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6.1   De katholieke oorsprong van de Nederlandse schilderkunst

 Er is geen kunstvorm waarover Jan Engelman zo veel heeft geschreven als de 
beeldende kunst. Meestal schreef hij zijn kunstkritieken voor katholieke bladen als  
De Gemeenschap, De Nieuwe Eeuw en De Tijd, maar ook wel voor meer neutrale 
kranten en tijdschriften zoals De Vrije Bladen, Forum of De Groene Amsterdammer. 
Hoewel hij architectuur belangrijker vond en zijn hart uitging naar de poëzie had hij 
over beeldende kunst uitgesproken ideeën.1 En wat hierin stelselmatig naar voren komt is 
het geografische of regionale aspect. 
 Het regionalisme van Jan Engelman verschilde nogal van bestaande 
kunstgeografische benaderingen, waarbij het meestal gaat om de specifieke eigenschappen 
van een volk en de kunst die daaruit voortkomt.2 Voor Engelman ging het vooral om 
de katholieke identiteit, zoals die door de mensen in hun gemeenschap van dorp, stad 
of streek werd ervaren en uitgedragen. ‘Ik vrees’, schreef hij in De Gemeenschap, 
‘dat er, helaas, te weinig zijn voor wie de nationale traditie, religieus gemerkteekend 
door het katholicisme, langer een levende waarde bleef’.3 Niet de landsgrenzen en het 
nationaal-eigene waren dus van belang, maar het katholieke karakter van de culturele 
voedingsbodem. Met deze ideeën streefde Engelman een katholiek ideaal na en daarvoor 
ging hij tegen de gebruikelijke historische visie in. Hij bleef de cultuur van Vlaanderen, 
Limburg en Brabant namelijk als een eenheid beschouwen en hij verkoos deze boven die 
van Holland. In zijn denken over kunst stond het katholieke zuiden centraal. Uiteindelijk 
wilde hij het zuiden zelfs tot brandpunt van de Nederlandse cultuur maken, waardoor 
Holland in de periferie zou liggen en aan invloed zou inboeten. 
 Ook in Engelmans visie op de geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst 
was het zuiden een belangrijke factor. Dit komt onder meer naar voren in Torso, een 
verzameling essays over beeldende kunst en architectuur.4 Bij de samenstelling van de 
bundel ging Engelman uit van een ongedeelde Nederlandse cultuur. Hij nam artikelen op 
over Hollandse èn Vlaamse kunstenaars, die naar zijn mening van belang waren geweest 
voor de Nederlandse kunst.
 De ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst begon voor Engelman in de 
late middeleeuwen met de Vlaamse Primitieven. Zijn eerste essay in Torso is dan ook 
gewijd aan de ‘Aanbidding van het Lam Gods’ van Hubert en Jan van Eyck. Engelman 
legde in dit artikel de vinger op de zere plek van de eigentijdse samenleving. Deze was 
naar zijn smaak te pluriform en kende in plaats van gemeenschapszin veel verspreide 
gezindheden en in zichzelf gekeerde individuen. Hij stelde ‘Het Lam Gods’ in de moderne 
tijd ten voorbeeld omdat het nog ontsproten was aan de vruchtbare voedingsbodem van 
een katholieke gemeenschap, namelijk die van de middeleeuwen. ‘Juist voor onzen tijd, 
die zoo hevig naar de verloren harmonie verlangt […] is dit werk zoo groot’, schreef 
Engelman, want het had nog sterk ‘de synthetische trek, het contact met kerk en leven’.5 
 Met deze opvatting stond Engelman lijnrecht tegenover de Utrechtse hoogleraar 
kunstgeschiedenis Willem Vogelsang. De laatste tilde niet zo zwaar aan het verlies 
van de eenheid van kunst en geloof na de middeleeuwen. Hij was van mening dat de 
Noord- en Zuid-Nederlandse kunst al vóór de politieke scheuring door verschillende 
eigenschappen waren gekenmerkt. In tegenstelling tot Engelman beschouwde hij de 
Hollandse primitieve schilderkunst als een voorbereiding voor de kunst van de Gouden 
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Eeuw.6 Engelman daarentegen deed de zogenaamde Hollandse primitieven af als tweede 
garnituur. Albert van Ouwater, Geertgen tot Sint Jans of de Meester van Delft waren 
volgens hem voor de Nederlandse kunst van ondergeschikt belang geweest en niet te 
vergelijken met de Vlamingen. Niet in Holland, maar in Vlaanderen was de glorieuze 
ontwikkeling van de Nederlandse kunst begonnen. 
 Na de Van Eycks stapte Jan Engelman in Torso over naar de Hollandse 
schilderkunst van de Gouden Eeuw, en wel naar de etsen met Kerstvoorstellingen van 
Rembrandt.7 Uiteraard wilde hij Nederlands meest beroemde schilder liever niet typeren 
als een exponent van de Hollandse protestantse cultuur. Daarom probeerde hij in zijn 
visie op Rembrandt, die niet katholiek was, de beeldvorming expliciet te beïnvloeden en 
daarvoor gebruikte hij een tactiek die hij vaker toepaste. Hij schetste een context die naar 
katholieke maatstaven niet deugde, isoleerde de kunstenaar hiervan, om hem vervolgens 
in een ander verband te plaatsen. Zelf vond hij zo’n strategie legitiem. Als criticus stelde 
hij zich namelijk voor de taak om de context te herscheppen door een verband te leggen 
met een katholieke cultuurperiode, omdat de ‘geestelijke structuur’ daarvan voor het 
heden van belang was.8 Zo wilde hij Rembrandt uit de ‘geijkte glorie onzer welvarendste 
geschiedenisbladzijde’ heffen en hem vervolgens relateren aan de middeleeuwen.9

 Volgens Jan Engelman hoorde Rembrandt niet in zijn tijd en omgeving thuis. 
Engelman zag het materialisme van de V.O.C. als de kern van de Gouden Eeuw en 
probeerde het profiel van Rembrandt als middeleeuwer aan te scherpen door de V.O.C. 
hier tegenover te plaatsen. Schilder en V.O.C. leefden in twee gedachtensferen zonder 
raakpunten, en die van Rembrandt was beter. Het hoog in de vaart der koloniserende 
mogendheden opgestoten Holland was voor het formaat van Rembrandt te klein, zoals het 
dat ook voor Vondel was geweest.10 En door hem in één adem te noemen met de katholiek 
geworden Vondel manoeuvreerde Engelman Rembrandt in katholiek vaarwater. 
 Engelman vond ook de term Hollandse barok op Rembrandt niet van toepassing. 
Hij zette de kunstenaarspersoonlijkheid van Rembrandt af tegen diens op materieel 
succes beluste vakgenoten en zijn werk tegen de uiterlijke trekken van de kunst uit de 
Gouden Eeuw.11 Liever koppelde hij hem aan de middeleeuwse gevoelswereld. Rembrandt 
ontsteeg volgens Engelman de nieuwe landsgrenzen, was vrij van zijn tijd en zijn milieu, 
en had ‘in zijn ziel te zeer het gotisch heimwee om in de vaderlandsche renaissance als 
het beste stalpaard dienst te doen’.12 Rembrandt werd dus teruggeplaatst in de tijd en 
gerelateerd aan het katholieke Zuiden. 
 In Rembrandts oeuvre zag Engelman een opgaande lijn ‘naar de vergeestelijking 
en de afgestorvenheid van aardsche sier’. Rembrandt had niets gemeen met het algemeen 
niveau van zijn tijd. Sterker nog: als ‘laatste middeleeuwer’ stond hij op de bres voor 
waarden die na de Van Eycks vergeten schenen.13 Want naast welvaart waren er in de 
Gouden Eeuw helaas ook calvinistische waarden opgekomen, zoals de vrijheid van 
geweten, welke door Engelman als ‘hoogmoed’ werd betiteld.14 Rembrandt stond  
hier buiten en hoorde bij de mystiek van de middeleeuwen: ‘Wie in Rembrandt  
den zielsverdiepten mysticus miskent doet hèm, en het Germaansche land,  
schromelijk onrecht’.15 Als een schilder van de gotiek schonk Rembrandt ‘die hooge dracht 
van mystiek, welke ons altijd weer tot dezen begenadigden mensch doet terugkeeren’.16 
Met Rembrandt werd voor de Hollandse schilderkunst de middeleeuwse katholieke erfenis 
uit het zuiden doorgegeven.
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 Aldus katholiseerde Engelman de belangrijkste schilder van de Gouden Eeuw 
en presenteerde hem als een vergeestelijkt en onaards wezen: ‘In Rembrandt kan men 
slechts gelooven, zooals in een heilige en een profeet’ schreef hij.17 En alsof hij wel wist 
dat hij de werkelijkheid eenzijdig religieus belichtte, merkte hij op: ‘Wij moeten trachten, 
Rembrandt een weinig uit de sfeer der documenten en der expertise te halen, wij vinden 
het aangenaam als we het merk van zijn penseelen en het nummer van zijn schoenen 
weten, maar er zijn heiliger en hooger dingen in dit allermenschelijkste menschenleven 
die ons aantrekken’.18 
 Na de Gouden Eeuw was het in de optiek van Jan Engelman eerst George Hendrik 
Breitner (1857-1923) die in Nederland de fakkel van Rembrandt had overgenomen. 
Breitners kunst was ‘direct aan die verholen-ziedende, donker-stralende Rembrandtieke 
pracht verwant’. Holland was in Breitner ‘nog eenmaal groot en bezield geweest’, schreef 
Engelman.19 Dit betekende niet dat de schilder zich had bezig gehouden met metafysische 
vraagstukken, zoals de verhouding van de mens tot het tijdelijke en het eeuwige.20 
Breitner had volgens Engelman niet de intentie om zielstoestanden uit te beelden, maar 
dat gebeurde onwillekeurig. Want in de manier waarop hij de beeldende middelen zoals 
kleur en verf hanteerde, kwam niet zijn ‘formeele bekommernis’, maar zijn hartstocht naar 
voren. Het was vooral het warm en persoonlijk koloriet waarin het geestelijk beeld van de 
schilder openbaar werd. Breitner maakte geen cerebraal gebruik van kleuren, ‘Hij verbleef 
in vloeden van kleur, af en aan, als een eb en vloed bewogen’.21 
 In zijn stuk over Breitner toonde Engelman zich een voorstander van de 
emotioneel bewogen, hartstochtelijke kunst en een tegenstander van de verstandelijk 
beredeneerde kunst. Hij zette Breitner af tegen niet nader genoemde Hollandse schilders, 
die hij rationeel, wetmatig en quasi-diepzinnig vond. Breitner was voor Engelman 
één van de hartstochtelijkste mensen in de kunst van Holland. De schilder streefde 
geen ‘diepzinnigheid of edele gedachten’ na. Hij gaf, vooral in zijn zelfportretten, 
een duidelijk signaal af tegen de wetten in de kunst en was met zijn grote hartstocht 
eigenlijk een uitzondering in het kunstenaarsmilieu van het lage land. Engelman maakte 
Breitner dan ook los van het Hollands impressionisme, dat hij te naturalistisch vond 
en te oppervlakkig gericht op de vorm.22 Liever verbond hij hem met de hartstocht, de 
bewogenheid, het temperamentvolle, zelfs dierlijk-instinctieve van sommige Vlaamse 
schilders. Daarmee creëerde hij ook voor de schilderkunst van Breitner een context met 
lijnen naar het katholieke Vlaanderen. Hij zag bijvoorbeeld overeenkomsten tussen de 
kunstenaarspersoonlijkheid van Breitner en die van de Vlaamse expressionist Constant 
Permeke. Ook Breitner had in de optiek van Engelman het on-Hollandse dierlijk-
instinctieve. En zoals hij de Vlaamse graficus Jozef Cantré een ‘werkdier’ noemde, en 
Karel van de Woestijne een ‘dichterdier’, zo typeerde hij Breitner als een ‘schilderdier’.

6.2   De voorliefde voor kunstenaars uit het zuiden 

 Zoals gezegd streefde Jan Engelman naar een verplaatsing van het culturele 
centrum naar het katholieke zuiden, waardoor Holland met Amsterdam en ’t Gooi niet 
langer de hegemonie zouden bezitten, maar in de periferie zouden liggen. Hij associeerde 
het noorden met de psalmtoon en schrale mentaliteit van Pieter Stastok, het zuiden 
daarentegen met de katholieke levensvreugde en artistieke bezieling. 
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 Hoewel Engelman sterk verbonden was met Utrecht, vond hij Antwerpen 
aangenamer en dat gold ook voor Maastricht, waarover hij schreef dat hij de stad 
‘beminde met onverklaarbare voorliefde’, hoewel deze natuurlijk goed te verklaren was.23 
Want meer nog dan Utrecht was Maastricht te beschouwen als de zuivere belichaming 
van Engelmans levensovertuiging. De stad ademde nog de middeleeuwse geest, door 
Engelman gekarakteriseerd als een combinatie van bloedwarmte en contemplatie:  
‘Gij onthield de tooverformule van den tijd toen het leven zachtheid was en kracht naar 
allen kant en in volkomen harmonie stond gespannen over het hart. Gij zijt de poort 
van het romaansche land en het begin van den geest die evenzeer goed weet te sterven 
als zoet te leven. Gij hebt de twee helften van ons wezen, en gij hebt ze in schoone 
harmonie: bloedwarmte en contemplatie. Gij hebt het evenwicht gevonden van natuur 
en ziel’.24 Engelman noemde Maastricht een ‘zingende stad’, en karakteriseerde ook 
de kunst van Limburg als ‘zangerig’ of ‘lyrisch’. Het muzikale karakter van de plek 
werd volgens Engelman meegegeven aan de beeldende kunst, waar het zichtbaar 
werd in formele aspecten zoals het verloop van de lijnen en de kleur. Streekgebonden 
eigenschappen manifesteerden zich dus concreet in de beeldende middelen van 
de kunstenaars. De Limburgse schilders toonden een ‘regionale afzonderlijkheid’ 
waardoor ze zich van anderen onderscheidden.25 Weliswaar hadden de meesten van hen 
in Amsterdam gestudeerd, maar Engelman herkende toch ‘den eigen landaard en den 
eigen grond’ in de manier waarop ze met verf omgingen. Hun toets was bijvoorbeeld 
lichter en blonder dan van andere schilders. Engelman onderscheidde duidelijk een 
zuidelijke school en beschouwde de Maastrichtse schilder Henri Jonas als de meest 
zuivere exponent hiervan (Bijlage 6.2). (Bijlage 6.2)..26 
 Engelmans benadering van de kunst was tamelijk ongenuanceerd. Hij kende  
een vast pakket met goede eigenschappen toe aan de kunstenaars uit het zuiden.  
Die van boven de Moerdijk waren aanmerkelijk minder getalenteerd. Zijn typering van 
de zuidelijke kunstenaars sloot nauw aan bij het katholieke ideaal van de gelovige, 
die zich in afwachting van de goddelijke genade nederig en blijmoedig opstelt. 
Hij schilderde hen af als eenvoudige simpele lieden, als gevoelsmensen die geen 
intellectuele ambities hadden. Hij legde de nadruk op hun instinctieve ‘werkmansdrift’ 
en plaatste hen in de ambachtelijke traditie van de middeleeuwse kunst en de 
volkskunst. Van kunstenaars die hun ideeën wel op schrift stelden, zoals Joep Nicolas, 
belichtte Engelman alleen het vakmanschap. Hij wekte de indruk dat zijn zuidelijke 
favorieten geen denkwerk verrichtten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de schilders van 
De Stijl, die alles tot in detail beredeneerden alvorens ze hun werken produceerden. 
De kunst van deze laatste groep bracht weliswaar ‘interessante denk-complexen’ naar 
voren, maar denkwerk kon in Engelmans visie nooit ‘behagen of vervoeren’.27 Het werk 
van de zuidelijke kunstenaar kwam daarentegen spontaan uit zijn emotionele beleving 
voort. Het was juist daardoor in staat om te ontroeren en diende bijgevolg toch een 
religieus doel.28

 Engelman stelde de zuidelijke kunstenaar voor als de spontane levensgenieter 
in wiens gezelschap hij graag vertoefde. Hij zag hem als ‘de waarlijk in goeden grond 
gewortelde moderne kunstenaar’, en die goede grond lag beneden de Moerdijk. Onder 
de zuidelijke kunstenaars met wie hij veel affiniteit had waren Jozef Cantré, Hendrik 
Wiegersma, Henri Jonas, Charles Eyck en Joep Nicolas. Evenals Engelman waren ze  

Hoofdstuk 6 · In goede grond geworteld: Visie op beeldende kunst



�� Hoofdstuk 6 · In goede grond geworteld: Visie op beeldende kunst

betrokken bij het tijdschrift De Gemeenschap, waarvoor ze illustraties maakten. 
Vooral met Jonas, Nicolas en Wiegersma was Engelman goed bevriend. Behalve de 
belangstelling voor kunst deelde hij met hen de hang naar een bourgondische levensstijl. 
In hun correspondentie met Engelman werd het uitgaansleven doorgaans breder 
uitgemeten dan kunsttheoretische kwesties of levensbeschouwelijke dogma’s. Ze waren 
liefhebbers van het goede leven, ‘het katholieke leven allicht’, en ze werden volgens 
Engelman niet geboeid door ‘de kuischaards van het vlak en hun nog immer niet 
afloopende steriele vrijerij met de geometrie’.29 
	 Al deze kunstenaars werden door Engelman beschouwd als vertegenwoordigers 
van het gemeenschapsleven en de pretentieloze cultuur van het katholieke zuiden. In de 
volgende paragrafen wordt ingegaan op wat hij in zijn artikelen over hen te berde heeft 
gebracht. Na 1931 kwamen er voor Engelman ook kunstenaars van boven de Moerdijk 
in beeld zoals Koch en Willink. Engelmans groeiende belangstelling voor deze magisch 
realisten komt in hoofdstuk 7 ter sprake.

6.2.1  Jozef Cantré 

 Jan Engelman had een bijzondere voorliefde voor het werk van de Vlaamse 
graficus en beeldhouwer Jozef Cantré. Doorgaans wordt Cantré tot de Vlaamse 
Expressionisten gerekend, samen met kunstenaars als Constant Permeke, Frits van den 
Berghe, Gustaaf de Smet, Jean Brusselmans, Edgar Tijtgat en Frans Masereel. Van hen 
legden Tijtgat, Masereel en Cantré zich speciaal toe op de technieken van linoleum- en 
houtsnede.30 Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte Cantré naar Nederland en vestigde 
zich in Blaricum, waar hij tot 1930 verbleef. In deze periode leerde Engelman hem 
persoonlijk kennen. Beiden waren regelmatig te gast bij de schilder Hendrik Wiegersma 
in Deurne.31 Cantré behoorde bovendien tot de kring van kunstenaars rond het tijdschrift 
De Gemeenschap. 
 De voorliefde voor Jozef Cantré was terug te voeren op Engelmans 
levensbeschouwing. Engelman koos voor het kunstenaarstype dat paste bij een 
katholiek, deemoedig mensbeeld. Hij keurde een zelfbewuste, geëmancipeerde 
houding af en prefereerde de kunstenaar die zich onthield van maatschappijkritiek. 
Hij waardeerde Cantré als eenvoudig handwerksman en bewonderde ook diens 
tevredenheid met deze status. Cantré ambieerde volgens Engelman geen ander bestaan 
en gaf in zijn werk geen maatschappelijk of politiek statement af (Bijlage 6.2.1).
 Om Cantré naar voren te brengen als een eenvoudig katholiek kunstenaar 
probeerde Engelman de beeldvorming rond Cantré te beïnvloeden en maakte hij 
van diens persoonlijkheid een toonbeeld van bescheidenheid en wereldvreemde 
kritiekloosheid. Hij wijdde uit over de ambachtelijke werkwijze van de Vlaming en 
wekte de indruk dat deze nooit andere onderwerpen had uitgebeeld dan simpele boeren, 
heiligen en bijbelse taferelen. Uit zijn teksten leren we Cantré vooral kennen als de 
houtsnijder van boerentaferelen en heiligenlevens, terwijl thema’s die meer betrekking 
hebben op het moderne stadsleven, zoals naaktstudies, danseressen of muzikanten, niet 
aan de orde kwamen. Engelman ging uitvoerig in op de houtsneden van eenvoudige 
boeren en zag in de simpele figuren eigenschappen die hij er graag in wilde zien. Net 
als Cantré zelf leidden ze een ‘zielvol, vraagloos en rechtuitgeleefd christenbestaan’.  
Ze beschouwden het leven als een doorgang tot de ‘eeuwigheid’ en verrichtten hun 
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Bijlage bij De Gemeenschap van december 1925, De Herders, houtsnede door Jozef Cantré

zware werk met ‘de trouw en liefde van door God geteekenden’, die van het leven 
‘nederig’ wilden ontvangen en niets meer vroegen dan hetgeen ze nodig hadden om  
‘in hun staat en stand te blijven verkeeren’.32 
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 Engelman typeerde Cantré verder als een simpele zwoeger, die zijn werk met 
aan onbenulligheid grenzende overgave deed en creëerde een grote tegenstelling met 
meer intellectuele kunstenaars.33 Cantré was ‘een gelukkig werkdier’, en Engelman 
stelde vast dat er in zijn atelier niet veel werd gepraat: ‘Er is geen aasje aandacht voor 
de water- en melkbetoogen waarmee de Gooische Bohême haar onoorspronkelijk 
leven en slechte kunst tracht te bemantelen: er is alleen de lust tot den arbeid, hevig en 
aanhoudend, de hartstocht van het Maken, die dicteert en niet naar het waarom doet 
vragen. In de geslotenheid van zijn hof en huis werkt de kleine Vlaming, omdat hij  
niet anders weet dan dat er moet gewerkt worden – niet met het verliefd-precieuse van 
den zorgvuldigen stylist, die met overbewusten opzet fraaiheden zit te vervaardigen, 
maar in den wezenlijken zin van: gebogen-zijn onder hard labeur, voortgedreven en 
zich-afmattend.’34 
 Ambachtelijkheid was in de visie van Jan Engelman een kenmerk van puur 
en betrouwbaar kunstenaarschap. Ook de werkwijze van Cantré stelde hij voor als 
een simpel, ambachtelijk proces. Cantré hoefde geen denkwerk te verrichten voordat 
hij aan het werk kon gaan. De voorbereiding leek kinderlijk eenvoudig. ‘Weken 
achtereen heeft hij gewandeld en pijpen gerookt, dan gaat hij zitten, kijkt uit het raam 
en snijdend in een plank vereenvoudigt hij de schepping’.35 Cantré beschikte volgens 
Engelman over de eigenschappen van de volkskunstenaar aan wie van generatie op 
generatie de streekgebonden ambachten en motieven waren overgeleverd. Evenals de 
volkskunstenaar had hij een volledige beheersing, zelfs overgave aan het ambacht. 
Hij werkte vanuit de rotsvaste zekerheden waaraan de intellectueel doorgaans tornt en 
handelde intuïtief, tot op het dierlijke af: ‘lastdier onder het juk van zijn kunst moge hij 
blijven’, zo besloot Engelman een beschouwing die hij had geopend met de typering 
van Cantré als ‘gelukkig werkdier’.36

 Jan Engelman prefereerde de werkhouding van Jozef Cantré boven die van veel 
moderne schilders. Cantré onderscheidde zich niet alleen gunstig van de Stijlkunstenaar 
(‘den zorgvuldigen stylist, die met overbewusten opzet fraaiheden zit te vervaardigen’), 
maar ook van de expressionist, de dadaïst of surrealist (die ‘op goed-geluk af, en zonder 
exploitatie van zijn wilsvermogens, de gestalte van zijn werk laat boetseeren door den 
wind van een onbetoomde inspiratie’).37 Bij Cantré was er noch sprake van overbewuste  
opzet, noch van ongeremd handelen. Zijn guts werd niet ‘ingehouden’ vanwege 
verstandelijk overleg, maar door de ‘gevoelscritiek’ die aan zijn werk een grote mate 
van betrouwbaarheid gaf.38

 Maar hoewel hij ambachtelijkheid hoog in het vaandel had, wilde Engelman 
kennelijk niet te boek staan als een voorstander van traditionele kunst. De kunstenaar 
moest zich in zijn optiek weliswaar aansluiten bij de traditie, maar diende zich evenzeer 
open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen in de kunst. Volgens Engelman voldeed 
Cantré aan deze norm, aangezien hij onder invloed van kubisme en expressionisme 
de vorm had vereenvoudigd. Cantré stond echter op een hoger plan dan zijn 
moderne voorbeelden, omdat de soberheid van zijn werk niet ten koste ging van de 
ruimtelijkheid.39 Zijn vereenvoudiging was niet schematisch of geometrisch, was niet de 
uitkomst van een intellectueel proces, maar een uiting van spontaniteit of temperament. 
‘Men kan hem geen klakkeloos adopteeren van moderne vormen verwijten’ schreef 
Engelman, ‘zijn assimilatie is immer gegaan door de filter van eigen ziel en talent, en 
hij heeft zich een plastische taal verworven die zijn persoonlijk bezit is’.40 
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 Zoals Cantré’s vereenvoudiging in de optiek van Jan Engelman 
temperamentvoller was dan die van de meeste kubisten en abstracte kunstenaars, 
zo onderscheidde zijn werk zich ook gunstig van het expressionisme.41 Cantré sloot 
namelijk wel bij de internationale stromingen in de beeldende kunst aan, maar zonder 
het Vlaamse karakter te verliezen. Het expressionisme daarentegen had zich ontwikkeld 
tot een internationaal verstaanbare beeldtaal, die te kleine en te verschillende 
groepen verbond en zich daardoor steeds verder van de massa isoleerde.42 De visie 
van Engelman op Cantré was bij uitstek regionalistisch. Hij waardeerde het werk en 
de kunstenaarspersoonlijkheid van Cantré omdat hij deze, niettegenstaande diens 
verwerking van moderne invloeden, diep geworteld zag in de Vlaamse volksziel en 
daarmee in het katholicisme. 
 Dat niet iedereen Cantré als een middeleeuwse handwerker en typische Vlaming 
beschouwde, blijkt uit een essay van Jan Greshoff in De Vrije Bladen.43 Een gedeelte 
van dit artikel werd door Engelman in de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van De Nieuwe 
Eeuw gereproduceerd.44 ‘Uit den tekst van Jan Greshoff lichten we het volgende’, zo 
introduceerde Engelman het stuk. Een vergelijking met de oorspronkelijke tekst in  
De Vrije Bladen laat zien wat Engelman in De Nieuwe Eeuw wegliet, en hoe hij handig 
gebruik maakte van zijn mogelijkheden om als redacteur van de rubriek ‘Kunst en 
Letteren’ de mening van anderen zodanig naar voren te brengen dat die met zijn eigen 
opvatting strookte. In het gedeelte dat Engelman achterwege liet keerde Greshoff zich 
tegen de critici die Cantré beschouwden als een eenvoudig kunstenaar: ‘Er is niets 
primitiefs in deze persoonlijkheid, noch in zijn werk’, schreef Greshoff, ‘Cantré is een 
zeer gecompliceerde, verfijnde, belezen kunstenaar, midden in dezen tijd geplaatst, en 
die dus zonder een uitgebreide en barokke cultuur niet te denken is’.45 Verder negeerde 
Engelman de argumenten die Greshoff aanvoerde tegen het specifiek Vlaamse in de 
kunst van Jozef Cantré: ‘Het werk van Cantré is zoo duidelijk niet-Vlaamsch, althans 
niet specifiek Vlaamsch, dat men het zeker nooit goed bekeken heeft als men er de 
essentie van Vlaanderen in wil ontdekken.’ Greshoff stelde dat werkelijk grote kunst 
altijd ‘anationaal en tijdeloos’ is.46 Hij distantieerde zich van ‘de heeren, die overal  
ras ruiken’, dus van het regionalisme in de visie op kunst en daarmee ook van  
Jan Engelman. 

6.2.2  Hendrik Wiegersma

 Eén van de kunstenaars uit de kring rond De Gemeenschap over wie Engelman 
veel heeft geschreven was Hendrik Wiegersma, een autodidact die in het dagelijks  
leven huisarts was in Deurne. Onder zijn patiënten bevond zich de schilder Otto van 
Rees, die in 1923 zijn intrek had genomen op het Klein Kasteel, het slotje Peelland  
aan het Haageind te Deurne. Door het contact met Van Rees begon ook Wiegersma  
in 1924 te schilderen en een jaar later exposeerde hij met een groep katholieke  
kunstenaars in Rotterdam. Vanaf 1925 leverde Wiegersma tekeningen voor  
De Gemeenschap, waardoor hij regelmatig contact had met Jan Engelman, die  
vervolgens een belangrijk aandeel heeft gehad in de promotie van zijn schilderkunst. 
Engelman organiseerde tentoonstellingen, hield openingsredes en schreef kritieken, 
eerst in De Gemeenschap, later ook in De Nieuwe Eeuw en De Vrije Bladen.
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 Engelmans visie op Hendrik Wiegersma kwam in grote lijnen overeen met 
zijn ideeën over Jozef Cantré. Weliswaar schilderde hij de zelfbewuste en erudiete 
medicuspictor minder onnozel af dan Cantré, maar ook Wiegersma beschouwde hij niet 
als intellectueel, maar als spontane, vitale harde werker, als eenvoudig ‘naturel’ schilder 
en ‘motoricus’.47 Wiegersma was de ‘hartstochtelijke, explosieve schilder’48 Engelman 
werd vooral getroffen door zijn dynamiek en omschreef hem als ‘het rusteloos type van 
kunstenaar dat schept in een geweldig tempo en met een onuitsprekelijke vitaliteit’.49 
 In zijn essays over Hendrik Wiegersma maakte Engelman duidelijk waar 
hij als criticus voor stond, namelijk voor de kunstenaar die zowel aansloot bij de 
oude katholieke cultuur, als bij de moderne beeldende kunst. Uiteraard was het niet 
goed mogelijk om de weinig ascetische, explosieve Wiegersma te relateren aan de 
verheven devotie van de gotiek of de heldere, evenwichtige religieuze werken van 
de renaissance. Engelman legde dan ook een verband met twee jongere tradities, 
namelijk die van de barok en de volkskunst, waarvan in het werk van Wiegersma niet 
zozeer de stijlkenmerken als wel de geestelijke houding doorwerkte.50 Zo herinnerde 
de schilderkunst van Wiegersma aan ‘de gevulde, gevoelde pathetiek’ van de barok. 
Zijn kunst was even contrastrijk als de barok, zijn figuren even heroïsch, pathetisch, 
hartstochtelijk en beweeglijk als die van de barokkunstenaars, bijvoorbeeld van 
Bernini. In verband met Wiegersma wees Engelman nog op het feit dat de barok binnen 
katholieke kringen ten onrechte werd achtergesteld bij de gotiek, terwijl de barok juist 
fungeerde als het beste verzet tegen de steriliteit in de kunst en de religieuze kunst in 
het bijzonder.
 Behalve door de barok werd Wiegersma’s geestelijke bagage naar de mening van 
Engelman gevoed door de eenvoudige, ambachtelijke volkskunst. Na de laatste katholiek-
geïnspireerde culturele beweging van de barok gaven alleen de breischeisnijder en de 
dorpstimmerman nog ‘leven’.51 Zowel de barok als de Brabantse volkskunst waren 
antirationele, hartelijke tradities en dragers van oude katholieke waarden, die volgens 
Engelman ook inzetbaar waren in de strijd tegen bepaalde stromingen in de moderne 
beeldende kunst, zoals de abstractie van De Stijl. 
 Hoewel Wiegersma aansloot bij oude tradities, was hij in de optiek van 
Jan Engelman een modern kunstenaar. Hij schilderde niet minutieus realistisch, 
maar beperkte zich tot de globale vorm en behoorde dus tot de vervormers en 
vereenvoudigers die de toon aangaven binnen de moderne kunst. Engelman 
beschouwde Wiegersma als een exponent van het romantisch realisme, dat niet 
nauwgezet realistisch was, maar de stilering van de vorm ook niet te ver doordreef. 
‘Men kan uit louter geest geen kunst maken’, was Engelmans devies. Alleen via de 
vorm kon het geestelijke worden opgeroepen. Daarom was de schilderkunst niet gebaat 
bij abstractie en Wiegersma deed hier ook niet aan mee. Hij benutte de verworvenheden 
van het modernisme, maar bleef, zoals Engelman het uitdrukte, ‘dicht bij zichzelf’, en 
trok zich van ‘tijdelijke modes’ niets aan.52

 Het moderne in de schilderkunst van Hendrik Wiegersma werd door Engelman 
gerelateerd aan Duitse en Russische kunstenaars als Paul Klee, Oskar Kokoschka, 
Georg Groß en Ossip Zadkine.53 Met de Franse kunst zag Engelman geen verwantschap. 
Niet de ‘theoretisch gestelde maten, of het overwogen en harmonieus gezang’ van 
West-Europa (door Engelman voor deze gelegenheid betiteld als ‘oude plunje’), maar 
‘Noordsche geest en barbarisme’ kenmerkten het werk van Wiegersma. Engelman 
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zag daarentegen wel verwantschap met de moderne Vlaamse kunst, speciaal met het 
werk van Constant Permeke, de schilder van het Vlaamse land en het Vlaamse volk.54 
Wat Permeke was voor Vlaanderen, was Wiegersma voor Brabant. In beider werk zag 
Engelman de elementaire krachten van de natuur en ‘het groots-vegetatieve’ van in de 
aarde gewortelde, primitieve mensen uitgebeeld.

Hendrik Wiegersma, Zelfportret 1933, foto in De Gemeenschap van maart 1934
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 In feite schonk Engelman onevenredig veel aandacht aan het Brabantse 
onderwerp in het oeuvre van Wiegersma. In de beginfase had deze de boeren uit De 
Peel wel geschilderd, maar ze namen uiteindelijk een ondergeschikte plaats in tussen de 
vele portretten, zelfportretten en religieuze afbeeldingen. Door de uitvergroting van het 
Brabantse onderwerp profileerde Engelman hem als een kunstenaar die voorbestemd 
was om Brabant ‘te zien en te beelden’.55 Evenals Van Gogh werd Wiegersma door 
Engelman getypeerd als de schilder van het generaliteitsland. Hij schilderde van 
Brabant ‘de simpelen en verdwaasden, maar rechtuitlevenden’, en hij deed dit beter 
dan Van Gogh. Want waar de laatste in de optiek van Engelman een sociaal protest had 
laten horen ontbrak dit bij Wiegersma. Zijn schilderijen waren wel sociaal bewogen, 
maar niet sociaal-kritisch en daarin lag voor Engelman een essentieel verschil. 
Wiegersma schilderde minder de somberheid en tragiek van de bevolking. Hij bracht 
sterker het gevoel naar voren voor de geestelijke traditie die aan deze mensen de kracht 
gaf om ‘voort te slaven en niet te klagen’. De boeren op de schilderijen van Wiegersma 
waren vanwege hun blijmoedige lotsaanvaarding toonbeelden van eenvoudig katholiek 
leven. In Engelmans visie toonde Wiegersma met zijn schilderkunst de kracht van het 
katholieke geloof.56

 Hoezeer hij de schilder uit Deurne verkoos boven veel kunstenaars van boven  
de Moerdijk, maakte Engelman in 1929 duidelijk in een recensie over de ASB- 
tentoonstelling van Architectuur, Schilderkunst en Beeldhouwwerk in het Stedelijk 
Museum, waaraan Wiegersma deelnam. In zijn beschouwing schetste Engelman de 
tegenstelling tussen noord en zuid. Het gebied onder de Moerdijk bracht volgens  
hem pretentieloze kunstenaars voort die intuïtief en spontaan werkten, en in hun  
werkwijze naar het ambachtelijke en de volkskunst neigden. Hun stijl kenmerkte  
zich door vereenvoudiging en vervorming, maar bleef realistisch en ruimtelijk.  
Deze zuidelijke kunst wortelde in een katholieke gemeenschap van eenvoudige,  
hartelijke mensen die het leven kritiekloos namen zoals het was. Het noorden  
daarentegen bracht zelfbewuste, intellectuele kunstenaars voort. Hun werkwijze was 
cerebraal en theoretisch onderbouwd. In hun stijl sloegen ze door in het denaturaliseren 
van de werkelijkheid en in het vereenvoudigen en vervlakken van de vorm. De band 
met het volk was verruild voor het internationale karakter van de kunst, waarin  
nivellerende en sociaal-kritische tendensen tot uiting konden komen.
 Van alle exposanten in het Stedelijk Museum was Wiegersma naar de mening 
van Engelman het meest bezield en spontaan. Daarin werd hij op afstand gevolgd door 
Charley Toorop. Beiden waren ‘hartstochtelijk beroerde naturen’, maar de kijk van 
Charley Toorop was toch koeler en objectiever. Het had meer een opgelegd karakter 
en miste spontaniteit: ‘Stoorloos bloeien naar bevrijdend licht doet haar schilderkunst 
nergens’. Engelman kon er niet zonder reserves van houden en vond het daarom minder 
geschikt als goddelijk instrument. Dit laatste gold nog sterker voor de ‘nieuwe  
zakelijkheid’ van Dirk Nijland en Jacob Bendien. Nijlands werk was ‘vieux jeu’ en  
in de abstracte composities van Bendien spraken te veel intellectuele processen mee. 
Een negatief oordeel had Engelman ook over de schilderijen en tekeningen van  
R. Bremmer. De werken misten gloed, waren gepreoccupeerd en behoorden tot de  
categorie van het ‘meest trieste en verstopte hollandisme’ dat Engelman ooit had gezien. 
Geen goed woord had hij ten slotte over voor de schilder Peter Alma en zijn ‘als 
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beeldende kunst onbelangrijke sociale protesten’. Het sociaal mededogen van Charley 
Toorop en Henk Wiegersma kon hij nog waarderen, maar Alma ging met zijn kritisch 
sociaal engagement over de schreef.
 Hoe partijdig Engelman wel was werd duidelijk doordat hij zich liet beïnvloeden 
door wat bevriende kunstenaars hem aandroegen.57 Zo had Wiegersma in zijn brieven 
de toon reeds gezet voor de recensie die Engelman in De Nieuwe Eeuw over de 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum zou schrijven. Op 9 oktober deelde Wiegersma 
mee dat de ASB-tentoonstelling op 2 november zou openen, en dat hij ‘ongelukkig 
genoeg’ slechts tien kleine doeken mocht inzenden.58 Een andere brief vermeldt met wie 
hij zich zou meten: ‘Ik verheug er me op Charley [Toorop], Peter Alma, Bendien en 
andere a realistische Freudianen dit levend vleesch voor te zetten’.59 
 Engelman nam de strijdbare toon van Wiegersma over. Hij zette hem af tegen 
de Hollandse schilders met de woorden: ‘Ik ben – en ten zeerste – geneigd aan het 
werk van Henk Wiegersma de voorkeur te geven boven de verdere schilderkunst op 
deze tentoonstelling. Wie hier zijn tien schilderijen ziet krijgt den indruk, dat hij het 
meest spontaan en bezield staat tegenover de werkelijkheden die voor den beeldenden 
kunstenaar onmisbaar blijven. Het meerendeel der anderen schildert zijn ergernissen of 
een gewilde styleering der realiteit: hij schildert wat hij schoon vindt, in een drift en een 
vrijheid die zich van tijdelijke modes niets aantrekt’. Door het ‘brandend, mysterieus 
coloriet’ onderscheidden de stukken van Wiegersma zich zo sterk van de andere werken 
op de tentoonstelling, dat de ‘Hollandsche kamerstukken’ in de buurt van Wiegersma’s 
schilderijen verbleekten.60 

6.2.3  Henri Jonas

 De Limburgse schilder en glazenier Henri Jonas was vanaf het begin in 1925 
betrokken bij het tijdschrift De Gemeenschap. Op de omslag van het eerste nummer 
prijkte een houtsnede van zijn hand en ook later heeft hij via Engelman de nodige 
illustraties voor het blad geleverd. Evenals andere kunstenaars van De Gemeenschap, 
zoals Cantré, Wiegersma of Eyck, zag hij in Engelman de aangewezen persoon om 
zijn werk aan de man te brengen. Hij vroeg regelmatig om recensies en beschouwde 
Engelman als een agent die kon bemiddelen bij de verkoop van schilderijen. De 
opbrengst werd gedeeltelijk omgezet in drank. Als er verkocht werd dronken ze 
‘een fijne flesch’, en anders ‘een minder fijne’.61 Hoewel Jan Engelman ruim twintig 
jaar jonger was dan Jonas, hadden ze een hechte band. Ze hielden beiden van het 
uitgaansleven en van vrouwen. Uit hun correspondentie blijkt dat ze regelmatig 
uitgingen in Maastricht, waar Jonas woonde, of in Luik, en meer nog dan de beeldende 
kunst bespraken de heren in de brieven hun veroveringen. Zo meldde Jonas bij tijd en 
wijlen dat hij naar Antwerpen was geweest voor ‘pleizier d’amour’, of dat hij tijdens 
een vakantie maar weinig had gewerkt omdat hij te veel had ‘bemind’.62 Ook van zijn 
kroegentochten deed hij Engelman trouw verslag. 
 De wijze waarop Engelman Jonas typeerde leek op zijn karakterisering van 
Cantré. Ook Henri Jonas was een man die zich moeilijk en langzaam uitdrukte en 
zijn werk getuigde van een zuivere werkdrift. Engelman accentueerde zowel in de 
persoon van Jonas als in diens oeuvre bepaalde aspecten, waardoor een kunstenaarstype 
ontstond dat eenvoudig, ambachtelijk en met de streek verbonden was. Zo vermeldde 
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hij altijd dat Jonas oorspronkelijk het vak van huisschilder had uitgeoefend en pas op 
oudere leeftijd naar de Rijksacademie in Amsterdam was gegaan. Ook besprak hij bij 
voorkeur schilderijen waarin hij de simpele kunstenaarsziel als het ware geëtaleerd 
zag, zoals het zelfportret van Jonas dat hij interpreteerde als een gezicht met ‘een 
diepe, innige eenvoud’, met handen die ‘in een zielvolle schamelheid en simpelheid’ 
bijeen lagen.63 Verder had Engelman een voorliefde voor werken die getuigen van Jonas’ 
verbondenheid met Maastricht en het Limburgse land, zoals de voorstellingen van de 
Maasbrug in Maastricht en de heuvelachtige landschappen rond het Limburgse Canne.
 Volgens Engelman hadden de schilderijen van Henri Jonas sterke regionale 
eigenschappen, en zijn waardering voor het werk viel samen met die voor het 
Limburgse land: ‘Van Jonas’ kunst gaat ieder houden die den grond bemint waarop 
zij ontstond en waarvan zij in lijn en kleur de vrucht schijnt’, schreef Engelman. En 
dat Limburg overwegend katholiek was speelde daarbij zeker een rol. Engelman 
beschouwde de provincie als een land van oude katholieke beschaving en vol van goede 
geestelijkheid, die vooral werd gevoed door de stad Maastricht.64 Als Maastrichtenaar 
had Jonas de oude katholieke traditie meegekregen en een atmosfeer ingeademend die 
verzadigd was van oude schoonheid, van Romaanse spiritualiteit.65 
 Engelman wilde zich echter niet uitsluitend profileren als promotor van het 
eenvoudige, het traditionele en regionale in de kunst. Zoals reeds is opgemerkt hield hij 
van de kunstenaar die zowel op het oude als het nieuwe georiënteerd was, en zo bracht 
hij Jonas naar voren als een toonbeeld van goed samengesteld kunstenaarschap. Naast 
traditioneel vakmanschap toonde Jonas de neiging tot experimenteren en bezat hij de 
bravoure die de hedendaagse kunstenaar niet kon ontberen. In de visie van Engelman 
maakte de stijl waarin Henri Jonas werkte een ideale ontwikkeling door: namelijk 
vanuit het naturalisme via een zuiverende, experimentele overgangsfase weer terug naar 
een vorm van realisme. Als amateur-schilder had Jonas in een impressionistische stijl 
gewerkt, een vorm van naturalisme die Engelman als passé beschouwde. Door opleiding 
en verblijf in Amsterdam was hij daarna in aanraking gekomen met nieuwe stromingen 
in de beeldende kunst, zoals kubisme, futurisme en expressionisme. Hierdoor was zijn 
stijl veranderd. Het naturalisme maakte plaats voor het experiment met de beeldende 
middelen vlak, ruimte en kleur. En Engelman constateerde dat de vormen eenvoudiger 
en primitiever, de kleuraccenten bepaald schel en gewaagd waren geworden, en dat de 
ruimtelijkheid op een nieuwe manier was opgelost. Ook Jonas had dus de invloeden van 
de avant-garde verwerkt. 
 Maar wat hem in de ogen van Engelman vooral waardevol maakte, was 
zijn uiteindelijke trouw aan het realisme. Engelman benadrukte dat Jonas niet in 
het experiment was blijven steken. Na de confrontatie met de stromingen van het 
modernisme keerde hij terug naar Maastricht en ontwikkelde zich verder, om eerst 
na zijn vijftigste tot een rijpe stijl te komen. Toen pas bereikte Jonas de synthese van 
moderne invloeden en oude geestelijke tradities. Zijn uiteindelijke stijl vertekende de 
werkelijkheid, maar niet geforceerd en binnen redelijke grenzen. Engelman verlangde 
voor de schilderkunst dus een afgezwakte vorm van wat de avant-garde voorstond. 
Hij prefereerde bovendien de kunst waaraan hij, zoals bij Jonas, sterke regionale 
eigenschappen kon toedichten. Het warme gloedvolle koloriet, het elan in de lijn, en ‘het 
gelukkig romaansch accent’ zag hij duidelijk gevoed door de katholieke regio van het 
Limburgse land en de stad Maastricht. 
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6.2.4  Charles Eyck

 De Limburgse schilder Charles Eyck had een werkruimte in het pand waarin ook 
het redactiekantoor van De Gemeenschap was gevestigd. Engelman kende hem  
dan ook persoonlijk, al waren ze niet echt bevriend. Het contact tussen de redactie van 
De Gemeenschap en Eyck, die illustraties maakte, werd voornamelijk onderhouden 
door Albert Kuyle, de omgang tussen Engelman en Eyck was niet altijd even 
gemakkelijk. In 1934 had de schilder bijvoorbeeld kritiek op Engelmans keuze van 
illustraties voor De Gemeenschap en de toon waarop hij dit kenbaar maakte was 
niet bepaald vriendelijk. Hij vroeg zich af hoe Engelman de ‘rommel’ (vignetten van 
Wiegersma en Ninaber van Eyben) had kunnen opnemen.66 Enkele jaren later uitte Eyck 
zijn ongenoegen over de manier waarop zijn werk op een tentoonstelling in Amsterdam 
was geëxposeerd. Engelman had hem overgehaald om aan een groepspresentatie mee 
te werken en kreeg daarom de schuld van het feit dat Eycks inzending verspreid tussen 
werken van andere kunstenaars was opgehangen.67 
 Ze verschilden verder van mening over meer essentiële onderwerpen, zoals de 
kwaliteit van de schilderkunst van het magisch realisme. Eyck had weinig waardering 
voor de hyperrealistische schilderijen van Pyke Koch, Raoul Hynckes of Carel Willink. 
Hij had dan ook geen begrip voor het feit dat Engelman in zijn kritieken vanaf 1930 
niet alleen de romantisch-realisten verdedigde, maar ook de kunst van Koch en andere 
magisch-realisten voor het voetlicht bracht. ‘Het botert anders niet goed tussen ons’, 
schreef Eyck aan de Maastrichtse onderwijzer Charles Gemmeke, ‘wat meer komt door 
zijn [Engelmans] bewondering voor de Pyke Koch en Hynckes School dan door een 
meer persoonlijke oorzaak’. Eyck kon ‘die manier van werken niet goed uitstaan’.68 
 Maar ondanks de strubbelingen onderkende Eyck de betekenis van Engelman 
als kenner en promotor van zijn werk. Hij hechtte zelfs zo veel waarde aan zijn oordeel, 
dat hij Engelman om schildertechnische adviezen vroeg en bereid was om diens 
opvattingen te laten prevaleren boven zijn eigen ideeën. Zo had hij in het gebouw van 
de Rijksverzekeringsbank een voorstelling op een donkere ondergrond geschilderd, 
hoewel de opdrachtcommissie en de architect een lichter fond wensten, hetgeen volgens 
Eyck ‘een geweldige rommel’ zou geven. Hij wilde de muur echter ‘blank’ maken 
indien ook Engelman dit zou adviseren.69 
 De visie van Jan Engelman op Charles Eyck was katholiek georiënteerd en 
kwam in grote lijnen overeen met zijn mening over andere kunstenaars uit het zuiden. 
Eyck was in de optiek van Engelman het prototype van de dienstbare katholieke 
kunstenaar die zich voegde naar de normen en waarden van de Kerk. Zijn kwaliteiten 
lagen volgens Engelman vooral op het terrein van de kerkschildering, omdat hij 
zich conformeerde aan de functie van de religieuze kunst. Hij belastte de katholieke 
gelovigen namelijk niet met ingewikkelde symboliek, maar gaf simpelweg de 
gebeurtenissen uit Christus’ leven weer. Verder refereerde hij in zijn muurschilderingen 
aan de grote perioden uit de katholieke kerkdecoratie (romaans, vroege renaissance, 
barok), maar hij deed dit volgens Engelman met een onmiskenbaar modern allure, 
waardoor zijn werk minder archaïsch was dan dat van monumentale schilders als 
Roland Holst, Derkinderen of Toorop. Verder was Eyck nauw verbonden met de 
katholieke Limburgse gemeenschap. Engelman signaleerde in zijn muurschilderingen 
compassie met de Limburgse mijnwerkers, zonder dat dit leidde tot sociaal-kritische 
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kunst. Ten slotte lagen de wortels van Eyck, evenals van Cantré en Wiegersma, in de 
volkskunst en de streekgebonden kunstnijverheid. Eyck was zijn loopbaan namelijk 
begonnen als aardewerkschilder bij De Céramique, te Maastricht.70 Door deze 
achtergrond had hij zich naar de mening van Engelman ambachtelijker en dus beter 
ontwikkeld dan de meeste schilders van boven de Moerdijk. 
 De schilderkunst van Charles Eyck vormde voor Engelman aanleiding tot 
het schrijven van polemische en regionalistisch getinte kunstkritieken, waarin hij de 
zuidelijke kunst van Eyck ten voorbeeld stelde aan de schilders van boven de Moerdijk: 
‘menig Hollandsch schilder mag bij hem school gaan’, betoogde Engelman in De 
Nieuwe Eeuw.71 En hij zag een scherpe tegenstelling met de schilders van De Stijl en de 
monumentale richting binnen de schilderkunst. Ook Eyck vereenvoudigde de zichtbare 
werkelijkheid, maar anders dan de wetmatig stilerende kunstenaars van De Stijl hield 
hij vast aan de ruimtelijkheid en schilderde hij volgens Engelman spontaan en vanuit 
een gevoel van vrijheid. Charles Eyck werkte met zijn verbeelding, nooit met passer 
en liniaal. Van zijn werken prefereerde Engelman vooral de schilderingen die zonder 
werktekening spontaan op de muur ‘geworpen’ waren.72 
 Het regionalisme van Jan Engelman werd zoals gezegd sterk bepaald door zijn 
katholieke geloof. Hij prefereerde daarom de kunst van het katholieke zuiden boven 
die van Holland en hij had een speciale voorliefde voor de Limburgse kunst. In zijn 
geografische benadering stond Jan Engelman niet alleen. De bijzondere kwaliteiten 
van de Limburgse kunst werden zowel binnen als buiten katholieke kringen in verband 
gebracht met de Limburgse volksaard, het Limburgse landschap en het katholieke 
geloof.73 Zo zette de criticus van De Maasbode in 1931 de tegenstellingen tussen de 
kunstenaars uit het Noorden en Limburg stevig aan en schreef geheel in de geest van 
Engelman: ‘wat die Limburgsche kunstenaars doen heeft dit voor op veel wat in het 
Noorden als moderne kunst ontstaat: het is niet dood-gestyleerd en gesteriliseerd, het 
erkent den natuurvorm in een nieuwe verschijning-van-het-schoone. Het heeft wortels, 
het wordt door goeden grond gevoed. Het is niet protestantsch, het doet niet aan 
nieuwlicht of wat daar voor doorgaat. Het is modern zonder de bijgeloovigheden welke 
het moderne tot een esoterische, ontmenschelijkte geschiedenis maken’.74 
 Naar aanleiding van een expositie van Limburgse kunst in het Gemeentemuseum 
te Den Haag (1937) werd in de pers het fenomeen van de Limburgse School uitgebreid 
geanalyseerd.75 J. Slachter bijvoorbeeld was van mening dat regionale kunst binnen 
Nederland alleen nog in Limburg voorkwam, en zijn verklaring hiervoor strookte met 
de visie van Engelman. Ook Slachter beschouwde Limburg als een streek met een sterk 
afwijkend karakter, met een bevolking die meer plezier aan het leven en meer fantasie 
had dan die van boven de Moerdijk. Hij verkoos de Limburgse kunstenaars boven de 
monumentale schilders uit het Noorden. Hij vond ze ‘vrijer, optimistischer, speelser 
en fantasievoller’, en het Limburgse volkskarakter zag hij vooral uitgedrukt door Joep 
Nicolas en Charles Eyck.76

 Anti-intellectualisme en traditioneel vakmanschap waren kenmerken die behalve 
door Engelman ook door G. Knuttel en F. van Oldenburg Ermke aan de Limburgse 
kunstenaars werden toegeschreven. Knuttel noemde kinderlijke onbevangenheid, 
sensualisme en religieus gevoel als belangrijkste kenmerken van de Limburgse kunst. 
Van Oldenburg Ermke zocht de verklaring voor het ‘onverklaarbaar wonder’ van de 
Limburgse School in het mooie landschap en het in Limburg nog bestaande ambacht. 
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Na de Tweede Wereldoorlog typeerde Jos. Viegen de Limburgse School nog als ‘het 
product van een door-en-door katholieke gemeenschap’.77 

6.2.5  Joep Nicolas versus R.N. Roland Holst

 Tot de Limburgse School behoorde ook de glazenier Joep Nicolas, die hier 
vooral ter sprake wordt gebracht vanwege de controverse met Richard Nicolas Roland 
Holst. Evenals Charles Eyck en Henri Jonas heeft Nicolas verschillende kerken 
voorzien van glas-in-loodramen en muurschilderingen. Ook hij beschouwde Engelman 
als een promotor van zijn kunst. Engelman werd niet alleen op de hoogte gehouden van 
tentoonstellingen waaraan hij meewerkte, Nicolas vroeg ook daadwerkelijk steun voor 
zijn werk in de pers, zoals in 1928, toen hij in Nijmegen een kerk had beschilderd en 
beglaasd waarvoor men afkeuring van de parochianen vreesde. Aan Engelman werd 
toen gevraagd om met argumenten te komen die de gelovigen moesten overtuigen.78 
Prompt schreef deze in De Nieuwe Eeuw een lovende beschouwing over de ramen die 
Nicolas eerder voor het nieuwe Sint Canisiusziekenhuis in Nijmegen had gemaakt. 
Hij prees de grote levendigheid in de voorstelling, de rijke schakering van kleur en de 
ruimtelijke werking. 
 Dat Engelman door Nicolas als pleitbezorger van de Limburgse kunst werd 
beschouwd, bleek wel toen de laatste in 1937 de reeds genoemde tentoonstelling voor 
Limburgse kunstenaars organiseerde in het Gemeentemuseum te Den Haag. Nicolas 
had het initiatief hiervoor genomen ‘om beneden-Moerdijksche inferioriteits-complexen 
te vernietigen’ en vroeg aan Engelman om de expositie bij het publiek te introduceren: 
‘Ik acht jou namelijk het best gepredisponeerd als bemiddelaar en tolk tusschen Noord-
Nederlandsch rationalisme en onze contra-reformatorische exuberanties’.79 Engelman 
voldeed aan het verzoek en schreef in De Groene Amsterdammer een lovende recensie 
over het werk van Joep Nicolas, diens vrouw Suzanne Nicolas, Henri Jonas, Charles 
Eyck en de beeldhouwer Charles Vos. Hij vond de Limburgse kunst over het geheel 
genomen ‘blonder en lichter’ en stelde deze aan de Noordelingen ten voorbeeld.80

 Toch voldeed Joep Nicolas eigenlijk niet aan Engelmans ideaalbeeld van de 
ongeëmancipeerde, regionaal georiënteerde ambachtsman. Nicolas was een zelfbewust 
kunstenaar die met zijn werk stevig aan de weg timmerde, die over zijn vak publiceerde, 
lezingen gaf en de ambitie had om hoogleraar te worden aan de Rijksacademie te 
Amsterdam. Ook bewoog hij zich met gemak buiten Limburg, werkte op verschillende 
plaatsen in Nederland en Duitsland, en exposeerde in Parijs. Daarom stelde Engelman het 
imago van Nicolas bij door eenzijdig de nadruk te leggen op diens ambachtelijkheid en 
Limburgse afkomst. Het feit dat Nicolas de ramen niet alleen ontwierp, maar de glazen 
ook zelf in zijn atelier vervaardigde, maakte hem volgens Engelman tot ‘een zeldzame in 
het rijk der glasschilders’, die als geen ander de mogelijkheden van het materiaal kende 
en wist te benutten.81 Behalve als ambachtsman schetste hij Nicolas nog als de katholieke 
Limburger, die ‘in hard labeur’ voortging in ‘de prachtige frankische traditie, de zeer 
warme, de roomsche, waaraan hij, zoon van Limburg, voortspint’.82 
 In de optiek van Jan Engelman had de kunst van Nicolas dezelfde kwaliteiten als 
het werk van andere kunstenaars uit het zuiden. Hij herkende in zijn glaskunst een nieuw 
gevoel voor compositie dat gevoed werd door moderne kunststromingen als kubisme 
en expressionisme. En ook Nicolas had de gulden middenweg gevonden tussen het 
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nauwgezet realisme en de al te theoretische abstractie.83 Verder was het feit dat hij uit 
Limburg kwam in de visie van Jan Engelman bepalend voor het koloriet in zijn vensters, 
want de ‘ongemeene gloed’ van de ramen was niet denkbaar zonder ‘den gloed van zijn 
geboorteland’.84 Grote bewondering had Engelman ten slotte voor de eigenzinnige manier 
waarop het lood geheel onafhankelijk van de schildering werd toegepast. Vele jaren later 
heeft hij hier nog aan gerefereerd in een klein gedichtje voor een liber amicorum voor  
de glazenier.85

Niet alleen wat fonkelt,
Niet alleen wat gloeit,
Glazenier, is wat ons boeit.
Wat men in de schijven leest
(In een loodlijn ’t allermeest)
Komt alleen uit Uwen geest,
Vieren doen wij de presentie 
Van Uw eigenste inventie

 Engelman koppelde zijn positieve opmerkingen over de glasschilderkunst van 
Joep Nicolas steevast aan zijn negatieve kritiek op de monumentale of decoratieve 
schilderkunst.86 Een talent als dat van Nicolas kon hij bij schilders als Antoon der 
Kinderen, Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Willem van Konijnenburg en R.N. Roland 
Holst niet vinden. Hij noemde hen de ‘betweters’ van de kunstgeschiedenis, omdat ze 
naadloos wilden aansluiten bij oude stijlperioden als de gotiek, hoewel hun werkwijze en 
omgeving totaal verschilde met die van de middeleeuwse kunstenaars. Engelman miste 
in de nieuwe monumentale kunst de betrokkenheid met de eigen tijd, omdat de link met 
de moderne kunst ontbrak, terwijl die met de middeleeuwse traditie een archaïserende 
en weinig originele stijl in de hand werkte. De werken der grote middeleeuwse 
meesters waren door Roland Holst en andere monumentale schilders te eenzijdig 
opgevat als eenvoudig, groot en niet gedetailleerd. Dat het samengestelde, het versierde 
en flamboyante, waarvan Engelman hield, eveneens monumentaal kon zijn, hadden ze 
zich niet gerealiseerd. Het grootste bezwaar tegen de monumentale kunstenaars betrof 
hun dogmatische aanpak. Hij verwierp de strengheid, de grootheid en eenvoud van 
hun werk omdat deze beredeneerd was aangebracht, dit in tegenstelling tot de spontane 
kracht in Nicolas’ levendige glasschilderkunst. De monumentale of decoratieve kunst 
was derhalve niet geschikt als goddelijk instrument, aangezien deze voortkwam uit een 
verstandelijke activiteit en niet uit de ontroering die eigen was aan het godsverlangen 
(Bijlage 6.2.5). 
 Engelman en Nicolas deelden hun afkeer van de glasschilderkunst van R.N. 
Roland Holst, die in beider visie te onpersoonlijk was. Vooral de ramen die Roland 
Holst voor de Dom in Utrecht had gemaakt moesten het ontgelden. Engelman schreef 
er in De Gemeenschap en andere bladen afkeurende kritieken over, waarna Nicolas 
aan Engelman liet weten hoe zeer hij het met hem eens was: ‘Nog dank voor Holst’s 
meesterwerk: het lijkt een beetje op een glasraam zoals dat eigenlijk behoort te zijn, maar 
de man kan helaas niet teekenen, noch denken’.87 Later beschuldigde Nicolas Roland 
Holst nog van plagiaat: ‘ik zag een reproductie van Holstraam: dat idiote dualisme van 
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beleefde ornamentiek daarboven en die totaal anders opgevatte figuren daar beneden, die 
van een kolossal-Deutscher afgekeken zijn. Es ist schauderhaft; aan dit raam ontbreekt 
een maker: het bovenstuk is zeer onpersoonlijk en ongedurfd beleefdheidswerk, en het 
onderstuk is van Prikker, Feldkirsch en Wilh. Pütz bijeen gestolen: quel pâte!’88

 De ramen van de Dom waarop Engelmans kritiek was gericht betroffen 
het zuidertranseptraam met de vier evangelisten van 1926 en het raam in het 
noordertransept met de oudtestamentische figuren Aäron, David, Mozes en Elia van 
1936. Van het eerste Domraam vond Engelman de figuren te star van expressie en te 
vlak. In De Gemeenschap schreef hij dat zij die ‘werkelijk zien wat glas is […] met 
het Apostelraam van Prof. R.N. Roland Holst in den Utrechtschen Dom niet verheugd 
zijn’. Hij miste in het raam ‘het geheime gloeien, het viriele broeien van de brooze 
maar hartstochtelijke materie’, en een goed verstaander begrijpt dat hij daarmee doelde 
op de bijzondere gloed van het glas van Nicolas.89 
  In het tweede Domraam zag Engelman voornamelijk een zoekprent. De details 
maakten zich niet los uit het geheel en daarom kon men de voorstelling ‘niet lezen’. 
Engelman vertelde in De Groene Amsterdammer op ironische wijze hoe hij het nieuwe 
raam van Richard Roland Holst met een binocle had bekeken, aangezien de blik zich 
anders volkomen ‘verwart’. Het raam was weliswaar levendiger, vrijer en beweeglij-
ker dan het eerste, maar ook hier was helaas de ruimtelijke suggestie weer vermeden 
(Bijlage 6.2.5).90

 In de persoon van R.N. Roland Holst had Engelman niet de eerste de beste voor 
zich. Roland Holst was verbonden aan De Gids, was getrouwd met Henriette Roland 
Holst, schreef beschouwingen, was hoogleraar aan de Rijksacademie en had door zijn 
werk meer naam en faam dan andere monumentale kunstenaars. Die belangrijke positie 
van Roland Holst maakten Engelmans opmerkingen extra provocerend. De kritiek liet 
Roland Holst dan ook niet onberoerd. Uit brieven aan zijn neef Adriaan (Jany) Roland 
Holst weten we dat hij Jan Engelman niet graag mocht, en dat vooral het stuk in  
De Groene Amsterdammer slecht was gevallen. In de zomer van 1936 schreef Richard 
Roland Holst aan Jany dat hij Engelman een ‘pedanten roomschen schoolmeester’ 
vond, die zijn brood op onbehoorlijke wijze verdiende omdat hij als criticus ‘agressief 
critisch’ was. In de brief komt duidelijk naar voren dat er binnen de glasschilderkunst 
van die tijd twee kampen bestonden. Die van Roland Holst met de criticus A.M. 
Hammacher als pleitbezorger en die van katholieke Limburgse kunstenaars als Joep 
Nicolas, Henri Jonas en Charles Eyck met Engelman als voortrekker. Engelman was 
volgens Roland Holst degene die de zogenaamde ‘bezieldheid’ van Nicolas en Eyck 
bewonderde en ‘ter markte’ droeg, maar die daarentegen de bedoelingen van zijn eigen 
werk niet had begrepen.91 
 Toonde Roland Holst zich tegenover zijn neef Jany nog tamelijk zelfbewust  
en leek het alsof hij boven de negatieve teneur van Engelmans kritieken stond, tegenover 
de historicus Johan Huizinga liet hij iets meer van zijn teleurstelling merken. Hij schreef 
hem over de zware inspanning die het tweede Domraam had gekost, en dat hij niet 
te klagen had over de hartelijke en waarderende reacties op het venster. Alleen ‘van 
katholieke zijde hadden ze alles gedaan om ’t te kleineeren of te negeeren, vooral 
de “dichter” Engelman die Joep Nicolas bedreigd achtte, haastte zich om er tegen te 
spuwen. Je kunt zeggen wat je wilt, maar zoiets strooit toch roet in ’t eten’.92 
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 Kennelijk ergerde Roland Holst zich aan het feit dat zijn neef bevriend was 
met Jan Engelman, en soms deed hij een poging om hun verstandhouding te verstoren. 
Zo waarschuwde hij Jany voor de eigenschappen van Engelman, die niet meer was 
dan ‘een partijman’, die kunst en kunstenaar misbruikte ‘om er een eigen bekendheid 
uit te kloppen’.93 Hij vond diens stukjes ‘schreeuwerig en lawaaiig, proesterig 
blafferig, zelfingenomen en knallerig’.94 Engelman was voor de aristocratische Roland 
Holst kennelijk te polemisch ingesteld. Hij maakte duidelijke keuzes en bracht zijn 
waardering en afkeuring fel en persoonlijk betrokken naar voren. Roland Holst 
daarentegen opteerde voor de mildheid van de minder polemische criticus: ‘Wat ik 
in Hammacher altijd zoo waardeer is ’t worstelen om dieper inzicht en milder wijder 
begrip. […] Hij is nooit aanmatigend nooit kwetsend, ’t is alles van een edele structuur 
en gezindheid’.95 
 De waarschuwingen van Roland Holst hebben overigens geen gevolgen gehad 
voor de vriendschap van Jany met Jan Engelman. Deze was daar tegen bestand en 
duurde voort tot in de jaren zestig, toen ze alsnog een meningsverschil kregen over 
Engelmans bejegening van Joep Nicolas. Henriette Roland Holst koos echter wel partij. 
Zij wilde niets met Engelman te maken hebben vanwege zijn ‘onbehoorlijk’ schrijven 
en ‘verscholen vijandigheid’ jegens haar man.96 
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 R.N. Roland Holst had trouwens ook weinig waardering voor de andere 
katholieke jongeren uit de kring van De Gemeenschap. Ze hadden volgens hem 
‘parvenu-achtige manieren’ en evenaarden ‘de naarste soort succes wellustelingen’.97 
Dat het met Engelman niet boterde kwam behalve door verschil in inzicht vermoedelijk 
ook door een mentaliteitsverschil. In weerwil van zijn socialistische idealen behoorde 
Roland Holst tot de gegoede kringen, en hij verwachtte van de criticus een beschaving 
en stijl waarover Engelman nu eenmaal niet beschikte. Verder was de controverse 
een gevolg van de discrepantie in hun kunstopvatting. Engelman wilde de beeldende 
kunst niet ondergeschikt maken aan architectuur, maar haar autonomie erkennen, ook 
wanneer het om muurschilderingen of glasvensters ging. Bovendien gaf Engelman 
zonder enig voorbehoud de voorkeur aan zinnelijk, spontaan en kleurig werk dat 
ook nog ruimtelijk was, terwijl Roland Holst voor het tegenovergestelde koos. 
De laatste hechtte bijvoorbeeld weinig waarde aan het ezelschilderij en maakte 
de kunst ondergeschikt aan de bouwkunst. ‘’t Geeft precies alles wat niet gewild 
is tegenwoordig’, zo schreef hij aan Jany over zijn eigen werk, ‘zinnelijkheid, 
spontaniteit, levendige kleur, overdrijving, niets van dit alles. ’t Is streng en sober,  
’t is een verlengstuk van de architectuur en geen verlengstuk van de vrije kunsten op 
de architectuur’.98 Roland Holst was zich dus bewust van het feit dat zijn opvattingen 
nogal puriteins en enigszins reactionair waren. Maar gelukkig kon zijn werk tegen een 
stootje: ‘het is soliede’ schreef hij, ‘en voorlopig krijgen ze ’t niet weg’.99

6.3   Verhouding tot de stromingen van het modernisme 

 Hoewel er onder katholieken nogal wat weerstand bestond tegen moderne 
kunststromingen als het surrealisme of de abstractie van De Stijl, en ook Engelman 
zijn bedenkingen had, bracht hij deze richtingen in de katholieke pers aan de orde.100 
De kunstenaars die hij waardeerde isoleerde hij meestal van de stroming waartoe ze 
behoorden. Het kwam er dan op neer dat hij over bepaalde vertegenwoordigers van 
een stijl vol respect schreef, maar tegelijkertijd zijn bezwaren uitte over de richting als 
geheel. Op deze manier kwam hij tegemoet aan vriend en vijand van de moderne kunst. 
 Engelman was zich niet alleen bewust van het feit dat hij kunstenaars uit 
een bepaald verband lichtte en binnen een andere context plaatste, hij vond het 
ook legitiem. Rekenen met stijlen en stromingen beschouwde hij namelijk als 
noodoplossingen om grip te krijgen op de kunst, als het hanteren van ‘ezelsbruggen’  
of ‘werkhypothesen’, die weinig of niets zeggen over de ‘intrinsieke waarde’ van  
een kunstenaar of een kunstwerk.101 Uitspraken over stijlen of stromingen golden  
niet automatisch voor de individuele kunstenaars. De criticus moest hen op hun  
eigen waarde schatten en binnen de stijlen het kaf van het koren scheiden. Zelf  
speurde hij onder kubisten, Stijl-kunstenaars, surrealisten of expressionisten naar  
de enkeling die wel deelde in de positieve, meestal zuiverende werking van een stijl, 
maar niet in de negatieve effecten daarvan. Onder de kubisten gold dat voor Picasso, 
binnen De Stijl maakte hij een uitzondering voor Bart van der Leck, terwijl Giorgio  
de Chirico en vooral Marc Chagall onder de surrealisten voor hem een bijzondere 
positie innamen. Ook verdienden enkele expressionisten waardering, hoewel de stijl als 
geheel niet deugde.
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6.3.1  Het kubisme: Picasso, Van Rees

 Engelman legde een nagenoeg exclusieve voorliefde aan de dag voor het 
realisme en had een ambivalente houding tegenover het kubisme. Hij zag de stroming 
enerzijds als een nuttige fase waarin de kunst werd gezuiverd van vormvervagende 
impressionistische en postimpressionistische tendensen. Anderzijds had hij bezwaren 
tegen de manier waarop nogal wat kunstenaars de stijl verder hadden uitgewerkt. Het 
kubisme had namelijk veel epigonisme in de hand gewerkt en de kunst opgezadeld met 
een ‘verbijsterende menigte van halve guitaren’. En daarbij was het niet gebleven, want 
de reactie op het kubisme door de zakelijkheid van de geometrische kunst was niet 
minder desastreus. Lijnrecht tegenover het romantisch realisme, waarin het kubisme 
in de optiek van Engelman op een persoonlijke en aangename manier was verwerkt, 
stond de zakelijkheid van de geometrische kunst.102 Schilders als Theo van Doesburg en 
Piet Mondriaan waren in het zuiveren van de vorm over de schreef gegaan. Engelman 
vond hun werk vlak en decoratief. De geometrie was niet in staat om hem te ontroeren, 
daarvoor was het te schematisch, te systematisch, te dogmatisch en te zeer de kunst van 
de intellectueel.103 
 Al stond hij zoals gezegd niet onverdeeld positief tegenover het kubisme, voor 
sommige schilders die in deze stijl hadden gewerkt toonde Engelman toch waardering, 
al was dat hoofdzakelijk omdat ze het kubisme bijtijds weer hadden afgezworen. 
Schilders als Picasso en Otto van Rees hadden aanvankelijk realistisch gewerkt, en 
waren na een kubistische periode opnieuw tot het realisme bekeerd. En juist met deze 
ontwikkeling namen ze Engelman voor zich in. Hij profileerde zich als hun pleitbezorger, 
zonder dat hij de modernistische stijl aanvaardde waarmee ze hun bekendheid in feite 
hadden verworven.
 Over Picasso schreef Engelman bijvoorbeeld dat hij ten onrechte werd ‘geplaagd’, 
nadat hij zich na een periode van kubistisch schilderen weer tot de klassieke vorm had 
bekeerd.104 Volgens Engelman had de schilder de natuurlijke vormen slechts in factoren 
ontbonden om zich vrij te maken van postimpressionisme en fauvisme. Hij had zijn 
kunst willen zuiveren door het experiment met de vorm, waarna hij weer klassiek ging 
schilderen. Daardoor was hij echter niet minder modern. Eerder was hij tot verstandig 
inzicht gekomen, want juist het feit dat Picasso naar de figuratie was teruggekeerd 
maakte hem voor Engelman tot een belangrijk schilder.
 Ook Otto van Rees had naar Engelmans mening de juiste ontwikkeling 
doorgemaakt. Aanvankelijk had hij zich aangesloten bij het luminisme, de Nederlandse 
variant van het pointillisme waarvan Engelman weinig moest hebben, maar toen hij 
vanaf 1905 voor langere perioden in Parijs verbleef, ging hij zich onder invloed van 
de kubisten beperken in zijn middelen. Hij versoberde de vorm, maakte deze hoekig 
en keerde zich af van het negentiende-eeuwse realisme. Daarna volgde voor Van Rees 
nog de episode van het dadaïstisch avontuur, toen hij tussen 1915 en 1917 in Zürich 
samenwerkte met Hans Arp. Uit deze tijd stammen zijn abstracte collages. 
 In zijn kritieken schonk Engelman weinig aandacht aan de kubistische 
en dadaïstische perioden van Van Rees, die hij slechts als therapeutische fasen 
beschouwde. Van Rees had er zijn voordeel mee gedaan, maar zijn grootste verdienste 
was toch dat hij verder was gegaan, en het proces van versobering en vervlakking 
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(zowel letterlijk als figuurlijk) tijdig weer had afgebroken. Zijn ná-kubistische periode 
daarentegen was er één van vooruitgang en ‘verrijking’. Van Rees stileerde zijn werk 
als gevolg van zijn moderne vormgevoel, maar het was een ‘levende styleering’.105 
Engelman zag ook overeenkomsten met kubisten als Albert Gleizes en Juan Gris, maar 
Van Rees vond hij beter omdat zijn werk helder was, maar toch iets ‘aangenaams’ 
kreeg. Het bleef ‘lucide’ en concreet genoeg, maar Van Rees toonde een ‘temperende 
neiging’ en ook zijn kleurgevoel onderscheidde hem van andere kubisten en maakte het 
werk prettig om naar te kijken. Engelman prefereerde de kunstenaar die ver ging in zijn 
vervorming of vereenvoudiging maar hierin niet doorschoot, zoals Van Rees nadat hij 
zich van de avant-garde had afgewend.
 Jan Engelman bracht de gunstige wending in de ontwikkeling van Van Rees 
in verband met het katholicisme. Om zijn koloriet te verwerven was Van Rees 
teruggegaan naar een ‘verloren traditie’. Hij had namelijk de ‘fijne gedempte en toch 
bloeiende coloratie’ ontwikkeld die herinnert aan de oude Italiaanse fresco’s, aan 
schilderkunst dus die was voortgekomen uit een katholieke gemeenschap. Met Otto van 
Rees waardeerde Engelman een kunstenaar die het modernisme had verwerkt, maar 
wiens werk tevens gerelateerd kon worden aan een oude cultuurperiode, waarin het 
katholieke geloof de gemeenschap had geïnspireerd tot het maken van kunst.
 De terugkeer van Picasso en Van Rees naar een verloren traditie werd door Jan 
Engelman niet als een teken van conservatisme opgevat maar juist als een proces van 
vooruitgang. Daarmee sloot Engelman aan bij een nieuwe trend. Hij nam namelijk 
hetzelfde standpunt in als de neo-classicisten, die het experiment met de vorm al  
weer als verouderd beschouwden en het juist gewaagd en vooruitstrevend vonden  
om de klassieke vormen van vroeger te gebruiken.106 Deze ontwikkeling voltrok zich 
in het begin van de jaren twintig behalve in de beeldende kunst ook in muziek en 
literatuur. Evenals Picasso keerde een avantgarde-componist als Strawinsky in zijn 
ballet Pulcinella terug naar klassieke vormen uit het begin van de achttiende eeuw.  
In Nederland was het met name de dichter Martinus Nijhoff die de vrije versvorm 
afwees en uitdrukkelijk koos voor de klassieke vorm.  

6.3.2  De Stijl: Bart van der Leck

 In het algemeen keurde Jan Engelman de geometrisch abstracte schilderkunst 
van De Stijl af.107 Hij noemde Mondriaan, Van Doesburg, Van der Leck en Vilmos 
Huszar de ‘vlakschilders’, omdat ze zich geheel overgaven aan ‘de aesthetiek van 
het vlak’. Van deze schilders beschouwde hij Van der Leck nog als het grootste 
talent, omdat deze ondanks zijn experiment met kleurvlakken ‘het vermogen tot een 
sterke plastiek’ bleef vertonen. Het meest ageerde Engelman tegen Van Doesburg 
en Mondriaan. Niet alleen gingen ze in de zuivering van hun beeldende middelen 
verder dan de anderen, ze deden in allerlei publicaties ook aan theorievorming, en van 
theoretiserende kunstenaars moest Engelman weinig hebben. Van Doesburg rekende 
hij dan ook af op zijn geschriften, die wel bewezen hoezeer men zich ‘theoretisch’ kan 
‘verarmen en verdwazen’.
 Engelman miste in de geometrische kunst van De Stijl vooral het menselijk 
aspect. Hij wilde in de kunst de mens van vlees en bloed herkennen, die weinig gemeen 
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had met de weloverwogen manier waarop een kunstenaar als Mondriaan zich in  
werk- en leefwijze manifesteerde. Engelman dreef dan ook behoorlijk de spot met 
Mondriaan, die ‘twee maanden nodig had om het cylindrisch theeservies, dat hij van 
Van Tongerloo cadeau kreeg, in te passen in zijn atelier-ruimte en die de blaadjes van 
een kunstbloem wit-kalkte om het onmogelijk-naturalistische groen uit zijn interieur 
te bannen’.108 Steriliteit en gebrek aan menselijkheid vormden de keerzijde van 
Mondriaans consequente houding, die door Engelman niet als een sterke eigenschap 
werd opgevat, maar als een teken van zwakte. De abstracte composities beschouwde  
hij als de ‘wanhoopsdaden’ van iemand die alles tot het einde had ‘sufgedacht’.109  
En zoals gewoonlijk legde Engelman een verband tussen de weinig soepele opstelling 
van Mondriaan en diens geboortegrond. De kunstenaar woonde al jaren in Parijs toen 
Engelman nog constateerde dat ‘de buitenlander Piet Mondriaan’ zich onderscheidde 
door de ‘Hollandsche koppigheid’ waarmee hij aan zijn ‘rechtlijnige vlakverdeelingen’ 
vasthield.
 Zoals gezegd prefereerde Engelman Bart van der Leck boven de andere Stijl-
kunstenaars, aangezien hij zich slechts een korte periode, van 1916 tot 1918, tot de 
volledig abstracte compositie had beperkt. Daarna had hij zijn motieven weer meer aan 
de zichtbare werkelijkheid ontleend, hetgeen hem met de leden van De Stijl de nodige 
conflicten opleverde. Met de opmerking dat ‘achter de vereenvoudiging… het plastisch 
talent’ van Van der Leck herkenbaar was, liet Engelman daarentegen doorschemeren 
dat hij hoopte op een verdere ontplooiing van diens realisme. In zijn kunstkritieken 
liep hij zelfs op deze ontwikkeling vooruit, door te voorspellen dat Van der Leck zich 
uiteindelijk nog duidelijker tot het realisme zou gaan bekeren. Dit gebeurde echter 
niet. Waren Theo van Doesburg en Piet Mondriaan in de ogen van Engelman van meet 
af aan al hopeloze gevallen, ook Bart van der Leck, die zich ‘aan de uiterste grens’ 
van de abstractie bevond, voldeed uiteindelijk niet aan de verwachtingen. In 1925 had 
Engelman nog voorspeld dat Van der Leck over het dode punt heen zou raken, maar vijf 
jaren later was dat in Engelmans optiek nog niet gebeurd.110 En dientengevolge werd 
zijn mening over de ‘meest talentvolle’ van de Stijl-schilders wat kritischer. 
 Toen Van der Leck in 1930 een tentoonstelling had bij Huinck en Scherjon 
te Amsterdam, gaf Engelman in een recensie blijk van zijn gemengde gevoelens. 
Enerzijds probeerde hij de kloof met de schilder te overbruggen door diens neiging tot 
abstractie zo metafysisch mogelijk te verklaren. Anderzijds stoorde hij zich aan het feit 
dat Van der Leck zich niet ontwikkelde zoals hij het graag had gezien en had voorspeld. 
Engelman kwam dan ook tot de slotsom dat Van der Leck uiteindelijk geen schilder 
naar zijn hart was. Daarvoor was zijn werkwijze te weinig spontaan, te vooropgezet, 
of zoals Engelman het zelf noemde: ‘te gepraeoccupeerd’. Van der Leck was ‘te 
boodschapperig’ en ‘te lauw’, zijn kijk op het leven was niet ‘dramatisch’ genoeg 
en voor al deze tekortkomingen zag Engelman de oplossing in een sterker realisme. 
Van der Leck zou de natuur ‘minder abstract’ en ‘meer tastbaar’ moeten gebruiken. 
Engelman constateerde wel dat de schilder van de ‘aanschouwde werkelijkheid’ 
uitging, maar die mocht wel wat beter zichtbaar blijven. Hij hoopte dus dat Van der 
Leck het voorbeeld van Picasso en Van Rees zou volgen. Maar zolang dat niet het 
geval was probeerde hij de al te rigide stilering metafysisch te verklaren als een vorm 
van ‘onthechting’, als een zoeken naar ‘het zielsornament’, een manier om het meest 
essentiële van een ‘menschelijk gevoel’ te suggereren (Bijlage 6.3.2).111
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 De Stijl bracht niet de kunst die hij voor de toekomst verwachtte en dat gold 
ook voor Van der Leck. Het waren de realisten van wie Engelman uiteindelijk de beste 
impulsen voor de moderne schilderkunst verwachtte. Maar Engelman kende aan Van 
der Leck toch een speciale positie toe. Want hoewel hij Mondriaan (‘consequente held 
en sublieme dandy’) en Van Doesburg (‘impresario van het Calvinisme’) regelmatig 
op de hak nam, hield hij voor Van der Leck serieuze belangstelling. In tegenstelling tot 
Van Doesburg en Mondriaan verviel Van der Leck niet in het extreme. In diens werk 
zag Engelman ‘een grote pijnlijke ernst’, en als kunstenaar moest hij dan ook ‘volledig 
ernstig worden genomen’.112 

6.3.3  Expressionisme: Permeke, Campendonk, Kandinsky

 Was De Stijl een overwegend Hollandse beweging en het kubisme vooral een 
Franse aangelegenheid, het expressionisme was een meer verspreid verschijnsel. 
Er waren weliswaar concentratiepunten in Duitsland (Die Brücke en Der Blaue 
Reiter) en in België (Het Vlaams expressionisme van de Tweede Latemse School), 
maar Engelman beschouwde het expressionisme als een overwegend internationale 
stroming, en daar had hij moeite mee. Hij wilde de kunst letterlijk kunnen plaatsen. 
Door het kubisme te koppelen aan de Latijnse helderheid en De Stijl aan de Hollandse 
koppigheid kreeg hij grip op het brede scala aan uitingen binnen de moderne kunst.  
Het expressionisme kon hij echter niet goed traceren. En daarmee miste hij een 
vertrouwd beoordelingscriterium. Of sterker nog: voor hem moest kunst van een 
regionale context vervuld zijn.
 De wens van Engelman om een stijl regionaal te kunnen duiden had te maken 
met zijn voorliefde voor kunst die in een gemeenschap wortelt. Het expressionisme 
voldeed daar niet aan. Het had zich volgens Engelman ontwikkeld tot een ‘plastisch 
en poëtisch esperanto’, een internationaal verstaanbare beeldtaal, die te kleine en te 
wisselende groepen met elkaar verbond, waardoor de kunst zich steeds verder van 
de massa isoleerde.113 In het algemeen toonde Engelman nog de meeste affiniteit met 
het Vlaamse expressionisme, zoals dat na de Eerste Wereldoorlog ontstond binnen de 
school van Sint-Martens-Latem. Kunstenaars als Constant Permeke, Gustaaf de Smet 
en Frits van den Berghe kon hij verbinden met de Vlaamse traditie en de katholieke 
gemeenschap van Vlaanderen.
 Engelman vond met name Constant Permeke van belang. Hij schetste Permeke 
als een hartstochtelijk en instinctief werkend natuurtalent, dat thuishoorde in de 
begenadigde categorie van schilder- en dichterdieren waar Vlaanderen er nu eenmaal 
meer van had dan Holland. Voor Permeke kon hij zijn meest geliefde superlatieven 
gebruiken. De Vlaming was een ‘groote hartstochtelijke’, een bezielde, rijpe sensitieve 
schilder, maar hij bleef met zijn expressie binnen de grenzen van het toelaatbare.  
Als expressionist bevond hij zich op het scherp van de snede. Zijn passie was groot 
maar ‘geen stroovuur’, en dat onderscheidde hem van sommige door Engelman niet 
nader genoemde Duitse expressionisten.114

 Een tentoonstelling van Permekes zeegezichten bij kunsthandel Buffa in 
Amsterdam bood Engelman de gelegenheid om dit werk bovendien af te zetten 
tegen andere stromingen in de moderne kunst waar hij bezwaren tegen had, zoals 
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het futurisme en surrealisme.115 De schilderijen van Permeke waren naar de mening 
van Engelman zo elementair dat ze een tegenwicht vormden voor de overwaardering 
van futuristen voor de technologie. ‘In iederen tak van het leven mengt men thans de 
techniek, de natuur wordt overal uitgedreven’, schreef Engelman. Permekes schilder-
kunst was daarentegen nog hecht verbonden met de natuur. Zijn ‘ruige kracht’ leek  
op de kracht van de natuur zelf en vormde een ‘beveiliging tegen hypercultuur’.  
Door Permeke boven de schilders te stellen die zich bedienden van ‘onzinnige 
tempi’ (lees: futuristen), van het ‘overbelichte realisme’ en ‘heel die gefotografeerde 
verheviging’ (surrealisten), kon hij diens ‘tellurische bezetenheid’, diens verknochtheid 
aan de grond, de aarde en de natuur sterk accentueren. Permeke had niets artificieels. 
Integendeel, Engelman vond hem een ‘elementair schilder’ en een ‘kerel met een 
geweldige vaart in zijn hand’. 
 Kwamen de Vlaamse expressionisten regelmatig in zijn essays naar voren, over 
de Duitse schreef Engelman slechts incidenteel en dan nog niet onverdeeld gunstig.  
De Duitse expressionisten stelden met hun heftige bewogenheid weliswaar het ‘pronkerig 
klassicisme’ en ‘sentimentele genrestuk’ binnen de Duitse kunst ter discussie, maar de 
wijze waarop dat gebeurde stond Engelman niet aan. De deformatie van de vormen 
was door sommige kunstenaars tot het ‘exces’ en het ‘ridicule’ doorgedreven. Er was 
in het werk te veel ‘aangrijpende tragiek’, ‘pessimisme’ en ‘protest’.116 Toen in 1927 
kunsthandel De Sirkel in Den Haag houtsneden en litho’s toonde van Erich Heckel, 
Karl Schmidt-Rottluff, Otto Mueller en Heinrich Campendonk, constateerde Engelman 
dan ook dat er niet veel te genieten viel. Hij maakte echter een uitzondering voor het 
werk van Campendonk. 
 ‘Het meest gaat onze liefde uit naar den nobelen werker Heinrich Campendonk’, 
schreef Engelman in De Nieuwe Eeuw. Er was in Campendonks werk ‘krachtig 
en spontaan leven’ en ‘zuiverheid van bezieling’, het was ‘de vrucht van een echt 
plastisch naturel’. Volgens Engelman vertoonde Campendonk overeenkomsten met de 
romantisch realisten en met de Vlaming Jozef Cantré. Hij was weliswaar expressionist, 
maar had ook de invloed van Cézanne verwerkt en daardoor was zijn koloriet en 
penseelvoering minder heftig en agressief dan van andere Duitse expressionisten.  
Het was dus opnieuw een randfiguur, een gematigde binnen een vernieuwende  
stroming waarvoor Engelman waardering had. 
 In de genoemde aflevering van De Nieuwe Eeuw schreef Engelman verder over 
Kandinsky, wiens werk hij had gezien op een tentoonstelling van De Onafhankelijken 
in het Stedelijk Museum te Amsterdam.117 Ook Kandinsky was in de optiek van 
Engelman een randfiguur en dat maakte hem interessant. Met zijn neiging tot 
abstractie bevond hij zich op de grens van het toelaatbare, maar in zijn werk ontbrak 
de systematiek, waardoor hij zich gunstig onderscheidde van bijvoorbeeld Mondriaan 
en Van Doesburg. Kandinsky’s schilderkunst was geen ‘vlakke decoratie’, maar de 
openbaring van een ‘innerlijke bewogenheid’. Zijn abstractie werd door Engelman dus 
geïnterpreteerd als een uiting van gevoel, als blijk van geestelijk leven. Kandinsky’s 
opstelling tegenover de zichtbare werkelijkheid was beter dan die van De Stijl-
kunstenaars, al was het verschil maar klein. Ook Kandinsky ging ‘gevaarlijk dicht’ de 
kant uit van de voorstellingsloze kunst en behoorde in de ordening van Jan Engelman 
tot de categorie van de ‘zuivering’, omdat wij ‘nu reeds voelen, dat wij verder moeten’. 
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Met uitzondering van Heinrich Campendonk bracht Duitsland in de optiek van 
Engelman overgangskunst voort. Het was moderne kunst die veel te expressief was of, 
zoals in het geval van Kandinsky, het voorstellingsloze te dicht naderde.

6.3.4  Surrealisme: De Chirico, Chagall

 Ook op het surrealisme was naar de smaak van Jan Engelman het nodige aan 
te merken. Hij waardeerde de antirationele attitude van de surrealisten, maar vond 
hun product vaak grof, en met dit bezwaar stond hij onder de katholieken niet alleen. 
Sommige katholieke schrijvers beschouwden het surrealisme zelfs als een gevaar voor 
de christelijke samenleving en cultuur.
 Gerard Bruning bijvoorbeeld publiceerde in De Gemeenschap (1926) een 
serie artikelen onder de titel ‘Van André Gide tot André Breton’. Hij schetste in vijf 
essays de ontwikkeling zoals die door het dadaïsme was ingezet en uiteindelijk had 
geleid tot het surrealisme, met André Breton als leidende figuur. Bruning vond de 
ontwikkeling noodlottig. Hij beschouwde dada als een opstandige daad jegens de 
intelligentsia, waarbij verstand en wil nog actief gespannen bleven, maar hij zag 
deze functies bij het surrealisme verslappen. De surrealist zocht een verzoening van 
verbeelding (droomwereld) en werkelijkheid, door Bruning verwoord als een streven 
naar het ‘illogische van het opium-visioen, de hersenschimmige werkelijkheid van het 
droomgezicht’.118 Bruning prefereerde de wakende toestand boven de surrealistische  
droom. De surrealist wilde volgens hem niet leven, was ‘lauw en klam in zijn begeerten,
vormeloos in zijn idealen, vegeteerend in zijn levensconceptie’. Voor de surrealist  
bleef slechts seksualiteit en instinctief leven over. Dada bezat nog een ‘zekere allure’,
het surrealisme bezat niets meer dan ‘modder’.119 Ook Albert Kuyle schreef in 
De Gemeenschap harde woorden over de surrealisten. Hij noemde hen ‘de vooruit-
geschoven posten van een anti-christelijk ras’, ze waren gevaarlijk, pleegden bedrog  
en hun kunst was een uiting van moreel en artistiek verval.120

 Binnen deze katholieke kring, die tamelijk vijandig tegenover het surrealisme 
stond, nam Engelman een genuanceerder standpunt in. Hij had ook zijn bedenkingen, 
maar signaleerde in het surrealistisch gedachtegoed tevens aspecten die hem 
aanspraken, zoals de aversie tegen het intellectualisme in de kunst. Zowel bij Engelman 
als bij de surrealist stonden verbeelding en het irrationele hoog in het vaandel.121 
 Net als bij andere moderne stromingen zocht Engelman ook onder de surrealisten 
naar acceptabele exponenten. Hij signaleerde twee kunstenaars die met hun werk 
een aanzet hadden gegeven tot het surrealisme, maar uiteindelijk randfiguren waren 
gebleven. Zo had Giorgio de Chirico invloed gehad op de surrealisten en deel genomen 
aan de eerste surrealistische tentoonstelling in Parijs (1924), maar vervolgens had hij 
zich van het surrealisme afgekeerd. Ook Marc Chagall was door de surrealisten als 
een geestverwant en wegbereider beschouwd, maar had zich uiteindelijk niet bij hen 
aangesloten. Toen Engelman in oktober 1926 in De Gemeenschap de kunst van De 
Chirico en Chagall besprak, leek het of hij de mening van Gerard Bruning, die kort 
daarvoor was overleden, wilde nuanceren. Bruning had alle surrealisten over één kam 
geschoren en dat vond Engelman niet terecht. Het surrealisme had veel inferieurs 
voortgebracht en veel werk kon ook beschouwd worden als een ‘symptoom van
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intellectueele verrotting’, maar de schilderkunst van Giorgio de Chirico wilde 
Engelman hiervan uitzonderen (Bijlage 6.3.4).122

 Voor zijn opvatting over De Chirico had Engelman nauwelijks argumenten. 
Zijn gunstig oordeel stond eigenlijk haaks op wat hem normaal gesproken aantrok in 
de beeldende kunst, want sentiment, ontroering en bezieling ontbraken in het werk 
van De Chirico. Engelman noteerde dat zijn composities soms een ‘goed evenwicht’ 
vertoonden en dat er ‘plastische waarde’ was, maar de overige opmerkingen aan het 
adres van De Chirico waren ronduit negatief. Het perspectief in zijn werk was te 
scherp, deed ‘pijn aan de ogen’. De lineatuur was onverbiddelijk. De stilte in het werk 
was er een van ‘opperste onverschilligheid’ en zonder ‘sensatie’. De menselijke figuren 
waren ‘afschuwelijke ledepoppen’. Het werk toonde ‘geen enkel sentiment’, alleen 
‘morbide stoïcisme’, ‘schrikkelijke kilte’ en ‘onaandoenlijkheid’. Engelman vond het 
‘lugubere kunstwerken’ waarvoor hem ‘de benauwenis beklemmend in de keel’ klom. 
Een ‘voorwaarde’ voor waardering was, zoals Engelman ook zelf aangaf, nauwelijks 
aanwezig. Desalniettemin vond hij De Chirico vanwege de ‘plastische waarde’ van 
diens werken een goed kunstenaar.
 Zijn affiniteit met de schilderkunst van Marc Chagall kon Engelman 
goed onderbouwen.123 Chagalls wereld viel weliswaar niet samen met de gewone 
werkelijkheid en redelijkheid, maar dat gold volgens Engelman voor alle kunst. Het 
noodzakelijk verband met de visuele realiteit kon dus wel wat opgerekt worden als het 
maar bleef bestaan. Naar aanleiding van de droombeelden van Chagall wees Engelman 
op het feit dat ook dromen niet uit ongeziene vormen en kleuren bestaan, maar ergens 
verband houden met de ervaring van het bewustzijn. Door de betrekking van de droom 
op de werkelijkheid te accentueren presenteerde hij het werk van Chagall juist als een 
tegenpool van het surréalisme Want terwijl de surrealisten zochten naar wat onvindbaar 
was en daarvoor de werkelijkheid wilden ontvluchten, beschouwde hij Chagalls 
verbeelde dromen als ‘werkelijkheidsromantiek’. 
 Dat Engelman gaarne bereid was om de droomwereld van Chagall tot realiteit 
te verheffen, kwam vermoedelijk doordat hij het een gelukkige werkelijkheid vond. 
In de dromen van Chagall begon de wereld ‘te bloeien’. Hij toverde een soort paradijs 
op aarde. Zijn beelden waren vertrouwelijk als de plaatjes van een ‘ouderwetsche 
tooverlantaarn’ en kwamen niet voort uit intellectuele processen. Chagall schilderde 
spontane uitingen en zijn ‘kinderlijke ontvankelijkheid’ en ‘onbevangenheid’ waren 
onmiskenbaar. Anders dan bij het doorsnee surrealistisch product was hier geen sprake 
van ‘intellectueele verrotting’, maar van ‘oorspronkelijke gezondheid’.
 Gaf Engelman in 1926, dus vlak na de publicatie van Brunings sombere visie op 
het surrealisme, al een meer genuanceerd beeld door een paar schilders van de stroming 
af te zonderen, in 1935 publiceerde hij in De Gemeenschap een lezing, waarin hij 
expliciet afstand nam van hetgeen Bruning had geschreven (Bijlage 6.3.4).124 Engelman 
had de tekst eerder uitgesproken voor de vertoning van een aantal surrealistische films 
bij de Utrechtsche Filmliga, en het zal duidelijk zijn dat men hier geen uitgesproken 
rooms oordeel verwachtte. Engelman distantieerde zich dan ook van het katholieke 
standpunt van Gerard Bruning en signaleerde dat de laatste de surrealisten met een 
‘gebrek aan geestelijk schattingsvermogen’ had beoordeeld. Ook hadden Bruning en 
andere katholieken te weinig gelet op de ontwikkelingskansen van de surrealisten: 
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‘André Gide b.v. was met Brunings beschouwing veel minder afgedaan dan 
Katholieken hebben gemeend’. 
 Engelman stelde zich ten aanzien van de surrealisten dus aanmerkelijk positiever 
op dan zijn geloofsgenoten. Hij waardeerde hun ‘critiek op de burgermaatschappij’ 
die zeer gerechtvaardigd was.125 En waardering verdiende ook hun streven om te 
ontkomen aan het rationalistische karakter van de beschaving. In hun spontaniteit en 
het antirationele zag Engelman verwantschap met de vervoering van de katholieke 
mystiek. Hij beschouwde de surrealisten als ‘moderne romantici’, vergeleek het 
surrealisme vanwege het irrationele karakter met de ‘leeken-mystiek’, en katholiseerde 
dus de surrealistische kunst. Wel miste hij zowel in het geestelijke als lichamelijke 
enige ‘ascese’. Veel surrealisten gingen te ver wanneer ze te koop liepen met hun 
seksuele begeerten en dingen maakten waarvan zelfs een matroos zou blozen. Het leek 
Engelman zowel vanuit moreel als artistiek oogpunt noodzakelijk om de uitingen beter 
onder toezicht van wil en rede te stellen. ‘Ascese’ diende van iedere kunstuiting een 
bestanddeel te zijn. Dat de surrealisten zich wilden bevrijden van esthetische en morele 
preoccupaties vond hij uitstekend, maar het moest zoals gezegd gepaard gaan met enige 
terughoudendheid.126 Een zeker ‘intellectueel overleg’, een controlerende rol van de wil 
en het verstand kon ook in Engelmans optiek niet helemaal gemist worden.

 Uit de gegeven voorbeelden mag blijken dat Jan Engelman de uitingen van 
moderne kunst niet zonder meer afwees, maar zeker niet als een eindbestemming 
zag. De meeste stromingen van het modernisme beschouwde hij als zuiverende 
overgangsvormen tussen de negentiende-eeuwse naturalistische schilderwijze en de 
kunst waarvoor hij opteerde: een afgeleide of afgezwakte variant van een moderne  
stijl, en in ieder geval schilderkunst die in weerwil van vervorming en vereenvoudiging 
toch plastisch en realistisch bleef. Het surrealisme waardeerde hij alleen in de kuise 
variant (Chagall), het expressionisme indien het gecontroleerd werd (Campendonck en  
de Vlamingen), en kubistisch werk wanneer de deformatie niet te ver was doorgedreven 
(Cantré en Van Rees bijvoorbeeld). Engelman verdedigde met enige regelmaat ook de 
abstraherende kunst, maar stelde daaraan zijn eigen criteria. Het schilderij moest op 
te vatten zijn als een uiting van ‘innerlijke bewogenheid’, en dat kon alleen wanneer 
er geen systeem of schema aan te pas kwam en het niet dogmatisch was opgezet. 
Engelmans voorliefde ging uit naar kunstenaars die weliswaar ver gingen in hun 
vervorming of vereenvoudiging, maar die hierin niet doorschoten. Dus koos hij voor 
kunstenaars die de avant-garde weer hadden verlaten. Schilders als Picasso, Van 
Rees, Van der Leck of Chagall, deden een stap terug in het proces van deformeren, 
abstraheren en vervreemden, en werkten juist daardoor aan de vooruitgang van de 
kunst. In de visie van Jan Engelman was de moderne kunst, opgevat als de neiging tot 
nonfiguratief werken, eigenlijk al weer verouderd.
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