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Voorwoord

 Verschillende mensen en instanties hebben me tijdens het onderzoek en het 
schrijven van dit boek gesteund. In de eerste plaats wil ik de medewerkers bedanken 
van de bibliotheken, archieven en andere instellingen die mij hebben geholpen bij het 
vinden van bronnen, het maken van kopieën en foto’s. Sjoerd van Faassen van het 
Letterkundig Museum in Den Haag ben ik erkentelijk voor zijn medewerking aan het 
transport van het Engelmanarchief naar de Universiteitsbibliotheek in Groningen, waar 
ik het in alle rust kon bestuderen. Een niet te onderschatten bijdrage aan mijn welzijn 
gedurende de jaren van mijn onderzoek leverde Henk van der Laan. Voor het oplossen 
van mijn computerproblemen kon ik altijd een beroep doen op zijn deskundigheid.
 Veel dank ben ik verschuldigd aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), de Rijksuniversiteit Groningen (ICOG) en de Christelijke Hogeschool 
Windesheim voor hun financiële bijdragen voor de verwezenlijking van dit proefschrift.
 Zinvolle gesprekken had ik vooral in de beginfase van mijn onderzoek met Theo 
Bijvoet die voorheen verbonden was aan het Letterkundig Museum. Hij heeft me 
als eerste wegwijs gemaakt in het milieu van de jonge katholieke schrijvers rond het 
tijdschrift De Gemeenschap. Van degenen die Jan Engelman persoonlijk hebben gekend 
dank ik zijn dochter Mevrouw Lies Jurgens-Engelman, wijlen Pierre Dubois en wijlen 
Mevrouw Greeth Sickinghe ten Holte voor de waardevolle informatie die ze mij in 
gesprekken hebben verstrekt.
 Van de vrienden op wie ik de afgelopen jaren kon rekenen kan ik hier slechts 
enkelen met name noemen. Monique Metzemaekers wil ik bedanken omdat ze me 
assisteerde bij het formuleren van mijn onderzoeksvoorstel en later mijn teksten las.  
Jan van Paassen ben ik erkentelijk omdat hij zich inhoudelijk in de materie heeft verdiept, 
maar met een gezonde dosis ondernemerszin ook mijn productiviteit bewaakte. 
Dick Siersema was een plezierige gesprekspartner en vertaalde bovendien de 
samenvatting. Francis van Dijk stond me terzijde in de voorbereiding op mijn promotie.
 Verschillende collega’s en vrienden speurden voor mij naar brieven, boeken en 
andere bronnen. Zo mocht ik van Marinus Augustijn een grammofoonplaat ontvangen 
waarop Jan Engelman zijn gedichten voordraagt, zodat ik zijn stem kon horen. En het 
oude kistje van Engelmans Havanna’s met daarin een donkerbruin sigarenpijpje maakte 
de zintuiglijke ervaring van mijn onderzoeksobject bijna compleet. 
 Belangrijke ondersteuning kreeg ik ook binnen het Kunsthistorisch Instituut van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Zo ben ik Henk van Veen erkentelijk voor de zinvolle 
commentaren op mijn tekst en de wijze waarop hij structuur aanbracht in het boek als 
geheel. Peter de Ruiter dank ik voor zijn betrokkenheid en voor het vele materiaal dat 
hij ter beschikking heeft gesteld. Verder heeft hij op onnavolgbaar nauwkeurige wijze 
een deel van de tekst gelezen en becommentarieerd. 
 Door zijn bevlogenheid en voortvarende leiding heeft mijn promotor Gillis Dorleijn 
een onmisbare bijdrage geleverd aan deze publicatie en aan mijn vorming als onderzoeker. 
Hij heeft mijn ogen geopend voor de slechte eigenschappen van Jan Engelman. Ik dank 
hem voor zijn optimistische begeleiding. Aan de gesprekken die we tussen gigantische 
stapels boeken en paperassen aan zijn tafel voerden bewaar ik goede herinneringen.
 Tenslotte degenen die me lief zijn, met wie het leven gelukkig gewoon doorging 
wanneer het met Engelman tegenzat: Emma en Sofie, die gedurende de jaren waarin ik 
met Jan Engelman verkeerde me soms ontzagen, maar meestal genadeloos aanwezig 
waren. Aan hen beiden draag ik dit boek op.






