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Het Utrechtse Genootschap Kunstliefde viert in 2007 zijn 200-jarig 

jubileum met tentoonstellingen en enkele publicaties. Daarmee krijgt 

de geschiedschrijving van een van de oudste kunstenaarsverenigingen 
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Haag. Daarvoor werkte hij o.a. bij de Letterenbiblio

theek van de Universiteit Utrecht en in het Centraal 

Museum. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en 

studeerde af op een onderzoek naar de Utrechtse kunst

wereld in de periode 1920-1940. Hij publiceerde onder 

meer over Jan Engelman, Alain Teister, Wouter Kotte, 

Genootschap Kunstliefde, modernisme in Rotterdam en 

over film en hedendaagse beeldende kunst. Momen
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terechte impuls. Een van de 

interessante perioden in de 

geschiedenis van Kunstliefde is de 

tijd na de Tweede Wereldoorlog. 

Na de stagnatie kwam het vereni

gingsleven weer op gang; er was 

optimisme over de toekomst. In 

deze jaren was Jan Engelman nauw 

betrokken bij de kunstenaarsver

eniging. Hij was van 1951 tot 

1959 voorzitter en gedurende maar 

liefst 24 jaar, van 1938 tot 1962, lid en een tijdlang voorzitter van de 

tentoonstellingscommissie. 
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Inleiding 

Jan Engelman (1900-1972) wordt tegenwoordig vooral herinnerd als de auteur van enkele 

gedichten zoals 'Vera Janacopoulos' (Ambrosia, wat vloeit mij aan [...]) en 'En Rade'. Ge

dichten die eens spraakmakend waren en inmiddels in de canon van de Nederlandse lite

ratuur zijn opgenomen. Hoe belangrijk ook, we zouden Engelman onrecht aandoen wan

neer we de aandacht beperken tot deze gedichten, of zelfs tot zijn gehele dichterlijke 

oeuvre. Engelman was behalve dichter- in willekeurige volgorde -auteur van beschou

wingen en kritieken over literatuur, beeldende kunst, architectuur en muziek, toneel

schrijver, vertaler, schrijver van reisverslagen, hoogleraar.gelegenheidsspreker, maker van 

tijdschriften, bestuurder.ja zelfs actievoerder.! 

Zijn meest invloedrijke bijdragen aan de Nederlandse cultuur kwamen in de jaren twintig 

en dertig tot stand. In deze periode publiceerde hij zijn belangrijkste gedichten en lite

raire kritieken. In 1924 richtte hij samen met de schrijver Albert Kuyle (pseudoniem van 

Louis Kuitenbrouwer) en de architect Willem Maas het tijdschrift De Gemeenschap op. 

Hoewel de ondertitel Maandschrift voor Katholieke Reconstructie anders doet vermoeden, 

was De Gemeenschap in de eerste jaren nadrukkelijk een avant-gardistisch tijdschrift. De 

nummers laten een spannende mix zien van verschillende kunstdisciplines: poëzie, proza, 

beeldende kunst, architectuur,film, maar ook werd geschreven over politiek, vaak in pole

mische vorm. Het tijdschrift lag regelmatig overhoop met de katholieke autoriteiten en 

zette ook binnen de kunst- en literaire wereld de zaken vaak op scherp. Tot de vaste me

dewerkers behoorden, behalve de oprichters, schrijvers zoals Albert Helman, Hendrik 

Marsman en Anton van Duinkerken, de architecten Sybold van Ravesteyn en Gerrit Riet

veld en beeldend kunstenaars als Jozef Cantré, Hendrik Wiegersma en Otto van Rees. ' 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog profileer

de Engelman zich vooral als kunstcriticus en als be

stuurder in de culturele wereld.Tussen 1932 en 1966 

recenseerde hij met grote regelmaat tentoonstellin

gen en vanaf 1953 ook literatuur in dagblad De Tijd. > 

In 1950 stelde hij de Nederlandse inzending van de 

Biënnale in Venetië samen. " Van 1953 tot 1962 was 

hij hoogleraar nieuwere kunstgeschiedenis en es

thetica aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. 

In Utrecht was hij lid van de directie van het Provin

ciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Weten

schappen, lid van de gemeentelijke Adviescommis

sie Beeldende Kunsten en van 1951-1959 voorzitter 

van het Genootschap Kunstliefde. 

Jan Engelman, eindjaren vijftig. Collectie Letterkundig Museum, 
Den Haag. 
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Oud-Utrecht 

Voor de Kunst en Kunstliefde 

Toen Engelman in 1951 gekozen werd als voorzitter van Kunstliefde, was hij al geen onbe

kende meer in het genootschap.5 Sinds 1938 had hij zitting in de commissie die de ten

toonstellingen samenstelde en organiseerde. Deze tentoonstellingscommissie was een 

van de resultaten van de fusie die Kunstliefde in 1938 was aangegaan met de concurre

rende vereniging Voor de Kunst. 

Voor de Kunst was in 1895 opgericht om in Utrecht moderne kunst te laten zien, iets wat 

van het conservatieve Kunstliefde niet verwacht kon worden. Met exposities van kunste

naars als Vincent van Gogh, Jan Toorop, Wassily Kandinsky en Charley Toorop trok Voor de 

Kunst ook landelijk regelmatig de aandacht. Voor de Kunst was een vereniging van uit

sluitend kunstliefhebbers; Kunstliefde kende twee soorten leden, kunstenaars en kunst-

lievenden, maar opereerde allereerst in dienst van de belangen van kunstenaars. De be

langrijkste tentoonstellingen bij Kunstliefde waren de ledententoonstellingen. 

Als gevolg van financiële moeilijkheden - de inkomsten van Voor de Kunst bestonden 

uitsluitend uit contributies van de leden en een percentage van de opbrengst van ver

kochte kunstwerken -was een onafhankelijk voortbestaan in de jaren dertig niet meer 

mogelijk. In 1938 werd daarom tot een fusie met Kunstliefde besloten. Voor Kunstliefde 

kwam de fusie als geroepen. Het genootschap krabbelde in deze jaren onder een nieuw 

bestuur en een verjongd ledenbestand langzaam overeind, na een lange periode waarin 

het verenigingsleven vrijwel tot stilstand was gekomen.6 

De fusie leverde Kunstliefde enkele honderden nieuwe leden op, het gebouw Nobelstraat 

12 dat geschikt was voor tentoonstellingen en een deskundige organisatie om die ten

toonstellingen te organiseren. De naam Voor de Kunst verdween. Afgesproken werd dat 

het laatstzittende bestuur van Voor de Kunst de nieuwe commissie voor tentoonstellin

gen zou formeren. Deze commissie, die autonoom opereerde en inhoudelijk geen verant

woording hoefde af te leggen aan het algemeen bestuur, bestond uit zeven personen, 

onder wie twee kunstenaars uit de gelederen van Kunstliefde. Het was de bedoeling het 

tentoonstellingsbeleid van Voor de Kunst voort te zetten.Tweemaal per jaar wasde ruim

te bestemd voor een door de kunstenaarsleden zelf georganiseerde ledententoonstel

ling. 

In de oorlogsjaren stagneerden de activiteiten geleidelijk. De traditionele tekenavonden 

en de excursies werden stopgezet. Omdat Kunstliefde zich niet had aangesloten bij de 

Nederlandsche Kultuurkamer, waren artistieke activiteiten praktisch onmogelijk gewor

den. Niettemin slaagde het genootschap erin tot in 1944 tentoonstellingen te organise

ren. Na de oorlog kwam het verenigingsleven weer snel op gang. De tekenavonden wer

den hervat, evenals de tekencursus voor amateurs, onder leiding van Willem van Leusden. 

Een belangrijk besluit was het openstellen van het lidmaatschap voor kunstenaars uit 

andere disciplines dan alleen schilders en tekenaars. De naam werd dan ook gewijzigd 

van'Schilder- enTekenkundig Genootschap Kunstliefde'in'Genootschap Kunstliefde'. 

De mogelijkheden die de fusie met Voor de Kunst bood, werden nu pas echt merkbaar: 
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Kunstliefde profileerde zich meeren meer als plek in Utrecht waar tentoonstellingen van 

moderne kunst werden gehouden. Daar was ook wel behoefte aan. Utrecht had in deze 

jaren niet veel te bieden. Het Centraal Museum concentreerde zich op tentoonstellingen 

van oude(re) kunst, waarvan een enkele, zoals Caravaggio en de Nederlanden (1952), inter

nationaal veel aandacht trok. Jaarlijks werden gemiddeld drie tentoonstellingen gewijd 

aan veelal buitenlandse moderne kunst. Het waarom van exposities over moderne kunst 

uit Canada (1958), Zuid-Afrika (1958) of Brazilië (i960) was niet altijd duidelijk. Ze waren 

in ieder geval niet het product van een samenhangend en duidelijk beredeneerd beleid. 

Eigentijdse Nederlandse kunst werd zelden getoond, en dat gold helemaal voor eigen

tijdse kunst van Utrechtse kunstenaars. De enige tentoonstelling die vermelding ver

dient, is Utrechtse grafici uit i960. Wel kreeg de verzameling moderne kunst van het mu

seum in 1952 een eigen plek in het Fentener van Vlissingenhuis aan de Maliebaan. 

Ook elders in Utrecht was weinig contemporaine kunst te zien. De Utrechtse Kring orga

niseerde vanaf 1950 in de Brigittenstraat behalve concerten en lezingen ook tentoonstel

lingen, die over het algemeen goed werden ontvangen, maar slechts weinig publiek trok

ken. Kunsthandels en galeries (De Reiger, Jas) zouden pas vanaf begin jaren zestig hun 

deuren openen in Utrecht. 

Engelmans invloed op de tentoonstellingen 

Door het ontbreken van documenten is moeilijk vast te stellen hoe groot de invloed van 

Engelman was bij de keuze van de tentoonstellingen van Voor de Kunst. Hij was vanaf het 

begin van dejaren dertig lid van de verenigingen nam zitting in het bestuur. Na de spraak

makende tentoonstellingen waarvan eerder sprake was, volgde Voor de Kunst ook in de 

jaren dertig nauwlettend de ontwikkelingen in de (Nederlandse) beeldende kunst. Be

halve een enkele tentoonstelling waarin ruimte was voor abstracte kunst, betrof het me

rendeel eigentijdse figuratieve kunst, aangevuld met kunstnijverheid, buitenlandse kunst 

en een enkele klassieker. Bij uitzondering kwamen Utrechtse kunstenaars aan bod.8 

Regelmatig exposeerden kunstenaars voor wie En

gelman een bijzondere voorkeur had en met wie hij 

vaak ook een vriendschappelijke band onderhield. 

Zo werden tussen 1931 en 1938 tentoonstellingen 

georganiseerd van Pyke Koch, Carel Willink en Kor 

Postma, twee maal van zijn vriend Hendrik Wie-

gersma,van de Limburgers Henri Jonas, Charles Eyck 

en Joep en Suzanne Nicolas, van Moissy Kogan en 

Charles Roelofsz. ' 

De eerste tentoonstellingen bij Kunstliefde na de 

Jan Engelman in Genootschap Kunstliefde, ca. igóo. Foto Hans 

Roest. Collectie Letterkundig Museum, Den Haag. 
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Omslag tentoonstellingscatalogus Oskar Kokoschka, 

Genootschap Kunstliefde igjg. HUA, Archief Kunst

liefde. 

fusie met Voor de Kunst waren een voort

zetting van het bestaande beleid. Geopend 

werd in 1938 met werk van Kees van Don

gen. Hierna volgden tentoonstellingen van 

onder meer Franse en Italiaanse kunste

naars (Georges Braque, Pablo Picasso, Gino 

Severini, Giorgio de Chirico en anderen), 

Otto van Rees en Constant Permeke. In 1939 

organiseerde Kunstliefde de eerste soloten

toonstelling in Nederland van de in Duits

land inmiddels entartet verklaarde kunste

naar Oskar Kokoschka.10 In de oorlogsjaren 

moesten de keuzes aangepast worden. Zo was het nauwelijks mogelijk buitenlandse 

kunstenaars te laten zien. De tentoonstellingscommissie bestond in deze jaren nog maar 

uit Engelman en Willem Jongejan. " 

In de jaren na de oorlog werden tussen de vijf en tien tentoonstellingen per jaar georga

niseerd, waarvan steeds twee ledententoonstellingen, die buiten verantwoordelijkheid 

van de tentoonstellingscommissie werden samengesteld. Van de leden werd hiernaast 

regelmatig werk opgenomen in groepstentoonstellingen.1' Eind 1947 werd het 140-jarig 

bestaan gevierd met een groepstentoonstelling in het Centraal Museum, met kunstwer

ken uit de laatste tien jaar. De kranten besteedden ruim aandacht aan de expositie en 

schreven over het algemeen heel positief over de kwaliteit." Begin 1950 bood Kunstliefde 

ruimte voor een goed bezochte reizende tentoonstelling van schilderijen en tekeningen 

van prinses Wilhelmina. Het jaarverslag over 1950 meldde de grote publieke belangstel

ling uiteraard met genoegen, maar constateerde direct dat het met de normale publieke 

belangstelling voor de tentoonstellingen helaas tegenviel: 'Het is jammer dat men de 

gezichten die men in de Nobelstraat ontmoet bij zulke bijzondere gelegenheden, later zo 

weinig terugziet als er tentoonstellingen worden gehouden die door hare artistieke be

tekenis ook alleszins de aandacht verdienen!'.I4 

Wanneer Engelman in de jaren 1951 tot 1959 zijn lidmaatschap van de tentoonstellings

commissie combineert met het voorzitterschap van het genootschap, is zijn invloed op 

het reilen en zeilen van Kunstliefde en op de samenstelling van het tentoonstellingen

programma groot. Helaas bevat het archief van het Genootschap Kunstliefde geen notu

len van vergaderingen van de tentoonstellingscommissie, zodat de mate waarin en de 

wijze waarop Engelman zijn invloed op de exposities deed gelden moeilijk precies is na te 

gaan. Dat zijn invloed niet onomstreden was, blijkt uit documenten naar aanleiding van 

enkele conflicten en uit getuigenissen van leden, waarover later meer. 
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Modern maar niet té 

De vele tientallen tentoonstellingen die de tentoonstellingscommissie tussen 1938 en 

1962 samenstelde, waren gevarieerd en gematigd van karakter. Hoewel sommige leden 

klaagden over te extravagante kunst, waren tentoonstellingen van écht actuele kunst 

vrijwel afwezig. In het jaarverslag over 1948 wordt als volgt gereageerd op de kritiek:'Zij 

[de tentoonstellingscommissie] tracht een "doorsnede" te geven van het hedendaagse 

kunstleven en is er niet aansprakelijk voor als dit er niet meer uitziet als in de tijd der 

Haagse School. Maar daarmede is niets ten nadele van de Haagse School gezegd... Wie 

onbevooroordeeld toeziet, zal erkennen, dat de Commissie streeft naar veel afwisseling 

en dat de zin voor actualiteit de kennis van het ware en degelijke niet in de weg staat. In 

de stad Utrecht kan men alleen in de zalen in de Nobelstraat geregeld in contact treden 

met de hedendaagse uitingen van beeldende kunst.' '5 

Bij een van de eerste tentoonstellingen die Engelman als voorzitter opende, was sprake 

van een verbreding van het tentoonstellingsbeleid. Tot dan toe ging de aandacht vooral 

naar actuele en moderne kunst, in de toekomst moest ook sprake zijn van meer'belegen' 

kunst, 'omdat het ten slotte toch de kunst van blijvende waarde is, die het karakter van 

een cultuur mede bepaalt'. 16 Hier spreekt duidelijk Engelman met zijn voorkeur voor 

doorleefde, gematigd moderne kunst. 

Opvallende tentoonstellingen van actuele kunst waren de presentatie op een zwart ge

schilderde muur van Pyke Kochs portret van zijn vrouw in 1940 r , de jonge, nog nét niet 

abstract schilderende expressionisten Cer Lataster en Pieter Defesche (1947), de Parijse 

Nederlanders Frits Klein, Nie Warb en anderen (1948), de realisten van de Groep Wijnberg 

(1948), Rudi Bierman (1956) en Pierre van Soest en Jan Sierhuis (i960). Terwijl de infor

mele schilderkunst al erg beperkt getoond werd, waren de schilders van Cobra en geheel 

abstract werkende kunstenaars helemaal afwezig. Ook de Nul-beweging heeft in deze 

jaren geen onthaal gevonden bij Kunstliefde. Dit is opmerkelijk, omdat de abstracte kunst 

in de jaren na de Tweede Wereldoorlog als een uiting werd gezien van letterlijkeen men

tale bevrijding na de bezetting en daarom duidelijk de voorkeur genoot van het kunst 

establishment. Figuratieve kunst 

daarentegen herinnerde teveel aan 

de realistische kunst van het nazi

regime. '8 

De lijst tentoonstellingen laat ove

rigens ook geen overwicht zien van 

kunstenaars voor wie Engelman 

een voorkeur had. Weliswaar tref

fen we kunstenaars aan als Con

stant Permeke (1939), Matthieu 

Tentoonstellingszaal Nobelstraat 12a, leden
tentoonstelling, ca. 1950. Foto HUA, Utrecht. 
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Oud-Utrecht 

Wiegman (1940), Koch (1940), Wijnberg (1943, 1948 en 1960) en Hendrik Wiegersma 

(1948), maar bevriende kunstenaars die in de jaren dertig bij Voorde Kunst nog volop aan 

bod kwamen zoals Jonas, Kogan, Nicolas of Roelofsz ontbreken geheel; Eyck exposeert 

eenmaal in een groepstentoonstelling in 1958. 

De conclusie moet zijn dat onder Engelmans leiding uitgesproken uitingen van moderne 

kunst in de zalen van Kunstliefde zijn vermeden. Figuratie had duidelijk de voorkeur bo

ven abstractie. Dat betekent niet dat Engelman zijn persoonlijke voorkeuren naar voren 

heeft geschoven. Gematigdheid lijkt te overheersen, terwijl er, naast de halfjaarlijkse le

dententoonstellingen, regelmatig ruimte was voor tentoonstellingen van leden. 

Engelman als voorzitter 

In de jaren dat Engelman voorzitter was, maakte Kunstliefde een sterke ontwikkeling 

door. In december 1954 toonde de voorzitter zich nog ontevreden over de inzet van het 

grootste deel van de leden, dat zich onder andere uitte in de lage deelname aan de teken-

avonden. Eind 1956 was hier aanzienlijke verbetering in gekomen, en in mei 1958 consta

teerde Engelman dat Kunstliefde zich in een steeds grotere publiciteit mocht verheugen. 

Er was een groot aantal kandidaat-leden, waaronder veel jongeren. Ook het aantal kunst-

lievende leden bleef een stijgende lijn vertonen. In 1959 bekritiseerde Engelman het be

perkte animo van de werkende leden om de tentoonstellingen en de tekenavonden te 

bezoeken, maar constateerde dat ook het publiek te weinig belangstelling toonde voor 

de exposities.''' 

Niettemin was het tentoonstellingsprogramma, hoewel landelijk gezien niet erg vooruit-

Tekencursus Genootschap Kunstliefde, ca. 7956. V.l.n.r.: Anne van den Bos, Pieter Vijlbrief, Cerard de Voogd, An-

net Haring, Henk Hester, Jan Rodrigo, Piet Vermeulen, lop Coldenbeld; staand: Fedde Weidema en Henk Steur. 

Foto HUA, Utrecht. 
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strevend, van grote waarde voor het kunstklimaat in de stad. Bovendien functioneerde 

het als een context en een spiegel voor de artistieke uitingen van de kunstenaarsleden. 

Dat de Utrechtse kunstenaars - en kunstlievenden - zich door de tentoonstellingen en 

activiteiten positief aangesproken voelden, blijkt uit de sterke stijging van het ledenbe

stand: het aantal kunstenaarsleden verdubbelde bijna van ongeveer 60 in 1952 tot 108 in 

i960; het aantal kunstlievende leden groeide van ongeveer 350 in 1954 naar meer dan 

400 in 1960. Na het vertrek van Engelman uit de tentoonstellingscommissie in 1962 daal

den de aantallen direct weer aanzienlijk. In 1965 telde het genootschap nog maar 83 wer

kende en 269 kunstlievende leden.2" 

De positievan Kunstliefde als belangrijke speler in het culturele veld in de stad, als'scha

kel tussen de kunstenaars ende Utrecht[se] gemeenschap'2I, vertaalde zich eind 1953 in 

de toekenning van een jaarlijkse subsidie door de gemeente van 3000 gulden, op grond 

van 'het verdienstelijke werk dat het genootschap verrichtte voor haar leden en voor de 

culturele ontwikkeling van de stad'.22 Deze gemeentelijke subsidie, de eerste sinds 1877, 

betekende eindelijk erkenning voor de inspanningen van Kunstliefde. 

Het jaar 1953 was om nog een andere reden belangrijk voor Kunstliefde en voor de kun

stenaars en kunstliefhebbers in de stad. In dat jaar werd voor de eerste maal de Utrechtse 

kunstmanifestatie georganiseerd. Dit initiatief van de Stichting Stadsontspanning had 

als doel de Utrechtse kunstenaars meer bekendheid te geven in de stad en de afstand 

tussen kunstenaars en burgers te verkleinen. Kunstenaars boden hun kunstwerken te 

koop aan in marktkramen-met sprak dan ook al snel van'kunstmarkt'-en demonstreer

den verschillende technieken. 

De meeste deelnemers aan de kunstmarkten waren tevens lid van Kunstliefde. Als orga

nisatie verleende Kunstliefde steeds actief mede

werking aan de, lange tijd spraakmakende, manifes

taties op Janskerkhof. Zo was de vice-voorzitter van 

Kunstliefde, Fedde Weidema, van 1953 tot 1962 voor

zitter van het organisatiecomité. 

Dat over de aard van de manifestatie verschillend 

werd gedacht, blijkt uit een opmerking in het con

ceptjaarverslag van Kunstliefde over 1955 en 1956, 

waarin de kunstmanifestatie wordt gekarakteri

seerd als 'het kunstgebeuren van Utrecht waarvan 

moeilijk te zeggen valt of de klemtoon op het ge

beuren (dus Stadsontspanning) of op kunst (in feite 

Kunstliefde) moet vallen. Deze kunstmarkt droeg 

meer dan voorgaande jaren het karakter van een 

spectakel, het gevolg van pick-ups en andere lawaai-

Jan Engelman houdt toespraak in Genootschap Kunstliefde, 
ca. i960. Foto HUA, Utrecht. 
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Jan Engelman, Piet Vermeulen, Annet Haring en Pieter d'Hont in sociëteit De Hanekam, ca. 1955. Foto HUA, 
Utrecht. 

dingen'. Een jaar eerder meldde het jaarverslag:'Een der grote hoogtepunten voor het pu

bliek om halfgare kunstenaars te kunnen beklagen, voor kunstenaars om te zien dat er 

toch nog mensen komen kijken, voor Wethouders om "kunst" te kopen en voor verslag

gevers om hun onfeilbaar oordeel ten beste te geven'. De kritiek was vaak ook dat het ni

veau onvoldoende was, omdat verschillende belangrijke kunstenaars niet meededen.-' 

Behalve door tentoonstellingen en door deelname aan de kunstmarkten werkte Kunst

liefde ook op andere manieren aan het verstevigen van de band tussen de Utrechtse kun

stenaars en burgers. In 1952 nam het bestuur het initiatief tot de zogenaamde'ruilcircu-

latie'. Dit was een soort kunstuitleen avant-la-lettre, waarbij onder het motto 'Verdrijf de 

Kitsch door Kunst', kunstwerken van leden tegen een vergoeding vooreen maand werden 

uitgeleend aan Utrechtse ingezetenen. Aan het einde van een circulatieronde van twaalf 

maanden werden een of meerdere kunstwerken verloot onderde deelnemers. In het eer

ste jaar waren er 48 abonnees en konden er dus 4 kunstwerken worden verloot. ''* Na 

twee rondes was de belangstelling van de kunstenaarsleden echter zodanig teruggelo

pen, dat de circulatie wegens gebrek aan kunstwerken moest worden gestopt. Begin ja

ren zestig werd de ruilcirculatie weer enkele malen met succes uitgevoerd. 

Met enige regelmaat organiseerde Kunstliefde lezingen in De Hanekam, de eigen socië

teit voor de leden, ter lering en ontspanning. Soms waren die succesvol, zoals de lezing 

die Engelman in 1953 hield over Vincent van Cogh. Bij deze lezing ter herdenking van de 

iooste geboortedag van Vincent van Gogh, volgens het jaarverslag de enige openbare her

denkingsactiviteit in Utrecht, was de belangstelling groter dan de capaciteit van de zaal 
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Optocht naar de Nicolaaskerk voor de ope

ning van de tentoonstelling Beitel en palet, 

18 oktober ig$j. Jan Engelman (met de Wie-

gersmabeker), geflankeerd door Paulus Rein

hard (links) en Rien Coenée (rechts), verkleed 

als resp. P.C. Wonder en J.B. Kobell, de oprich

ters van Kunstliefde. Foto HUA, Utrecht. 

in de Nobelstraat toeliet.25 

Binnen het genootschap werden 

verschillende initiatieven onderno

men om de professionaliteit van de 

kunstenaarsieden te bevorderen. 

Als vanouds vonden tekenavonden 

plaats, waarop de leden onder begeleiding en in samenwerking hun capaciteiten konden 

oefenen en uitbreiden. In 1953 werd een prijs ingesteld, te winnen door een van de leden 

op basis van zijn of haar inzending op de najaarsledententoonstelling. De prijs was een 

achttiende-eeuwse zilveren beker uit Neurenberg, die na een jaar weer aan de nieuwe 

prijswinnaar moest worden doorgegeven. De beker was ter beschikking gesteld door de 

Utrechtse kunsthandelaar J.H. Wiegersma, en heette dan ook de Wiegersma wisselbeker. 

Belangrijker was de B.J. Kerkhof-prijs, die in 1957 door de weduwe van de in 1955 overleden 

oud-voorzitter, Bernhard Johan Kerkhof, werd ingesteld. De prijs bestond uit een geldbe

drag van duizend gulden, te besteden aan een reis naar Italië, en een inscriptie in een 

zilveren schilderspalet. Engelman reikte deze prijs voor het eerst uit in 1957 aan Willem 

van Leusden, tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling 150 jaar Kunstliefde Bei

tel en Palet in het Centraal Museum.v 

Om de saamhorigheid tussen de werkende en de kunstlievende leden te bevorderen, or

ganiseerde het genootschap af en toe excursies. Bestemmingen waren bijvoorbeeld de 

Sonsbeek tentoonstelling in Arnhem (1955), het kasteel van Dirk Hannema in Heino (1959) 

of's-Hertogenbosch, waarde St. Jan en en het nieuwe treinstation van de Utrechtse ar

chitect Sybold van Ravesteyn werden bezocht, en Eindhoven voor het Van Abbemuseum 

(1953). Ook het buitenland werd aangedaan, zoals in 1957, toen Chartres op het program

ma stond. Tijdens deze excursies, die steevast eindigden in een gezamenlijke maaltijd, 

was Engelman gids en gangmaker. 

Het pand in de Nobelstraat, dat in 1938 door de fusie met Voor de Kunst voor Kunstliefde 

ter beschikking kwam, baarde regelmatig zorgen. In 1953 zorgden lekkages van het dak 

voor problemen. Met de hand op de knip werden in 1953,1955 en 1957 respectievelijk de 

tekenzaal, de entree en de tentoonstellingszalen zodanig gerenoveerd, dat ze weer eni

germate aan de eisen van de tijd voldeden. 

Een belangrijk moment in deze jaren was de grootscheepse viering van het 150-jarig be

staan van het Genootschap in 1957. Het jubileum werd gevierd met een grote overzichtsten-
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Jan Engelman bij portret Lia Vermeulen, 

door Pieter d'Hont. Tentoonstelling Geschil

derde, getekende en gebeeldhouwde por

tretten, Genootschap Kunstliefde, februari 

1958. Collectie Letterkundig Museum, Den 

Haag. 

toonstelling in het Centraal Muse

um, waarin ook de toenmalige leden 

ruimte kregen, en de catalogus an

nex jubileumboek Uit het hart. Aan 

de manifestatie werd in de lokale en 

landelijke pers uitgebreid en veelal 

positief aandacht besteed. De ten

toonstelling in het museum werd 

door ruim 7.000 mensen bezocht. 

Conflicten 

De opsomming van activiteiten wekt de indruk dat het Kunstliefde onder Engelmans 

voorzitterschap voor de wind ging. Engelman was in Utrecht een openbare en bekende 

persoonlijkheid, die geen gelegenheid voorbij liet gaan zijn stem te laten horen. Hij 

streefde naar een meer prominente plaats van het genootschap in de lokale samenle

ving, allereerst door in de Nobelstraat tentoonstellingen van goede eigentijdse kunst van 

Nederlandse of internationale bodem te laten zien. De confrontatie met goede niet-

Utrechtse kunst kon er bovendien toe bijdragen dat de Utrechtse kunstenaars hun artis

tieke blik zouden verruimen, met als gevolg een verhoging van de kwaliteit van de eigen 

kunstproductie. 

De kunstenaarsleden waren het misschien wel eens met het doel, maar velen hadden 

moeite met de aanpak van Engelman. Ook de persoonlijkheid van Engelman riep verzet 

op. Het gedrag van de'kunstpaus'vertoonde ontegenzeggelijk anachronistische kanten 

en van het gezag dat hij meende te moeten uitstralen, waren vooral de jongere kunste

naars niet altijd onder de indruk. In 1979 karakteriseerde kunstcriticus Cor Schilp, die En

gelman vele jaren goed heeft gekend, zijn voorzitterschap aldus: 'Hij was evenzeer [als 

zijn voorganger BJ. Kerkhof, RK] met de problematiek vertrouwd, kon oplossingen aange

ven, maar was zó dominerend, dat hij vaak prikkelde tot tegenspraak. Bovendien gleed hij 

gemakkelijk van de hoofdzaak naar bijzaken af, waardoor de fundamentele kwestie soms 

in de mist verdween. Het luisteren naar zijn openingsspeeches bij tentoonstellingen was 

een feest en ook bij de discussies in De Hanekam over de meest uiteenlopende vraag

stukken toonde hij zich de primus inter pares.'28 Een intellectueel,die zich graag als auto

riteit erkend zag, maarook iemand die van het verenigingsleven hield, en die zich moeite 

getroostte daarvan een succes te maken.Tijdens de regelmatig georganiseerde excursies 
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en de afsluitende maaltijden toonde hij zich een onvermoeibare en enthousiasmerende 

gids, gastheer en spreker. 

In september 1953 kwam Engelman voor het eerst in conflict met zijn bestuur. In de zo

mermaanden had hij de Utrechtse schilder Pyke Koch zonder betaling de beschikking 

gegeven over de zalen van het genootschap. Hij had die beslissing geheel eigenmachtig 

genomen, wat hem door zijn medebestuursleden niet in dank werd afgenomen. Engel

man voerde tot zijn verdediging aan, dat hij als voorwaarde had gesteld dat Koch zijn 

nieuwe werk bij Kunstliefde zou exposeren. De voorzitter leverde op zijn beurt kritiek op 

de cursus schilderen naar model, die gratis op zondagochtenden werd gegeven. ' ' 

Twee maanden later stelde Engelman voor de samenstelling van de tentoonsteilings-

commissie te wijzigen, om recht te doen aan de fusiebepalingen met Voorde Kunst. In de 

commissie hadden sinds het einde van de oorlog kunstenaarsledeneen meerderheid, ter

wijl volgens de fusiebepalingen de kunstlievenden het overwicht hadden moeten heb

ben. Ondanks protesten en een poging tot een compromis door Jan Rodrigo, nam het 

bestuur het voorstel aan om de tentoonstellingscommissie voortaan samen te stellen uit 

3 kunstlievende en 2 kunstenaarsleden. Engelman zelf werd voorzitter. '" 

Een jaar later lag Engelman wederom in de clinch met een deel van het bestuur en met 

een aantal kunstenaarsleden. In de ledenvergadering van 20 december 1954 werd een 

brief voorgelezen van elf leden en vier bestuursleden, waarin zij onder andere kritiek le

verden op het tentoonstellingsbeleid. Bovendien meenden de schrijvers van de brief dat 

Engelman te autocratisch optrad en te weinig rekening hield met de wensen van de wer

kende leden. Ze pleitten voor een kunstenaarslid als voorzitter.31 Uit brieven van enkele 

leden, waarin de bezwaren werden toegelicht, blijkt dat de kunstenaarsleden Engelman 

niet de juiste persoon vonden om een kunstenaarsvereniging te leiden. Hij zou zich te 

veel richten op de culturele taak van Kunstliefde en te weinig op het behartigen van de 

belangen van de leden. Bovendien riep zijn persoonlijke optreden veel verzet op. Er werd 

geschreven over een 'op een onbereikbaar hoog voetstuk zetelende voorzitter', zijn 'bazi

ge optreden' en over zijn 'onaanvaardbaar dictatoriaal en autoritair' gedrag. Bovendien 

wist hij anderen zodanig te intimideren dat ze uit onderdanigheid zijn kant kozen. '- Al 

metal niet de minste bezwaren, die door de briefschrijvers in een extra bestuursvergade

ring van 13 januari 1955 werden toegelicht. Engelman voelde zich echter niet aangespro

ken door de kritiek en verklaarde in dezelfde vergadering als voorzitter te zullen aftreden 

wanneer de kwestie niet in der minne geschikt zou worden. Twee maanden sluimerde 

het conflict voort, zonder dat een oplossing nabij kwam. Toen Engelman in de bestuurs

vergadering van 3 maart 1955 zijn aftreden aankondigde, kwamen de vier bestuursleden 

terug op het eerder ingenomen standpunt en distantieerden zij zich van de briefschrij

vers. In het bestuur werd de kwestie hiermee als afgedaan beschouwd.Ten slotte werd in 

de ledenvergadering van 27 april 1955 een motie van vertrouwen in de voorzitter met al

gemene stemmen aangenomen. " 
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Oud-Utrecht 

Binnenstad en singels 

G E N O O T S C H A P K Ü N S T t l E F D E A N N O 18 0 7 

Interessant is de poging van Engelman om Kunstliefde meer te betrekken bij de activitei

ten van het comité'Binnenstad en Singels'. Op initiatief van Engelman was het comité in 

decemberi958 opgericht om te protesteren tegen het verkeersplan van de gemeente. Dit 

plan, ontwikkeld door de Duitse verkeerskundige M.E. Feuchtinger, voorzag in de aanleg 

van een ringweg rond de binnenstad. Daarvoor zouden de singels gedempt moeten wor

den en delen van de oude binnenstad gesloopt om plaats te maken voor verbindingswe

gen. De oprichtingsvergadering, georganiseerd samen met de Vereniging Oud-Utrecht, 

vond plaats in het gebouwvan Kunstliefde. De protesten van het actiecomité vonden veel 

weerklank bij de bevolking en de media. Het radicale plan van Feuchtinger werd uitge

steld, en een nieuw plan van ir. J.A. Kuiper beperkte de schade tot demping van de Catha-

rijnesingel.v' 

Engelman heeft terecht veel lof gekregen voor zijn inzet bij de protesten. Ook zijn contac

ten in Den Haag zouden bij het uit

stel van de plannen een rol hebben 

gespeeld.35 Overigens verzette En

gelman zich alleen tegen de rigou

reuze plannen voor de binnenstad. 

De buitenwijken zouden modern 

moeten worden opgezet, met 

plaats voor rondwegen en parkeer-

velden. Of zoals het in het pamflet 

van het actiecomité was geformu

leerd: 'De buitenwijken ruim en 

nieuw, in de binnenstad de rust en 

intimiteit die er horen!'.36 

Binnen Kunstliefde kreeg Engelman 

het verwijt dat hij het genootschap 

teveel bij het actiecomité wilde be

trekken. Het bestuur vond de actie 

een persoonlijke zaak, waarover ie

der zich individueel moest uitspre

ken, en weigerde een gezamenlijke 

uitspraak te doen. De notulen van 

de bestuursvergadering van 12 mei 

1959 melden met ingehouden er-

Liefde tot de Kunst 

/-JIJ is geen liefde tot wat zeldzaam is alleen, 

want groote stroomen gaan aanhoudend door ons heeru> 

van menschenrnin, van hartstocht voor een edel wezen 

en voor dien Geest waarvan geen mensch meer kan genezen^ 

die eenmaal aan zijn schalen iaafnis dronk — 

Geest, die het onverzoenbre bij elkander klonk: 

den schijn aan 't wezen, held aan horde, 

het onverwoestbaar Zijn en 't eeuwigdurend Worden. 

m 

Het gedicht „l.u-fde to: de Kunsï" van jan : 
ontleend aan lijn bundel „Het Beïegci.i Rtr; ' (S.V. ÏJT;. Q-UCRJO'* Uitgevmmiï 

Amsterdam MCMLVIi). is gairukt in he! iroorjaar san 1960 door 
P. Vijlbrief te Utreehi. tei $eiegraihcii* un Im »/scheid, van de dien ter ais ïooratitr 
V*I1 het Gen:;. •; door beiEUUF, 

«releden en werkende leden van bet peaoottekap \ ijdag 22 en 
Zaterdag 25 januari in d= zifen 

Nobeta-sar 12 a» 

Ter hiTmnïrjr-.: ïuonittcr en aan die fctnnachi wordt dree druis 
van bet gedicht aangeboden **;• . •.riendcfi 

van het GeBoocjchap Kunstliefde. 
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Piano met gedicht van Jan Engelman, 'Lief
de voor de kunst' (1957), aangeboden t.g.v 
zijn afscheid als voorzitter, gedrukt door Pie-
ter Vijlbrief voorjaar ig6o. HUA, Archief 
Kunstliefde. 



gemis:'zijn betoog vergt veel tijd van deze vergadering'. '7 

Niet veel later legde Engelman de voorzittershamer neer. In de bestuursvergadering van 

21 oktober kondigde hij zijn vertrek aan, niet vanwege een conflict, maar omdat hij zich 

helemaal aan zijn literaire werk wilde kunnen wijden. Op uitdrukkelijk verzoek van de 

nieuwe voorzitter, mr. J.H. des Tombe, bleef hij echter aan als voorzitter van de tentoon

stellingscommissie. Bij zijn afscheid werd Engelman een feest aangeboden, alsmede een 

van zijn eigen gedichten, 'Liefde tot de kunst', dat speciaal voor deze gelegenheid op een 

plano was gedrukt door PieterVijlbrief. 

Aftreden 

Dat de problemen met zijn vertrek als voorzitter niet waren opgelost, bleek al een jaar 

later. Als reactie op een opmerking van Lambert Simon in de ledenvergadering van 10 

oktober i960 wat nu eigenlijk de taak van de tentoonstellingscommissie was, stuurde de 

commissie op 19 oktober een brief aan de werkende leden. In de brief werd uitgelegd dat 

de commissie niet een gewone subcommissievan Kunstliefde was, maar de invulling van 

een verplichting die het genootschap bij de fusie met Voor de Kunst in 1938 was aange

gaan. In 1954 was de ledenvergadering akkoord gegaan met de statuten, waarvan artikel 

26 de aard, opdracht en samenstelling van de tentoonstellingscommissie regelde. De 

kern van het artikel betrof de samenstelling van de commissie uit drie kunstlievende le

den, te benoemen door de kunstlievende leden zelf, en twee kunstenaarsleden, die door 

de stemhebbende leden werden gekozen voor een periode van driejaar. En passant deed 

de commissie melding van de slechte verhouding tussen haaren het bestuur. 

Op 16 december was de ledenvergadering geheel gewijd aan de positie van de tentoon

stellingscommissie. Aanleiding was een voorstel van enkele werkende leden artikel 26 

zodanig te wijzigen, dat voortaan de commissie zou worden samengesteld uit 2 kunstlie

vende en 3 werkende leden. Hierdoor zouden de kunstenaarsleden de zwaarste stem 

hebben gekregen. De zakelijke argumenten, zoals het verschil in contributie ('wat kunnen 

kunstlievenden voorzo'n luttel bedrag eisen?') wogen echter onvoldoende om een statu

tenwijziging te rechtvaardigen. Bleven over de persoonlijke grieven tegen de voorzitter 

van de commissie, Engelman. Verschillende leden, onder wie de kunstenaarsleden in de 

commissie, Fedde Weidema en Arie van den Berg, constateerden dat er niet meer con

structief met Engelman viel samen te werken. Met tegenzin accepteerde de secretaris, 

Piet Vermeulen, de opdracht met Engelman te gaan praten.38 

In 1961 worden Weidema en Van den Berg in de commissie opgevolgd door William Kuik 

en Pieter d'Hont. De verhouding met het bestuur verbeterde echter niet, zeker niet nadat 

het bestuur commissielid Annie van der Meijden, een protégé van Engelman, tevergeefs 

had willen laten vervangen. w 

Op 4 april 1962 barstte de bom: de voltallige tentoonstellingscommissie trad af, formeel 

omdat het bestuur tot drie maal toe in gebreke was gebleven schriftelijk te reageren op 
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onder andere het voorgenomen programma van de commissie. De commissie had nega

tief gereageerd op het verzoek om naast de ledententoonstelling nog een extra tentoon

stelling van uitsluitend vrouwelijke leden van Kunstliefde te organiseren. De kunste-

naarsleden kwamen dat voorjaar naar de mening van de commissie al voldoende aan 

bod. 

In essentie ging het nog altijd om de tegengestelde belangen van de werkende en de 

kunstlievende leden. De tentoonstellingscommissie opereerde trouw aan de uitgangs

punten van de fusie met Voor de Kunst uit 1938 en organiseerde exposities die zij van 

betekenis voor Utrecht en voor het genootschap achtte; de kunstenaarsleden eisten ech

ter meer aandacht op voor hun belangen. 

Behalve het aloude conflict tussen de werkende en de kunstlievende leden, bleken uit 

brieven en uit artikelen die in de lokale pers verschenen dat nog heel andere motieven 

een rol speelden. Zo was er wederom zware kritiek op de persoon van de voorzitterjan 

Engelman. De toenmalige secretaris van het genootschap, de schilder Piet Vermeulen, 

schreef aan William Kuik, een van de afgetreden ledenvan decommissie:'U moet immers 

beter dan wie ook de uiteindelijke oorzaak van het conflict kennen en dat terug te bren

gen is tot het ene feit dat de voorzitter van de tentoonstellingscommissie [steeds] mee 

wil blijven besturen. Vroeger heeft u het meerdere malen met deze zich altijd laten gel

dende figuur aan de stok gehad, zodat U wel eens meer gemeend heeft te moeten be

danken voor het lidmaatschap van het Genootschap'.4" Niet mals was de kritiek die in 

meerdere krantenartikelen werd geuit op het artistiek gehalte van de kunstenaarsleden. 

Zeker in een stad als Utrecht, waar de kunstliefhebber toch al zwaar was onderbedeeld, 

was geen behoefte aan'de misselijke wanprodukten van het meerendeel der leden', aldus 

de wel erg krasse formulering in Het Centrum. In hetzelfde artikel wordt de jonge Utrecht

se schilder Nico Rypkema aangehaald met zijn opmerking dat wanneer alle zittende le

den opnieuw, en dan strenger, geballoteerd zouden worden, zeker zestig procent zou af

vallen. 'Helaas bestaat Kunstliefde te zeer uit onbeduidende, kleine personen, voor wie 

alleen het eigen belang geldt.' " 

Kuik beëindigde zijn bestuurslidmaatschap, Pieter d'Hont bedankte als lid en Annie van 

der Meijden, die jarenlang hand- en spandiensten leverde aan het genootschap, stapte 

eveneens uit Kunstliefde. De directrice van het Centraal Museum, mevrouw Houtzager, 

en erelid Leo Brom drongen per brief aan op een spoedige oplossing van het conflict. In de 

ledenvergadering van 26 april 1962 werd een tijdelijke tentoonstellingscommissie inge

steld, zodat de organisatie van exposities in ieder geval doorgang kon vinden.42 

Een halfjaar daarna werd in de ledenvergadering van 16 november 1962 een Commissie 

van Goede Diensten ingesteld, die als taak kreeg voorstellen te doen hoede relatie tussen 

de kunstlievende en de werkende leden structureel kon worden verbeterd.43 In de tus

senrapportage die in mei 1963 werd uitgebracht, wordt onder andere deze analyse ge-

maakt:'Van zeer bijzondere aard is het meningsverschil met de heer Engelman, lid van de 

tentoonstellingskommissie en vroegere voorzitter van het Genootschap. De kommissie 
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Groepsportret bestuur Kunstliefde uit 1960, geëxposeerd bij Kunstliefde, met portretbuste door Willy Blees van 

de schilder Piet Vermeulen, 1962. Staand v.l.n.r.-.lan Rodrigo, Arie van den Berg, Fedde Weidema, Kees Boeke en 

Piet Vermeulen; zittend v.l.n.r.: Pieter Vijlbrief, Th.E. de Brauw, voorzitter J.H. des Tombe, Pieter d'Hont en Willem 

van Leusden. Engelman als nog altijd aanwezige oud-voorzitter in het ovaal aan de muur. Foto Persfotobureau 

't Sticht, HUA, Utrecht. 

ziet als één van de oorzaken dat de heer Engelman door zijn vele, gedurende een lange 

reeks van jaren ontplooide aktiviteiten voor het aloude Genootschap, zich daarmede zo

zeer heeft vereenzelvigd, dat hij zich bij uitstek verantwoordelijk voelde voor het beleid, 

en mogelijk daardoor onvoldoende acht heeft geslagen op de mening van anderen in het 

bestuur, in kommissies en onder de leden. Het is evident dat op den duur hierdoor veel 

konfliktstof werd opgehoopt; het is de kommissie niet ontgaan, doch zij moet ook rap

porteren, dat nagenoeg alle geïnformeerde kunstlievende leden het betreuren, dat deze 

prominente kunstenaar voor het Genootschap verloren ging'. Het verslag vervolgt met 

het noemen van een tweede oorzaak, die ook in de pers aan de orde werd gesteld, name

lijk dat de kunstopvatting, volgens welke het tentoonstellingsbeleid werd gevoerd, niet 

ieders instemming had. In een artikel in Het Centrum van 20 april 1962 wordt als een van 

de oorzaken van het conflict genoemd'de uitgesproken afkeer van de heer Engelman van 

vele vormen van moderne kunst'.44 Volgens het rapport van de commissie werd Engel

man daarin overigens wel gesteund door vele kunstlievende leden. De commissie advi

seert te onderzoeken op welke manieren de kunstlievende leden meer bij de activiteiten 

van het genootschap betrokken kunnen worden. 

In december 1963 werd een College van Advies ingesteld, die deze taak opgedragen kreeg 

en het bestuur zou adviseren bij de benoeming van kunstlievende leden in de tentoon

stellingscommissie. Ook een eventuele verhoging van de contributie van de kunstlieven

de leden stond op de agenda. Ondertussen was de nieuwe tentoonstellingscommissie 

energiek aan het werk gegaan. De commissie, waarin de getalsverhouding tussen de 

ROMAN KOOT KUNSTENAARS VERSUS KUNSTLIEVENDEN 



|Oud-Utrecht 

kunstlievende (3) en werkende leden (2) hetzelfde bleef, kreeg van verschillende kanten 

lof toegezwaaid. " 

De zo moeizaam verlopen relatie tussen Engelman en Kunstliefde kreeg uiteindelijk toch 

een positief besluit, toen Engelman in 1964 door het bestuur het erelidmaatschap werd 

aangeboden. Hij reageerde aanvankelijk afwijzend, maar accepteerde toen hij de toezeg

ging kreeg dat de toekenning publiekelijk bekend gemaakt zou worden en ook de in 1962 

uit protest opgestapte ereleden mevrouw Radermacher Schorer en Leo Brom hun erelid

maatschap opnieuw zouden aanvaarden. '" 

Conclusie 

Onder het voorzitterschap van Engelman veranderde Kunstliefde van een instelling die 

primair bedoeld wasvoorde behartiging van de belangen van lokale kunstenaars tot een 

naar buiten gericht centrum voor eigentijdse kunst. Eigentijdse kunst van kunstenaarsle-

den, maar ook van niet-Utrechtse, soms zelfs buitenlandse kunstenaars. Dit beleid, mede 

het gevolg van de fusie tussen Kunstliefde en de vereniging Voor de Kunst in 1938, wierp 

zijn vruchten af, gemeten naar de aandacht van publiek en pers, maar vooral door de 

groei van het aantal leden, zowel kunstenaars als belangstellende burgers. Het gema

tigde karakter van de getoonde kunst - de modernste tendensen en kunstenaars zag 

men er niet-verhinderde echter dat Kunstliefde ook buiten destadgrenzen een rol in de 

moderne kunstwereld kon spelen. Engelman, die vóór de Tweede Wereldoorlog temidden 

van de toenmalige avant-garde opereerde, had na de oorlog het contact met de nieuwe 

voorhoede in de beeldende kunst verloren. Onder zijn leiding kregen kunstuitingen als 

Cobra of abstract expressionisme weinig kans in de tentoonstellingen bij Kunstliefde. 

Onder de leden van het genootschap waren in deze jaren overigens ook geen kunste

naars die zich op landelijk niveau met de nieuwste kunstvormen bezighielden. Of, zoals 

criticus Cor Schilp het in 1947 uitdrukte:'Het revolutionnair beginsel is in Utrecht nooit zo 

machtig gedijd, ook in de kunstenaarswereld niet'.47 

Engelman handelde als lid en voorzitter van de tentoonstellingscommissie consequent 

naar of in de geest van de fusieafspraken met Voor de Kunst uit 1938. In de circulaire die 

Voor de Kunst aan haar leden stuurde om de fusie aan te kondigen, staat het als volgt 

geformuleerd: de tentoonstellingscommissie 'belast zich met het inrichten der exposi

ties, het werkt dus voor eigen verantwoordelijkheid en is in zijn gedragingen niet onder

hevig aan de directe wenschen van beeldende kunstenaars'.48 Dat een dergelijke houding 

op verzet zou stuiten in een vereniging waarvan, anders dan bij Voor de Kunst, een deel 

van de leden bestond uit kunstenaars, hoeft niette verbazen. 

Na Engelmans vertrek uit het bestuur en uit de tentoonstellingscommissie had de nieu

we commissie onmiskenbaar meer oog voor de echt eigentijdse kunst. In de jaren zestig 

hoefde Kunstliefde zich gelukkig niet meer alleen verantwoordelijk te voelen voor het 

tonen van moderne kunst: het Centraal Museum moderniseerde haar beleid.de Utrecht-
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se Kring breidde haar activiteiten uit en geleidelijk kwamen er meer tentoonstellings

plekken. De ironie wil dat de belangrijkste galerie voor moderne kunst in Utrecht, Kunst

zaal De Reiger, in 1962 werd opgericht door Annie van der Meijden, de assistente van 

Kunstliefde, die na het conflict van datzelfde jaar in het kielzog van Engelman het ge

nootschap verliet. Engelman zou zich in de jaren na Kunstliefde geleidelijk minder in de 

openbaarheid manifesteren. Toen zijn gezondheid halfjaren zestig achteruitging, ver

huisde hij naar Amsterdam, waar hij tot zijn dood in 1972 bleef wonen. Kunstliefde conti

nueerde zijn geschiedenis van ups en downs. Met enige regelmaat werden vraagtekens 

gezet bij het bestaansrecht van het genootschap, maar bij de viering van de tweehon

derdste verjaardag in 2007 toont Kunstliefde duidelijk nieuw elan. De toekomst zal leren 

of de lastige relatie tussen de werkende en de kunstlievende leden opnieuw tot conflic

ten zal leiden. 

Gebruikte Afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 

AK Archief Kunstliefde 
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