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 Het was een vroom en meelevend katholiek gezin waarin Jan Engelman op  
7 Juni 1900 in Utrecht werd geboren. Zijn vader dreef een vishandel aan de Vischmarkt 
nr. 13. Het gezin telde twaalf kinderen, van wie de zorg grotendeels was toevertrouwd 
aan Fie, de kindermeid die aan Jan Engelman al vroeg de Marialiederen leerde 
(Bijlage 2.1).1 Hoewel het milieu waaruit Jan Engelman afkomstig was niet bepaald als 
intellectueel kan worden bestempeld, ging zijn broer Kees medicijnen studeren.  
Hij werd later zenuwarts, terwijl Jan, die niet van leren hield, veel spijbelde en 
na de HBS een punt achter de studie zette, niettemin al vroeg een schrijverstalent 
ontwikkelde. Als knaap van zestien kwam hij in de journalistiek terecht, waar hij 
aanvankelijk als corrector maar later als muziekrecensent voor het Utrechtse dagblad 
Het Centrum werkte. Ook zijn zusters Dora en Marie belandden in intellectuele kringen. 
Dora huwde met C.C.S Crone, die literaire ambities had en proza schreef, waaronder de 
bekende bundel De schuiftrompet.2 Marie trouwde met Leo Hermans, die leraar was aan 
de Katholieke Leergangen te Tilburg en eveneens in tijdschriften publiceerde.3 Op zijn 
eenentwintigste trouwde Jan Engelman met de negen jaar oudere verpleegster Elisabeth 
Oosterman, waarna hij al spoedig een gezin met twee kinderen moest onderhouden van 
de inkomsten uit journalistiek werk.

2.1   Katholieke middenstand

 Dat Jan Engelman zich ontwikkelde tot een schrijver die actief aan het literaire 
leven deelnam, acht J.J. Oversteegen opmerkelijk.4 Door zijn sociale achtergrond, die 
Oversteegen typeert als ‘kleine middenstand’, zou Engelman een uitzonderingspositie 
innemen tussen de schrijvers van zijn generatie, omdat pas de volgende lichting veel 
literatoren uit de middenstand kende. Aangenomen moet worden dat Oversteegen de 
katholieke literatoren niet tot de schrijvers van Engelmans generatie rekent. Had hij 
dat wel gedaan dan zou hij wellicht tot een andere conclusie zijn gekomen, want het 
middenstandsmilieu was bijvoorbeeld onder de redactieleden en medewerkers van 
het Utrechtse katholieke tijdschrift De Gemeenschap goed vertegenwoordigd. Tot de 
initiatiefnemers van dit periodiek behoorden in 1925 behalve Jan Engelman namelijk 
ook de architect Willem Maas, wiens vader caféhouder was, en de Utrechtse schrij-
vers Henk en Louis Kuitenbrouwer (alias Albert Kuyle), zonen van een meubelmaker. 
Bovendien was de vader van Anton van Duinkerken, die later in de redactie van  
De Gemeenschap kwam, bierbrouwer en houthandelaar. Zo er in de jaren twintig en 
dertig in het algemeen weinig schrijvers uit de middenstand voortkwamen, gold dit dus 
niet voor de katholieke middenstand en de vraag rijst hoe dit kan worden verklaard.
 In zijn nawoord bij de publicatie Uit het rijke Roomsche Leven van Michel 
van der Plas, merkt Kees Fens op dat vooral twee groeperingen binnen het katholieke 
volksdeel in aanmerking kwamen voor het leiden van een zondig leven: de armen en de 
zeer rijken. De midden-stand bleef hiervan gevrijwaard.5 Volgens Fens had de winkelier, 
en vooral de betere winkelier, altijd een belangrijke plaats ingenomen binnen het 
Nederlandse katholieke volksdeel. Er was dus een verschil in status tussen katholieke 
en niet-katholieke middenstanders, aangezien de eerste categorie met zedelijk gedrag de 
toon aangaf binnen katholiek Nederland. De sociale achtergrond van Engelman kunnen 
we daarom dan ook beter en nauwkeuriger typeren als katholieke middenstand dan als 
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middenstand. De positie die Engelman onder de schrijvers van zijn generatie innam lijkt 
vanuit katholiek perspectief minder uitzonderlijk dan wanneer we deze context buiten 
beschouwing laten.6 Ook de medewerkers van katholieke tijdschriften als Roeping en 
De Gemeenschap, die meestal afkomstig waren uit burgerlijke milieus en niet uit het 
intellectuele establishment, bewezen dat katholieke middenstand en schrijverschap 
elkaar geenszins uitsloten.7

 In het algemeen was de middenstand meer dan een sociale klasse. De midden-
standers (ook de niet-katholieke) stonden buiten de naar klassenmodel gestructureerde 
maatschappij. Ze waren niet te vereenzelvigen met ‘de stormram’ van de arbeidersklasse 
en niet met het ‘vlijmend zwaard van het grote bedrijfsleven’.8 Als stand vormde de 
groepering een belangrijke pijler van de katholieke maatschappijleer. De Katholieke 
Kerk stond namelijk vijandig tegenover het marxistisch socialisme en verwierp ook 
de uitwassen van het kapitalisme.9 De middenstand functioneerde als een buffer 
tussen beide, diende als verzachter van sociale spanningen, als anti-revolutionair en 
stabiliserend element in de moderne pluriforme samenleving.10 
 Via de R.K. Middenstandsbond was de invloed van de Kerk op de katholieke 
middenstanders bijzonder groot. Het lidmaatschap was door het episcopaat 
verplicht gesteld voor iedere katholieke middenstander die ook lid was van een 
vakbondsorganisatie. En de bond was dan ook primair een zielzorg-instituut, bestemd 
voor religieuze verdieping en verheffing van de leden.11 De middenstanders kwamen 
bij elkaar voor studie en discussie. Ze bevolkten de katholieke zangkoren. Er was 
een katholiek middenstandsgemeenschapsleven, dat herinnerde aan de middeleeuwse 
samenleving.
 Dat de middenstand binnen de katholieke kerk een belangrijke plaats innam, had 
ten slotte ook te maken met de intellectuele achterstand die de katholieken in de loop 
der eeuwen in ons land hadden opgelopen.12 Toen de roomse bevolking na de Tachtig- 
jarige Oorlog in protestants Nederland van de openbare ambten werd uitgesloten, 
gingen velen min of meer gedwongen in de handel. Maar ook later, toen het katholieke 
volksdeel na de Franse Revolutie formeel niet langer werd achtergesteld, zonden 
de katholieken hun zonen bij voorkeur niet naar de universiteit, aangezien door de 
geestelijkheid tegen de verdorven academische wereld werd gewaarschuwd. Al met  
al is het dus niet zo opmerkelijk, dat een katholiek schrijver als Jan Engelman in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw niet uit een intellectueel milieu maar uit de 
middenstand stamde.
 
2.2   Distantie van het ouderlijk milieu: De mentaliteit bleef

 Binnen de familiekring vond Jan Engelman in zijn zwager Leo een belangrijke 
gesprekspartner. Samen bezochten ze musea en ook stuurden ze elkaar recensies van 
muziek- en toneeluitvoeringen toe. Een niet onbelangrijk gegeven met het oog op 
Engelmans toekomstige loopbaan als kunstcriticus was Leo’s negatief oordeel over de 
roomse kunst. In één van zijn brieven laakte hij het roomse toneel, met name de teksten 
van de katholieke auteur Herman van den Eerenbeemt (Bijlage 2.2).13 Hij bepleitte dat 
de katholieke pers zich kritischer zou opstellen, opdat anderen niet zouden denken dat 
katholieken al blij waren met ‘dooie musschen’ en dat hun ‘hand door een Roomsche 
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Sinterklaas van ’t tooneel al bijster gauw gevuld’ was. Door zijn nuchter oordeel is  
Leo Hermans voor Jan Engelman wellicht een voorbeeld geweest, nog voordat deze 
in contact kwam met katholieke critici als Maria Viola en Pieter van der Meer de 
Walcheren, die algemeen worden beschouwd als Engelmans voorbeelden wanneer het 
gaat om een kritische houding jegens de katholieke kunst.
 Het contact met Leo verhinderde niet dat Jan Engelman zich steeds meer  
van het ouderlijk milieu ging distantiëren en toenadering tot het establishment zocht.  
In het gezin was hij altijd al een buitenbeentje geweest, naar wie vooral door zijn  
zussen hoog werd opgekeken. En later was het niet eenvoudig om het contact met  
Jan te onderhouden. ‘We horen haast niets van je. Alleen De Nieuwe Eeuw zegt  
ons waarmee je bezig bent’, schreef zijn broer Kees in 1934. En drie jaar later  
dezelfde klacht: ‘Ik weet niet eens je adres. Ik veronderstel dat je nog altijd in  
Utrecht op de Oude Gracht je kamers hebt. […] neem de moeite eens en kom eens  
een avond hier doorbrengen’.14 
 Een zekere distantie van zijn oorspronkelijk milieu en zijn jeugdjaren komt  
ook naar voren in Engelmans enige autobiografische tekst in Singel 262 (1954).  
Hierin romantiseerde hij zijn kindertijd door niet te herinneren aan het ouderlijk huis 
met de viswinkel, maar wel aan de Marialiederen van de kindermeid, de muziek van 
Palestrina en het luieren onder de bomen van een oud landgoed aan de Kromme Rijn 
met ‘de Mei van Gorter in de hand’. Ook de teksten die hij als jongen had geschreven 
 wilde hij kennelijk vergeten: ‘Van de puberteitsgedichten herinner ik mij weinig, het 
eigenlijke debuut vond plaats in de tijdschriften Roeping, De Gemeenschap en De Vrije 
Bladen’.15 Zijn jeugdherinneringen werden dus gekleurd door Palestrina en Gorter, 
en niet door het ‘Clublied voor R.K. Voetbalvereenigingen’ dat hij in 1917 schreef op 
muziek van Willem Bakker, met strofen als: ‘Ren zonder vrees de velden over! / Blijf 
voor geen tegenstand vervaard! / Het onvermoeid en eerlijk zwoegen / Maak’ U de 
overwinning waard.’ Het vers, dat in marstempo en krachtig en opgewekt moest worden 
gezongen, ademt de sfeer van triomfalisme en opgelegde blijheid van het rijke Roomse 
leven, waarop Engelman en de andere Gemeenschaps-jongeren later nog de nodige  
kritiek zouden leveren.16

 Hoewel Jan Engelman niet meer op zijn kinderjaren in de directe omgeving 
van de viswinkel terugkwam, heeft hij de herinnering hieraan wel in één van zijn 
gedichten verwerkt, en wel in ‘Arne Borg’ dat in 1928 in De Gemeenschap verscheen 
en in 1930 werd opgenomen in de bundel Sine Nomine. Uit een ongedateerde brief van 
Engelman aan de redactie van De Nieuwe Dag weten we dat hij dit vers op een avond 
in juli of augustus 1928 schreef, nadat hij eerder op de dag Arne Borg –‘een gevaarlijke 
concurrent van de vissen’ – had zien zwemmen op de Olympische Spelen.
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Arne Borg
          ritornel en sirene
visch visch
platte visch
al wie in het water is

Arne Borg zwemt duizend meter
Arne Borg doet alles beter

visch visch
witte visch
witte witte watervisch
waterlisch

        ( waar het groene water is 
zwemt hij als het later is)

Arne Borg zwemt duizend meter
Arne Borg doet alles beter

visch visch
groene visch
in de groene waternis
visch visch
prille visch
witte kindvisch

kind

visch
[…]

 Over de steeds terugkerende versregels, ‘visch visch / platte visch’ schreef 
Engelman in zijn brief aan De Nieuwe Dag dat hij deze had ontleend aan een liedje 
uit zijn kinderjaren: ‘ik ben n.l. geboren in een vischwinkel, en de woorden “platte 
visch” zongen wij, iedere dag, voor onze deur op de Vischmarkt in een springliedje, 
een vrijheid van ontleening, indien u wilt, die ook Van Ostaijen zich herhaaldelijk 
permitteerde: denk o.a. aan “Ik zag Caecilia komen”’.
 Hoewel hij zich in het algemeen nogal distantieerde van het middenstandsmilieu 
waaruit hij voortkwam, waren middenstandsmentaliteit en handelsgeest ook in de 
persoon van Jan Engelman wel aanwezig. Doorgaans greep hij alle werkzaamheden aan 
waarmee maar iets te verdienen viel. Zo heeft hij ook later vanwege het honorarium nog 
verschillende liederen voor het roomse verenigingsleven geschreven, zoals in 1931 een 
marslied voor de Katholieke Arbeidersbeweging.17 Verder schreef hij verscheidene korte 
gelegenheidsgedichten voor de edelsmederij van Jan Eloy Brom en Gerard Brom in 
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Utrecht, die als inscripties dienden voor klokken, bekers en schalen. In sommige 
gevallen ging het om redigeerwerk en moest hij de dichtregels van anderen verfraaien.18 
Ook in het schrijven van propagandateksten beperkte Engelman zich niet tot 
clubliederen of brochures en pamfletten voor tijdschriften. In 1931 werd hij ingehuurd 
door Van Duren’s Corsetten-Magazijnen met vestigingen in het hele land om ‘de 
prijscourant of hoe men dat stuk wil noemen in goed leesbaar propaganda lectuur te 
herscheppen’. De corsetten moesten worden aangeprezen met beloftes over glad en 
strak gevormde heup en dijbenen, effen maaggedeeltes en de lijn der buste die niet  
genoeg geprezen kan worden vanwege haar ‘verkleinde jeugdige vorm’.19 
 Handelsgeest werd door Engelman soms ook gefingeerd, zoals tegenover Henrik 
Scholte die in de oorlogsjaren NSB-er was en Engelmans medewerking vroeg voor een 
niet nader aangeduid plan. ‘Het plan is fraai en ik wil mijn medewerking gaarne  
verleenen’, schreef Engelman, ‘Ik vraag echter het volgende: 100 kruiken Bols, 1.000 
beste sigaren (zonder papier), 6 kopjes met schoteltjes, 1 braadpan en 2 koperen panne-
lappen. Als er nog een mud kolen en een colbertje bij kan zal dat ook welkom wezen’.20 
 Ten slotte heeft Jan Engelman nog vaak bemiddeld bij de verkoop van kunst, 
waarvoor hij provisie kreeg en zijn integriteit als criticus zelfs op het spel zette. Ook al 
was hij in de loop der jaren het katholieke middenstandsmilieu behoorlijk ontgroeid, hij 
hield de trekjes van de middenstander, zoals hij ook overtuigd katholiek bleef.
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