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 Behalve door het fameuze gedicht ‘Vera Janacopoulos’, is Jan Engelman  
vooral bekend geworden door zijn redacteurschap van het katholieke tijdschrift  
De Gemeenschap. Dit blad fungeerde van 1925 tot 1941 als spreekbuis voor een groep 
Utrechtse katholieke jongeren, onder wie Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer en 
Albert Kuyle (pseudoniem van Louis Kuitenbrouwer). Intussen zijn aan de denkbeelden 
en geschriften van deze groepering reeds verschillende publicaties gewijd, evenals aan 
het katholieke leven in Nederland. Toch kan een studie over Engelman niet zonder een  
introductie van zijn religieuze voedingsbodem: het openbare katholieke leven in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw.1 Zonder diep op deze periode in te kunnen gaan 
wil ik Engelmans denken context geven, door te laten zien wat er in zijn jeugdjaren 
onder de Nederlandse katholieken leefde. 
 Om te beginnen wil ik stilstaan bij de opvattingen van enkele vooraanstaande 
katholieke schrijvers en tijdschriftredacteuren die de jongeren tot voorbeeld waren,  
of tegen wie ze zich konden konden afzetten om het eigen standpunt scherper te  
definiëren. Het betreft in alle gevallen schrijvers met een absoluut katholiek geloof,  
maar met verschillende opvattingen over de vraag hoe de verhouding tot anders-
denkenden moest zijn. Dit laatste is van belang voor het onderzoek naar Engelmans 
opstelling als criticus in de verzuilde samenleving van het interbellum. Ook Engelman 
was overtuigd katholiek, en zijn vaak moeizame verhouding tot zowel geloofsgenoten 
als andersdenkenden is van invloed geweest op zijn kunstkritiek en schrijverschap. 
 Aan de orde komen de kunstcritica Maria Viola en haar echtgenoot C.R. de 
Klerk, redacteuren van het katholieke tijdschrift Van Onzen Tijd. Verder de priester 
M.A.Thompson die van 1898 tot 1912 hoofdredacteur was van De Maasbode en daarna  
oprichter van het tijdschrift Rome. Als exponent van het rijke Roomse leven de 
neerlandicus Gerard Brom, in 1916 oprichter van het tijdschrift De Beiaard. Pieter van 
der Meer de Walcheren die tussen 1921 en 1924 de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van 
het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw verzorgde. Het hoofdstuk besluit met een 
korte introductie van de tijdschriften Roeping en De Gemeenschap, die rond 1925 een 
podium vormden voor de katholieke jongeren waartoe ook Jan Engelman behoorde. 
Aan de hand van de redactionele ‘Verantwoording’ van de eerste jaargang van  
De Gemeenschap wordt een vooruitblik wordt gegeven op de kunstopvatting van  
Jan Engelman.
 
1.1  Van Onzen Tijd: Emancipatie van de katholieke cultuur
 
 Kenmerkend voor het tijdschrift De Gemeenschap was de openlijke kritiek op 
misstanden binnen de eigen katholieke kring. De redactie en medewerkers hekelden 
de oppervlakkigheid van het rijke Roomse leven, de weinig principiële opstelling 
van de rooms-katholieke Staatspartij en de katholieke pers, en vooral de achterstand 
van de katholieke cultuur.2 Niet zelden werd in het tijdschrift kritiek geleverd op 
de katholieke kunst, de versiering van kerken met goedbedoelde kitsch en de al te 
directe zielsuitingen van vrome katholieke dichters. Dit streven naar een volwaardige 
katholieke cultuur was echter niet nieuw. De Gemeenschap trad hiermee in het 
voetspoor van jonge progressieve katholieken, die rond de eeuwwisseling hadden 
geageerd tegen de geslotenheid van de katholieke gemeenschap. Deze priesters en 
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leken, in 1899 op initiatief van Gisbert Brom verenigd in de Klarenbeekse Club, 
onderscheidden zich door meer vrijheid van denken en wensten de culturele  
achterstand van de katholieken niet langer te verbloemen. In hun streven naar  
emancipatie van de katholieke cultuur voelden ze zich gesteund door Paus Leo XIII, 
die eveneens van mening was dat God met verdoezeling van de tekorten in de Kerk niet 
gediend kon zijn.3 
 De Klarenbeekse Club kan worden gezien als een forum van waaruit plannen 
werden gesmeed, zoals die voor oprichting van het tijdschrift Van Onzen Tijd in 1900. 
In de redactie van dit blad zaten bij aanvang de journalist Albert van der Kallen, 
de schilder Theo Molkenboer, de dichteres Albertine Smulders en de kunstcritica 
Maria Viola. Latere redacteuren waren onder anderen de Vondelkenner en lid van de 
Klarenbeekse Club C.R. de Klerk, Gerard Brom die zoals gezegd De Beiaard zou 
oprichten en H.W.E. Moller, later oprichter van het maandblad Roeping.4 

1.1.1  Maria Viola: Voor esthetische katholieke kunst 

 Vijfentwintig jaar nadat Van Onzen Tijd was opgericht stelden Theo de Jager 
en Gerard Knuvelder een bundel samen met artikelen uit dit blad. Ze gaven hieraan de 
titel Pioniers mee, omdat de door hen geselecteerde essayisten pioniersarbeid hadden 
verricht voor een eigen roomse kunst, in een tijd dat deze nog niet bestond. Volgens 
de samenstellers hadden De Klerk, Binnewiertz, Molkenboer, Gerard Brom, Moller en 
Feber aan de artistieke bewustwording van de Nederlandse katholieken bijgedragen. 
Maar ze vestigden speciale aandacht op het werk van Maria Viola, van wie elf essays 
waren geplaatst tegen één of twee van elk van de anderen.5 Viola was van de redactie 
degene die, zoals Anton van Duinkerken later zou schrijven, het best wist waar zij heen 
wilde. Ze wilde het katholieke volk opvoeden tot goede smaak. En ze besefte dat ook 
de waardering van niet-roomse kunst hiertoe een middel kon zijn.6

 Omdat Van Onzen Tijd naar een kwaliteitsverbetering van de katholieke kunst 
en literatuur streefde hadden de medewerkers, en ook Maria Viola, belangstelling voor 
de esthetiek van de Tachtigers. Volgens Karel Meeuwesse (zelf katholiek) was Viola 
niet minder op esthetiek gericht dan de Tachtigers, maar stond haar esthetica door de 
metafysische oriëntatie op een hoger plan.7 Haar schoonheidsbegrip was religieus be-
paald, in die zin dat kunst esthetisch èn levensbeschouwelijk verantwoord moest zijn, 
en behalve naar de zintuigelijk waarneembare ook naar de onzichtbare werkelijkheid 
moest verwijzen.8 Zodoende bleef ze verbonden met de realiteit van het aardse leven, 
maar ook trouw aan de geest, een combinatie van waarden die ze aantrof in wat ze 
noemde ‘den visioenairen werkelijkheidszin’ in de kunst van Middeleeuwen en Gouden 
Eeuw en het werk van Jan Toorop.10

 Viola’s opvatting dat niet alleen de inhoud, maar ook het uiterlijk telde was  
van belang voor de kwaliteitsverbetering van de religieuze kunst. Vooral de Vlaamse 
Primitieven vond ze op dit punt voorbeeldig, omdat zij zich hadden gemanifesteerd als 
‘bloedwarme, rijklevende, krachtige naturen in wie het levensinzicht dier Katholieke 
tijden niets temperde van hun menschelijk of artistiek vermogen’.11 De ideale kunst was 
dus esthetisch en wortelde tegelijk in een katholieke gemeenschap. Viola was dan ook 
in afwachting van een toekomstige katholiek geconcipieerde cultuur, waarin niet langer 
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het individualisme, maar de gemeenschapsidee zou prevaleren. Haar eigen generatie 
beschouwde ze als een ‘triomfloos geslacht’, en de eigentijdse kunst had slechts een 
overgangskarakter.12 
 Volgens Anton van Duinkerken, vanaf 1929 redactielid van De Gemeenschap, 
was Viola’s invloed op de jongere school, en vooral op Engelman onmiskenbaar.13 Ook 
Meeuwesse heeft er op gewezen dat Maria Viola op de idealen van de generatie van 
1920 anticipeerde. Belangrijk voor de katholieke jongeren was haar opvatting dat kunst 
‘de gevoelsgedachte puur’ moet weergeven en de schoonheid als het ware onbewust 
dient te raken.14 De gedachte dat het kunstwerk niet door de kunstenaar wordt gemaakt, 
maar via de kunstenaar ontstaat is later in De Gemeenschap ook door Engelman naar 
voren gebracht. Verder is ze als voorvechtster van een artistiek hoogwaardige vorm 
voor een metafysische inhoud inspirerend geweest. Engelman nam zelfs haar niet-alle-
daagse typering van de Vlaamse Primitieven als ‘bloedwarme’ naturen over, om als een 
kwaliteitskeurmerk te gebruiken voor kunstenaars die in hun werk het contemplatieve 
met het zinnenstrelende wisten te combineren. 

1.1.2  C.R. de Klerk verdedigt de kunst der Modernen

 Behalve met Maria Viola waren er raakvlakken met haar echtgenoot C.R. de 
Klerk. Later zal blijken dat de positie en standpuntbepaling van Engelman in 1925  
niet veel verschilde van de opstelling van De Klerk in 1900. De laatste toonde zich  
toen al kritisch over de katholieke literatuur, en erkende in Van Onzen Tijd dat de 
katholieke literatoren in vergelijking met de ‘Modernen’, de beweging van Tachtig,  
een ondergeschikte rol vervulden.15 Teneinde deze achterstand op te heffen spoorde  
De Klerk de katholieken aan om zich niet van de moderne samenleving af te zonderen, 
en om de schrijvers van Tachtig niet als tegenpartij te beschouwen maar juist gebruik 
te maken van hun verworvenheden en kwaliteiten. Een dergelijk geluid was in roomse 
kringen tamelijk revolutionair, en het pleidooi voor modernisering van de katholieke 
literatuur moest met het nodige respect voor de eigen katholieke identiteit worden 
gebracht. Niet voor niets luidde de titel van het essay dan ook ‘Een eigen litteratuur’.16 
 Hoewel men op grond van de titel wellicht anders zou verwachten, was De 
Klerk zoals gezegd niet uit op een isolement van de katholieke literatoren en spoorde 
hij de geloofsgenoten aan om de algemene kunst op zich in te laten werken. ‘Toch 
hadden wij eer den ernst moeten inzien van de kunst der Modernen’, schreef hij, 
en accentueerde zeer strategisch die kwaliteiten van de Tachtigers die ook voor het 
katholieke geloof essentieel waren: Vooral in het anti-rationele, het ‘niet-logische’ 
van hun nieuwe dichtkunst zag De Klerk oprechtheid en waarheid. Tachtig had in zijn 
visie bovendien een overeenkomst met de katholieke middeleeuwen. Haar kunst was 
evenals die van de middeleeuwen een zielsuiting, maar daarmee hield de vergelijking 
ook op. Want de middeleeuwer was niet op zichzelf, maar op een waarheid buiten 
zichzelf gericht. Zijn kunst was ‘een schoon geuite meditatie’ over de metafysische 
werkelijkheid. De Tachtiger daarentegen sloot zich volgens De Klerk op in zijn  
eigen naar schoonheid verlangende ziel. Zijn kunst was ‘verbeelding van het eigen-Ik, 
een zelfbespiegeling, variërend van momenten van zelfvergoding tot momenten van  
zelfvernietiging’.17
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 In weerwil van deze laatste weinig christelijke eigenschappen vond De Klerk 
dat de katholieke literatoren zich moesten openstellen voor de invloeden van Tachtig, 
en hij gaf aan wat ze daarbij konden winnen. De verwerking van het ‘nieuwe’, het 
‘persoonlijke’, het ‘oorspronkelijke’, de ‘aandoening’ en ‘stemtoon’ van de moderne 
beweging zou de kwaliteit van de katholieke literatuur verbeteren, en een eind maken 
aan de brave belerende retoriek: ‘Want de stichtende verzen [hadden] hun beste dagen 
gehad’. Katholieke schrijvers dienden zich niet langer te onderscheiden door een 
belerende toon en ‘opdringende braafheid’, maar door de stemtoon die ontroering 
opwekt en daardoor ook de mens wel ‘verheft en sticht’.18 Uiteindelijk beoogde  
De Klerk een kruisbestuiving tussen katholieken en neutralen, waarvan beide 
groeperingen zouden profiteren.19 Hij voorzag dat de katholieke literatuur zich met 
behoud van haar eigen identiteit ging aanpassen aan haar moderne omgeving, en 
vervolgens een grote uitstraling zou krijgen. De katholieke poëzie bijvoorbeeld zou  
zich niet langer geïsoleerd als ‘een eenzame meerplas ergens tusschen de bergen’ 
bevinden, maar met ‘eigen, vasten koers midden door de algemeene litteratuur gaan  
als een warme golfstroom door de groote zee’.20 
 Maria Viola en C.R. de Klerk zijn tot de opheffing in 1919 als redactieleden 
betrokken gebleven bij Van Onzen Tijd. Na de tiende jaargang veranderde het tijdschrift 
echter in een weekblad dat zich meer op de actualiteit richtte. Onder de vele  
medewerkers waren nog maar weinig markante figuren en de betekenis voor de 
literatuur nam af, zodat bij katholieke schrijvers behoefte ontstond aan een nieuw 
podium. In deze lacune probeerde Gerard Brom te voorzien, toen hij in 1916 het  
driemaandelijks tijdschrift De Beiaard oprichtte. Maar voor het zo ver was kreeg  
Katholiek Nederland nog te maken met het steile katholicisme van de priester  
M.P. Thompson.21

1.2   M.P. Thompson: ‘Tegen alle compromis’ 

 Kon onder het pontificaat van de vernieuwingsgezinde paus Leo XIII de  
vooruitstrevende Klarenbeekse Club, bestaande uit priesters en leken, in 1899 nog 
worden opgericht, zijn opvolger, Pius X, veroordeelde het religieus modernisme in 
1907 openlijk en daardoor keerde het tij. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk ontstond 
een internationale beweging van integralisten die de Kerk en haar leer integraal wilden 
bewaren door het modernisme te bestrijden. Dat de geestelijkheid zich hier moeilijk aan 
kon onttrekken blijkt uit de zogenaamde antimodernisteneed die, op gezag van de paus, 
door theologen en geestelijken vanaf 1910 verplicht werd afgelegd.22 
 Hoewel het modernisme binnen de Nederlandse Katholieke Kerk onder de 
achtereenvolgende Haarlemse bisschoppen Bottemanne (1883-1903) en Callier  
(1903-1928) nauwelijks kans kreeg om zich te ontwikkelen, vond de priester M.P. 
Thompson het toch nodig om zich hier tegen te verzetten.23 Nadat hij zijn vader op  
1 april 1898 was opgevolgd als directeur-hoofdredacteur van De Maasbode kon hij zijn 
tegenstanders bovendien via zijn eigen krant bestrijden.  
 Het katholieke modernisme, dat zich manifesteerde op politiek, sociaal en 
cultureel terrein, is niet eenvoudig te definiëren. Wel heeft Hans Vermeulen in zijn  
boek over de geschiedenis van De Maasbode de personen en instellingen genoemd  
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waartegen Thompson in deze krant fulmineerde.24 Tot de modernisten die door  
Thompson werden aangevallen, behoorden in de eerste plaats de katholieken die zich 
op politiek en sociaal gebied open opstelden naar de buitenwereld. Hij veroordeelde de 
‘gematigdheid en hoffelijkheid’ tegenover andersdenkenden, en propageerde om zich 
‘zo antithetisch mogelijk’ op te stellen.25 
 Onder Thompsons katholieke tegenstanders was bijvoorbeeld de progressieve, 
christen-democratisch gezinde politicus H.J.M. Schaepman, die als hoofdredacteur 
van Het Centrum tussen 1887 en 1900 zijn vooruitstrevende politieke en sociale 
opvattingen uitdroeg, en als belangrijkste tegenstander van de conservatieve  
katholieken de polemiek met De Maasbode niet schuwde.26 In De Maasbode 
protesteerde Thompson verder tegen het werk van sociale katholieke instellingen zoals 
de interconfessionele mijnwerkersbeweging, het vakbondswerk in Limburg of de  
Twentse textielindustrie en de georganiseerde drankbestrijding. Uiteraard was Gisbert 
Brom als initiatiefnemer van de Klarenbeekse Club eveneens een doelwit, net als 
Gerard Brom die voorstander was van de participatie van leken binnen het apostolaat 
van de Kerk. Ten slotte richtte De Maasbode als meest conservatieve van alle  
katholieke kranten, en daarom ook wel ‘De Raasbode’ genoemd, zijn aanvallen op  
de voor de opinievorming zo belangrijke katholieke pers. Behalve De Tijd en  
Het Centrum, welke door het modernisme vergiftigd zouden zijn, moest ook een reeks 
kleinere katholieke bladen het ontgelden, waaronder De Residentiebode, Het Huisgezin, 
De Limburger Courier, De Gelderlander en Het Dagblad van Noord-Brabant.
 In zijn conservatieve optreden werd Thompson in de kaart gespeeld door  
verschuivingen aan de top van de Katholieke Kerk. In 1903 stierf de progressieve Paus 
Leo XIII, en benoemde de nieuwe integralistische paus Pius X de zeer behoudende  
A.J. Callier als bisschop van Haarlem. Het katholieke leven in Nederland raakte in deze 
periode hoe langer hoe meer gesloten. Er golden strenge gedragsnormen voor de  
geestelijken die hun contacten met leken moesten beperken, waardoor ook een  
gemengd en vooruitstrevend gezelschap als De Klarenbeekse Club werd opgeheven. 
 Vanaf 1914 veranderde de situatie weer. Thompson, die in 1912 als hoofd- 
 redacteur van De Maasbode was ontslagen vanwege een teruglopend aantal abonnees, 
leidde vanaf die tijd een nieuw weekblad met de veelzeggende naam Rome, tijdschrift 
gewijd aan de verdediging der katholieke beginselen onder hoofdredactie van  
M.A. Thompson, R.K.pr. ‘Hier dus zal de strijd wezen’, schreef Thompson in het eerste 
nummer, ‘tegen alle compromis […] vooral tegen dien geest van tolerantie en  
voorzichtigheid, die tegenover de brutale aanslagen van ongeloof en vrijdenkerij, welke 
zelf met alle tolerantie spotten, den katholiek zijn geloof doet verbergen, als ware het 
een schande tot de Roomsche Kerk te behooren.’27 Onder bescherming van bisschop 
Callier van Haarlem ging het blad ongemeen fel tekeer tegen de andere katholieke 
bladen, en het noemde op 16 mei 1914 Het Centrum ‘een modernistisch getint blad van 
bedenkelijke katholiciteit’.28 Het Centrum kreeg echter de steun van de aartsbisschop 
mgr. van de Wetering, die de redacteur van Rome betichtte van de uitoefening van een 
schrikbewind dat verlammend werkte op de katholieken en daarom moest worden 
afgekeurd. Thompson kreeg verder de raad om het bestuur van Gods kerk aan de 
bisschoppen over te laten. 
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 Met deze stellingname liep de aartsbisschop vooruit op de nieuwe situatie, want 
bij aanvang van zijn pontificaat in augustus 1914 werd door paus Benedictus XV een 
einde gemaakt aan de strijd van integralisten tegen modernisten.29 In april 1915 werd 
ook het ultra-conservatieve weekblad Rome opgeheven. Voor katholiek Nederland brak 
een tijdperk aan met een optimistisch blij karakter, dat echter niet minder opgelegd was 
dan de strenge geslotenheid in de voorafgaande jaren.

1.3   Roomschen dat zijn wij: Het triomfalisme van het rijke Roomse leven

 Al behoorde de integralistenstrijd inmiddels tot het verleden, de afweer tegen  
het modernisme werd na de uitschakeling van Thompson met andere methoden wel 
voortgezet. De katholieken gingen de rijkdom van het eigen geloof benadrukken en  
ook dat was, naar de mening van Kees Fens, een afweermiddel tegen de moderne  
wereld.30 Door het geloof als een voorrecht aan elkaar te tonen maakten de katholieken 
zich sterk tegenover de zondige wereld, en vierden in de katholieke gemeenschap  
zelfgenoegzaamheid en triomfalisme hoogtij. Veruiterlijking van het geloofsleven en 
veronachtzaming van het innerlijk christelijk geloof waren hiervan het gevolg. De 
katholieke gelovigen vormden een goed geordende organisatie die echter buiten de 
essentie van het Christelijk geloof kwam te staan.31 Voor de katholieken werd blijdschap 
uitstralen een roeping en het katholicisme maakte volgens de historicus L.J. Rogier de 
indruk ‘of het de zegepralende kerk van de hemel naar de aarde had doen verhuizen’.32 
Vooral de jeugd, georganiseerd in de katholieke jeugdbeweging, voelde zich sterk  
aangetrokken tot massale demonstratieve bijeenkomsten met triomfantelijk gezang  
van strijdliederen.
 Die strijdbare opstelling was volgens Fens nodig om de eigen geloofsidealen aan 
de buitenwereld op te dringen en zo de wereld voor Christus te winnen. Hij beschouwt 
strijdbaarheid deels als een gevolg van de theologische opvatting van de wereld als 
rijk van de duivel, maar ook als een reminiscentie aan de romantiek van de kruisvaart, 
toen katholieken nog letterlijk optrokken om Christus over de wereld te laten heersen. 
In verband met de strijdende kerk wijst hij bovendien op de legerhiërarchie binnen de 
katholieke gemeenschap, met aan het hoofd de paus, daaronder bisschoppen en priesters 
en ten slotte de gelovigen als manschappen. Dat in een dergelijk streng geordend  
verband het gevaar voor fanatisme groot is, kan wellicht worden afgeleid uit het feit dat 
een fascistisch leider als Mussolini grote aantrekkingskracht kon uitoefenen op de  
katholieken, en niet alleen in Italië maar ook in Nederland.33

 De katholieke gemeenschap manifesteerde zich behalve als strijdbare kerk ook 
nadrukkelijk als eenheid.34 Niet de individuele en onzichtbare relatie van de gelovige 
met God telde, maar zijn openlijke deelname aan de grote gemeenschap van de Kerk. 
Massaliteit was noodzakelijk voor het aan elkaar en aan de buitenwacht zichtbaar 
maken van een bepaalde gemeenschap, die in wezen na de dood van Schaepman  
(de laatste katholieke leider) zeer kwetsbaar was geworden. Anton van Duinkerken  
heeft in 1933 gewezen op deze frictie tussen ostentatief getoonde eenheid en  
innerlijke verscheurdheid.35 In zijn boek De beweging der jongeren beschouwt hij de 
dood van Schaepman als een keerpunt in de geschiedenis van de katholieken, waarna 
een bindende persoonlijkheid ontbrak.36 Met Schaepman verloor men in 1903 ook de 
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door zijn leiderschap bewaarde eenheid. Het katholieke leven werd meer en meer  
beheerst door tegenstellingen en geschillen, zoals die tussen integralisten en  
modernisten. Uit angst voor scheuring werden samenwerking en solidariteit alom 
geproclameerd en werd de fel begeerde eenheid voortaan door een doelmatige  
organisatie beveiligd.37

 Niet alleen door openlijk vertoon van blijdschap en eenheid, maar ook op andere 
manieren beschermden de katholieken hun roomse identiteit tegen invloeden van buiten. 
Omdat de Kerk deelname door de gelovigen aan wereldse activiteiten niet altijd kon 
tegenhouden, tolereerde ze dit, mits het in katholiek verband plaats vond. Fens typeert 
deze beperking als het ‘kerstenen van zaken die in geen enkel opzicht om kerstening 
vragen’.38 Er braken gouden tijden aan voor de geestelijke adviseurs, memoreert Rogier. 
‘Als een half dozijn geloofsgenoten zich verenigde in een club of kring, zelfs met 
geen hoger doel dan te kienen of te kaarten, wees de bisschop hun een priester toe als 
raadsman met recht van veto. Op den duur kon een katholiek geen stap meer verzetten 
zonder clericale begeleiding. Hij ging op reis, voetbalde, bokste, zwom en danste met 
een priester aan zijn zijde’.39 
 Ook de redactie van De Gemeenschap heeft de uitwassen van het rijke Roomse 
leven gekritiseerd. Het artikeltje ‘Roomsche troeven’ opent met de zinnen: ‘Een 
zekere manie onder ons, die voortgevloeid schijnt te zijn uit de leuze, dat onze kracht 
in ons isolement is gelegen, heeft het heugelijke aanzijn gegeven aan de gemakkelijk 
befaamd geworden roomsch-katholieke geitenfokvereenigingen. Wij blijven op dit 
gebied vindingrijk. Wij hebben tegenwoordig ook al: bridge voor katholieken. […] 
Wij snappen natuurlijk de portee van deze Rerum Novarumkaarterij niet. […] Wij 
snappen haar nog minder als wij ons in de vraag verdiepen of koning, dame en boer 
zich in katholieke handen anders gedragen dan in liberale of nog verderfelijker handen 
en op de roomsche bridgetafel wellicht gezichten vertoonen, waarvan het hymnische 
Roomschen dat zijn wij valt af te lezen. Wij snappen van dit alles niets’. Vervolgens riep 
de schrijver op om wat meer distinctie in acht te nemen tegenover het predicaat R.K., 
dat voor ‘allerlei kegel-, tennis-, dans-, pleizierreis- en bridge-enthousiasten’ te grabbel 
werd gegooid. Ook ageerde De Gemeenschap tegen de gewoonte om ‘pretmakerijtjes’ 
van deze verenigingen, zoals feestavonden, uitgebreid te verslaan in de rijke Roomsche 
leven-rubriek van de katholieke dagbladen.40

 Net als de vrijetijdsbesteding, werd ook de wetenschap binnen katholieke banen 
geleid. Deze controle was overigens niet nieuw, want theologie en filosofie waren 
reeds vanaf het Concilie van Trente (1545-1563) door middel van strenge canons en 
regelgeving aan banden gelegd. De kerkelijke autoriteiten zagen bij de gelovigen  
liever een houding van gelukzalige onbezorgdheid in het besef dat de Kerk voor alle  
vraagstukken de oplossing reeds had gevonden, dan de gevaarlijk kritische opstelling 
die eigen is aan wetenschap en academische vrijheid.41 Vooral de kritische benadering 
van een bron als de Bijbel werd als gevaarlijk beschouwd. In plaats van geleerdheid, zo 
stelt Rogier vast, verkoos men de verkondiging van het Woord met ‘hart en vurigheid’. 
Leken gingen dagelijks ter communie, namen deel aan gebedsdiensten, bezinningsdagen 
en vrome voettochten. De mystiek bloeide op, zoals blijkt uit het feit dat de geschriften 
van Ruusbroec, de heilige Theresa, Sint Jan van het Kruis en de heilige Brigitta werden 
herdrukt, evenals verschillende heiligenlevens, zoals die van Franciscus en Augustinus. 
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1.3.1  Gerard Brom: Het ‘zielscontact’ met andersdenkenden

 Een belangrijk exponent van het rijke Roomse leven was de neerlandicus  
Gerard Brom.42 In 1916 richtte Brom De Beiaard op, een blad dat in de literatuur wel is  
gekenschetst als een blij-optimistisch blad, als een vredig teken van de katholieke 
mondigheid, als rendez-vous van de roomse schoonheid en de roomse blijdschap.43 
 In tegenstelling tot de bladen van Thompson, die tegenover niet- 
katholieken uitgesproken intolerant waren, was er bij De Beiaard meer verbondenheid 
met andersdenkenden. Rogier noemt het blad dan ook een ‘poort naar het open  
katholicisme’.44 Tot de vele medewerkers behoorden katholieken als Pieter van der Meer 
de Walcheren, Henk Kuitenbrouwer, Anton van Duinkerken en Lou Lichtveld, maar 
ook de protestant Willem de Mérode. Dat met name Gerard Brom het contact met de 
niet-katholieken zocht bleek toen hij in 1923 een aantal van zijn lezingen en artikelen 
bundelde onder de titel Areopaag. De teksten waren volgens de auteur ‘allemaal uit 
gemeenschap met andersdenkenden geboren’ in de hoop op ‘zielscontact’ tussen de 
groepen.45 
 Gerard Brom zag binnen de Katholieke Kerk ook belangrijke taken weggelegd 
voor leken op het gebied van apostolaat, cultuur en wetenschap. Dat de verhouding 
van de Kerk tot de lekenbeoefenaars van wetenschap in Nederland wat vriendelijker 
werd is volgens Rogier een verdienste geweest van Brom en van diens strijd voor een 
volwaardige rol voor leken binnen de katholieke gemeenschap. Ook het feit dat in 1923 
in Nijmegen de Katholieke Universiteit werd opgericht was mede te danken aan de inzet 
van Gerard Brom.46

 Hiervoor is reeds aangevoerd dat de Kerk vrijwel alle katholieke instellingen van 
geestelijke adviseurs voorzag, maar ook voor andersdenkenden werden door priesters 
en kloosterlingen overal in het land cursussen in het roomse geloof gegeven en retraites 
georganiseerd. Tot de velen die doordrongen waren van missiegeest behoorde ook 
Gerard Brom, die actief bij het binnenlands apostolaat betrokken was.47 Hij was van 
mening dat ‘de evangelisering van de wereld door dit levend geslacht’ moest geschieden 
en richtte in 1919 samen met de Jezuïet Jacques van Ginneken het ‘Comité van actie tot 
bekering van Nederland’ op.48 Het comité stelde zich onder meer ten doel om de uitgave 
van een volledige katholieke bijbelvertaling te bevorderen, alsmede de verering van 
vaderlandse heiligen. Veel plannen zijn echter nooit uitgevoerd en sommige activiteiten 
hadden zelfs een averechtse uitwerking. Zo riep de binnenlandse zendingsdrift bij  
niet-katholieken wrevel op, waardoor de relatie tussen de gezindten ongewild in gevaar 
werd gebracht.49

 Ook de culturele inslag van het katholieke apostolaat had ongewenste effecten, 
want de talloze zielsuitingen van priester-dichters hebben de literatuur niet bijzonder 
verrijkt. Kees Fens constateert zelfs een ‘grandioos poëtisch echec’. Het zelfbewuste en 
strijdbare karakter van het katholicisme drong namelijk door in de taal, bijvoorbeeld in 
de teksten van graal- en andere openluchtspelen, waaraan volgens Fens elke poëtische 
bezieling ontbrak.50 Op de minder geslaagde culturele uitingen van het rijke Roomse 
leven heeft ook Pieter van der Meer de Walcheren scherpe kritiek geleverd. Hij laakte 
de vrome verzen van de priester-dichters en rekende deze, evenals veel andere  
katholieke kunstwerken, tot de devote prullaria.51
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1.4   Pieter van der Meer de Walcheren: Katholiek en politiek extremist 

 De naam van Pieter van der Meer de Walcheren wordt meestal in één adem 
genoemd met die van het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. Dit blad, opgericht in 
1917, opende in het voorjaar van 1921 de rubriek ‘Kunst en Letteren’ onder redactie van 
Van der Meer de Walcheren, die voor deze functie was voorgedragen door Maria Viola.52 
 Van der Meer de Walcheren is door Frans Ruiter en Wilbert Smulders wel  
gekenschetst als een ‘cultural traveller’ die in zijn leven een ‘ideologische 
zigzagbeweging’ heeft gemaakt.53 Nadat hij was opgegroeid in een welgesteld,  
vrijzinnig hervormd gezin, waar de componist en classicus Alphons Diepenbrock vaak 
te gast was, studeerde Pieter van der Meer klassieke talen in Amsterdam. Onder invloed 
van vooraanstaande socialisten als Frank van der Goes en Henriette van der Schalk 
kreeg hij socialistische denkbeelden, en verbleef hij in Brussel enige tijd in het  
Socialistische Volkshuis ‘Maison du Peuple’ te midden van arbeiders, studenten en 
kunstenaars. Van der Meer brak ook weer met het socialisme en bekeerde zich op  
oudere leeftijd tot het katholieke geloof. Hij liet zich tijdens een langdurig verblijf 
in Parijs dopen, nadat hij bevriend was geraakt met de Franse katholieke schrijvers 
Léon Bloy en Jaques Maritain, van wie de laatste zich kort daarvoor eveneens tot het 
katholicisme had bekeerd. 
 Behalve met hen had Van der Meer in Parijs contacten met verschillende  
avant-garde-kunstenaars. In het auto-biografische Mensen en God noemde hij de  
kubistische kunstenaars Pablo Picasso, Georges Braque en Ossip Zadkine. Verder de 
schilder en schrijver Jean Cocteau, de surrealistische dichter Blaise Cendrars en de 
Russische schrijver Ilja Ehrenburg. Ook kende hij componisten van de Groupe des Six, 
namelijk Georges Auric, Darius Milhaud en Arthur Honneger.54 
 Toen Van der Meer in september 1921 naar Nederland terugkeerde en de  
kunstrubriek voor De Nieuwe Eeuw ging verzorgen, was hij door zijn verblijf in het 
buitenland goed op de hoogte van de internationale ontwikkelingen op het gebied 
van beeldende kunst, muziek en literatuur. Het is dan ook geen wonder dat hij zich in 
Nederland verzette tegen de zelfgenoegzaamheid van het katholieke geloofsleven en 
de inferieure katholieke kunst die hieruit voortkwam. Veel later, in 1940, werd Van der 
Meer door Engelman getypeerd als een ‘wereldburger die geen enkel Hollandsch  
heilige-huisje erkende’.55

 In de rubriek Kunst en Letteren van De Nieuwe Eeuw schonk Van der Meer 
de Walcheren vooral aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van literatuur en 
beeldende kunst.56 Hij deed dit, in navolging van zijn Franse voorbeelden Bloy en 
Maritain, op basis van een absoluut katholicisme en met een nostalgische terugblik op 
de katholieke middeleeuwen. Van der Meer had moeite met de oppervlakkigheid van 
het Roomse geloofsleven en streefde evenals Maritain naar een spiritueel leven in de 
moderne samenleving.57 Daarom koos hij voor kunstwerken waarin de ‘volheid van het 
inwendig katholiek leven’ tot uiting kwam en verwierp hij de pontificale uitingen van 
roomse blijheid in kunst en literatuur. Zo rekende hij in zijn eerste bijdrage aan  
De Nieuwe Eeuw af met de ‘bazarartikelen’ waarmee men de kerken volpropte, zoals 
heiligenbeelden die op rose en blauwe suikerpoppen leken of altaren die het uiterlijk 
hadden van kermisorgels of poffertjeskramen.58
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 Hoewel hij kritiek had op misstanden binnen de geloofsgemeenschap, was  
Van der Meer de Walcheren overtuigd van de superioriteit van de Katholieke Kerk.  
Hij beschouwde het protestantisme als een vijand van de cultuurbloei, en hij  
waarschuwde de katholieke jongeren voor een te grote openheid tegenover 
andersdenkenden. Van der Meer erkende wel de superieure taalbeheersing en het 
krachtig vormbesef van de neutrale literatoren, maar hij stelde zich geheel achter de 
katholieke kunstenaar op en stond per definitie kritisch tegenover de niet-katholieke 
kunst en literatuur. Hij hekelde bijvoorbeeld de ‘afgodendienst’ van de Tachtigers, de 
geschriften van socialistisch gerichte schrijvers als Henriette Roland Holst en Herman 
Gorter die in de verkeerde richting naar de ‘Waarheid’ hadden gezocht. Hetzelfde gold 
voor de medewerkers van het in 1920 opgerichte tijdschrift De Stem onder redactie van 
Dirk Coster, die zich weliswaar levensbeschouwelijk – namelijk humanistisch – hadden 
georiënteerd, maar die zich niet tot het katholieke geloof hadden bekeerd.59 In één van 
zijn kritieken omschreef Van der Meer het werk van de niet-katholieke jongeren als ‘niet 
voldragen en tot klassieke rust en blijde ordening geheven’. Ook voorspelde hij dat de 
komende grote gemeenschapskunst katholiek zou zijn, omdat alleen bij het katholieke 
volk de Gemeenschap en de saamhorigheid om het ideaal te vinden was.60 
 Omdat Van der Meer de Walcheren niet alleen in zijn katholieke geloof  
radicaal was, maar ook in zijn politieke overtuiging, rekent Rogier hem zelfs tot de 
Nederlandse integralisten, fascisten en andere totalitair-denkenden als Vincent  
Cleerdin, Wouter Lutkie, H. van Haastert en Gerard Bruning.61 Ook Albert Helman is in 
de biografie  Vriend Pieter (1980) niet aan diens fascistische sympathieën voorbijgegaan. 
Hij memoreert dat Van der Meer zich aanvankelijk tegen het antisemitisme en de  
fascistische neigingen van sommige katholieke jongeren keerde, maar dat hij zich in 
mei 1940 niet weinig enthousiast had getoond over de ontwikkelingen. Hij vond de 
Duitsers ‘uiterst correct’ en hoopte op een nieuwe wereld waarin geen plaats was voor 
‘democratie of byzanthijnsch geklets’. Ook zou Van der Meer hebben verklaard: ‘Ik 
voel voor Nationaal Front […] nooit meer de oude rommel.’ Het feit dat hij zich in 1942 
bovendien liet inschrijven bij de Kultuurkamer als lid van het Letterkundig Gilde,  
ontlokte Helman zelfs de krasse opmerking dat Van der Meer een ‘nazi-instelling’ had 
‘met alle kenmerken hiervan’. Bij de bevrijding in 1945 koos Van der Meer evenwel de 
zijde van de bevrijders: ‘De Tommies zijn prachtig’, schreef hij, ‘Ze zijn lustig, zonder 
het vuile Duitsche geschreeuw’.62

 Helmans opmerkingen worden bevestigd door Hans Schippers. In zijn  
dissertatie over Nationaal Front merkt Schippers op dat Pieter van der Meer de  
Walcheren waarschijnlijk niet formeel tot deze fascistische beweging is toegetreden, 
maar dat hij in verschillende artikelen in De Residentiebode en in een interview in het 
Nederlandsch Dagblad van 10 september 1940 liet merken dat de beweging zijn  
volledige sympathie had.63 
 Van der Meer de Walcheren is door zijn kritische opstelling binnen het  
openbare katholieke leven veelal beschouwd als inspirator van de katholieke jongeren 
rond de tijdschriften Roeping, De Valbijl en De Gemeenschap. Hij heeft zich echter 
nooit aan deze bladen verbonden. In De Gemeenschap van 1940 schreef Antoon Coolen: 
‘De krachten dier jongerenbeweging zijn niet door Pieter van der Meer de Walcheren 
gewekt, noch door hem opgevangen om door hem te worden geleid. Hun ontwaken viel 
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slechts samen, met het oogenblik waarop hij zijn critischen post bezette bij De Nieuwe 
Eeuw, een voorpost, waarop hij hun een belangrijke stuwkracht was’.64 
 Jan Engelman heeft zichzelf in zijn voorwoord van de bundel Tympanon wel 
geprofileerd als opvolger van Van der Meer. Niet alleen door zijn redacteurschap van de 
rubriek ‘Kunst en Letteren’ van De Nieuwe Eeuw, maar ook door het voortzetten van de 
strijd tegen de vele ‘wanstaltigheden’ in de katholieke kunst.65 Vooral in de beginperiode 
van De Gemeenschap hechtte hij veel waarde aan de mening van Van der Meer  
(Bijlage 1.4).66 Later, in een terugblik op diens werk, nuanceerde Engelman in Roeping 
zijn bewondering enigszins. Hij constateerde dat Pieter van der Meer de Walcheren, 
door uit te gaan van ‘het innerlijkste’ (dus van het contemplatieve leven), weliswaar een 
vergeten waarde had hersteld, maar in het ‘formeele’ wel eens had misgetast.67

 
1.5   De katholieke jongeren: Oprichting van De Gemeenschap
 
 Een jaar nadat Pieter van der Meer de Walcheren in het weekblad De Nieuwe 
Eeuw zijn kritische rubriek ‘Kunst en Letteren’ was begonnen, werd in 1922 in  
Nijmegen door H.W.E. Moller het tijdschrift Roeping opgericht.68 De laatste was 
stichter en oud-rector van de Katholieke Leergangen te Tilburg. Evenals Van der Meer 
de Walcheren streefde Moller naar een verzoening van religie en kunstenaarschap. Om 
recht te doen aan het katholieke geloof keerde Roeping zich tegen de esthetiek van 
Tachtig, en ook tegen Van Onzen Tijd dat in het belang van de kunst het voorbeeld van 
de Tachtigers juist had gevolgd.69 Als ‘Maandschrift voor Schoonheid’ was Roeping 
gewijd aan schoonheid, opgevat als de ‘zuivere zieleuiting van den mensch, wat die 
mensch in eigen ziel van het Goddelijke aanschouwen mocht’.70 De poëzie in Roeping 
bestond merendeels uit directe zielsuitingen. En deze zogenaamde Godslyriek  
– volgens J.L. Goedegebuure gekenmerkt door uitdijende versregels, retoriek en  
sentiment71 – werd niet zo zeer beoordeeld op grond van haar vorm of vers-technische 
aspecten, als wel beschouwd als belijdenis van innerlijk religieus leven. Kunstkritiek 
werd levenskritiek en kunst werd primair opgevat als een vorm van apostolaat, ook al 
vergde dit van de kunstenaars de nodige offers.72 
 Over de vraag hoe groot dit offer moest zijn was men het binnen Roeping 
al gauw oneens. Vooral de jongeren onder de medewerkers, die weliswaar allen 
consequenties voor de kunst aan het katholieke geloof verbonden, verschilden van 
mening over de wijze waarop hun religieuze overtuiging tot uitdrukking moest komen 
in hun werk. Tot de meest puriteinse vertegenwoordigers van het ethische standpunt 
behoorden Gerard en Henri Bruning. Zij richtten in 1924 het tijdschrift De Valbijl op, 
dat echter na drie maanden al weer ter ziele ging. Onder de medewerkers van Roeping 
die naast ethische normen ook uitgesproken esthetische eisen aan het werk stelden 
waren Jan Engelman en de gebroeders Henk en Louis Kuitenbrouwer (alias Albert 
Kuyle), die eind 1924 tot oprichting van De Gemeenschap besloten.
 Afgezien van de principiële geschillen onder de medewerkers van Roeping gaf 
ook de markante persoonlijkheid van hoofdredacteur Moller aanleiding tot problemen. 
Autoritair als hij was, deinsde Moller er bijvoorbeeld niet voor terug om regels uit 
verzen te schrappen alvorens deze te plaatsen. Bovendien was hij niet genegen tot  
geregeld contact met zijn redactieleden, aldus Jan Engelman in een brief van 1926 aan 
de Brabantse priester Wouter Lutkie.73 
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 De start van De Gemeenschap lijkt op de verwezenlijking van een jongensdroom 
waardoor de verbeelding van menig auteur is geprikkeld. Van Jan Cartens weten we 
dat de oprichting in het najaar van 1924 plaats vond in het huis van Jan Engelman, 
die aan de nieuwe stichting een rijksdaalder schonk, terwijl Albert Kuyle een zak 
pinda’s bijdroeg.74 Behalve door de dan 25-jarige Jan Engelman werd de jeugdige 
redactie gevormd door de architect Willem Maas en de schrijver/onderwijzer Henk 
Kuitenbrouwer, terwijl de nauwelijks twintig-jarige Albert Kuyle redactiesecretaris 
werd. Het eerste kantoor van De Gemeenschap was gevestigd in de biljartmakerij van 
vader Kuitenbrouwer, waar in Engelmans herinnering iedere bijeenkomst eindigde in 
een slemppartij en waar volgens een ooggetuige-verslag van Utrehtsch Dagblad-
journalist Gabriël Smit de katholieke jongeren elkaar tijdens het vergaderen met hels 
gekrakeel bestookten. 
 Mooie herinneringen bewaarde Engelman aan de avonden dat hij samen met  
Albert Kuyle de houtblokken voor de illustraties in de eerste afleveringen afdrukte. 
Beiden waren in die tijd ook redacteur van het katholieke dagblad Het Centrum, 
waarvan ze de drukpersen gebruikten om van De Gemeenschap een tijdschrift te maken 
dat zich typografisch gunstig van andere bladen onderscheidde. Vooral Kuyle wist 
volgens Engelman van De Gemeenschap iets nieuws en opvallends te maken door de 
steeds verrassende omslagen en gedurfde experimenten met letters.75

 Het was januari 1925 toen de eerste aflevering van De Gemeenschap onder 
het kleine aantal van 86 abonnees werd verspreid. Dat was weinig, wanneer men zich 
realiseert dat er 10.000 prospectussen door het hele land waren verstuurd en men 
‘nederig en voorzichtig’ toch wel op 250 abonnees had gerekend. Trekt men van die 
86 intekenaars nog de welwillende familieleden, vrienden en bekenden af, alsmede 
de ‘speculanten’ die in zichzelf investeerden en met hun aanmelding tevens een stapel 
gedichten meestuurden, dan mag men het bereik van de eerste aflevering zonder meer 
klein noemen. En een klein blad is De Gemeenschap eigenlijk altijd gebleven.76

1.5.1  De ‘Verantwoording’ van De Gemeenschap

 Evenals het katholieke tijdschrift Roeping had De Gemeenschap een ondertitel 
die vragen oproept. Want terwijl Roeping  zich als ‘Maandschrift voor Schoonheid’ 
vooral om de religieuze inhoud van kunst bekommerde, heette De Gemeenschap 
– waarvan de redactie toch het schone zocht – een ‘Maandschrift voor Katholieke 
Reconstructie’. Deze ondertitel suggereert een versterkte katholieke identiteit, en de 
vraag of de koers van het nieuwe blad artistiek of apostolisch zou worden bepaald 
diende zich aan en heeft sindsdien de literatuur over De Gemeenschap grotendeels 
beheerst.77 Met name de ‘Verantwoording’ van de eerste jaargang is in dit verband 
veelvuldig geciteerd.78 In feite is het een pennenvrucht van Jan Engelman, die hierin 
de idealen van De Gemeenschap introduceerde. We moeten ons echter realiseren dat 
hij de ‘Verantwoording’ niet onder zijn eigen naam, maar als redactionele bijdrage 
publiceerde, en misschien was het stuk anders geschreven wanneer niet de hele redactie 
met de inhoud moest instemmen (Bijlage 1.5.1).79 
 Voor het inzicht in Engelmans kunstopvatting is de ‘Verantwoording’ van 1925 
een informatief document, hoe brallerig en cryptisch het ook is geschreven.80 Dat 
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Engelman zich niet bescheiden opstelde had wellicht te maken met de functie van de 
‘Verantwoording’ als manifest, waarin het programma van De Gemeenschap voor het 
voetlicht werd gebracht en werd afgezet tegen andere opvattingen. Zoals elk nieuw blad 
zich moet legitimeren, moest ook De Gemeenschap zich onderscheiden van bestaande 
neutrale en levensbeschouwelijke periodieken. De zelfbewuste taal diende echter niet 
alleen om aan de bedoelingen van de kersverse redactieleden kracht bij te zetten, maar 
vloeide ook voort uit de overtuiging dat hun ziel en zaligheid afhing van de  
ontwikkeling van een eigen katholieke maatschappij- en kunstopvatting.  
De Gemeenschap onderscheidde zich van andere groeperingen door een sacrale taak. 
Haar program was beter dan andere omdat het niet was gemaakt voor het eigen  
‘partikulier plezieren’, maar omdat het zinvol was voor het bereiken van de eind- 
bestemming van de mens. ‘Nuttigheid voor het bereiken der eeuwige bestemming, 
nuttigheid voor het aardsche leven der gemeenschap: zie daar ons program. Daar  
de luchten van leuzen schallen, is het gewenscht, dat wij de bedoelingen klaar  
verantwoorden, opdat men zal weten wat ons onderscheidt’, zo schreef Engelman  
in de ‘Verantwoording’.
 In de meeste gevallen keerde Engelman zich in deze tekst tegen de principes van 
niet expliciet genoemde groeperingen uit de eigen tijd of het recente verleden, al heeft 
hij een aantal ‘tegenposities’ met name genoemd, zoals Viollet le Duc, Ruskin, Morris 
en de Pre-rafaëlieten, die slechte voorbeelden waren.81 Globaal zijn Engelmans  
tegenpartijen in drie groepen te verdelen. Het verst van hem verwijderd stonden de  
mensen zonder hoge idealen: pessimistisch gestemde geesten zoals de Spengler-adepten, 
en de rationalisten en individualisten die in de eeuwen na de Reformatie de Westerse 
cultuur hadden verarmd.82 Een tweede categorie werd gevormd door hen die weliswaar 
idealen hadden, maar wier idealisme op basis van andere levensovertuigingen verkeerd 
was gericht, zoals het geval was bij de socialisten en communisten. Tot de derde groepe-
ring behoorden de katholieken die niet adequaat functioneerden op het terrein van kunst 
of politiek en daarom door Engelman werden getypeerd als ‘lakse deskundigen’ en  
‘onmachtige knoeiers’. 
 De ‘Verantwoording’ van 1925 geeft ook inzicht in Engelmans visie op 
de samenleving. Hij leefde voor zijn gevoel in een ‘verdwaasde wereld’, in een 
maatschappij die nog slechts een uitbloei was van de Europese beschaving en ‘een 
organisme in diep verval’. Het was een periode van cultuurloosheid als gevolg van de 
verdeeldheid van meningen en van ‘tegenstrijdige geestelijke en materieele machten’. 
Tegenover deze bestaande samenleving plaatste hij de middeleeuwen als een tijdperk 
waarin een gemeenschappelijk, geestelijk georiënteerd ideaal het hele volk bezielde en 
samenbond, waardoor het kon uitgroeien tot een grote cultuurperiode.
 Vanwege de sombere kijk op zijn eigen cultuurloze tijd zou men Engelman een 
cultuurpessimist kunnen noemen. Maar in tegenstelling tot de cultuurfilosoof Oswald 
Spengler, die in zijn boek Der Untergang des Abendlandes de ondergang van de 
Westerse cultuur als onafwendbaar – want als wetmatig bepaald – beschouwde, was de 
beschaving in Engelmans toekomstperspectief wel degelijk in positieve zin te  
beïnvloeden.83 In de ‘Verantwoording’ veroordeelde hij de pessimist zelfs expliciet, 
omdat deze niet meer dacht maar vegeteerde en in de definitieve neergang van de 
Westerse beschaving geloofde. Engelman verzette zich dus tegen het cultuurpessimisme 
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en constateerde reeds een kentering, waarbij een grote taak voor de eigen generatie 
en de medewerkers van De Gemeenschap was weggelegd: ‘Ons geslacht begint de 
voorbereiding van het nieuwe evenwicht, dat men niet van den hemel kan afdwingen, 
dat uit het leven zelf moet groeien, maar dat nu komen moet’. De toekomst zou ‘een 
nieuwe tijd van algemeene geestelijke normen’ brengen.
 Het samenlevingsideaal van Jan Engelman en De Gemeenschap kan worden 
aangeduid als een door katholieke gemeenschapszin gedragen maatschappij, 
waarvan de kenmerken in de ‘Verantwoording’ aan de hand van tegenstellingen zijn 
geformuleerd. Zo werd de ideale samenleving niet door verschillende levensbeginselen 
of individualisme bepaald, maar door een gemeenschappelijk geestelijk georiënteerd 
ideaal. Daarbij ging het Engelman niet alleen om de belijdenis van een beginsel, 
maar ook om de daadwerkelijke uitwerking daarvan. Een verband tussen religieuze 
beginselen en maatschappijvisie zien we bijvoorbeeld in de principiële aanvaarding van 
ongelijkheid. Engelman propageerde een hiërarchisch geordende samenleving op basis 
van superioriteit en ondergeschiktheid, naar het voorbeeld van de rangorde die God in 
de natuur had gelegd.
 Net als in de middeleeuwen het geval was, wilde Jan Engelman de menselijke 
verhoudingen bovendien baseren op de leer en traditie van de Katholieke Kerk. 
Natuurlijk was een katholieke samenleving alleen te verwezenlijken wanneer iedereen 
daaraan meewerkte, en de geestelijke normen algemeen aanvaard en niet door ver-
deeldheid van meningen ondermijnd werden. Engelman verlangde dan ook dat het 
individu ‘klein en vergeten’ zou samensmelten met de grote menselijke gemeenschap, 
en verwierp de democratische denkbeelden. Zoals gezegd dienden de hiërarchie in de 
goddelijke natuur alsmede de katholieke leer en traditie de menselijke verhoudingen te 
bepalen. En bij deze van bovenaf opgelegde rangorde paste geen eerlijke verdeling van 
materiële goederen op menselijke basis, en dus geen socialistische idealen.
 Hoewel Engelman later heeft beweerd dat er aanvankelijk in De Gemeenschap 
niet over politiek werd nagedacht,84 kwamen zijn politieke opvattingen in de 
‘Verantwoording’ van 1925 duidelijk naar voren. Hij sprak zich in de tekst uit tegen 
het kapitalisme (‘de verdwaasde economie’), tegen het socialisme (‘de eerlijkheid 
van verdeeling der materieele goederen op menschelijken basis’), en vóór een 
ondemocratische, hiërarchisch geordende standen-maatschappij (‘rangordelijke superi-
oriteit en ondergeschiktheid’).85 De anti-democratische denkbeelden sloten aan bij het 
deemoedig mensbeeld dat hij voorstond en bij zijn visie op de kunstenaar. Uit de tekst 
blijkt namelijk dat hij van de kunstenaar een nederige houding verlangde. In tijden van 
culturele bloei had men namelijk ‘deemoed en onderwerping aan eeuwige wet’ getoond, 
terwijl hoogmoed altijd het kenmerk was geweest van decadentie. Het grote voorbeeld 
van de toegewijde kunstenaar was voor Engelman de middeleeuwer, die nog geen  
scheiding tussen kunst en ambacht kende, het woord ‘kunst’ zelfs niet in zijn  
vocabulaire had en die tevreden was met zijn onaanzienlijke plaats in de maatschappij.86 
En dit profiel sluit nauw aan bij het ideale beeld van de mens, die zoals gezegd klein en 
vergeten moest samensmelten met de grote menselijke gemeenschap.

Hoofdstuk 1 · Katholieke voedingsbodem




