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9.1   Houding tegenover de nationaal-socialistische cultuurpolitiek

 Alvorens in te gaan op de naoologse jaren wil ik stilstaan bij de opstelling van 
Jan Engelman tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze kan het beste getypeerd worden 
als voorzichtig, maar principieel anti-Duits. Vanaf het moment dat Hitler op 30 januari 
1933 in Duitsland aan de macht kwam, keerde Engelman zich tegen diens Blut-und-
Bodentheorie en tegen de nationaal-socialistische cultuurpolitiek. Engelman was geen 
anti-semiet en verwierp de ‘belachelijke mythe dat alleen het nordieke ras geschiedenis 
en cultuur zou scheppen’.1

 Dat hij zich na 1933 niet in nationaal-socialistisch vaarwater begaf was echter 
niet omdat hij het fascisme helemaal afwees. Engelman was geen pleitbezorger van de 
democratie en hij bewonderde het Italiaans fascisme. Zijn afwijzing van het nationaal-
socialisme had eerder te maken met het culturele klimaat in het Derde Rijk. Naar 
de mening van Engelman bood Nazi-Duitsland, waar het nationaal-socialisme nog 
in een ‘stadium van zenuwachtigheid en schreeuwerigheid’ verkeerde, geen goede 
voedingsbodem voor de kunst. Het Italiaans fascisme daarentegen maakte op Engelman 
een indruk van ‘rustige en doelbewuste kracht’ en schiep ‘belangrijke cultuur’.2 
 Gaf Engelman de nationaal-socialisten in het voorjaar van 1933 nog het 
voordeel van de twijfel, in het volgende jaar was zijn kritiek op de nazi-leiders niet 
mis te verstaan, en opnieuw ging het hem vooral om de (christelijke) cultuur. Hitler 
en Goering omschreef hij als ‘een soort dat groote onheilen aanricht’. Hij verweet hen 
‘gebrek aan humor, aan zelfspot, aan besef van de betrekkelijkheid der aardsche zaken 
– aan het entwederoder, dat den grond eener cultuur vormt, zonder wezenlijk goddelijke 
dingen aan te tasten’.3 
 Intussen hield Engelman zelf nog vast aan zijn anti-democratische ideeën. 
In het artikel waarin hij Hitler en Goering bekritiseerde, hen ‘parvenuachtigen 
caesaren-waan’ verweet en de nationaal-socialistische partij van Mussert en Volk en 
Vaderland naïef noemde, prees hij de anti-parlementaire ‘Dinaso-beweging’, omdat 
deze in Nederland ‘gezonde hervormingen’ wilde doorvoeren.4 Een bevrijding van ‘de 
ziekten en corrupties van den Demos en van de parlementen’ bleef volgens Engelman 
noodzakelijk, maar niet in de ‘verfoeilijkten Pruisischen geest’ van het Hitler-regiem.5 
Door de ontwikkelingen in Duitsland groeide onder de Nederlandse kunstenaars 
en intellectuelen het verzet tegen het fascisme, en vanaf 1936 zette ook Engelman 
vraagtekens bij anti-democratisch denken. Aan Dirk Coster bekende hij toen dat hij 
in het verleden wat te argeloos was geweest, maar dat hij intussen had moeten inzien 
dat de reactie op de ‘overdreven’ democratie en vrijheid van na de oorlog ‘ellendige 
gevaren’ inhield.6

 De oprichting van het Comité van Waakzaamheid van anti-nationaal-
socialistische intellectuelen in november 1936 plaatste Jan Engelman voor een 
dilemma. Omdat zich onder de leden van het comité ook communisten bevonden sloten 
andere katholieken zich niet aan. Als enige katholiek ondertekende Engelman niettemin 
de beginselverklaring, waarin het nationaal-socialisme een gevaar werd genoemd voor 
de ontwikkeling van maatschappij, cultuur en wetenschap.7 Dat hij in het Comité van 
Waakzaamheid verenigd was met vooraanstaande schrijvers als Du Perron en Ter Braak 
nam niet weg dat de samenwerking met marxisten hem zwaar viel. Zo vond hij de 
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politieke voorkeur van Jan Romein ‘intolerabel’. En hij vroeg zich af of hij met mensen 
als Romein, ‘die het Marxisme maken tot de ruggegraat van kunst en wetenschap’ wel 
in één Comité van Waakzaamheid mocht zitten.8

 Als kunstcriticus had Engelman vooral moeite met de wijze waarop de 
nationaal-socialisten de kunst aan banden legden. Hij veroordeelde de hetze van de 
nazi’s tegen de zogenaamde ontaarde kunst, waaronder behalve werken van joodse 
kunstenaars ook de abstracte kunst viel, alsmede het impressionisme, expressionisme, 
kubisme, surrealisme, dadaïsme en futurisme. Hoewel Engelman zelf weinig affiniteit 
met deze stromingen had, hekelde hij de Nederlandse critici die de nationaal-
socialistische ideeën over kunst overnamen.9 ‘Wat mag u zijn overkomen, criticus 
Kasper, dat gij u plotseling ontpopt als applaudissant van de Nazileiders, […] Een 
Hollandsch criticus als slippendrager van een artistieken Hitler’, zo hoonde hij Kasper 
Niehaus, de kunstcriticus van de Telegraaf.10 En naar aanleiding van de kunstkritiek in 
Volk en Vaderland schreef Engelman dat Maarten Meuldijk in zijn protserige schrijfstijl 
‘geniepige trappen’ had uitgedeeld aan Jan Sluyters. De laatste zou de Staphorster 
boeren op ‘ontaarde’ wijze hebben geschilderd.11 Spottend voegde Engelman hier een 
waarschuwing aan toe voor het Stedelijk Museum, waar men de Staphorster boeren kon 
verwachten om ‘de ontaarde kunst aan reepen te steken’.12 
 Nadat Nederland in 1940 onder Duitse bezetting was gekomen veranderde er 
voor Engelman aanvankelijk weinig. Hij bleef in de redactie van De Gemeenschap 
totdat dit blad in 1941 werd verboden en hij werkte voor De Tijd totdat ook deze 
krant niet meer uitkwam. In 1941 schreef hij nog de inleiding voor Nederlandsche 
Schilderkunst in Beeld en selecteerde hij voor dit boek de 250 afbeeldingen.13 Van 
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten kreeg hij wel het verzoek om 
het manuscript ter keuring voor te leggen.14 Vanuit nationaal-socialistisch standpunt 
gezien was het boek echter alleszins acceptabel. De Nederlandse schilderkunst werd 
door Engelman vooral gekarakteriseerd als realistisch. Er was veel aandacht voor de 
Vlaamse Primitieven en de kunst van de Gouden Eeuw, terwijl eigentijdse schilders die 
abstraherend werkten niet in het verhaal voorkwamen. Ook op Engelmans monografie 
over Pyke Koch, die eveneens in 1941 verscheen, was vanuit nazistisch oogpunt weinig 
aan te merken. Engelman signaleerde in het oeuvre van Koch nationaal-socialistische 
tendensen, hij stelde vast dat Kochs schilderij ‘Marschgezang’ te beschouwen was als 
een‘bekentenis tot het nationaal-socialisme’, maar hij liet het bij deze conclusie en 
sprak er geen oordeel over uit.15

 Zoals gezegd was Jan Engelman anti-Duits, maar voorzichtig. Hij liet zich 
niet verleiden tot openlijke polemische gevechten met nazi-sympathisanten en 
vermeed bijvoorbeeld de polemiek met Henri Bruning, omdat hij het er niet voor 
over had om ‘de kast in te draaien’.16 ‘Een gedeelte van wat men schrijft kan nu niet 
gepubliceerd worden, tenzij men zelfmoordplannen heeft’, schreef hij in 1941 aan 
Jan Willem Hofstra.17 En aan Leo Braat adviseerde hij om rustig af te wachten tot de 
ellende voorbij was: ‘Doen wij niet beter te zorgen, dat we blijven leven? […] De 
heeren nationaal-socialisten zingen solo, op het oogenblik, en hebben, met behulp 
van de Duitsche wapens, de macht om iedereen het zwijgen op te leggen’.18 Vanaf 
1942 konden kunstenaars en schrijvers echter niet meer afzijdig blijven en werden 
ze gedwongen om kleur te bekennen. Op 22 januari van dat jaar werd naar Duits 
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voorbeeld ook in Nederland een Kultuurkamer opgericht waarin Joodse kunstenaars 
niet werden toegelaten. De anderen moesten voor 1 april over hun aanmelding beslissen 
en weigeraars werd het werken eigenlijk onmogelijk gemaakt, want alleen wie tot de 
Kultuurkamer toetrad mocht exposeren of publiceren. 
 Tot de schrijvers die geen gehoor gaven aan de oproep om lid te worden 
behoorde ook Jan Engelman. Door zich niet in een nationaal-socialistische organisatie 
te laten dwingen wilde Engelman een voorbeeld geven. Meer dan vroeger hadden 
kunstenaars volgens hem een zekere autoriteit, omdat ze nu door het volk als 
‘behoeders’ van de ‘idee onzer vrijheid’ werden beschouwd. Hij had dan ook moeite 
met het feit dat A. Roland Holst zich wel aanmeldde, al gebeurde dit in feite onder 
dwang, en Engelman adviseerde hem om te gaan ‘logeren’.19 ‘Wij dragen een groote 
verantwoordelijkheid en dáárom hebben wij eigenlijk niet alleen voor onszelf 
te beslissen. Het is vooral om die redenen, dat ik je besluit betreur, al voeg ik er 
onmiddellijk bij, dat ik haast alles vergeeflijk vind met het oog op het schrikbewind 
waaraan wij bloot staan en dat ik van mijzelf minder zeker ben dan van wien ook, al is 
de wil tot het uiterste aanwezig’.20

 Dat Engelman onder pseudoniem verschillende schotschriften schreef en liet 
verspreiden werd pas na de oorlog duidelijk. De gemeente Amsterdam bekroonde zijn 
‘Ballade van de Waarheid’ als beste verzetsgedicht.21 En een aantal verzetsverzen werd 
in 1945 gebundeld in Vrijheid. Tijdgedichten en berijmde schotschriften. Hoe zeer 
hij de Duitse onderdrukking verafschuwde bracht Engelman onder woorden in het 
volgende vers:

Er uit

Hun laarzen klotsen in de straat
Bij marschgezang op slavenmaat
Wie heeft hen hier geroepen,
Die Michels, Moeffen, Poepen?

Zij zijn gekomen in den nacht
Met moord en brand en overmacht,
Zij denken hier te huizen
Besmettelijk als luizen.

Er uit! Er uit, vervloekt gespuis!
Men keert met bezemen het huis
Waar gij zijt ingetogen
Met valsch gefleem en logen.22

9.2   Positie in het na-oorlogse kunstleven

 Na de Tweede Wereldoorlog ontpopte Engelman zich als een gedreven 
bestuurder en adviseur op het gebied van de beeldende kunst. Hij noemde zichzelf 
nog altijd letterkundige, maar hij werkte dagelijks op de kunstredactie van De Tijd 

Hoofdstuk 9 · De Biennale van Venetië: keuze voor het realisme



1�6

en besteedde de rest van zijn tijd aan onwaarschijnlijk veel comité’s en commissies. 
Zo was hij in de jaren vijftig lid van de tentoonstellingscommissie en voorzitter van 
het Genootschap Kunstliefde in Utrecht. Ook maakte Engelman tentoonstellingen in 
opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waaraan hij 
tevens adviseerde over aankopen of opdrachten. 
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 Dat Engelman na de Tweede Wereldoorlog voor veel commissies werd 
gevraagd zegt niet alleen iets over zijn aanzien als specialist op het gebied van de 
beeldende kunst, maar had eveneens te maken met de tijd. Na de jaren van crisis en 
bezetting brak ook op kunstgebied een periode van wederopbouw aan, en was er 
nieuw overheidsbeleid nodig. Voor de kunstenaars moest een gunstig werkklimaat 
gecreëerd worden, en daarom werden door het Rijk en de lagere overheden 
verschillende commissies in het leven geroepen die adviseerden over tentoonstellingen, 
kunstaankopen en opdrachten. Kunstkenners als Jan Engelman hadden in de jaren 
na de bevrijding dan ook volop de gelegenheid om in allerlei overheidscommissies 
hun invloed te laten gelden. Uiteraard kwamen alleen experts in aanmerking die in de 
oorlog niet met de Duitsers hadden gecollaboreerd, en liefst weinig affiniteit toonden 
met de kunst die door de nationaal-socialisten was gepropageerd. Dit impliceerde 
afwijzing van het realisme en voorkeur voor de abstraherende kunst die de bezetter had 
verboden. Figuratie herinnerde aan de realistische kunst van het Derde Rijk. Als de 
Entartete Kunst van weleer gold de abstractie daarentegen als kunst van de vrijheid.
 Jan Engelman voldeed maar ten dele aan dit profiel van de politiek correcte 
kunstkenner. Weliswaar had hij zich als schrijver en criticus tijdens de oorlog niet met 
de nationaal-socialisten ingelaten, en zich in gedichten en kritieken openlijk tegen hen 
gekeerd, maar hij had in 1941 wel een monografie over Pyke Koch geschreven, waarin 
hij zonder op- of aanmerking vaststelde dat deze zich tot het nationaal-socialisme 
had bekend.23 Ook zou Engelman zich na de bevrijding niet conformeren aan de 
hoofdstroom binnen de beeldende kunst, want hij bleef trouw aan het realisme, en 
kwam daar rond voor uit.24 Hij was er trouwens aan gewend om uit de pas te lopen. 
Vanaf de jaren twintig had hij eerst in het katholieke milieu gevochten tegen de 
veelvoorkomende behoudzucht van zijn geloofsgenoten. Na de Tweede Wereldoorlog 
had hij nog dezelfde weerbare opstelling, en keerde hij zich tegen de tegenstanders 
van figuratieve kunst en tegen de naoorlogse belangstelling voor de internationale 
avant-garde. Hij was een geëngageerd criticus, een activist met een vechtersmentaliteit 
die goed gedijde in een polemische context. Waarschijnlijk moest hij het minder 
hebben van zijn capaciteiten als kunstbeschouwer, dan van zijn bevlogenheid en 
onvoorwaardelijk engagement met de kunst waarvoor hij stond, waardoor hij onder de 
Nederlandse kunstcritici toch een geheel eigen plaats innam. 
 
9.2.1  De Nederlandse inzending voor de Biennale van 1950

 Misschien was het wel het eigenzinnig afwijzen van internationale 
betrokkenheid waarom Jan Engelman in 1950 de eervolle opdracht kreeg om de 
Nederlandse inzending voor de Biennale van Venetië samen te stellen. Het betrof 
immers een internationale tentoonstelling, waarop Nederland zich moest profileren 
ten opzichte van andere landen, en Engelman kon door zijn selectie een opvatting 
geven van wat hij karakteristiek vond voor de eigentijdse Nederlandse kunst. Het 
was overigens niet voor de eerste keer dat hij zich met de Biennale bemoeide. Toen 
er in 1948 voor het eerst na 1940 weer een inzending werd samengesteld, maakte 
Engelman met onder anderen Willem Sandberg deel uit van de selectiecommissie.25 
Ook in 1950 was er aanvankelijk sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, en 
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was het de bedoeling dat Engelman zou samenwerken met de Utrechtse hoogleraar 
Kunstgeschiedenis Jan van Gelder. Maar omdat de laatste afhaakte kreeg Engelman 
de gelegenheid om zijn eigen stempel op de presentatie te drukken. Daarvoor moest 
hij wel enkele barrières nemen, want toen hij begin maart als regeringscommissaris 
belast werd met de samenstelling en organisatie van de Nederlandse inzending, was 
de keuze al behoorlijk ingevuld. Van Van Gelder vernam hij dat de inrichting van het 
Nederlandse Paviljoen volgens het ministerie zou betekenen ‘de Stijl-groep en verder 
een representatief meester maar niet Van Gogh’.26 
 Dat Jan Engelman zich niet bij de voorkeur van het ministerie van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen zou neerleggen zal duidelijk zijn voor ieder die bekend  
is met zijn kunstopvatting en zijn voorliefdes, zoals die eerder in de hoofdstukken 5 en 6 
zijn besproken. Achterop het briefje van Van Gelder maakte Engelman dan ook zijn  
eigen plan. Hij zette letterlijk een streep onder de namen van Van der Leck en Mondriaan, 
en schreef daaronder die van Sluyters, Eyck, Wiegersma en Willink. En dat hij bereikte 
wat hij wilde blijkt uit de definitieve lijst met deelnemers. In 1950 presenteerde 
Nederland de realistische schilderkunst van Charles Eyck, Raoul Hynckes,  
Pyke Koch, Jan Sluyters, Hendrik Wiegersma, Carel Willink en een figuratief beeld  
van Mari Andriessen.
 De presentatie in het Nederlandse paviljoen op de Biennale van 1950 was een 
zuivere neerslag van Engelmans kunstopvatting. In deze opvatting was nooit plaats 
geweest voor de abstracte kunst, en ook van het kunstenaarstype dat erbij hoorde 
moest Engelman weinig hebben. Met name tegen de kunstenaars van De Stijl had hij 
altijd veel bezwaren gehad. Ze waren hem te theoretisch en te dogmatisch. Dat hij 
schilders als Mondriaan en Van Doesburg niet zou opnemen in zijn selectie was dus te 
verwachten. Dat hij het werk van Van der Leck – een randfiguur binnen De Stijl – ook 
thuis liet, typeert zijn verlangen om zich duidelijk te profileren als iemand die kleur 
durft te bekennen en zich niet schaamt voor zijn trouw aan het realisme. 
 Jan Engelman wees in 1950 niet alleen De Stijl af, hij toonde door zijn keuze 
van individuele kunstenaars ook hoe hij het realisme wilde zien. Hij koos namelijk voor 
de schilders die de werkelijkheid niet klakkeloos afbeeldden, maar deze weergaven met 
gebruik van hun fantasie of verbeelding. Met uitzondering van Charles Roelofsz en de 
beeldhouwer Mari Andriessen zocht Engelman de kunstenaars in wat hij al twintig jaar 
beschouwde als de twee hoofdstromen in de Nederlandse schilderkunst: het romantisch 
realisme en het magisch realisme. De eerste stroming had hij vanaf het begin van zijn 
loopbaan (ca. 1925) voor het voetlicht gebracht. De waardering voor het magisch 
realisme kwam pas toen Engelman rond 1930 met de katholieken op gespannen voet 
kwam te staan en in het milieu van Pyke Koch werd opgenomen. Zelf presenteerde en 
verdedigde hij zijn keuze tegenover de ‘Secretaire General’ van de Biennale, de heer 
Rodolfo Palluchini, als volgt: ‘Sehr geehrter Herr Professor, Na langdurige en moeilijke 
voorbereiding ben ik zoover, dat ik U opgave kan doen van de samenstelling der 
inzending van beeldende kunst uit Nederland voor de Biennale 1950. […] Het was niet 
mogelijk, voldoende werken bijeen te krijgen om een synthese te geven van de Stijlgroep 
en van het genie van Vincent van Gogh. […] Het is daarom, dat wij zijn gekomen tot een 
inzending die werken omvat van Nederlandsche levende meesters, t.w. van drie schilders 
die men in ons land gewend is te rekenen tot de romantisch-realistische richting, n.l.  
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Jan Sluyters, Charles Eyck en Hendrik Wiegersma. Hunne werken denken wij 
voornamelijk in de grote zaal van ons paviljoen te hangen. In de kabinetten hopen wij 
vervolgens werken te hangen van een in Nederland voor den 2e wereldoorlog bekend 
geworden groep, t.w. de groep van de Nieuwe of Magische Realisten, n.l. C.A. Willink, 
Raoul Hynckes en Pyke Koch. Verder zenden wij in een beeld van Mari Andriessen, 
bekend als de Man die gefussileerd wordt, hetgeen wij hopen te flankeeren door een 
schilderij en een teekening van den fantast Charles Roelofsz. Ik hoop, zeer geëerde heer 
professor, dat deze inzending, wanneer ze eenmaal te Venetië is geïnstalleerd, ook uw 
belangstelling zal wekken’.27

 Engelman had het ministerie van O.K. en W. dus van een presentatie van De Stijl 
afgebracht en daarvoor zijn eigen favorieten in de plaats gezet. Behalve de openlijke 
keuze voor het realisme valt op dat hij voor deze nationale tentoonstelling geen 
onderscheid maakte tussen kunst van boven en van beneden de Moerdijk. En behalve 
vrienden als Wiegersma, Koch, Willink of Roelofsz, waren er ook schilders uitgenodigd 
met wie hij geen persoonlijke betrekkingen had, zoals Jan Sluyters en Raoul Hynckes. 
Engelman koos wel nadrukkelijk voor zijn eigen generatie. Hij inviteerde geen jongere 
schilders als Kees Andrea, Lex Horn, Theo Kurpershoek of Hans van Norden, die zich 
vanaf 1948 presenteerden als De Realisten, en bij wie Engelman nauw betrokken was. 
Voor de Biennale koos hij voor kunstenaars die hij zeker twintig jaar had gevolgd en wier 
stijl van werken en ambachtelijkheid hem bijzonder aanspraken.
 De samenstelling van de Nederlandse inzending is voor Jan Engelman niet 
eenvoudig geweest. Weliswaar had hij zelf helder voor ogen hoe hij op basis van zijn 
kunstopvatting de opdracht wilde vervullen, maar daarvoor had hij de medewerking 
nodig van kunstenaars, van de Nederlandse regering en de organisatie van de Biennale. 
Uit correspondentie blijkt namelijk dat de Italianen zelf hadden verzocht om een 
presentatie van Mondriaan en geestverwanten in combinatie met werk van Van 
Gogh. Engelman moest dus zowel Italiaanse als Nederlandse bestuurders trotseren. 
En dat hij hierin slaagde had wellicht te maken met het feit dat de tijd drong, en dat 
zowel de Italiaanse organisatoren als de ambtenaren van O.K. en W. vreesden dat de 
tentoonstelling niet op tijd rond zou komen.28 
 Bij de kunstenaars werkte de korte voorbereiding juist averechts. Ze werden 
in een laat stadium uitgenodigd om werk in te zenden, en behalve bij Wiegersma en 
Eyck gaf dat moeilijkheden. Willink en Sluyters hadden al afspraken gemaakt voor 
andere exposities. Mari Andriessen had het door Engelman verlangde beeld niet ter 
beschikking. Roelofsz had aanvankelijk weinig zin in al die activiteiten en Hynckes 
vreesde dat zijn werk tijdens het vervoer beschadigd zou worden. Daarentegen wilde 
Koch wel graag meewerken, maar zoals later in dit hoofdstuk zal blijken, gaf het 
ministerie daarvoor aanvankelijk geen toestemming.
 Gelukkig kreeg Engelman van O.K. en W. de nodige bijstand en faciliteiten.  
Zo had hij als regeringscommissaris de beschikking over een auto met chauffeur, 
om zich comfortabel en met enige waardigheid naar de verschillende ateliers te 
laten vervoeren. Omdat Willink bang was dat hij door de tentoonstelling in Venetië 
inkomsten uit verkoop bij een Nederlandse kunsthandel zou missen, stelde O.K. en 
W. de aankoop van een schilderij in het vooruitzicht. Verder kreeg Engelman steun 
van de dames Rutten-Broekman en Ten Holte, die ook bij de voorgaande Biennale de 
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organisatie voor hun rekening hadden genomen. Vooral Greeth ten Holte was goud 
waard. Ze bezocht de door Engelman geselecteerde kunstenaars, en ze nam eventuele 
bezwaren weg. Ze regelde zijn verblijf in Venetië en begeleidde later de vrachtwagen 
met kunst naar Italië. Tijdens het transport loste ze alle voorkomende problemen op, 
en dat waren er in 1950 veel. Om de wagen de Italiaanse grens over te krijgen moest 
ze bijvoorbeeld vijf dagen onderhandelen met Italiaanse instanties. Na aankomst in 
Venetië bleef ze ter plekke om Engelman te assisteren, en na afloop bracht ze de werken 
weer terug naar Nederland. Ten slotte rapporteerde ze aan het ministerie over de gang 
van zaken tijdens de reis en later in Venetië. Ze gaf bovendien aan of de onderneming 
naar haar oordeel geslaagd was en deed aanbevelingen voor de komende jaren.29   
 
9.2.2  De omstreden deelname van Pyke Koch

 Zoals gezegd wilde Engelman de twee naar zijn mening belangrijkste 
stromingen binnen de Nederlandse schilderkunst in Venetië presenteren. Met de 
romantisch realisten gaf dat weinig problemen, met de magisch realisten des te meer. 
Want terwijl Willink en Hynckes zelf hun twijfels over deelname hadden, stuitte de 
participatie van Koch op bezwaar bij het ministerie. Dat had te maken met Kochs 
nationaal-socialistische sympathieën en vermoedelijke collaboratie met de bezetter.30 
Koch was voor de Tweede Wereldoorlog lid geweest van de splintergroep Verdinaso 
(Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen), een groepering die uitging van de 
Groot-Nederlandse gedachte en de culturele eenheid van het Nederlandse taalgebied 
nastreefde. De groep ging na de Duitse inval echter op in de NSB. En ook Pyke werd 
op 9 november 1940 ingeschreven als lid van de NSB. Dit lidmaatschap zegde hij op 
12 mei 1941 op, maar hij melddde zich wel aan voor de Kultuurkamer, waarvoor hij een 
niet-joodverklaring moest ondertekenen. Kunstenaars die het lidmaatschap weigerden, 
zoals Willink, Charley Toorop en ook de beeldhouwer Mari Andriessen, mochten hun 
beroep niet meer uitoefenen. Om toch te kunnen werken meldden sommige kunstenaars 
zich collectief via een kunstenaarsvereniging bij de Kultuurkamer aan, zo ook de leden 
van het later zeer gerespecteerde Arti et Amicitia in Amsterdam.
  Het lidmaatschap van Koch kwam echter niet alleen uit opportunisme voort.  
Hij was actief betrokken bij het nationaal-socialistische cultuurbeleid, en ging in januari 
1941 met een aantal kunstenaars op reis naar Berlijn, waar een ontmoeting plaats vond 
met propaganda-minister Goebbels. De groep stond onder leiding van Eduard Gerdes, 
hoofd van de afdeling beeldende kunst van het Ministerie van Volksvoorlichting en 
Kunsten, dat door de Duitsers was ingesteld. Koch beijverde zich bovendien om met 
steun van het reeds genoemde departement van Gerdes een rijkscollectie van Nederlandse 
kunst bijeen te brengen. Voor deze collectie verkocht hij in 1942 zijn grote tekening ‘Het 
Wachten’ (1941), terwijl Willink weigerde om hiervoor werk te leveren. Verder heeft Koch 
artikelen geschreven in het Nationaal-Socialistische blad De Waag, waarin hij het belang 
van de nazi-ideologie voor de kunst onderstreepte. Op 30 januari 1941 wijdde hij aan 
Hitler en Mussolini de volgende lovende woorden: ‘De Nationaal-socialistische revolutie 
heeft een generatie voortgebracht, bezield van een zelfopoffering, daadkracht en militaire 
heroïek. Dit zijn de eigenschappen, welke, indien ze langzamerhand de geheele geestelijke 
atmospheer van de volken, die bij deze revolutie betrokken zijn, gaan doordringen, op de 
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kunst van grooten en bezielenden invloed kunnen zijn.’ En verder: ‘Duitschland en Italië 
brachten in de beslissende ure van hun bestaan elk een geniaal leider op, en bovendien 
nog een aantal groote, onversaagde, overtuigende mannen, die hen bij hunne gigantische 
taken ter zijde stonden. Het behoeft wel nauwelijks betoog, dat zonder een man van op 
zijn minst groot kaliber het nationaal-socialisme zeker niet dien glans, dien reinigenden 
en bezielenden invloed zou hebben, welke het had in Duitschland; dit vloeit onmiddellijk 
voort uit het leidersbeginsel’.31 In een voetnoot bij dit artikel schreef hij bovendien 
anti-semitisch getinte zinnen als ‘de door Joden gemanipuleerde z.g. internationaal 
georiënteerde marxistische werknemersorganisaties’. En ook eerder, in De Waag van  
1 augustus 1940, noemde hij de kunstcriticus Paul Sanders ‘de Joodsche recensent’. 
 Hoewel Jan Engelman zelf het lidmaatschap van de Kultuurkamer had geweigerd, 
en hij niets van de nationaal-socialistische cultuurpolitiek moest hebben, heeft hij zich 
nooit van Koch gedistantieerd. Sterker nog: in de genoemde monografie over de schilder 
van 1941 bracht hij zonder een spoor van kritiek als eerste het nationaal-socialisme in 
diens werk ter sprake. Hij typeerde de grisaille ‘Marschgezang’ als een zelfportret van 
de kunstenaar, maar tevens als zijn ‘bekentenis tot het nationaal-socialisme’ en als een 
‘duidelijk politiek voluntarisme, tot uiting gekomen in niet banale schilderkunst’, en hij 
voegde hier goedkeurend aan toe: ‘Kunst verheft een tendenz’.32 Voor Engelman telde 
alleen de kunst. Daarvoor putte hij desnoods uit verdachte bron. Hij poetste de nazi-
sympathieën van Koch niet weg en sloeg de bedoeling van ‘Marschgezang’ niet hoog 
aan, maar hij zag die tendens verheven door het kunstzinnig gehalte. Engelman wilde 
het werk zelfs graag in zijn publicatie opnemen, want hij deed moeite om er een foto van 
te krijgen.‘Van het Marschgezang liet ik voor deze uitgave speciaal een photo maken.  
De photo was slecht’, schreef Koch aan Engelman. ‘Dat ik het niet opzond is omdat ik er 
eindelijk genoeg van had alsmaar opnieuw photografen er op af te hitsen, wat me daarbij 
telkens handen vol geld kost. […] Enfin ik zal het opzenden’. 
 In hetzelfde jaar dat Engelman zijn boek over Koch schreef werd hij door de 
schilder benaderd om mee te werken aan de samenstelling van een rijkscollectie van 
Nederlandse kunst. Koch wilde deze collectie bijeenbrengen met financiële steun van 
het door de Duitsers ingestelde Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, en met 
behulp van de expertise van Engelman. Het was de bedoeling dat een keurkorps van 
Nederlandse kunstenaars werk zou leveren voor een rijkscollectie, staatsopdrachten en 
tentoonstellingen, zoals de reizende presentatie ‘Niederländische Kunst der Gegenwart’, 
die langs Duitse steden reisde. Joodse kunstenaars waren uiteraard uitgesloten.33

 In zijn brieven maakte Koch duidelijk wat hij van Engelman verlangde: een lijst 
met Nederlands beste schilders en beeldhouwers. Ook blijkt uit de correspondentie dat 
Engelman zich diplomatiek opstelde, en niet ronduit weigerde om de lijst samen te stellen, 
maar daar ook geen haast mee maakte. Kennelijk was hij beducht om zich met racistische 
praktijken in te laten, wilde hij niettemin Koch te vriend houden, en verwees daarom 
naar de voorkeuren van de kunstcriticus Albert Plasschaert: ‘jij hoeft aan niets mee te 
werken!’, schreef Koch in het najaar van 1941 aan Engelman. ‘Dat een in  
Parijs werkende Jood niet op een inventarislijst van Nederlandsche artisten zal  
figureeren daarvoor zullen heel anderen dan jij zorgen. Wanneer er echter te zijner  
tijd adviezen zullen moeten gegeven worden inzake staatsopdrachten enz. Dan moet 
er een overzicht zijn van de menschen. […] Wat zijn volgens jou de 15 beste Ned. 
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schilders – en welke beeldhouwers. Hoeveel staan er in dat boek van Plasschaert? […] 
Maak anders een lijst van jezelf – en schrijf me even de namen [die] heer Plasschaert 
behandelde over.’34 Dat Engelman niet meewerkte maar dit ook niet weigerde blijkt wel 
uit het herhaalde verzoek van Koch om de lijst te sturen: ‘Heb je nu die lijst van schilders 
gemaakt? Ik zit er op te wachten. […] Noem me nog eens iemand die nogal van de 
schilders op de hoogte is om ook een lijst te maken.’35

 Niettegenstaande het feit dat Pyke Koch zich later in de oorlogsjaren minder 
met de nationaal-socialistische kunstpolitiek heeft bemoeid, was zijn houding uit de 
beginjaren aanleiding voor nader onderzoek. Op 4 april 1947 werd Koch verhoord door 
de Politieke Recherche-afdeling Utrecht, bij welke gelegenheid hij zijn lidmaatschap van 
het Verdinaso en de NSB ontkende. Hij erkende alleen dat hij zich had geabonneerd op 
het blad Hier Dinaso en wel eens bijeenkomsten had bezocht.36 Koch kreeg voorlopig 
vrijspraak, maar dat hij van te voren niet gerust was geweest over de goede afloop, 
blijkt uit het feit dat hij ook nu een beroep deed op Jan Engelman. Deze moest hem het 
imago van goede vaderlander verschaffen: ‘Een heer van de pra [Politieke Recherche 
Afdeling Utrecht], toont momenteel eenige belangstelling voor mijn nietig persoon. 
Ik gaf als gunstige referentie jou op in de overtuiging dat je bereid zult zijn, hem te 
vertellen dat ik een voorbeeld van patriottisme, democratische gezindheid etc etc was, 
ben, en zijn zal. Men verdenkt me… lid geweest te zijn der N.S.B. Voor het geval de man 
werkelijk bij je komt, (wat ik betwijfel) moet je hem maar duidelijk zien te maken dat 
er nooit een grootere N.S.Bër treiter was dan ik. […] Ik maakte een klein schilderijtje 
getiteld glijbaan, het zijn nonnetjes die glijbaantje spelen op de achtergracht, achter een 
kloostermuur. Komt dat zien. Pyke.’37 Het was niet onverstandig van Koch om Engelman 
aan het slot van zijn brief weer te bepalen bij zijn schilderkunst (en nog wel met een 
katholiek motief), want deze had daar ongeacht de politieke escapades van de schilder 
altijd bewondering voor.
 Pas aan het eind van 1950 werd Koch voor zijn pro-Duitse opstelling gestraft.  
De Centrale Ereraad voor de Kunst onder voorzitterschap van zijn jeugdvriend Marinus 
van der Goes van Naters veroordeelde hem vanwege zijn postzegelontwerpen met 
Germaanse symbolen tot een expositieverbod van een jaar. Daar had hij geluk mee,  
want Van der Goes van Naters schreef later in zijn memoires dat het college op dat 
moment niet op de hoogte was van de artikelen die Koch in De Waag had geschreven.38

  Vanaf het moment dat Engelman begin maart aantrad als regeringscommissaris 
voor de Biennale tot zijn vertrek naar Venetië in mei, waren er zoals gezegd zorgen over 
de deelname van Koch. Dat zijn werk uiteindelijk toch in Venetië kwam, was behalve 
aan Engelman ook te danken aan diens contactpersoon op het Ministerie van O.K. en W., 
de heer Giltay Veth. Deze wist wat er op het ministerie gaande was, speelde Engelman 
waardevolle informatie toe, en werkte achter de schermen aan Kochs deelname. 
 Op 10 maart schreef Giltay Veth aan Engelman dat het onderzoek naar het 
oorlogsverleden van Koch wellicht heropend zou worden. Hij had de zaak met de 
secretaris generaal, de heer Reinink, besproken, en deze was van mening dat het beter 
was als Koch niet mee deed. Het was niet zozeer een principiële afwijzing alswel 
een strategisch besluit. Men wilde zich om Koch geen problemen op de hals halen. 
De schilder mocht exposeren waar hij wilde, maar niet onder verantwoordelijkheid 
van de regering: ‘Het exposeren in Nederland, gelijk hij verleden jaar reeds zonder 
moeilijkheden deed, is nog even iets anders dan het deel uitmaken met zijn werk van een 



1�3Hoofdstuk 9 · De Biennale van Venetië: keuze voor het realisme

in opdracht van de Regering samengestelde collectie, bestemd voor het buitenland’.39 
 Na de afwijzing van Reinink ging de lobby voor Pyke Koch gewoon door. 
Zowel Giltay Veth als Engelman verzochten bij de Centrale Ereraad voor de Kunst om 
een snelle afhandeling van de zaak van Koch. Daar had men begrip voor de urgentie, 
maar snelheid kon men niet garanderen: ‘duurt Uw uur en beidt Uw tijd’ was het advies 
waarmee Engelman het moest doen.40 
 Intussen ontplooide het Haags Gemeentemuseum onder het directoraat van 
Victorine Hefting initiatieven om in de zomer van 1950 een tentoonstelling van het 
werk van Pyke Koch te organiseren, in het geval dat deze van deelname aan de Biennale 
zou worden uitgesloten. Engelman stelde Giltay Veth hiervan op de hoogte, die op zijn 
beurt de besluitvorming bij het museum natrok. Hieruit bleek dat ook het museum bij 
de Centrale Ereraad had geïnformeerd naar de kansen op een eventuele veroordeling 
van Koch, waarna men had besloten om de tentoonstelling maar rustig door te laten 
gaan. Deze besluitvaardigheid van het Gemeentemuseum wekte kennelijk de afgunst 
van de ambtenaren van het ministerie. ‘Ik vraag mij af’, zo schreef Giltay Veth aan 
Engelman, ‘of wij ons […] niet aan dezelfde gedragslijn moeten houden, onder het 
motto, dat het in de gegeven omstandigheden toch te dol is een belangrijk kunstenaar, 
wie waarschijnlijk niets meer ten laste zal worden gelegd, van inzending voor een 
buitenlandse tentoonstelling uit te sluiten. Het zou een vreemd figuur worden, dat Den 
Haag het wel aandurft en het Rijk niet. […] Ik kan de gedachte niet verdragen dat het 
Haags Gemeentemuseum wel een tentoonstelling van werk van Koch zou maken, en 
dat wij dan achter het net zouden vissen’. Hij adviseerde Engelman dan ook om de gok 
maar te wagen, maar schreef dit voorzichtigheidshalve ‘niet als ambtenaar en meer 
als particulier’. Ook verzocht hij Engelman om de brief te beschouwen als alleen voor 
hem ‘persoonlijk’ bestemd.41 Nadat eind maart de kwestie ook nog aan minister Rutten 
was voorgelegd, kreeg Engelman op 4 april van de heer Vroom, chef Afdeling Kunsten 
van het ministerie, een telegram met het verlossende bericht dat Kochs werk deel kon 
uitmaken van de inzending voor de Biennale.42

 De deelname van Koch bleef voor de ambtenaren van O.K. en W. niettemin 
een netelige kwestie. Een week nadat het besluit was genomen schreef Giltay Veth aan 
Engelman dat men ‘van plan was een soort rel over Koch te maken’. De moeilijkheden 
verwachtte hij niet zozeer vanuit de politiek maar van de kunstenaars en hun organisaties, 
de ‘Federatie en zo’.43 Verder stelde Koch zich niet al te bescheiden op, en moest hem  
duidelijk gemaakt worden wat wel en niet tot zijn competentie behoorde. Op 15 mei  
kwam hij bij de afdeling Kunsten van het Departement van O.K. en W. met de mede-
deling dat hij drie weken naar Italië wilde voor studie, en dat hij Engelman in Venetië 
wilde assisteren. ‘Wij hebben hem daarvoor deviezen gegeven’, schreef Giltay Veth ‘ter 
vertrouwelijke kennisneming’ aan Engelman, ‘maar mr. Jansen en ik hebben hem wel op 
voorzichtige wijze onder het oog gebracht, dat u voor assistentie mej. Ten Holte heeft. 
Het leek ons bepaald ongewenst, dat hij u assisteert met de inrichting voor wat betreft 
andere dan zijn eigen werken’.44 Het bezoek van Koch aan Venetië liep overigens op een 
fiasco uit, want hij werd ziek en vertrok nog voor de opening van de tentoonstelling met 
de trein naar huis.45

 Het heeft volgens Greeth ten Holte menigeen verwonderd dat Pyke Koch aan 
de Biennale kon deelnemen, omdat hij ‘heel fout’ was geweest. Over Engelman wist ze 
te melden dat deze zoiets niet belangrijk vond, aangezien hij uitsluitend van de kunst 
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uitging en niet van de persoon die het maakte.46 Engelman wilde kunst en politiek 
scheiden. Zoals gezegd had hij zich in kritieken tegen de nationaal-socialistische 
kunsttheorie en het beleid dat daaruit voortkwam gekeerd, maar in Venetië presenteerde 
hij primair een illustratie van zijn persoonlijke kunstopvatting. De door Engelman 
geselecteerde kunstenaars waren in hun schilderstijl zonder uitzondering realisten, maar 
ze vormden in politiek en levensbeschouwelijk opzicht een bont gezelschap. Onder 
hen waren overtuigde katholieken, zoals Eyck en Wiegersma, die weinig van Koch 
en het magisch realisme moesten hebben. Omgekeerd had Pyke Koch moeite met de 
katholieken, terwijl zijn belangstelling voor de nationaal-socialistische cultuurpolitiek 
door Willink weer sterk werd afgekeurd, maar door Hynckes en Sluyters min of meer 
werd gedeeld.47 Engelman was er in 1950 niet op uit om via de kunst in Venetië een 
bewijs van politiek correct gedrag te leveren. Hij maakte artistieke keuzes op grond 
van zijn kunstopvatting, en deze was in de voorgaande decennia niet veranderd, zoals 
ook de geselecteerde kunstenaars dezelfde waren als degenen die hij vóór de Tweede 
Wereldoorlog naar voren had gebracht.

9.2.3  De verhouding tot andere inzendingen

 De Nederlandse inzending werd in Venetië niet bepaald enthousiast ontvangen. 
Zowel de directie van de Biennale als de commissarissen van andere landen vonden het 
werk ‘veel te ouderwets’.48 Dat men het de Nederlandse organisatie kwalijk nam dat 
het werk van Van Gogh noch dat van Mondriaan werd ingezonden, had te maken met 
het tentoonstellingsconcept dat de organisatie in Venetië voor ogen had. Aan Engelman 
was meegedeeld dat Nederland van het grootste succes verzekerd zou zijn met dertig 
hoofdwerken van Van Gogh, een collectie van Mondriaan en tijdgenoten, aangevuld met 
grafiek. Hiermee zou Nederland het beste aansluiten bij de andere presentaties. Engeland 
zou abstracte beelden brengen van Barbara Hepworth, door het Franse fauvisme 
geïnspireerde schilderkunst van Matthew Smith en schilderijen van John Constable.  
In het Franse paviljoen bracht men eigentijdse schilderkunst van Matisse, Utrillo en 
Bonnard. België kwam met een overzicht van Ensors werk. Spanje bracht Goya, die 
weliswaar in de achttiende eeuw had gewerkt, maar van belang was geweest voor 
het impressionisme en expressionisme. En Italië maakte het modernistische plaatje 
compleet met de Futuristen van eigen bodem, en verder met buitenlandse presentaties 
van Post-Impressionisme (Seurat), Fauvisten en Kubisten. De Nederlandse Van Goghs en 
Mondriaans pasten in dit anti-mimetische concept, en het zal duidelijk zijn dat Engelman 
met zijn inzending van realistische werken uit de pas liep en de verwezenlijking hiervan 
dwarsboomde.49 
 De selectie van Jan Engelman week niet alleen af van de presentaties van 
andere landen. Ook onder de commissarissen die de Nederlandse inzendingen van na 
de Tweede Wereldoorlog samenstelden nam Engelman een aparte positie in. Hij deed 
niet mee aan de toenemende neiging naar abstractie, maar greep met het realisme terug 
op de inzendingen van vóór de oorlog. Van de romantisch realisten hadden Wiegersma 
en Sluyters in de jaren dertig al deelgenomen aan de Biennale, de laatste zelfs zes keer. 
En ook het magisch realisme was in de Nederlandse paviljoens al regelmatig te zien 
geweest. Zo had het werk van Willink in 1932 deel uitgemaakt van de inzending, en dat 
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van Koch in 1934 en 1938. Daarentegen heeft geen van de door Engelman geselecteerde 
kunstenaars na 1950 nog op een Biennale geëxposeerd. In 1952 kwam dan toch de 
schilderkunst van De Stijl naar Venetië, alsook een collectie grafiek. En in de daarop 
volgende jaren bracht Nederland vooral abstract-expressionisme van Cobra-kunstenaars 
als Karel Appel, Constant, Corneille, Lucebert, Lotti van der Gaag, en verder de 
geometrisch abstracte kunst van De Stijl en van latere constructivisten als André Volten 
en Carel Visser. Realistische kunst, bijvoorbeeld van Charley Toorop, werd nog wel 
getoond, maar een geheel aan het realisme gewijde inzending zoals in 1950 is toch niet 
meer voorgekomen.50 
 Werd de keuze van Engelman voor de Biennale door velen als verouderd gezien, 
zelf vond hij de andere inzendingen juist verouderd en zijn eigen selectie, vanwege het 
realisme, zeer actueel. Niet alleen bracht hij werk van kunstenaars die nog leefden, ze 
waren ook modern, en gelukkig niet in de verkeerde zin van het woord: vluchtig en 
groot-stedelijk modieus. Het waren nog echte schilders, die hun ambacht verstonden, 
die zich uiteindelijk niet voegden naar internationale trends maar terug waren gekeerd 
tot de vorm, en vervolgens voortborduurden op dat wat eigen is aan de nationale cultuur. 
Voor Engelman was de abstractie achterhaald. Zonder verder in te gaan op zijn eigen 
betrokkenheid verdedigde hij op 17 juni 1950 in De Tijd de Nederlandse presentatie 
(Bijlage 9.2.3). Eerst verweet hij andere landen dat juist zij het actuele karakter van 
de Biennale hadden aangetast door werk te zenden van overleden kunstenaars, of van 
schilders die de grote figuren van de moderne kunst na-aapten. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Engeland, dat landschappen van de reeds lang overleden schilder Constable 
had gestuurd, wilde Nederland de Van Goghs ‘nu eens laten rusten’. Voor de Biennale 
had men in Nederland gekozen voor ‘een aantal schilders die nog leven en werken, […] 
wier reputatie gevormd is en die – mag men zeggen – na de oorlog een beetje in het 
gedrang zijn geraakt door de mode der Picasso-navolging en door het bijgeloof, dat al 
wat niet abstract of surrealistisch mag heten een verouderde aangelegenheid is. Er wordt 
nog geschilderd in Holland, ook na de dood van Van Gogh, en er wordt geschilderd op 
een wijze, waaraan men duidelijk de menselijkheid herkent, zonder dat men meedoet 
aan de àl te vluchtige tijdgeest, aan de cosmopolietische smaak, die zich om de vijf 
jaren wijzigt. Het heeft geen zin imitaties van de Ecole de Paris te zenden naar een 
tentoonstelling waar de Ecole de Paris in optima forma prijkt. Daarom heeft ons land 
gekozen een schilderkunst, die wel degelijk aspecten van de moderne menselijkheid 
vertoont, wanneer men hieronder nog iets anders verstaat dan de cosmopolietische 
verbijstering en de internationale Kunterbuntergang, werk van mannen, die in hun jeugd 
allen het fauvisme of het expressionisme en het cubisme hebben gekend en doorgemaakt, 
toen die zaken nieuw waren en geestelijk probleem, maar die nu weer gekomen zijn tot 
een vorm, waarin de nationale traditie kan voortleven en gevarieerd wordt’.51

9.3   Na-oorlogse anti-realistische tendensen

 Met zijn keuze voor het realisme nam Engelman weliswaar geen ander standpunt 
in dan hij in de decennia daarvoor had gedaan, maar na de Tweede Wereldoorlog viel 
die opvatting niet in goede aarde. Zoals gezegd werd het realisme toen beschouwd als 
de kunst van de onderdrukker. De abstracte kunst daarentegen was entartet geweest 
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en gold na de oorlog als kunst van de vrijheid.52 Wie zich zoals Engelman tegen de 
abstractie bleef verzetten had de tijd dus niet mee. Dat hij slechts trouw bleef aan de 
kunstopvatting zoals hij die in de twintiger jaren had ontwikkeld, en dat deze losstond 
van de nationaal-socialistische kunsttheorie voorkwam niet dat hij een reactionair 
imago kreeg en soms in verband werd gebracht met nazi-denkbeelden. Verder werd 
hij door zijn standpunt een participant in de strijd die rond 1950 ontbrandde tussen 
aanhangers van de abstractie en die van het realisme of de figuratie. 
 Zo was er een kwestie tussen Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum 
Amsterdam, en een aantal schilders die werkten onder de naam De Realisten.53 Tot 
deze groep behoorden onder anderen Nico Wijnberg, Theo Kurpershoek en Hans van 
Norden. Hun werk was gematigd modern, dat wil zeggen: figuratief met herkenbare 
invloeden van het expressionisme en kubisme. Tijdens de oorlog hadden ze contact 
gehouden met Sandberg, en na de oorlog dachten ze zich verzekerd te zijn van diens 
steun. Het was dan ook een teleurstelling dat er na 1945 in het Stedelijk Museum meer 
belangstelling bestond voor de abstracte kunst. Sandberg richtte zich op de actualiteit, 
en nam een voorbeeld aan het beleid dat Alfred Barr voerde in het Museum of Modern 
Art in New York. 
 In navolging van Barr wilde Sandberg van het museum een centrum voor 
eigentijdse kunst maken.54 Daarvoor richtte hij zich na 1945 op de echte avant-garde, 
op kunstenaars dus die vernieuwingen hadden ingezet. Enerzijds waren dat degenen 
met wie de ontwikkeling van de abstractie was begonnen: klassiek moderne schilders 
als Braque, Matisse en Picasso. Anderzijds had Sandberg aandacht voor de eerste 
Nederlandse schilders die na de oorlog weer abstract begonnen te werken, in een stijl 
die meer verwant was aan het Abstract Expressionisme zoals dat in Amerika leefde, 
dan aan de geometrische abstractie van De Stijl. Allereerst waren dat de leden van de 
in 1947 opgerichte groep ‘Vrij Beelden’ onder wie de Haagse schilders Piet Ouborg, 
Willem Hussem en Wim Sinemus. Andere vernieuwende kunstenaars richtten in 
1948 de Nederlandse Experimentele Groep op, die zich later zou aansluiten bij de 
Cobra-beweging. Het waren vooral deze jonge avantgardisten, Karel Appel, Constant, 
Corneille, Theo Wolvecamp, Jan Nieuwenhuis, Eugène Brands, Lucebert e.a., die de 
grootste tegenstanders waren van De Realisten. Weliswaar was de publieke opinie 
niet op de hand van de Experimentelen, maar ze hadden Sandberg aan hun zijde en 
wisten zich verzekerd van exposities in het Stedelijk Museum. De Realisten lagen weer 
beter bij het grote publiek en werden veel gevraagd voor muurschilderingen, maar een 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum moesten ze in 1951 min of meer bevechten.55

 Tussen 1948 en 1951 maakten De Realisten een zestal grote tentoonstellingen, 
waarvan de internationale realistententoonstelling van 1951 in het Stedelijk Museum de 
grootste en belangrijkste was. Daarnaast gaven ze drie maal een krant uit, De Realist.  
En bij verschillende gelegenheden trad Jan Engelman op als hun zegsman en promotor.  
Zo ook in november 1948 bij de eerste tentoonstelling van De Realisten bij 
Kunsthandel Frans Buffa en Zonen in de Kalverstraat te Amsterdam. Engelman 
sprak tijdens de opening, schreef de inleiding voor de catalogus, en maakte van de 
gelegenheid gebruik om zijn eigen ideeën over beeldende kunst nog eens te ventileren.56 
Hij kwam tot de conclusie dat deze Realisten dezelfde ontwikkeling hadden 
doorgemaakt als de romantisch-realisten die hij reeds vanaf 1925 steunde. De tekst  
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van 1948 was ook min of meer inwisselbaar met die uit het begin van zijn loopbaan. 
Wat hij over de nieuwe generatie realisten schreef had hij veel eerder gemeld over de 
oude vrienden rond het tijdschrift De Gemeenschap: Cantré, Van Rees, Wiegersma, 
Jonas en Eyck. Ook de jonge realisten hadden volgens Engelman voortgesponnen  
‘aan den draad der Europeesche traditie’. Ze waren ‘niet abstract’, al waren zij wel  
door ‘elementen der abstractie heengegaan’, en al waren ze ‘gedeeltelijk ook post-
cubisten, expressionisten, droomers, fantasten’. Engelmans ideeën over kunst hadden 
zich voor 1925 gevormd en waren intussen nauwelijks meer gewijzigd. Alleen het 
regionalisme in zijn kunstopvatting was minder dan vroeger gekoppeld aan de Groot-
Nederlandse gedachte. Hij was niet meer uitsluitend gericht op de kunst van het 
zuiden. Zijn inzending voor de Biennale en zijn belangstelling voor De Realisten die 
hoofdzakelijk uit Amsterdam kwamen, tonen aan dat hij de kunst inmiddels ook boven 
de Moerdijk aantrof. 
 Uiteraard was de context waarbinnen Engelman zijn ideeën naar buiten bracht 
na de oorlog volkomen veranderd. Het na-oorlogs klimaat had nieuwe idealen en 
nieuwe taboes, en Engelman kreeg nieuwe opponenten. Waren het vroeger de Brunings 
en Kuitenbrouwers geweest, door wie Engelman als verkwanselaar van traditionele 
katholieke waarden werd aangevallen, na de oorlog kreeg hij het bijvoorbeeld aan de 
stok met Sandberg die de blik op Amerika richtte, terwijl voor Engelman het behoud 
van de oude Europese cultuur als uiting van een christelijke beschaving voorop stond. 
Na de bezetting en de bevrijding door Amerikaanse en Canadese militairen heerste 
er in Nederland een kunstklimaat, waarin men meer dan ooit huiverig was voor 
nationalistische kunsttheorieën, en dus stuitten Engelmans standpunten en ideeën 
op verzet. Het was bijvoorbeeld niet handig dat hij in 1948 in de reeds genoemde 
tentoonstellingscatalogus schreef dat De Realisten niet ‘in den blinde’ ronddoolden, 
maar beschikten over ‘een Europeesche mentaliteit, die zich behoedster weet van  
een geest die niet kan ondergaan’. En helemaal controversieel was Engelmans artikel 
(‘Je ne me suis pas réalisé’) in De Realist van 1 november 1951. 
 
9.3.1  Omstreden verwijzing naar Sedlmayr in De Realist

 De genoemde Realistenkrant, de derde en laatste die is verschenen, werd 
uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Realisten uit zeven landen’ in het 
Stedelijk Museum Amsterdam. Het had de schilders de nodige moeite gekost om tot 
dit belangrijke podium door te dringen, en aan de tentoonstelling waren conflicten met 
Sandberg voorafgegaan.57 Zeer verbolgen over Sandbergs steun aan de Experimentelen 
die al in 1949 in het Stedelijk Museum hadden geëxposeerd, maakten De Realisten de 
tentoonstelling tot een manifestatie tegen de abstractie, en Engelman werkte daar aan 
mee. Hij wierp zich in hun krant op als verdediger van De Realisten, en keerde zich 
tegen De Stijl, Cézanne, het kubisme, de Experimentelen en de belangstelling voor de 
Amerikaanse kunst (Bijlage 9.3.1). Hij gooide bovendien olie op het vuur door zijn 
artikel te besluiten met een citaat uit Verlust der Mitte (1948) van de Duitse nationaal-
socialistische kunsthistoricus Hans Sedlmayer.58 
 Jan Engelman had het boek van Sedlmayr kort daarvoor gelezen, en de 
restauratieve ideeën hierin spraken hem aan. Beiden maakten zich bezorgd over de 
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naoorlogse samenleving met kenmerken als urbanisatie, secularisatie en Amerikanisme, 
en ze deelden een nostalgisch verlangen naar de oude katholieke gemeenschap en de 
uitingen daarvan in kunst en architectuur. Evenals Engelman bewonderde Sedlmayr 
de barok, en hij zag grote gevaren in de moderne kunst (vooral het surrealisme), 
welke hij opvatte als een exponent van de vrijheid en democratie van na de Franse 
Revolutie. Om weer tot een gezonde samenleving te komen wilde Sedlmayr de religie 
in ere herstellen als ‘Legitimationsbasis’ van de kunst. Hij was een diep gelovig 
katholiek, en hij had evenals Engelman moeite met het pluralisme in de samenleving 
en het gebrek aan gemeenschapszin. Sedlmayr zag in de strijd tegen de chaotische 
maatschappelijke fragmentatie en de ‘Bodenlosigkeit’ van de moderne architectuur een 
belangrijke ordenende rol weggelegd voor de Katholieke Kerk. Het waren in feite de 
opvattingen die Engelman en de katholieke jongeren in 1925 ook in De Gemeenschap 
hadden uitgedragen. En dat deze ideeën hem na 25 jaar nog steeds aanspraken is 
opnieuw een teken dat zijn levensovertuiging en kunstopvatting zich niet of nauwelijks 
hadden gewijzigd. Het verklaart bovendien waarom hij Sedlmayrs opvattingen niet 
relateerde aan de nationaal-socialistische ideologie, maar aan zijn eigen katholieke 
achtergrond. Aan het feit dat Sedlmayr de nazi’s had voorzien van theorieën waarop 
deze hun nationaal-socialistische kunstpolitiek mede baseerden, werd door Engelman 
niet gerefereerd. Dat Sedlmayr in Verlust der Mitte (1948) de moderne kunst nog had 
gekarakteriseerd als ‘unsittlich’ en ‘innerlichst entartet’, belette hem evenmin om in  
De Realist Sedlmayrs aanwijzingen voor verbetering van de samenleving te citeren.59 
 Er kwamen natuurlijk reacties op het artikel in De Realist, waarin Engelman als 
een onlosmakelijk geheel de vooruitgang, de handel met Amerika, de ontwikkeling van 
de schilderkunst na Cézanne, de leiding van het Stedelijk Museum, de Experimentelen 
en de criticus C. Doelman aan de schandpaal had genageld. Sandberg bijvoorbeeld 
stoorde zich aan het artikel waarin ‘de leiders van het Stedelijk Museum te Amsterdam’ 
werd verweten dat ze na de oorlog ‘rijp en groen dooreenmengden’ en aandacht 
vroegen voor ‘de innerlijke armoede der producten’ van De Stijl. Zijn verdediging 
gold echter niet zijn eigen museumbeleid maar Cézanne. Hij viel over Engelmans 
opmerkingen dat het werk van Cézanne ‘louter formeele bekommernis’ was, dat ‘de 
crisis in de schilderkunst’ op Cézanne was terug te voeren, en dat deze ook naar eigen 
zeggen niet in zijn bedoelingen was geslaagd. De verwijzing van Engelman naar 
Sedlmayr maakte het er voor Sandberg niet beter op, en op 5 november 1951 schreef 
hij: ‘Zojuist leg ik De Realist uit handen en ik moet bekennen, dat ik versteld sta van de 
wijze waarop je in je inleidend artikel Cézanne citeert. Cézanne is voor mij een groot 
schilder, die in de treffende deemoed eigen aan vele grote geesten getuigt van zijn ontoe-
reikendheid. […] Ik sta er versteld van dat juist jij als Christen deze deemoed zo zeer 
hebt misverstaan, dat je meent Cézanne’s bekentenissen te kunnen citeren op deze wijze 
en in dit verband. Je hebt daarmee de diepste gevoelens van een groot mens misbruikt; 
daartegen moet ik opkomen. Met beste groet, W. Sandberg. P.S. het feit dat je aan het 
einde de bekende nazi professor, de zogenaamde S.S. Edelmayer aanhaalt, versterkt je 
betoog niet’ (Bijlage 9.3.1).60 
 Zo kort en bondig als Sandberg had geschreven, zo uitgebreid ging Engelman 
in zijn antwoord op de kwestie in. Hij verwonderde zich over de verbijstering van 
Sandberg, omdat hij ten aanzien van Cézanne geen nieuwe inzichten naar voren had 
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gebracht, maar slechts herhaalde wat hij in 1948 bij de eerste Realisten-tentoonstelling 
en zelfs al in 1923 had gemeld, namelijk dat Cézanne weliswaar een groot schilder 
was geweest, maar geen exponent van een gezonde cultuur. Verder lag het probleem 
volgens Engelman minder bij Cézanne zelf dan bij zijn navolgers, omdat met hen een 
‘cultuurschemering’ was ingetreden, die nog steeds voortduurde. Hij gaf aan dat hij in 
tegenstelling tot Sandberg nog steeds in afwachting was van een toekomstige nieuwe 
kunst, en dat de moderne kunst niet de nieuwe kunst was die hij verwachtte en waar hij 
met zijn kunstkritiek naar toewerkte. Dat Sedlmayr wellicht een nazi was vond Engelman 
totaal onbelangrijk. Zoals hij Koch vanwege zijn werk bleef steunen in weerwil van 
diens fascistische sympathieën, zo beoordeelde hij Sedlmayer op Verlust der Mitte, dat 
hij ‘zeer geboeid’ had gelezen: ‘Of hij soms een nazi is geweest, uit overtuiging of uit 
angst, weet ik niet’, schreef Engelman. ’Ik heb met een tekst te maken en die vind ik 
goed, […] véél beter dan het proza van De Stijl’. Hij wees erop dat hij als vertaler van 
de Matthäuspassion minder moeite had met de Duitse taal dan Sandberg en anderen in 
Amsterdam. Het gevaar voor de kunst kwam voor Engelman niet meer uit het oosten, 
maar uit Amerika, waar kunst volgens hem niet meer was dan een modeverschijnsel 
(Bijlage 9.3.1).61 

9.3.2  Op een zijspoor

 Door zijn keuze voor het realisme raakte Jan Engelman na de Tweede 
Wereldoorlog enigszins op een zijspoor, en daarvan was hij zich ook bewust. Hij 
adviseerde zowel het Rijk als de Kerk over aankopen, opdrachten, tentoonstellingen 
en subsidies, maar bij belangrijke internationale tentoonstellingen werd hij steeds 
minder betrokken. Het was de consequentie van zijn principiële, levensbeschouwelijke 
kunstopvatting, waarin geen plaats was voor de abstracte kunstenaar die Gods 
schepping niet als uitgangspunt nam. En trouw aan zijn idealen nam hij een behoudend 
imago op de koop toe. ‘Men had mij ná den oorlog lid gemaakt van de Association 
Internationale etc.’, schreef Engelman in 1955 aan A. Roland Holst, ‘maar kreeg daar 
dik spijt van toen ik telkens Sandberg en zijn Stedelijk Museum op den korrel nam en 
de inzending voor de Biennale 1950 samenstelde naar mijn eigen zin. Wat ik toen heb 
moeten hooren, was bepaald onthullend. Ik begrijp niet hoe een man als Hammacher 
(gezien zijn verleden) het in zoo’n frissche, vroolijke kliek kan uithouden. Is dat nu 
iets anders dan angst om achter te raken, er niet meer bij te hooren?’ In dezelfde brief 
nam hij afstand van ‘de kring van progressieven’ en ‘slippendragers’, waartoe hij 
museumdirecteuren rekende als Sandberg, Jaffé, De Wilde, Wijsenbeek, en Hammacher 
(Bijlage 9.3.2).62 Toch gaven deze figuren in het naoorlogse Nederlandse kunstklimaat 
de toon aan, en het was dan ook geen wonder dat Engelman na 1950 niet meer werd 
gevraagd om een inzending voor de Biennale van Venetië samen te stellen. 
 Uit het verslag dat Mevrouw ten Holte naar aanleiding van de Biennale uitbracht, 
blijkt dat zijn commissariaat ook wat haar betreft niet voor herhaling vatbaar was. 
Nadat ze de gebruikelijke waarderende woorden over Engelman en diens presentatie 
had uitgesproken, deed ze de regering de aanbeveling om de Nederlandse inzending een 
volgende keer wat meer op internationale leest te schoeien. Ze maakte duidelijk dat een 
commissaris zich niet diende te profileren met eigenzinnige keuzes, maar zich moest 
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oriënteren op de trends van dat moment. Het ging tenslotte niet om zijn persoonlijke 
kunstopvatting, maar om wat de organisatie van de Biennale verlangde en dat waren 
de jongste en oudere uitingen van het modernisme: ‘De Biennale moet gezien worden 
als een internationale Jaarbeurs een wereldmarkt […] waar gebracht dient te worden 
WAAR DE WERELDMARKT OP DAT MOMENT OM VRAAGT. Om dit te bereiken 
is o.a. nodig […] een regeringscommissaris (geassisteerd door een commissie van slechts 
enkele leden), die geheel opgenomen is in de wereldkunstpolitiek’. Nederland moest  
zich dus aansluiten bij de heersende trend om abstract te werken, en bij de kunstwerken 
in de andere paviljoens. Een volgende keer mocht de presentatie niet meer uit de toon 
vallen met al te realistisch werk.63 Het waren coryfeeën als Sandberg en Hammacher  
(de ‘slippendragers’ en ‘meelopers’ volgens Engelman) die dit soort prestigieuze functies 
verder zouden vervullen. Engelman werd door het Ministerie van O.K. en W. nog wel 
voor commissies gevraagd en bleef betrokken bij het kunstbeleid, vooral wanneer het 
ging om het oude ideaal: de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. 
Maar de gelegenheid om, zoals in 1950, zijn persoonlijk stempel op een belangrijke 
buitenlandse presentatie te drukken deed zich niet meer voor.
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