1967, afb. 62). 

argumenten voor een correctie zijn echter te vinden bij Bieling, Chabot, 
Polet, Van Doesburg, Wichmann en in het werk van Uiterwaal en Elling. 
Het zijn juist De Stijl, het kubisme en het beeldhouwwerk van Archipenko 
en Brancusi onder andere die het werk van deze laatste twee hebben be
paald. 
Beiden werden in 1897 geboren, Elling in Utrecht en Uiterwaal in IJsselstein. 
De laatste verhuisde in 1904 naar Utrecht, waar hij enige tijd later leerling 
werd van de beeldhouwer Dresmée. Deze voerde onder meer werk uit voor 
Mendes da Costa, een man die Uiterwaal zijn leven lang is blijven bewon
deren. In Dresmées atelier werd van 1912-1917 de basis gelegd voor uit
stekend vakmanschap.3) Van 1918-20 bezocht hij in de avonduren de Kunst-
nijverheidsschool, een instelling die in deze jaren reeds als totaal verlopen 
moet worden gekwalificeerd.4) Toch waren er twee uitstekende leraren aan 
verbonden, de heraldicus T. van der Laars, die handtekenen gaf (leraar 
van Erich Wichmann omstreeks 1910 en later van Johan Moesman) en de 
architect C J. de Haas, belast met het onderwijs in het vaktekenen. Het is op 
deze school geweest, dat Uiterwaal en Elling elkaar hebben leren kennen. 

3) Van 1919-1924 werkte hij verder op het uitvoerdersatelier van Tetterode in Amster
dam. 
4) Zie appendix. 
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Afbeelding Ia: 
Jo Uilerwaal, Twee ontwerpen voor 
panelen, ca. 1927, (vernietigd). 

Afbeelding lb: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur, ca. 1925, 
hout, glas, messing en polychromie, ca. 
60 cm, (vernietigd). 

Er ontstond een vriendschap die in ieder geval voor Uiterwaal zeer veel 
heeft betekend. 
Belangrijk ook voor Uiterwaals ontwikkeling was zijn actieve deelname in 
wat tegenwoordig wel „het clubje van Van Leusden" wordt genoemd.5) 
De rol die deze schilder-graficus in het Utrechtse kunstleven van de jaren 
twintig heeft gespeeld dient, zeker voor wat zijn aandeel in de tekenclub 
betreft, behoorlijk gerelativeerd te worden.'') Een ingezonden brief van 20 
februari 1929 in het Utrechtsch Dagblad naar aanleiding van de wan
toestanden die heersten binnen het Genootschap Kunstliefde, werpt enig 
licht op de ontstaansgeschiedenis van deze groep, die, zoals zal blijken, uit 

5) Catalogus tentoonstelling Louis Wijmans, kunsthandel F. Kleijn. Utrecht 1975. met 
inleiding van J. Juffermans. 
6) J. Juffermans suggereert dat Van Leusden initiatiefnemer was en leider van de groep. 
Van Leusden wordt zelfs de leraar van Uiterwaal en Moesman genoemd, hetgeen beslist 
niet het geval is geweest. Een dergelijke rol van Van Leusden wordt ontkend door de 
nog levende leden van de Utrechtse tekenclub. Van Kleef. Van Luijn en Moesman. Zie: 
Catalogus tentoonstelling Douwe van der Zweep, kunsthandel F . Kleijn, Utrecht 1974 en 
Catalogus tentoonstelling Dick van Luijn, kunsthandel F. Kleijn. Utrecht 1975. De positie 
van Van Leusden wordt ook overschat door H. Redeker. die schrijft dat Van Leusden de 
leermeester van Moesman en Wagenaar was. De rollen waren namelijk net omgekeerd. 
Zie: H. Redeker. Willem van Leusden, Utrecht-Antwerpen. (1974). 51. 
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Afbeelding 2: Jo Viterwaal, Dansfiguur. 1934, hout, metaal en polychromie, 
200 cm, (collectie Centraal Museum); stoel en tafel naar ontwerp 
van Viterwaal (collectie Mevr. Uiterwaal-Van Kleef in Utrecht), 
(foto Kunsthistorisch Instituut te Utrecht). 

pure noodzaak werd geboren. De ondertekenaars schrijven daarin7): „Het 
is ongeveer zes jaar geleden (d.i. 1922), dat wij de door „Kunstliefde" ge
boden gelegenheid tot tekenen naar levend model hebben moeten prijsgeven 
wegens de verregaande verwaarloozing van onze belangen door het toenma
lige (lees: huidig) bestuur, bestaande uit prof. Vogelsang, dr. van Huffel 
en de Heer van Boekhoven, dat de leiding der teekenoefeningen in handen 
stelde van geheel onbevoegde teekenaars, die uiteraard niet de minste lei
ding aan kunstbeoefenaars konden geven. Onze herhaalde en dringende aan
vragen aan het Kunstliefdebestuur verbetering in die toestand te brengen 
bleven steeds zonder eenig resultaat en gaf ons tenslotte de overtuiging, dat 

7) D. van Luijn. D. van der Zweep. J. Uiterwaal. J. van Kleef. W. van Leusden. A.(sic) 
Moesman. S. Uiterwaal. 

102 



Afbeelding 3: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur, 1928Ï29, 
hout, ivoor en messing, 57 cm, (collec
tie Centraal Museum), (foto K.H.I., 
Utrecht). 

Afbeelding 4: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur, 1928l'29, 
hout en gepolychromeerd messing, 
80 cm, (collectie Centraal Museum), 
(foto K.H.I., Utrecht). 

het doel van „Kunstliefde" en het streven der jongere leden, die de kunst 
niet uit liefhebberij, maar uithoofde van hun beroep beoefenden, niet begre
pen werd of niet begrepen wilde worden. Wijl de teugels van Kunstliefde 
in handen waren en bleven van menschen, die met kunstbeoefening zelve 
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Afbeelding 5: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur. 1928l'29, hout, glas en ivoor, 
58 cm, (collectie Centraal Museum), (foto K.H.I., 
Utrecht). 

Afbeelding 6: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur, 
1928Ï29, hout, 49 cm, 
(collectie Centraal Mu
seum), 
(foto K.H.I., Utrecht). 

niets hadden uit te staan en op dit terrein dus ook elke bevoegdheid tot lei
dinggeven misten, bleef er voor ons geen uitzicht op verbetering, doch slechts 
uittreding ale eenige mogelijkheid over". 
Na de uittreding in 1922 waren het Uiterwaal, Van der Zweep en Van Luyn 
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die het initiatief namen en na advies te hebben ingewonnen bij Van Leus
den naar de burgemeester stapten met het verzoek om een geschikte model-
tekenruimte. De burgemeester, die zeer welwillend was, zag evenwel proble
men in verband met het naaktmodel. Er waren alleen dan mogelijkheden 
wanneer de groep zich onder leiding zou stellen van de oudere Van Leusden 
die al sinds 1908 tekenleraar was op de Burgeravondschool.8) De laatst
genoemde fungeerde dus als een soort dekmantel. Vooruitlopend op het de
finitieve besluit van de Gemeenteraad begon men vast te tekenen. Gelegenheid 
hiervoor werd gegeven door de vrouw van de kleinzoon van Nie. Beets, die 
haar huis in de Boothstraat enige tijd ter beschikking stelde. Vandaar ver
trok men naar de broeikas in de tuin van wat later het Burgerweeshuis 
heette aan de Nieuwe Gracht. Ook werd er wel bij leden thuis getekend. Het 
antwoord op het verzoek van het drietal bleef intussen nog steeds uit. Terug 
bij de burgemeester bleek de dekmantel Van Leusden niet voldoende. De 
ruimte werd uitsluitend gegeven op voorwaarde dat de groep onder supervisie 
zou komen te staan van de baas van Van Leusden, de directeur van de 
Burgeravondschool, De Jong. 

In 1923 werd tenslotte een ruimte verkregen in de lagere school aan de 
Weistraat (nu Mons. van de Weteringstraat), de school waar op 1 januari 
van hetzelfde jaar onder waarnemend directeurschap van C. de Has de les
sen van de Kunstnijverheidsschool werden hervat.9) 
De belangrijkste leden van de modeltekenclub waren Jo Uiterwaal, Jan van 
Kleef, Willem van Leusden, Dick van Luijn en Douwe van der Zweep.10) 
Verder werd er ook getekend door K. Begeer, L. Brom, Donker, W. Tap, 
S. Uiterwaal en J. de Wit. Omstreeks 1927 breidde het gezelschap zich nog uit 
met Johan Moesman, Willem Wagenaar en Louis Wijmans. Van een echt 
homogeen gezelschap is echter nooit sprake geweest. Doelstellingen zijn 
nooit geformuleerd. Wat de leden bij elkaar hield was voornamelijk de nood
zaak van het tekenen naar model, waar Kunstliefde geen gelegenheid meer 
toe bood.11) Omdat het modeltekenen behoorlijke financiële consequenties 
met zich meebracht, was men genoodzaakt zich te verenigen.12) Binnen de 
groep kan Uiterwaal als de drijvende kracht worden beschouwd. Niet alleen 
ging er voor velen een stimulans van zijn werk uit, maar hij was het ook die de 
groep steeds weer bij elkaar bracht en zorg droeg voor de organisatie.*3) 
Karakteristiek voor de groep, die in 1929 weer uiteen viel, zijn geometrisch-

8) Zie appendix. 
9) Zie appendix. 
10) Douwe van der Zweep bleef tot ca. 1923 in de groep tekenen. Zie: Catalogus ten
toonstelling Douwe van der Zweep, o.e. (zie noot 6). 
11) Vanaf 1923 werden er door Kunstliefde tekenavonden georganiseerd in een lokaal 
van het oude gebouw van het Kunstnijverheidsmuseum. De mensen die hier tekenden, 
veelal amateurs, richtten na de revolte op Kunstliefde in 1930 „Het krijtje" op. dat later 
uitmondde in ..Artibus". 
12) Zie voor de financiële moeilijkheden waarmee de groep te kampen had de ingezon
den brief van Leo Brom in het Utrechts Dagblad van 23-2-1929. 
13) Het was ook door zijn goede zorgen (vooral na 1960) dat de tekenavonden bij 
Kunstliefde voortgang konden vinden. Hij koos de modellen uit. droeg zorg voor de 
administratie en trachtte enthousiasme te kweken voor het modeltekenen bij de jongere 
leden van Kunstliefde. 
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Afbeelding 7: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur. 1928l'29, hout en glas, 
43 cm, (collectie Centraal Museum), (foto K.H.I., 
Utrecht). 

Afbeelding 8: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur, 
1928Ï29, hout, 40 cm, 
(collectie Centraal Museum), 
(foto K.H.I., Utrecht). 

abstrakte modeltekeningen, waaruit een hang naar kubisme en vooral ook 
constructivisme blijkt. Voor dit constructivisme is het werk van de Rus El 
Lissitzky, met name zijn „Figurinenmappe" (afd. 1) bepalend geweest.14) 

14) El Lissitzky kreeg in Nederland onder meer bekendheid omdat hij in 1922 korte 
tijd meewerkte aan De Stijl. Zie: De Stijl, jrg. 5, nr. 10, 1922. 
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Jammergenoeg is er van Uiterwaal geen enkele modeltekening uit zijn voor
oorlogse periode bewaard gebleven. Hij vernietigde kort voor de oorlog al 
zijn tekeningen, tegelijk met een aantal beelden. Wel is er nog een foto van 
twee ontwerpen voor panelen (afb. la) die duidelijk op Lissitzky zijn ge
ïnspireerd. 
Het tweedimensionale constructivisme werd door Uiterwaal getransponeerd 
in een van de door hem vernietigde sculpturen. Het beeld, dat we nog via een 
foto kennen, dateert van ca. 1925 en stelt een dansfiguur voor (afb. lb). 
Voor zover ik weet is dit de eerste moderne plastiek, in Nederland tenmin
ste, welke werd samengesteld uit verschillende materialen als hout, messing en 
glas en waarbij tevens gebruik is gemaakt van polychromie. 
De figuur is opgebouwd uit elkaar doorsnijdende vlakke en driedimensionale 
geometrische vormen (cirkel, conus, buis, kubus, rechthoek, driehoek). De 
nerven van het hout zijn verdwenen onder een tweekleurige beschildering. 
Het polychromeren raakte in de West-Europese beeldhouwkunst na de 16de 
eeuw vrijwel geheel in onbruik. Het is typerend voor de 19de eeuw, dat men 
veel middeleeuwse sculpturen van hun kleur ontdeed. Dit hield paradoxaal 
genoeg verband met de academische opvatting waarin de vrees werd ge
uit, dat de polychromie de sculptuur te dicht bij de werkelijkheid bracht 
en het beeld erdoor doodgeslagen werd. De 19e eeuwse ontdekkingen dat 
de Egyptische en zelfs de Griekse sculptuur oorspronkelijk was beschilderd 
brachten de academisten dan ook danig in verwarring.15) Het is niet helemaal 
duidelijk aan wie Uiterwaal dit procédé heeft ontleend. Waarschijnlijk aan 
de door hem zo bewonderde Russische beeldhouwer Archipenko, die geïn
teresseerd raakte in de optische effecten die met behulp van dit oude pro
cédé verkregen konden worden en deze toepaste in zijn sculptuur, waarmee 
hij geheel nieuwe perspectieven bood aan de beeldhouwkunst.16) Een andere 
mogelijkheid is dat hij zich geïnspireerd heeft op de rood-blauwe stoel van 
Rietveld. Uiterwaal zelf, die Rietveld in het begin van de jaren twintig leerde 
kennen, ontwierp in deze tijd een meubilair dat gedeeltelijk op de principes 
van De Stijl is gebaseerd en waarvan enkele stukken (lamp, tafeltje, buffet) 
van kleur zijn voorzien (afb. 2). Met de polychromie is voor wat de dans
figuur betreft een tweevoudig effect verkregen. De pure, geometrische vor
men worden geaccentueerd door het verdwijnen van de natuurlijke houtnerf. 
Deze krijgen vervolgens nog een sterker accent door een afwisselende donke
re of lichte polychromie per vlak. De introductie van verschillende materia
len, met name glas en celluloid, door kunstenaars als Archipenko, Boccioni en 
Gabo schiep andere constructiemogelijkheden en verlegde tegelijkertijd de 
ruimtelijke grenzen in het beeldhouwkundig denken, dat voortaan niet meer 
uitsluitend werd bepaald door het gesloten volume. 
Het hoofd van Uiterwaals dansfiguur lijkt bijvoorbeeld te zweven doordat het 

15) Albert E. Elsen. Pioneers and Premises of modern sculpture, Catalogus tentoonstel
ling Pioneers of modern sculpture, Hayward Gallery. Londen, 1973. 68-72. Charles Blanc. 
Grammaire des Arts et du Dessin: Architecture, Sculpture, Peinture, Parijs. 1880. 432-
433. 
16) Alexander Archipenko en Fifty Art Historians. Archipenko, New York. (1960). 
40-44. 
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Afbeelding 9: 
Jo Uiterwaal, Dansfiguur. 1928l'29, hout, 
55 cm, (collectie Centraal Museum), 
(foto K.H.I., Utrecht). 

Afbeelding 10: 
Piet Elling, Dansfiguur. 1925 (gcsign. 
en gedat.), hout, 31 cm, (collectie I. de 
Jong-Elling te Assen), (foto K.H.I., 
Utrecht). 

met een glazen rechthoek op de romp is bevestigd. En alieen vanwege de 
transparante eigenschap van het materiaal was het mogelijk een duidelijk 
zichtbaar driehoekig vlak op een dergelijke plaats in het beeld te construeren, 
zonder dat het zicht op de achterliggende vormen wordt benomen. Het glas 
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heeft bovendien de eigenschap dat het reflecteert. Hierdoor worden bepaalde 
vormen en lijnen die vóór het vlak liggen (al naar gelang het standpunt dat 
tegenover het beeld wordt ingenomen) weerkaatst en in het geheel van het 
beeld geïntegreerd. 
De vroegste bewaard gebleven beelden van Uiterwaal dateren uit de jaren 
1928-1929. Het is een zeer opmerkelijke serie van zeven houten dansfiguren 
waarin glas, ivoor en messing is verwerkt (afb. 3 t/m 9). In vergelijking met 
de dansfiguur uit 1925 zien we dat de puur geometrische vorm en opbouw 
ten dele zijn verlaten. Het accent bij deze beelden ligt heel duidelijk op de 
beweging in de ruimte, hetgeen in de moderne kunst van die dagen (het futu
risme, het constructivisme en Van Doesburgs elementarisme) zo'n belangrijke 
rol speelde. 
Vanzelfsprekend is de beweging ook inherent aan het onderwerp zelf. In 
de jaren dat deze beelden ontstonden kan de dans, de vrije dans tenminste, 
voor wat Nederland betreft als een nouveauté worden aangemerkt. De vrije 
dans deed zijn intrede met Isadora Duncan en het was deze Amerikaanse 
danseres die hem in 1925 persoonlijk in Nederland introduceerde. Haar 
ideaal was de dans uit haar kluisters te bevrijden om, door de beweging heen, 
vreugde en vrijheid te vinden.17) 
De dans werd het motief bij uitstek in de Art Nouveau, waar hij in poëzie 
en beeldende kunst levenskracht, levensvreugde, bevrijding en utopische toe
komstverwachtingen symboliseert.18) Ook daarna blijft het dansmotief in de 
beeldende kunst voortleven, bijvoorbeeld, om enkele namen uit vele te noe
men, bij Archipenko, Huszar en Van Doesburg. De laatste kende aan de 
dans een zeer mystieke en utopische rol toe. Van Doesburg was namelijk 
van mening dat de beeldende kunst eens zuiver esthetisch in dansfiguren 
en beeldend gebarenspel zou oplossen.19) 
In het tweede nummer van De Stijl vergelijkt Huszar „De dans" van Archi
penko uit 1912 met een meer traditioneel beeld, voorstellende drie dansende 
vrouwfiguren, van prof. Schott, door Huszar sarcastisch gekarakteriseerd 
als „officieel vertegenwoordiger der schoone vormen".20) Het lijkt me goed 
hier in te gaan op de ideeën die in dit artikel met betrekking tot „De dans" 
van Archipenko naar voren worden gebracht. Dit niet alleen omdat ze binnen 
het tijdskader ook van toepassing zijn op de dansfiguren van Uiterwaal, die 
in meer dan een opzicht door Archipenko werden beïnvloed, maar ook voor 
beter begrip van de kritiek die enige jaren later op deze dansfiguren zou 
worden uitgeoefend. 

17) Uiterwaal bezocht in deze tijd de dansvoorstellingen van Isadora Duncan (die in 
1925 in Nederland woonde) en Gertrude Leistikow in de Utrechtse Schouwburg. Zie 
voor de dans: Max von Boehm. Der Tanz, Berlijn, (1925), 120-130. Dit boek geeft een 
aardige indruk van de kritiek die de vrije dans te verduren kreeg in de twintiger jaren. 
Wat de respons betreft ontliepen de vrije dans en de moderne kunst elkaar niet veel. 
18) H. Theissing. Tanzen. Zu einem Bildmotiv um 1900, Aachner Kunstblätter, dl. 41, 
Düsseldorf, (1971), 289-301. 
19) Theo van Doesburg. Fragmenten. I., De Stijl, jrg. 1, no. 4, 1918, 47-48. Vergl. 
Valentin Parnac. histoires exstaordinaires danses, DANSE „EPOPEE" 1925, De Stijl, 
jrg. 7. no. 73/74, 1926. 11-15. 
20) V. Huszar, Aesthetische Beschouwingen, De Stijl, jrg. 1. no. 2. 1918, 20-23. 
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Afbeelding 11: Voor- en zijaanzicht van een beeld van Amenemhet III (ca. 1820 
v. Chr.), met ingetekende grondpatronen door Piet Elling, (foto uit 
H. Fechheimer, Der Plastik der Aegypter, Berlijn, 1918, afb. 52 
en 53). 

Het hele artikel van Huszar is terug te voeren op de oude tegenstelling repro
ductief afbeelden en conceptualisme. In het voetspoor van hun kunsttheore
tische voorgangers uit de vroeg- en hoogrenaissance kwamen Huszar en de 
zijnen tot de conclusie, dat de schoonheid niet in de natuur lag. Zij beriepen 
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Afbeelding 12: 
Piet Elling, Zittende figuur. 192l\'22, 
hout, (verblijfplaats onbekend). 

Afbeelding 13: 
Beeld van een biddende, (ca. 1950 v. 
Chr.), (foto uit Fechheimer, o.e. afb. 11, 
afb. 49). 

zich hiervoor onder andere op Plotinus, waarvan de volgende zinsnede als 
citaat in De Stijl werd opgenomen: „De kunst staat boven de natuur, omdat 
zij de ideeën uitdrukt, wier onvolkomen afbeelding de natuurdingen zijn. 
De kunstenaar, uit zichzelf puttende, verheft zich boven de grillige werke
lijkheid tot de rede, door en naar welke ook de natuur schept".21) Beriepen 
de neoplatonische kunsttheoretici uit de renaissance zich voor het scheppen 
van schoonheid op de idea,22) de leden van De Stijl deden hiervoor een beroep 
op het universele, wat in feite op hetzelfde neerkomt. Doordat de moderne 
kunstenaar in hun ogen begiftigd was met een „esthetisch bewustzijn" dat 
slechts reageerde op dit universele, stelde dit bewustzijn hem in staat „de 
illusie der waanverhoudingen van het individuele, de natuur" te vernietigen 
en de elementair beeldende verhoudingen, waaraan de wereld onderworpen 
was naar voren te brengen. Hij herstelde de wereld volgens een zuiver esthe
tisch beginsel.23) De natuur diende voor de leden van De Stijl slechts als 
middel om tot een esthetisch, maar weer van de natuur onafhankelijk ob
ject te komen, hetgeen uitsluitend kon geschieden door ombeelding tot nieu
we waarden.24) Op grond van deze theoretische rechtvaardiging werd het 

21) Zie: De Stijl, jrg. 1, no. 4, 1918, 48. 
22) E. Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, 
Berlijn. I9602, passim. 
23) Theo van Doesburg, o.e. (zie noot 19). 
24) V. Huszar, Aesthetische Beschouwingen V., De Stijl, jrg. 1, no. 12, 1918, 150. 
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Afbeelding 14: 
Beeld van Bek-en-chou, (ca. 1250 v. 
Chr.), (foto uit Fechheimer, o.e. afb. 11, 
afb. 87). 

beeld van Schott door Huszar afgekeurd en dat van Archipenko geprezen. 
De ritmische beweging, waar het bij deze twee beelden om gaat, kan bij 
de dansfiguren van Schott eenvoudigweg niet goed zijn, omdat de beweeg
lijkheid er veroorzaakt wordt door naar de onvolmaakte natuur nageboot
ste lichaamsbewegingen. Dit in tegenstelling tot „De dans" van Archipenko, 
waar het ritme, dat zich telkens in andere vormen en ruimten herhaalt, is 
ontstaan uit een „geestelijk proces" dat een „esthetische ombeelding" ten 
gevolge heeft gehad. 
Zo zou men met betrekking tot Uiterwaals dansfiguren kunnen zeggen, dat de 
natuur, in dit geval het naaktmodel, uitsluitend heeft gediend om tot van de 
natuur onafhankelijke objecten te komen. Het menselijk aspect, het indivi
duele, is vernietigd en is vervangen door een soms zeer ver doorgevoerde ab-
straktie (afb. 3), waarin alleen beweging, het ritme in ruimte en vorm, nog 
een rol speelt. 
Een goed voorbeeld van zuiver plastische beweging is de dansfiguur op afb. 
4. In geometrische termen bestaat dit beeld uit een naar boven toe wijder 
wordende zig-zag lijn, die zich beweegt binnen de ruimte van een conus. De 
beweging wordt onderstreept door werveling van de figuur binnen de coni
sche ruimte naar boven, daarbij geaccentueerd door concave en convexe vor
men en contrastrijke licht- en donkereffecten. De ruimtedoorsnijdende zig-zag 
beweging is ook heel nadrukkelijk aanwezig in het beeldje op afb. 5 en in 
de dansfiguur op afb. 6, een plastiek die een aantal elementen gemeen heeft 
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Afbeelding 15: 
Piet Elling, Zittende figuur met op
getrokken knieën, ca. 1921, tekening, 
26 x 30 cm. {collectie 1. de Jong-Elling 
te Assen), (foto K.H.I., Utrecht). 

Afbeelding 16: 
Piet Elling, Zittende figuur met op
getrokken knieën, ca. 1921, tekening, 
(verso van afb. 15 die iets doorschijnt), 
(foto K.H.I., Utrecht). 

met Archipenko's beelden „Femme debout" (1912) en „Statuette" (1913).ää) 
De alternerende concave van convexe vorm, een beeldhouwkunstig procédé, 
dat met name door Archipenko werd ontwikkeld en in zijn werk haast een 
„academisch" karakter kreeg,26) is ook goed zichtbaar in de dansfiguur op 
afb. 7. De opvallende concaaf hier, die de afwezigheid van vorm symboli
seert, contrasteert met de convexe vorm van armpartij en sokkel. 
De ritmische licht-en-donker effecten zijn in deze reeks beelden niet alleen 
verkregen door samenvoeging van lichte en donkere houtsoorten (afb. 6 en 7), 
of van zwart ebbehout en wit ivoor (afb. 3 en 5), maar ook door polijsting 
van het hout en verwerking van glas (afb. 5 en 7) en messing (afb. 3). 
Eeuwenlang hebben de beeldhouwers getracht hun werk te vrijwaren van 
optische vertekeningen, veroorzaakt door reflecties. Het was rond 1910 dat 
Brancusi en Archipenko van deze reflecties gebruik gingen maken. Ze polijst
ten het bronzen oppervlak, dat voorheen verscholen lag onder een laag patina, 
op een dusdanige wijze dat een spiegeleffect optrad, dat bewust als sculptu
raal element in het totaal van het beeld werd opgenomen. 

25) ..Femme Debout"' werd gepubliceerd in De Stijl, jrg. 4. no. 3. 1921, 45. en ..Statuet
te"' in Erich Wiese. Alexander Archipenko, (Junge Kunst, dl. 40), Leipzig. (1923) .afb. 11. 
26) Archipenko. o.e. (zie noot 16). 51-55. 144-168. 
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Afbeelding 17: 
Piet El ling, Knielende 
vrouw met prisma, ca. 
1921, tekening, 24x36,5 
cm, (collectie I. de Jong-
Elling te Assen), 
(foto K.H.I., Utrecht). 

,v 

Afbeelding 18: 
Piet Elling, Schetsen voor knielende vrouw met prisma. 
ca. 1921, tekening, 40x22,5 cm, (collectie I. de Jong-
EUing te Assen), (foto K.H.I., Utrecht). 

Illustratief voor de gevolgen van polijsting is de dansfiguur op afb. 4, waar 
de rechthoekige vorm op de romp als een spiegel werkt. De lichtradiatie 
veroorzaak een scherp licht-donker contrast en dematerialiseert tegelijker
tijd de vorm, die men zich als een open ruimte kan voorstellen. 
Tenslotte zit er nog een opmerkelijk facet aan deze beelden, ni. de vorm van 
de sokkel. 
In zijn pogingen de sculptuur tot leven te brengen begroef Rodin in 1897 
de sokkel van zijn levensgrote „Eva" in de vloer van de Salonhal. Hij zette 
hiermee een ontwikkeling op gang die leidde tot bevrijding en objectivering 
van het beeld, dat tot dan toe in totaal isolement vastgeklonken zat aan 
zijn sokkel. Belangrijke figuren in deze ontwikkeling, waar de Afrikaanse 
sculptuur, die de sokkel niet kent, het nodige aan heeft bijgedragen, waren 
Degas, Rosso, Maillol en Matisse. Naast het geheel of gedeeltelijk elimineren 
van de sokkel door de laatste twee, ontwikkelden Boccioni, Duchamp-
Villon en vooral Archipenko de sokkel tot geïntegreerd deel van de sculp
tuur.27) 
Het zijn deze inventies die de dansfiguren van Uiterwaal een grotere mobi
liteit geven. De sokkel is gereduceerd tot een eenvoudige houten plint (afb. 3, 
4, 5), of speelt door integratie mee in de beweging van de figuur. Het mooi
ste voorbeeld daarvan is wel de asymmetrische sokkel gevormd uit een 
convexe en twee concaven, die in de figuur weer worden herhaald (afb. 7). 

27) Eisen, o.e. (zie noot 15). 75-78 en noten. 
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Afbeelding 19: 
Piet Elling, .,Broeder", ca. 1922, palm
hout, 20 cm, (collectie C. A. Elling-
Thotnann te Hilversum), (foto K.H.I., 
Utrecht). 

Afbeelding 20: 
Piet Elling, ..Broeder", 
van afb. 19), (foto K.H.I., 

(vooraanzicht 
Utrecht). 

Een dergelijke geraffineerde vervloeiing van sokkel en beeld treft men ook 
aan in de houten dansfiguur van Piet Elling uit 1925 (afb. 10), een beeld 
dat meer dan een aanrakingspunt vertoont met het werk van Uiterwaal. 

Elling kreeg zijn eerste opleiding als timmerman aan een Utrechtse am-
bachtsschool. In 1914 oefende hij dit ambacht uit in het kamp van Zeist, 
waar Belgische oorlogsvluchtelingen waren ondergebracht. In deze tijd keer
de hij, onder meer als reactie op de oorlog, de kerk de rug toe en ging over 
op het socialisme, een overgang die men weerspiegeld vindt in zijn biblio
theek (Marx, Nietzsche, Gorter, Adama van Scheltema etc.) en zijn sporen 
heeft nagelaten in het werk. Op de Kunstnijverheidsschool, die hij vanaf 1913 
bezocht, ging zijn belangstelling voornamelijk uit naar de architectuur. Dit on
der invloed van de twee architecten die aan deze instelling verbonden wa
ren, de directeur P. J. Houtzagers en de leraar vaktekenen C. de Haas, 
met wie hij intensief contact onderhield. Van 1920 tot 1923 was hij in dienst 
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Afbeelding 21: Piet Elling, Knielende figuur. 1922, hout, 
Jong-Elling te Assen), (foto Carla Wolff). 

(collectie I. de 

bij het architectenbureau van De Bazel. In deze tijd maakte hij kennis met 
Kurt Schwitters,28) Rob. van 't Hoff en groeide het tot dan toe nog vrij 
oppervlakkige contact met Bart van Leek uit tot een hechte vriendschap 
die duurde tot aan de dood van Van der Leck in 1956.29) In 1926 voltooide 
hij zijn eerste huis te Huizen. 
Ellings loopbaan als nieuwe-zakelijkheids architect valt buiten het bestek 
van dit artikel.30) Wat ons hier interesseert zijn de beeldhouwkunstige acti
viteiten die hij in deze jaren naast zijn architectuur ontplooide. Voor zijn 
ontwikkeling op dit gebied zijn het kubisme en de Egyptische beeldhouw
kunst bepalend geweest. Als Elling rond 1920 een vrij grondige studie van 
de Egyptische kunst maakt is dit in eerste instantie niet zo verrassend. 
De belangstelling voor de Egyptische kunst en andere buiten-Europese cul
turen (Afrika, Azië) onder kunstenaars dateerde al van de 19de eeuw. De 
oorzaak van deze belangstelling lag in het feit, dat de niet-westerse kunst 
pasklare oplossingen leek te bieden aan bepaalde binnen de moderne kunst 
gestelde problemen. In Nederland is de invloed van de Egyptische kunst 
merkbaar rond 1912 in het werk van bijvoorbeeld Gestel, Raedecker en 

28) Schwitters schonk Elling een van een merzbild voorzien exemplaar van zijn Ania 
Blume-Dichtungen met de opdracht: „für Freund Elling - 16.4.1924". Dit boekje bevindt 
zich in de collectie I. de Jong-Elling te Assen. 
29) Elling leerde Van der Leek kennen rond 1917 op Kunstliefde, waar hij ook in con
tact kwam met Rietveld. 
?0) Ellings activiteiten als architect en tekenaar zullen binnenkort besproken worden 
in een artikel van Erik de Jong. De laatste dank ik hier voor het verstrekken van vele 
gegevens en het afstaan van Ellings tekeningen met betrekking tot zijn beeldhouwwerk. 
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Af beelding 22 
Piet EHing, Schetsen voor knielende fi
guur, 1922, tekening, 24 x 20 cm, (col
lectie I. de Jong-Elling te Assen), (foto 
K.H.I.,Utrecht). 

Afbeelding 23: 
Piet Elling, Ontwerp voor knielende fi
guur. 1922, tekening, (verso van afb. 
22), (foto K.H.I., Utrecht). 

Van der Leek, dat een vlak stylerende en archaïsche tendens vertoont.31) In 
een van zijn esthetische beschouwingen vergelijkt Huszar een schilderij van 
Bart van der Leek, dat door zijn ritmische indeling van het tafereel en hiera
tische, vlakke expressie duidelijk verwantschap met Egyptische reliëfs en 
muurschilderingen vertoont, met een wandschildering van R. N. Roland 
Holst. Het aardige van deze beschouwing is, dat ze een idee geeft hoe de 
Egyptische kunst in de kusttheorie van die tijd begrepen dient te worden. 
„Zoo is ongetwijfeld invloed van Egyptische en Middeleeuwsche kunstbe
weging te bemerken in onzen tijd", schrijft Huszar, „wat begrijpelijk is, daar 
beide met de moderne kunst gemeen hebben de innerlijke concentratie ge
richt op een universeele gestemdheid. Gestemdheid niet te verwarren met 
stemming; de laatste ondergaat het individu in zijn eigen zielstoestand (treu
rig, vroolijk enz.); bij de eerste is het individu ondergeschikt aan het univer
seele".32) Het is juist dit universele aspect dat Elling in de Egyptische kunst 
zo heeft aangesproken. Voor Elling, die beschikte over de uitstekende studies 
van Hedwig Fechheimer over de Egyptische plastiek, werd dit universele 
vooral bepaald door de mathematische (geometrische) structuren in deze 
beeldhouwkunst en de ondergeschiktheid van de Egyptische beeldhouwer aan 
zijn werk.33) 

In de kunsttheorie van De Stijl, waar Elling zich bijzonder toe voelde aan
getrokken, lagen de begrippen universeel en mathematisch (geometrisch) in 

31) A. B. Loosjes-Terpstra. Moderne Kunst in Nederland 1900-1914, Utrecht. (1959). 
140, 175, 189. 
32) V. Huszar.Acsthclische Beschouwingen IV., De Stijl, jrg.l. no. 7. 1918. 81. 
33) Hedwig Fechheimer. Die Plastik der Aegypter, Berlijn, 19183, en Kleinplastik der 
Aegypter, Berlijn, (1921). Beide exemplaren waren in het bezit van de kunstenaar. Het 
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I - JL 
Afbeelding 24: 
Kop van Ramses II, (foto uit foto
collectie Piet Elling). 

eikaars verlengde. Zo schreef Mondriaan: „Door de schilderkunst zelve 
kwam de kunstenaar tot de bewustheid, . . ., dat de verschijning van het 
universeele-als-het-mathematische het essentieele van alle zuiver aesthetische 
schoonheidsontroering is".34) Vantongerloo ging in zijn beeldhouwkunst uit 
van de geometrische vorm, omdat deze zich het beste leende om vorm te 
geven aan zijn conceptie van de universaliteit. „Geometry serves to formulate 
the relations of a new crystal, a creation, a composition".33) 
De mystieke rol die door deze kunstleer aan de mathematica werd toegekend 
vindt zijn oorsprong in de platonische ideeënleer, waar o.a. de mathematica 
fungeert als middel om op te stijgen van het zinnelijke (het natuurlijke) 
naar het geestelijke, daar ze leert van het zinnelijke af te zien en de pure 
vormen te beschouwen.36) 
In navolging van Fechheimer bracht Elling een aantal Egyptische plastie
ken terug op hun geometrische grondvormen (afb. 11). Deze grondvormen 
dienden als uitgangspunt voor een aantal van zijn eigen sculpturen. Het 
beeldje op afb. 12 is bijv. afgeleid van een granieten, biddende figuur uit het 
Middenrijk (afb. 13), waarvan de vormgeving is ontleend aan het bekende 
schrijverstype in oosterse zithouding. De grondvorm bestaat uit een driehoek 
waarbinnen zich twee paar diagonalen (ledematen) kruisen. Dezelfde symme
trisch-geometrische vormgeleding, die elke natuurlijke beweging tegenstreeft, 

anonieme element in de Egyptische kunst sprak Elling bijzonder aan. Zo streepte hij in 
Die Plastik der Aegypter op p. 19 de volgende passage aan: „Der Ägypter hingegen 
schätzte das unbedingt Fertige. Die Spuren der Arbeit, das persönliche Gepräge stehen 
zu lassen, . . . verwirft er, da er nicht aus dem Technischen bildet, sonder aus einer Vor
stellungswelt, die die synthetische Komposition enthält. Ein Mensch der das ÜbergTosse 
will, darf nicht das Messbare zeigen." 
34) Piet Mondriaan, De nieuwe beelding in de schilderkunst, De Stijl, ire. 1. no. 3, 
1918, 29. 
35) Georges Vantongerloo, Paintings, Sculptures, Reflections, New York. (1948), 9 (de 
tekst dateert van 1925.. 
36) Eduard Zeller. Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie, bewerkt 
door W. Nestle, Leipzig, 192012, 61. 
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Afbeelding 25: 
Piet Elling, Portret van een onbekende. 
I923!'24, (materiaal en verblijfplaats 
onbekend). 

Afbeelding 26: 
Piet Elling, Portret van een onbekende. 
(vooraanzicht van afb. 25). 

treft men in Ellings beeld. In tegenstelling tot de Egyptische figuur is de 
ronde vorm geëlimineerd en de geometrisering ver doorgevoerd, zodat het 
beeld, dat zich precies in een gelijkbenige driehoek laat vatten, geheel mathe-
mathisch in vlakken opdeelbaar is. 
Een ander standaardtype in de Egyptische beeldhouwkunst dat Elling aan
trok is de zogenaamde kubushurker. Dit type, dat waarschijnlijk vanwege 
zijn uiterst simpele vormgeving pas laat ontwikkeld werd (Nieuwe rijk), 
is gebaseerd op het zitten met opgetrokken knieën (afb. 14). Deze karak
teristieke houding ligt ten grondslag aan een aantal ontwerptekeningen 
voor een sculptuur, waarvan niet bekend is of ze ooit werd uitgevoerd (afb. 
15 en 16). Op de houding na wijkt de figuur verder geheel af van het voor
beeld. De kubus is namelijk omgewerkt tot een hoekige spiraal die draait 
binnen een gelijkzijdige driehoek. Ook de geslotenheid van de vorm is door 
middel van een hexagonale uitsparing in het midden van de figuur open
gebroken. 
In het Nieuwe rijk komen vaak knielende figuren voor. Dit motief ligt ten 
grondslag aan een andere sculptuur van Elling.37) Het beeld, dat we kennen 
van ontwerpstudies, stelt een knielende vrouw voor die in haar hand een 
prisma houdt (afb. 17 en 18). Evenals het voorgaande beeld is de figuur 
weer geconstrueerd in een gelijkzijdige driehoek. 
Het laatste type waarop Elling zich inspireerde is de figuur in rechtopstaan-

37) Dit beeld gaat zeer waarschijnlijk terug op de knielende figuur met stèle, afgebeeld 
in Die Plastik der Aegypter, o.e. (zie noot 33), afb. 69. Evenals op de afbeelding van 
Amenemhet III, tekende Elling hier het grondpatroon in. 
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de houding met een been naar voren, zoals het beeld van Amenemhet III te 
zien geeft (afb. 11). Waarschijnlijk heeft deze laatste sculptuur in zijn 
grondvormen model gestaan voor het palmhouten beeldje op afb. 19 en 20. 
In 1922 vervaardigde Elling een plastiek (afb. 21), die, zoals een van de 
ontwerptekeningen hiervoor laat zien (afb. 22), in eerste instantie gedacht was 
in de houding met opgetrokken knieën. Uiteindelijk werd het een synthese 
van knielende figuur en kubushurker. Uit het ontwerp op afb. 23, waarnaar 
het beeldje met enige kleine wijzigingen werd gemaakt, blijkt weer de hang 
naar een exact geometrische constructie, waarin iedere lijn in een meetkun
dige relatie staat tot de andere. Deze eveneens in een gelijkzijdige driehoek 
gevangen figuur toont echter meer dan alleen mathematische vormgeving. 
Reeds eerder werd gezegd dat Ellings socialistische en antiklerikale houding 
in deze tijd zich in zijn werk heeft weerspiegeld. Een overtuigend voor
beeld hiervan is de palmhouten figuur op afb. 19 en 20, die kennelijk de 
„Broeder" voorstelt uit het socialistische gedicht „Broeder zijt gij het -?" 
van G. S. Adama van Scheltema. De vijfde strofe van dit gedicht uit de 
Bundel „Zwervers Verzen" staat namelijk onder op dit beeldje geschreven: 

Uit de stervende velden 
Kwam een man door de walmende landen, 
En hij zakte in den nacht met talmende stappen, 
Als een wrak op de angstige vlakte , 
Van de golvende aarde -
Broeder zijt gij het -? 38) 

Elling was ook een groot bewonderaar van het latere werk van Herman Gor
ter, met name zijn groot lyrisch-episch gedicht „Pan", waarin de dichter vorm 
gaf aan zijn nieuwe socialistische levenshouding. Pan is de oudste God, de 
God van het heelal, van de liefde en van de muziek en Gorter beschrijft hoe 
het „gouden Meisje" (de nieuwe mensheid) tot hem komt. Het toekomst-
idealisme wordt in dit gedicht onder meer gesymboliseerd in een „kristalglas" 
of „prisma".39) Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat dit het prisma is in de 
hand van de knielende vrouw (afb. 17 en 18) en dat de vrouw zelf de gelukkige 
en harmonische mens van de toekomst voorstelt zoals deze in „Pan" is 
beschreven. 
Uit deze tijd stamt ook een allegorische houtsnede die de triomfwagen van 
het kapitalisme voorstelt.40) De wagen wordt getrokken door onder het kapi-

38) C S . Adama van Scheltema, Zwervers Verzen, Rotterdam, 19174, 26-27. De bundel 
was in Ellings bezit. 
39) Herman Gorter, Pan, Amsterdam, (1912), 4, rgl. 18-35, 5, rgl. 1-6. Zelf bezat Elling 
de zeer vermeerderde herdruk van „Pan" uit 1916. De kristal in symbolische zin komt 
men in kunstenaarskringen uit deze tijd veel tegen. Het was het symbool van hetgeen 
gezocht werd. Zie: Vantongerloo, o.e. (zie noot 35); Eisen, o.e. (zie noot 15). 43; A. M. 
Hammacher, Lipchitz, Amsterdam, (1960), 31-32. 
40) Oorspronkelijk bestond de as van de wagen uit het alziend oog. dat in deze context 
de kerk symboliseerde die het kapitalisme in het zadel houdt. De driehoek, waarin dit 
oog behoort te zitten, is nog aanwezig. Een lichtdruk van deze houtsnede bevindt zich in 
de collectie I. de Jong-Elling te Assen. 
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Afbeelding 27: 
Piet Elling, Vooraanzicht en profil van 
het portret van Mârci Kârâsz?. 1923T24, 
ebbehout, 5,5 cm, (collectie I. de Jong-
Elling) te Assen), (foto Carla Wolff). 

Afbeelding 28: 
Piet Elling, Portret van Mârci Kârâsz. 
1923j'24, (materiaal en verblijfplaats on
bekend). 

talisme gebukt gaande arbeiders. Van een dergelijke symboliek is vermoede
lijk ook sprake in de knielende figuur die het gezicht in de handen verbergt 
(afb. 21). Dit te meer daar in een van de ontwerpen voor dit beeld (afb. 22) 
de handen in de nek zijn geslagen, hetgeen associaties oproept met een 
houding die gevangenen soms van hun overheersers gedwongen zijn aan te 
nemen.41) 
Twee facetten treden er bij deze beelden op de voorgrond; aan de ene kant 
een sterk op de geometrische vorm gerichte concentratie en aan de andere 
kant een sociale bewogenheid. Hoewel Uiterwaal in deze jaren eveneens 
overtuigd socialist was, heeft hij hiervan nooit willen getuigen in zijn beeld
houwkunst. 
In de periode '23/'24 verschijnt in het werk van Elling voor het eerst de ron
de vorm en wel in een drietal portretten (afb. 25, 26, 27, 28). Ook hiervoor 
ontleende hij aan de Egyptische beeldhouwkunst. Zeer treffend is bijv. de 
vormovereenkomst tussen de voor een deel in de rugpijler vastzittende kop 
van Ramses II (afb. 24) en het profiel van het portret van een onbekende 
(afb. 25 en 26). Niet minder belangrijk is de invloed van de Afrikaanse 
sculptuur, die Elling leerde kennen via de in zijn bibliotheek aanwezige 
werken van Carl Einstein op dit gebied.42) Deze invloed is zeer nadrukkelijk 
aanwezig in het ebbehouten masker (afb. 27) en in het portret van de 

41) In de ontwerpen voor het beeld op afb. 15 en 16, die enigszins aansluiten op de 
melancholie-iconografie, is vermoedelijk van een soortgelijke symboliek sprake. 
^2) Wat Fechheimer betekende voor de Egyptische beeldhouwkunst, betekende Einstein 
voor de Afrikaanse negersculptuur. In 1915 publiceerde hij het boek Negerplastik, dat 
gerekend kan worden tot de eerste standaardwerken op dit gebied. In 1921 verzorgde hij 
voor de zo populaire „Orbis Pictus"-reeks het deeltje over de Afrikaanse beeldhouwkunst 
(Afrikanische Plastik, Berlijn). In deze boeken geeft de auteur een heldere uiteenzetting 
over de betekenis van deze sculptuur voor de ontwikkeling van de moderne kunst, die op 
haar beurt bijdroeg tot de appreciatie van de kunst van de Afrikaanse volken. Zie voor 
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Afbeelding 29: 
Jo Uiterwaal, Moeder en kind. 1930-32, 
(materiaal en verblijfplaats onbekend). 

Afbeelding 30: 
Jo Uiterwaal, Ribbenbeeld, 1960, (mo
mentcel in het Centraal Museum), (foto 
Carla Wolff). 

Hongaarse kostuumontwerpster Mârci Kârâsz (afb. 28), die waarschijnlijk 
ook model heeft gestaan voor het masker. 
Deze portretten, waarin de ronde vormen in een ritmische, abstrakte bewe
ging tot plasticiteit zijn gebracht, tonen ook een zekere verwantschap met 
het werk van Brancusi.43) 
De dansfiguur (afb. 10.) is vermoedelijk het laatste beeld dat Elling 
maakte. In tegenstelling tot zijn op de vormcanon van de Egyptische 

de relatie tussen moderne kunst en Afrikaanse kunst: Robert Goldwater, Primitivism in 
Modern Painting, New York, (1938), en Lucy R. Lippard, Heroic Years from Humble 
Treasures: Notes on African and Modern Art, in haar verzameling essays Changing, 
(Dutton), New York, (1971), 35-47. 
43) Vergl. De Stijl, jrg. 1, no. 12, 1918, 147-150 waar Huszar het portret van Mme. 
Pogany van Brancusi bespreekt. 
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beeldhouwkunst geïnspireerde sculptuur, waarbij de nadruk valt op de ge
slotenheid van de figuur, is er bij de vervaardiging van dit beeld gedacht 
in termen van beweging en ruimte. Het lijkt mij waarschijnlijk dat ook voor 
Elling het dansmotief een symbolische waarde vertegenwoordigde. Een oude 
foto toont het beeld staande op een exemplaar van Gorters „Pan". Dit gedicht 
vangt aan met een lied, dat Pan zingt terwijl hij danst met zijn geliefde, 
het gouden Meisje. Evenals in zoveel andere poëzie uit deze tijd is het onder
werp van dit lied de dans, die symbolisch is voor de bevrijde mens.44) 
Met dit laatste beeld uit 1925, dat samenvalt met de bouw van zijn eerste 
huis, sluit de sculptuur van Elling enigszins aan bij die van Uiterwaal. 

In de jaren dat Uiterwaal zijn zeven dansfiguren maakte, gingen Moes
man,43) Wagenaar en Wijmans over op het surrealisme. Deze overgang, die 
in verband gebracht kan worden met algemene kentering in Europa in de 
waardering voor de geometrische abstraktie ten gunste van een kunst die 
dichter stond bij de zichtbare natuur, is wel een van de belangrijkste oor
zaken waarom de Utrechtse tekenclub in 1929 uiteenviel. 
Voor een tentoonstelling in de zalen van „Voor de Kunst" 46) verenigde 
zich in 1931 een aantal Utrechtse kunstenaars onder de naam „Utrechtsche 
Jongeren". Naast de architecten P. J. C. Klaarhamer, W. Maas, S. van Ra-
vesteyn en G. Rietveld, maakten ook enkele leden van de Utrechtse teken
club deel uit van dit gezelschap; Uiterwaal, Van Leusden, Van Luijn, 
Van der Zweep, Brom en S. Uiterwaal. Op deze expositie, die een duidelijk 
beeld geeft van de veranderde opvatting in smaak, was zowel de geome
trisch-abstrakte richting als de nieuwe figuratie vertegenwoordigd. Als ver
tegenwoordiger van beide richtingen is Van Leusden, die in 1930 vooral 
onder invloed van Moesman en Wagenaar naar een soort surrealisme over
ging, wel het meest markante voorbeeld vn deze smaakverschuiving, die 
ook in de kritiek op de tentoonstelling merkbaar is. Zo schreef de criticus 
C. A. Schilp in het Utrechtsch Dagblad van 4 mei 1931: „W. van Leusden 
behoort tot hen, die hun vakmanschap al voldoende hebben aangetoond. 
Ook hij heeft zich na de periode van zijn bekende etsen,47) aangetrokken 
gevoeld tot de abstractie, en de composities uit '29 en '30 met de wentelende 
vlakken zijn daarvan nog een sprekend voorbeeld. Hoe hij in deze geome
trische oplossingen de ruimte tot uitdrukking brengt is zijn speciaal geheim. 
Het zuiverst lijkt men no. 13; maar eerlijk gezegd: ik kan het niet anders 

44) In Nietzsches Also sprach Zarathustra, een boek dat Elling bezat, is het de dans die 
de mens tot volmaakte vrijheid (positieve vrijheid) kan voeren. Elling verwerkte het 
dansmotief ook in een linosnede, geïnspireerd op een beeld van Rudolf Belling, dat hij 
kende van reproducties in de in zijn bezit zijnde boeken Ja! Stimmen des Arbeitsrates für 
Kunst in Berlin, Berlijn. (1919). afb. 25. en A. E. Brinckmann. Plastik und Raum, Mün
chen, (1922), afb. 40. 
45) De invloed van de geometrische abstraktie heeft zich in het werk van Moesman 
maar zeer korte tijd doen gelden (1927-'28). Het surrealisme sloot veel meer aan bij 
Moesmans belangstelling voor figuren als Klinger en Böcklin dan de geometrische 
abstraktie. 
46) ..Voor de Kunst" was een 19de-eeuwse afsplitsing van Kunstliefde. Het bestuur van 
deze vereniging besloot op 12-5-1938 weer op te gaan in Kunstliefde. De vereniging was 
toen inmiddels bankroet. 
47) Hiermee worden zijn romantische topografische etsen bedoeld. 
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Afbeelding 31: 
Jo Uiterwaal, Tors. 1968, albast, (collectie Mevr. Uiterwaal-Van 
Kleef), (foto K.H.I., Utrecht). 

dan toejuichen dat Van Leusden dezen weg verlaten heeft en een nieuwe fase 
van zijn scheppen is binnengetreden. Zijn laatste etsen dateren nog van dit 
jaar. De romantiek heeft hem opnieuw „bevlogen". Deze beide etsen zijn 
suggestieve uitbeeldingen van een droom. Ge denkt aan surrealisme ook aan 
Redon. Maar geestelijk beteekenen zij een verlossing uit den ban van de 
geometrische constructie, en een nieuwe overgave aan de spelingen der na
tuur, zij 't gefilterd door een bizar droomende geest". 
Aangezien Uiterwaal de geometrische abstraktie trouw was gebleven en er 
dus van een „verlossing" geen sprake kon zijn, bleef zijn werk op deze ten
toonstelling negatieve kritiek niet bespaard. Schilp schreef er in hetzelfde 
artikel over: „Jo Uiterwaal laat zijn abstracte plastieken, die hoogstens asso
ciaties oproepen aan menschelijke figuren (danseressen b.v.) maar niets licha-
melijks, natuurlijks meer hebben, in een geraffineerd labiel evenwicht balan-
ceeren. Meestal is dat evenwicht, door listige componenten in stand gehouden, 
zeer voelbaar, maar niet altijd. Vaak is in de vormgeving een delicaat terug
gehouden humor in 't spel, maar het komt ook voor, dat de compositie 
wat al te zeer in mathematica opgaat. Zoo langzamerhand, dunkt me, heb
ben we den tijd voor deze loutere abstracties gehad".48) De N.R.C, van 30 
april 1931 laat eenzelfde geluid horen 49): „Jo Uiterwaal's beelden of - liever 
vernuftige samenstellingen, zoals ze bij het reeds verlaten kubisme be
hoorden -, . . .wekken geen emotie, geen beeld in onzen geest, of het moest 

48) In de ogen van tijdgenoten kwamen Uiterwaals dansfiguren waarschijnlijk abstrak
ter over dan voor ons. 
49) Deze kritiek is vermoedelijk ook van Schilps hand. 

124 



Afbeelding 32: 
Jo Viterwaal, Tors. 1957, petit-granit, 
(collectie Mevr. Uiterwaal-Vaii Kleef), 
(foto Curia Wolff). 

zijn het beeld van kunstenmakers, die moeilijke toeren verrichten. Dit kan 
toch niet het doel zijn van hen, die weten, dat „de kunst altijd weer de over
dreven uitgroeiingen terugbrengt tot het natuurlijk eenvoudige, door bij alles 
te overwegen wat iets betekent voor de ontwikkeling van den mensch zelf" ". 
Deze laatste woorden ontleende de criticus aan de rede die Rietveld als be
stuurslid van „Voor de Kunst" hield ter gelegenheid van de opening van deze 
tentoonstelling.30) Met dit uit het verband getrokken citaat, waarin overigens 
„het natuurlijk eenvoudige" staat voor de nieuwe zakelijkheid in de archi
tectuur en de „overdreven uitgroeiingen" voor de door „overtollige fraaiig-
heid" gekenmerkte 19de-eeuwse architectuur, bedoelde Rietveld geenszins 
te zeggen dat de kunstenaar de natuur weer diende na te volgen, zoals de 
criticus suggereert. Het is tekenend voor de kritiek dat ze de „overdreven 
uitgroeiingen" koppelde aan de loutere abstrsktie, de mathematica, het anti-
anatomische en de anti-natuurlijkheid van Uiterwaals dansfiguren. In deze 
negatieve kwalificaties herkennen we een aantal idealen van De Stijl, die, 
bewust van de feilen der natuur, deze natuur, met behulp van een esthetisch 
bewustzijn dat slechts reageerde op het universele, trachtte om te beelden 
tot nieuwe waarden, tot van de natuur onafhankelijke objecten. De nieu-

50) Zie voor deze rede het ochtendblad van 19-4-1931 van de N.R.C. 
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Afbeelding 33: 
Jo Uiterwaal, Teken. 1967, hout en po
lychromie, 187 cm, (part. collectie), 
(foto Carla Wolff). 

Afbeelding 34: 
Jo Uiterwaal, Portret van William D. 
Kuik. 1970171, marmer, (collectie Mevr. 
Uiterwaal-Van Kleef), (foto K.H.I., 
Utrecht). 

we esthetiek rehabiliteerde de natuur en herstelde haar in haar oude glo
rie, waardoor de kunstenaar, zich verlost wetende „uit den ban van de geo
metrische constructie", zich weer vrij kon overgeven aan haar „spelingen". 
Bij mijn weten is Uiterwaal de enige figuur uit de Utrechtse tekenclub die 
de abstraktie trouw is gebleven, tenminste voor wat de sculptuur betreft 
die in eigen beheer ontstond. Dit geldt niet voor de kunst waarmee het 
brood verdiend moest worden. Zo modelleerde hij van 1924-1934 op de edel
smidse van Brom al naar gelang de stijl die verlangd werd. Uit het begin 
van de dertiger jaren stamt het in vloeiende lijnen gemodelleerde beeld 
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„Moeder en kind" (afb. 29). In 1934 werd de serie dansfiguren bekroond 
met een levensgrote, in pasteltinten gepolychromeerde dansfiguur uit hout en 
metaal (afb. 2). Enerzijds is in dit beeld voortgeborduurd op de verworven
heden van de dansfiguren uit de periode '28/'29, anderzijds in er in de le-
depopachtige figuur invloed merkbaar van De Chirico, waardoor het werk 
even raakt aan het surrealisme. Dit is niet zo verwonderlijk als men weet 
dat Moesman en Wagenaar en überhaupt de surrealisten grote bewonderaars 
van deze Italiaanse schilder waren. 

Na de oorlog breekt een nieuwe periode in het werk van de beeldhouwer 
aan.51) Aangezien een bespreking van het gehele oeuvre hier te ver zou voe
ren, moet volstaan worden met een klein en zeer beperkt overzicht van de 
belangrijkste beeldhouwkundige thema's die in het werk van na de oorlog 
vertegenwoordigd zijn. 
Tijdens de jaren van wederopbouw werkte hij als toegepast kunstenaar in
tensief met architect Van Ravensteyn samen, waarbij meer van de vakman 
dan van de kunstenaar werd geëist. De stijl werd weer aangepast aan de 
figuratieve verlangens van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het werk 
dat in opdracht van de kerk tot stand kwam, werk met een sterk Romaanse 
inslag en totaal vreemd aan wat er in eigen beheer werd ontworpen. Want 
op zijn atelier bleef Uiterwaal experimenteren. 
In 1948 ontstond de eerste van een reeks draadplastieken, waarvoor hij een 
eigen materiaal uitvond, dat aan gips doet denken, maar dat veel sterker is. 
Het werken met draad bood een oplossing voor het probleem van het schep
pen van volume zonder van de massa uit te gaan. Deze experimenten vinden 
hun hoogtepunt in het „Ribbenbeeld" uit 1960 (afb. 30), dat bedoeld was 
om in aluminium te worden uitgevoerd. Het is een bijna gewichtsloze plas
tiek, waarvan de massa is afgevallen, terwijl het volume is blijven bestaan. 
Dit beeld, waarvoor een zware vrouw model stond, heeft zeker te maken 
met het constructivisme van een beeldhouwer als Gabo. Maar als men ge
looft dat bepaalde jeugdimpressies op latere leeftijd weer naar boven ko
men, blijkt de sculptuur ook in een ander licht te staan. In zijn jeugd bezocht 
de beeldhouwer het Koninklijk Museum van Natuurlijke Historie te Brussel, 
waar een groot, prehistorisch dier diepe indruk op hem maakte. In de be
scheiden nalatenschap bevond zich nog een reeks oude ansichten, afkomstig 
uit de zaal der gewervelde dieren van dit museum. De geraamtes van mens en 
dier op deze foto's tonen in feite niets anders dan „constructivisme". Ook 
de naam van het beeld verwijst naar dit bezoek, dat zeker de aanleiding tot 
het ontstaan van deze sculptuur is geweest. Tegenover het openbreken van 
de massa, het uitgangspunt voor het „Ribbenbeeld", staat de gesloten vorm, 
de massa op zichzelf. Het zijn tegenpolen die na 1957 afwisselend in het werk 
vertegenwoordigd zijn. Naast een stier van onyx (1964)52) zijn er twee in
teressante stukken die, hoewel ze beiden uitgaan van de massa, toch tegen
gesteld zijn aan elkaar. Het gaat om twee torsen, de ene van 1968 uit albast 

51) In de oorlogsjaren vervaardigde Uiterwaal een reeks abstrakte glasconstructies in 
het glas-in-lood bedrijf van de vader van J. van Kleef. Van deze experimenten is echter 
niets bewaard gebleven. 
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(afb. 31), de andere in petit-granit uit 1956 (afb. 32). Uit de technische 
behandeling van de albasten tors, alsook van de stier, blijkt de hang naar 
perfectie en het streven naar zuiverheid. Het imitatie-proces is gereduceerd 
tot simpele en pure vormen met een krachtige geometrie. De tors uit 1957 
bezit deze elementen eveneens, maar daar doet zich bovendien het „non-finito" 
voor, een verschijnsel dat zich in de West-Europese beeldhouwkunst het 
eerste voordoet in het werk van Michel Angelo. In de 19de eeuw maakte 
Rodin er in zijn vele „onvoltooide" werken bewust gebruik van. Het is voor
al sinds hem, dat het tot een aanvaardbaar esthetisch principe wordt, waar 
o.a. Brancusi en Rosso mee werkten. In Uiterwaals ontwerp voor deze tors 
was het „non-finito" nog niet ingecalculeerd. Het ontstond tijdens de uit
voering. De partij boven de borsten bleef onafgewerkt, waardoor deze sterk 
contrasteert met de strakke vormgeving van de rest van het beeld. 
Enkele jaren voor zijn dood keerde de beeldhouwer terug naar zijn oude 
belangstelling voor kleur en hout. Er ontstonden in '67/'68 twee gepolychro
meerde en geheel abstrakte houtplastieken, waarbij het bijna onbewerkte 
materiaal (houtsplinters) uitgangspunt is voor de vorm. Met pennen bracht 
hij deze „objets-trouvés" in een voorlopig evenwicht en balanceerde ze verder 
met kleuren uit (afb. 33). In tegenstelling tot de met pasteltinten gepoly
chromeerde dansfiguur uit 1934, waar deze houten „Tekens" een directe 
voortzetting op zijn, is de vormgeving spitser en doet de kleurbehandeling, 
die veel primairder is, zelfs negroïde aan. 
Een van zijn laatste experimenten is het marmeren portret van William D. 
Kuik (afb. 34). Het lijkt een synthese van tors en ribbenbeeld, van massa 
en doorzichtige ruimte. De kop wordt als massa gegeven en heeft kubistisch 
aandoende modellering, die afwijkend is in de oogpartij. Terwijl het linker 
oog tastbaar aanwezig is, ontbreekt het rechter. Dit „negatieve" oog is 
gesymboliseerd in een open ruimte, begrensd door een haarpartij, waardoor 
toch de illusie van massa wordt opgewekt. Het spierwitte, ongeaderde 
marmer met zijn hoekige vormen en grillige holten maakt dit portret zo koel 
en indrukwekkend, dat de vorm wint van het model. De afgebeelde persoon 
blijft als masker achter. Tussen al deze beelden door lopen reeksen kleine 
modelschetsen. Het zijn vaak voorstudies voor de grotere beelden of werden 
er juist van afgeleid. Ze tonen dat de beeldhouwer zijn leven lang naar het 
levend model is blijven studeren. In feite vloeit bijna het gehele oeuvre voort 
uit het model. De mens staat centraal, maar als een anonieme figuur, als een 
van de natuur onafhankelijk abstrakt object. 
Door deze constante in zijn experimentele werk werd Uiterwaal in de twin
tiger jaren, hoewel in kleine kring, als modern en na die tijd als achter
haald beschouwd. In 1968 organiseerde W. D. Kuik in de „Utrechtse 
Kring" Uiterwaals eerste eenmansexpositie.53) De enige positieve kritiek op 
deze tentoonstelling kwam van E. van Uitert, die in zijn artikel in het 
Utrechtsch Nieuwsblad voorspelde, dat waarschijnlijk ook nu in 1968 pu-

52) Die beeld is in het bezit van het Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht. 
53) Catalogus tentoonstelling Joh. W. Uiterwaal, Utrechtse Kring. Utrecht 1968. 
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bliek en kunstenaars nog behoudend op dit werk zouden reageren.54) Deze 
voorspelling kwam uit. Pas na de officiële herwaardering van de vroege 
abstrakte kunst in Nederland door de tentoonstelling „Het nieuwe wereld
beeld", ontstond weer enige belangstelling voor Uiterwaals werk.35) Dit leid
de ertoe dat het Centraal Museum in 1973, een jaar na de dood van de 
kunstenaar, tot aankoop van zijn vooroorlogse oeuvre overging. 

54) Dit artikel in het Utrechtsch Nieuwsblad van 27-9-1968 werd opgenomen in de 
catalogus tentoonstelling lohan Uiterwaal 1897-1972, Genootschap Kunstliefde. Utrecht 
1973. 
55) Catalogus tentoonstelling Het nieuwe wereldbeeld, Centraal Museum, Utrecht 1973. 
en Museumjournaal, het nieuwe wereldbeeld, liet begin van de abstrakte kunst in Neder
land, 1910-1925, serie 7, no. 6. 1972. 

129 



APPENDIX 

In 1884 werd op initiatief van de ..Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" de ..Ver-
eeniging het Utrechtsche Museum van Kunstnijverheid" gesticht. Deze vereniging 
beoogde door een permanente expositie van kunstvoorwerpen en het geven van ge
varieerd kunstindustrieel onderwijs het kunstambacht te verheffen. Het museum met 
de daaraan verbonden school lag aan de Wittenvrouwenkade 6. In 1919 werd deze 
vereniging vervangen door de „Vereeniging ter bevordering van Nijverheidskunst". 
In deze tijd was P. J. Houtzagers (architect van het huizenblok gelegen tussen Emma-
laan en Ramstraat) directeur van deze instelling. Aan de school waren verder drie 
leraren verbonden: L. J. Th. Kamman voor boetseren en beeldhouwen, de heraldicus 
T van der Laars voor handtekenen (in '20/'21 opgevolgd door Van Leusden) en archi
tect C. J. de Haas voor vaktekenen. Uit de verslagen van een speciaal opgerichte sub
commissie voor de School van Kunstnijverheid, die belast werd met het doorlichten 
van school en museum, blijkt dat de instelling in 1920 al totaal verlopen was. Er 
mankeerde volgens de commissie het nodige aan het onderwijs. De cursussen begonnen 
wel met 35 leerlingen, maar er bleven er aan het einde van het jaar maar 10 over. 
Het was vooral ook de accommodatie die veel te wensen overliet. Ik citeer uit het 
rapport: .,Het onderwijs wordt gegeven in zeer lelijke, triestige lokalen, waarvan dat 
voor boetseren, zelfs bij dit gering aantal leerlingen, te klein is. De verlichting is 
primitief en onvoldoende. De leermiddelen zijn verouderd en verwaarloosd." De eind
conclusie van het rapport luidde: „In de tegenwoordigen toestand, waarbij in een stad 
als Utrecht met een belangrijke kunstindustrie, op dit gebied slechts een zoo uiterst 
gebrekkige en achterlijke inrichting bestaat, dient zo spoedig mogelijk verbetering 
gebracht te worden." Plannen om de school te reorganiseren liepen op niets uit. In 
1921 werd de afdeling museum opgeheven. Een deel van de collectie werd verkocht 
aan het Centraal Museum. In dit jaar werd De Haas, na moeilijkheden tussen Hout
zagers en het bestuur van de vereniging, tot waarnemend directeur benoemd. In 1921 
was de accommodatie zo erbarmelijk, dat het bestuur genoodzaakt was een andere 
lokaliteit te zoeken. Nadat de lessen in 1922 enige maanden geschorst waren geweest, 
werd de school heropend in vier ten behoeve van de Kunstnijverheidsschool verbouwde 
lokalen in de lagere school aan de Weistraat 13 a. Onder waaremnend directeurschap 
van C. de Haas, die een zeer idealistisch en modern leerplan ontwierp, volgden nog 
twee cursusjaren (15 jan.- 15 april 1923 en van 1 okt. 1923 - 1 april 1924). Gedurende 
deze twee jaren gaven naast De Haas ook Kamman en Van Leusden nog les. De 
Kunstnijverheidsschool werd op 1 april 1924 definitief gesloten. Zie voor de Kunst
nijverheidsschool: Beschikkingen en Stukken betreffende teekenschool van het 
Utrechtsch. Museum van Kunstnijverheid, Kunstnijverheidsschool, Maart 1914 - Oct. 
1925 (archief Stadhuis). 

De lokalen aan de Weistraat werden op 1 okt. 1925 in gebruik genomen door de 
Burgeravondschool voor de avondcursussen kunst-industrieel onderwijs en een cursus 
tekenen naar levend model. Het toezicht op het tekenonderwijs werd opgedragen aan 
Van Leusden, die al sedert 1908 als leraar handtekenen aan de Burgeravondschool was 
verbonden. Na enige omzwervingen van 1930-1937 werden deze cursussen (met enige 
onderbreking gedurende de oorlogsjaren) tot 1957 voortgezet op de zolders van de 
Willem de Zwijgerschool aan het Janskerkhof 17. waar onlangs de schamele resten van 
de inventaris t.b.v. deze cursussen werden gevonden, alsook een deel van de archieven 
van de Kunstnijverheidsschool. Zie voor de Gemeentelijke avondschool voor kunst
industrieel onderwijs: Gemeentelijke Avondschool voor Nijverheidsonderwijs (Burger
avondschool) 1914-1959 (archief Stadhuis). 
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