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Jan Engelman (1900-1972)

 De kans dat het noemen van de naam Jan Engelman in brede kring een schok van 
herkenning teweeg brengt is betrekkelijk klein. Verstokte poëzielezers zullen wellicht 
denken aan regels als ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan? / uw schedelveld is koeler maan 
 en alle appels blozen’, of het geheimzinnige ‘Groen is de gong / groen is de watergong / 
waterwee, watergong / groen is de gong van de zee’, die hun klassieke status hoofdzakelijk
danken aan het feit dat ze veelvuldig in bloemlezingen zijn opgenomen. Maar Engelman 
heeft de canon niet gehaald, hoewel hij bij zijn leven als dichter wel werd gewaardeerd. 
Terecht kon A.L. Sötemann Engelman in 1995 opnemen in zijn artikelenreeks over 
‘Dichters die nog maar namen lijken’.1

 Belangrijker echter dan zijn bijdrage aan de moderne Nederlandse dichtkunst was 
de rol die Engelman gedurende vele jaren speelde als kunstcriticus, hoewel ook deze 
reputatie bijna volledig is verdampt. Engelman was een criticus van een type dat we 
nu nauwelijks meer kennen. Hij was een generalist die zich overal mee bemoeide en 
over veel onderwerpen een mening had. Hij schreef niet alleen over verschillende vormen 
van beeldende kunst en architectuur, hij gaf ook zijn visie op politiek en godsdienst, 
beoordeelde literatuur, maar ook muziek en dans en mengde zich in discussies over 
museumbeleid en kunstkritiek.
 In zijn geschriften onderscheidde Engelman zich vooral door zijn eigenzinnige 
opstelling binnen de verzuilde samenleving van het interbellum. Zijn ideeën over 
schoonheid waren weliswaar nauw verweven met zijn katholieke geloof, maar anders 
dan veel van zijn geloofsgenoten stond hij als katholiek schrijver en criticus midden 
in het openbare leven. In eerste instantie opereerde hij binnen de katholieke kringen 
van literaire tijdschriften als Roeping en De Gemeenschap, maar gaandeweg zocht hij 
aansluiting bij de neutrale artistieke milieus. Door deze opstelling tussen de partijen 
– zijn trouw aan het katholicisme en zijn open blik naar buiten – was Jan Engelman 
de aangewezen figuur om als bemiddelaar tussen de maatschappelijke groeperingen te 
opereren. Voor de emancipatie van de katholieke kunst in Nederland is hij van groot 
belang geweest. Hij vestigde de aandacht op Jozef Cantré, Henk Wiegersma, Charles 
Eyck, Joep Nicolas en Henri Jonas, kunstenaars uit het katholieke zuiden aan wie in de  
gevestigde bovenmoerdijkse kunstkritiek meestal voorbij werd gegaan. Anderzijds heeft  
hij een belangrijke rol gespeeld in de verbreiding van de reputatie van sommige neutrale  
kunstenaars, zoals Pyke Koch, en kon hij aan de kunst van de katholieken nieuwe, aan 
de neutrale kunst ontleende impulsen geven. Met de bedoeling om zijn geloofsgenoten 
‘betere begrippen’ over kunst bij te brengen, confronteerde hij hen onder meer met 
het werk van niet-katholieke literatoren als Marsman, Slauerhoff en Henriette Roland 
Holst.2

 Behalve in zijn kunstkritiek komt Engelmans rol als intermediair ook tot uitdrukking  
in zijn streven naar samenwerking met andersdenkenden binnen tijdschriftverband. 
Vanaf het midden van de jaren twintig totdat in de Tweede Wereldoorlog de meeste 
literaire tijdschriften niet meer verschenen, heeft hij zich ingezet voor de oprichting van 
een concentratie-tijdschrift voor katholieke, neutrale en zelfs protestantse schrijvers.
Vanuit zijn katholieke achtergrond koos Engelman ondubbelzinnig voor de subjectieve, 
strijdbare kunstkritiek die zo kenmerkend was voor de verzuilde cultuur van het 
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interbellum.3 Hij profileerde zichzelf als een criticus die zijn persoonlijke oordeel 
zonder vrees naar voren bracht: ‘Ik ben van meening dat het aannemen van een 
objectieve houding tegenover het kunstwerk tot de onvervulbare wenschdroomen 
behoort en dat het al te gewetensvol streven naar zulk een houding eerder verlammend 
dan bevruchtend zal werken op de creatie’, aldus Engelman in de inleiding van zijn 
bundel Torso.4 Deze beschouwingen werden, evenals die in Tympanon, geschreven en 
gebundeld met het oog op de heilige ‘strijd voor de schoonheid’, waarbij de polemiek 
niet werd geschuwd.5

 Van alle katholieke critici was Jan Engelman wellicht het felst gekant tegen 
de zogenaamde levenskritiek, waarbij niet de vorm van een product maar geheel 
onafhankelijk daarvan de apostolische bedoeling van de maker wordt gewaardeerd. 
Het ging hem bij de beoordeling van kunst primair om vaktechnische of formele 
kwaliteiten, waaraan hij hoge eisen stelde. In zekere zin was Engelman een formalist, 
maar het formele aspect stond in zijn kunstopvatting wel ten dienste van het metafysisch 
ideaal. Hoewel zijn opvattingen nauw verbonden waren met zijn geloof, heeft 
Engelman aan zijn katholieke vakbroeders trachten duidelijk te maken dat kunst als 
goddelijk instrument ook buiten het katholieke milieu voorkomt, hetgeen hem door 
meer behoudende katholieke critici niet in dank werd afgenomen. Omgekeerd werd 
Engelman binnen neutrale artistieke kringen nogal eens gewantrouwd vanwege zijn 
katholieke achtergrond. Al met al had hij geen gemakkelijke positie, en niet zelden was 
hij verwikkeld in polemische gevechten met vertegenwoordigers van het katholieke of 
neutrale kamp. 
 Naast dichter en criticus deed Jan Engelman zich, met name in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog, ook kennen als een gedreven bestuurder en adviseur op 
verschillende gebieden van beeldende kunst. In de jaren vijftig was hij lid van de 
tentoonstellingscommissie en voorzitter van het Genootschap Kunstliefde in Utrecht. 
Ook maakte hij tentoonstellingen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, waaraan hij tevens adviseerde over aankopen of 
opdrachten. In 1950 stelde Engelman de Nederlandse inzending voor de Biennale van 
Venetië samen, waarmee hij een bijdrage leverde aan de presentatie van Nederlandse 
kunst in het buitenland. Tot zijn naoorlogse activiteiten behoorde nog een docentschap 
aan de Jan van Eyck-academie te Maastricht, waar hij in 1953 Anton van Duinkerken 
opvolgde als hoogleraar esthetiek en moderne kunstgeschiedenis. 
 De meeste tijd bracht Engelman echter door op de kunstredactie van De Tijd.  
Zijn kunstkritische productie bleef tot het einde van de jaren zestig aanzienlijk, maar 
zijn oorspronkelijke doelstellingen, het emanciperen van de katholieke kunst en het 
opheffen van tegenstellingen tussen katholieken en neutralen, waren in de minder 
verzuilde naoorlogse samenleving niet meer opportuun. Wel dienden zich andere 
kwesties aan. Zo tekende Engelman bezwaar aan tegen de eenzijdige voorkeur van 
critici en museumdirecteuren voor abstracte kunst en nam hij het tegen het einde 
van zijn loopbaan op tegen het stadsbestuur van Utrecht, dat voornemens was om de 
grachten te dempen en de oude binnenstad te ontsluiten voor het moderne verkeer.  
Ook na de oorlog was voor Engelman de strijd voor de schoonheid niet gestreden. 
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Het onderzoek

 Het ligt voor de hand dat Jan Engelmans bijzondere positie bepalend is geweest 
voor zijn kunstopvatting en kunstkritiek. Hoe dat in zijn werk is gegaan wordt binnen  
deze studie onderzocht. Centraal staat daarbij de vraag naar de wijze waarop 
kunstopvatting en factoren als levensbeschouwing, artistieke milieus, sociale contacten 
en maatschappelijke ontwikkelingen in elkaar hebben gegrepen.
 Omdat een studie naar een veelzijdig figuur als Jan Engelman zich oeverloos 
kan verbreden, worden er beperkingen en accenten aangebracht. Zo heb ik voor 
het onderzoek twee invalshoeken gekozen. Allereerst onderzoek ik Engelman als 
beschouwer van kunst in verschillende disciplines, inclusief literatuur. Daarnaast 
probeer ik na te gaan hoe Engelman functioneerde als tijdschriftredacteur, omdat in  
die hoedanigheid zijn positie en strategisch handelen binnen de verzuilde wereld van  
de literaire tijdschriften zo scherp is waar te nemen.
 Van het brede scala aan onderwerpen waarover Engelman als criticus schreef zal 
ik binnen deze studie vooral ingaan op drie hoofdgebieden, en wel op zijn visie op 
literatuur, beeldende kunst en architectuur, omdat hij over deze onderwerpen de meest 
programmatische beschouwingen heeft geschreven. Om het beeld vollediger te maken 
zal ik verder nog aandacht besteden aan enkele specifieke onderwerpen op het gebied 
van muziek en stedenbouw en worden verbanden gelegd tussen zijn visie op literatuur 
en die op architectuur of beeldende kunst.
 Aangezien Engelman in deze studie centraal staat als beoordelaar van kunst en 
niet als dichter, zal ik aan zijn poëzie niet apart aandacht besteden. Wel wordt zijn 
dichterschap een aantal keren organisch opgenomen binnen de behandeling van zijn 
kunstopvatting en kunstkritiek. Bij Engelmans denkbeelden over stedenbouw komen 
bijvoorbeeld zijn verzen over Utrecht aan de orde en valt een gelegenheidsvers over de 
glaskunst van Joep Nicolas op zijn plaats in een paragraaf over de Limburgse schilders. 
 In de genoemde kunstdisciplines was Engelman het actiefst in het interbellum. 
Vandaar dat in deze studie het accent wordt gelegd op de vooroorlogse periode.  
Toch wil ik niet helemaal aan de naoorlogse jaren voorbijgaan. Engelmans activiteiten 
in deze tijd behandel ik aan de hand van een paar bijzondere aangelegenheden, te weten: 
de samenstelling door Engelman van de Nederlandse inzending voor de Biennale 
van Venetië in 1950, zijn acties tegen het verkeersplan voor Utrecht in 1957 en zijn 
intensieve omgang met musici uit het milieu van de componist Alphons Diepenbrock. 
 In verband met de hierboven geformuleerde onderzoeksvraag zal ik de uitspraken 
van Jan Engelman niet op zichzelf bestuderen, maar relateren aan de verschillende 
milieus waarin hij verkeerde, de functies die hij vervulde, veranderingen in de 
samenleving en ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst, stadsontwikkeling, 
museumbeleid of kunstkritiek. Engelman schuwde de polemiek niet en sommige 
uitlatingen moeten dan ook geplaatst worden binnen een bepaalde polemische context.
 Hoewel dit boek geen biografie is, kan aan sommige gebeurtenissen uit zijn 
persoonlijk leven niet worden voorbijgegaan, omdat bepaalde ontwikkelingen in 
zijn werk in relatie staan met op het eerste gezicht triviale feiten uit zijn privé-leven. 
Daarom worden veranderingen in ideeën of in opstelling zo nodig bezien in het licht van 
Engelmans persoonlijke omstandigheden. 
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Bronnen
 
 De belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn uiteraard de vele kunstkritische 
beschouwingen van Jan Engelman. Om inzicht te krijgen in zijn kunstopvatting  
gebruik ik in de eerste plaats zijn meer omvangrijke en programmatische essays uit  
De Gemeenschap en De Nieuwe Eeuw. Incidenteel maak ik ook gebruik van recensies 
uit dagbladen, waaronder De Tijd en De Groene Amsterdammer. Voor het onderzoek 
naar Engelmans optreden als tijdschriftredacteur is het zinvol om de gebeurtenissen in 
een bepaalde periode op de voet te volgen. Daarvoor zijn met name zijn bijdragen aan 
het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw van betekenis. 
 Naast de artikelen in kranten en tijdschriften biedt de nagelaten correspondentie 
van Jan Engelman een schat aan informatie. De brieven geven zicht op zijn positie 
binnen de verschillende groeperingen, alsmede inzicht in zijn opstelling als 
tijdschriftredacteur. De belangrijkste archieven, zoals dat van Engelman zelf en dat van 
uitgeverij De Gemeenschap, bevinden zich in het Letterkundig Museum te Den Haag. 
Verder maak ik gebruik van de documenten in het Katholiek Documentatie Centrum te 
Nijmegen, het Nederlands Architectuur Instituut te Rotterdam, het Gemeente Archief 
van Utrecht en het Stedelijk Museum Amsterdam.
 Gelukkig ben ik nog in de gelegenheid geweest om enkele tijdgenoten van Jan 
Engelman te spreken, waardoor zijn persoon meer reliëf krijgt. Mevrouw Sickinghe 
ten Holte heeft informatie verstrekt over haar samenwerking met Engelman tijdens 
de voorbereidingen van de Biennale van Venetië in 1950. Pierre Dubois heeft in een 
vraaggesprek zijn visie gegeven op Engelman als katholiek. Engelmans dochter, 
Mevrouw Jurgens-Engelman, heeft me ten slotte geïnformeerd over het gezin waarin 
Engelman opgroeide.

Het boek

 Onder de studie als geheel ligt een dubbel stramien. Het boek is in grote lijnen 
chronologisch opgebouwd, maar het is ook thematisch, waarbij ik ben uitgegaan van de 
verschillende gebieden waarop Engelman werkte. Aan beide principes zijn overigens 
wel concessies gedaan. Daarom is met het oog op de leesbaarheid de gehele tekst 
opgezet in vier delen.
 Deel I (Katholieke en biografische achtergrond) geeft in drie hoofdstukken 
informatie over de katholieke achtergrond van Jan Engelman, alsmede over de 
journalistiek waarmee hij zich hoofdzakelijk bezig hield. In hoofdstuk 1 schets ik het 
katholieke klimaat waarin Engelman opgroeide, voor zover dit relevant was voor zijn 
ontwikkeling als schrijver en criticus. Het gaat hier om de voedingsbodem zoals die 
werd bepaald door de verschillende stromingen binnen katholiek Nederland.  
Het hoofdstuk heeft een inleidend karakter, want op zichzelf vormt het katholieke 
klimaat in Nederland voor 1925 geen onderdeel van mijn onderzoek. Ik beperk mij 
daarom tot een schets aan de hand van bestaande literatuur en geef daarmee een kader 
voor de verdere bestudering van Engelmans werk. De volgende twee hoofdstukken zijn 
overwegend biografisch. In het tweede hoofdstuk schenk ik aandacht aan het katholieke 
middenstandsgezin waarin Engelman opgroeide. Het derde hoofdstuk handelt over zijn  
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loopbaan in de journalistiek, die aanving toen hij zestien jaar oud was en pas eindigde 
toen hij tegen het einde van zijn leven niet meer kon schrijven.
 Samen met het derde deel vormt Deel II (Opvattingen over literatuur, architectuur, 
beeldende kunst) de kern van deze studie. Aan de hand van zijn beschouwingen over 
de drie genoemde kunstdisciplines wordt de kunstopvatting van Jan Engelman in de 
hoofdstukken 4-6 geanalyseerd. Engelmans teksten worden dan gezien in het licht van 
het dilemma waarvoor hij zich geplaatst zag: hoe trouw te blijven aan het katholieke 
geloof in zijn bewondering voor de kunst van de neutralen.
 Deel III (De jaren dertig: Oriëntatie op andere kringen) omvat twee hoofdstukken 
waarin Engelmans rol als intermediair wordt uitgediept. Het zevende hoofdstuk, dat 
zowel op de leefomstandigheden als de kunstopvatting ingaat, laat zien hoe Engelman 
na 1932 als gelovig katholiek in een neutraal circuit opereerde. Hoofdstuk 8 behandelt 
zijn loopbaan als tijdschriftredacteur, te beginnen met de periode rond 1924, toen hij 
meewerkte aan Roeping, en eindigend met de opheffing van De Gemeenschap in 1941. 
Bijzondere aandacht is er voor de tijdschriftenkwestie van 1932 waarin Engelman een 
hoofdrol speelde, zij het vooral achter de schermen.
 Hoewel het zwaartepunt van het onderzoek op de periode voor de Tweede 
Wereldoorlog valt, is Deel IV (Na de oorlog: Drie casussen) gewijd aan Engelmans 
ideeën in de naoorlogse jaren, maar dan gerelateerd aan enkele specifieke situaties.  
Zo worden in hoofdstuk 9 zijn opvattingen over beeldende kunst nader toegelicht aan 
de hand van de Nederlandse inzending voor de Biennale van Venetië in 1950. Aan zijn 
visie op architectuur wordt in hoofdstuk 10 een aspect toegevoegd door in te gaan op 
zijn bemoeienis met de stadsvernieuwing van Utrecht rond 1957. De studie besluit in 
hoofdstuk 11 met Engelmans denken over muziek, toegespitst op zijn verwantschap met 
de componist Alphons Diepenbrock. 
 In de slotbeschouwing wil ik Jan Engelman als criticus en als beoordelaar van 
kunst typeren. Ik wil de idealen die hij met zijn kunstkritiek nastreefde samenvatten, 
constateren op welke wijze hij te werk ging en vaststellen hoe hij zich als criticus 
verhield tot de kunstwerelden waarin hij verkeerde, de verzuilde wereld van voor 
de oorlog en die van de wederopbouw erna. Verder wil ik stilstaan bij de vraag in 
hoeverre Engelman in de kring van de literaire tijdschriften zijn idealen heeft kunnen 
verwezenlijken en worden verbanden gelegd tussen de visie van Engelman op literatuur, 
architectuur, beeldende kunst en muziek.
 Hoewel in alle hoofdstukken wel citaten voorkomen, zijn achterin het boek nog 
verschillende documenten geheel of gedeeltelijk afgedrukt. Het gaat om cruciale 
bronnen die niet gemakkelijk zijn te raadplegen en waarnaar in de tekst wordt verwezen. 
Aan elk hoofdstuk zijn enige artikelen van Engelman toegevoegd en enkele brieven die 
door of aan Engelman zijn geschreven. Tevens is een overzicht opgenomen van zijn 
bijdragen aan het tijdschrift De Gemeenschap.
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