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  ‘De jongeheer Engelman heeft er van gelust, van die dom. Vlak boven zijn wieg 
gaf de mastodont ieder uur een psalm weg en op de halve uren één van die vaderlandse 
liederen, welke hij op school hartgrondig heeft leren haten’.1 Liever hoorde hij de 
zilverachtig klinkende klokjes van de Klaaskerk, Marialiederen of de missen van 
Palestrina. Geen ferme jongens, stoere knapen, maar Zuster Bertken en de gewijde sfeer 
van haar kerknis hebben voor Engelman de geest van Utrecht bepaald.2

10.1  Het verkeersplan voor Utrecht

 Na de Tweede Wereldoorlog maakte Jan Engelman zich sterk voor het behoud 
van de oude binnenstad van Utrecht. Hij was in het algemeen gehecht aan oude 
stadscentra, vooral wanneer deze door gebouwen, singels of bolwerken refereerden 
aan een vervlogen katholiek verleden. Zo hield hij van de gewijde atmosfeer die hij 
rond de romaanse bouwwerken in Maastricht ervoer, en van de sfeer van gotiek in de 
binnenstad van Utrecht. Architectuur en stedebouw weerspiegelden voor Engelman de 
geestelijke idealen van een samenleving. En dit uitgangspunt bepaalde zijn houding 
tegenover de omgang met oude steden, die hij representatief vond voor de idealen van 
gemeenschappen uit betere tijden. 
 De manier waarop Jan Engelman zich in de praktijk tegenover de modernisering 
van een oude stad opstelde, werd vooral duidelijk toen het gemeentebestuur van  
Utrecht in de jaren vijftig saneringsplannen maakte, waartegen hij zich hevig verzette. 
Het was overigens niet de enige keer dat hij zich in stedebouwkundige kwesties 
mengde. Reeds eerder, rond 1930, had hij geprobeerd om de bouwplannen voor een 
nieuwe brug en een gouvernementsgebouw in Maastricht te verijdelen. Beducht als hij 
was voor een nieuwe Maasbrug in neo-romaanse stijl bepleitte hij zowel in  
De Nieuwe Eeuw als in een brief aan de betrokken minister ‘een simpele moderne 
constructie’, omdat deze het beste harmonieerde met de bestaande romaanse brug en de 
oude romaanse architectuur in de omgeving. Verder haalde Engelman zich in december 
1958 het ongenoegen van de burgemeester van Dordrecht op de hals, omdat hij in  
De Tijd ‘kennelijk zonder volledige kennis van zaken’ de sanering van de binnenstad 
van Dordrecht op de korrel had genomen.3 Toen vervolgens rond 1958 de Duitse 
verkeersdeskundige M.E. Feuchtinger ter verlichting van de verkeersproblemen in 
Utrecht de singels wilde dempen, keerde hij zich faliekant tegen dit voornemen. En 
al snel ontpopte Engelman zich als de drijvende kracht achter de acties tegen dit plan. 
In het gebouw van het Genootschap Kunstliefde werd onder het motto ‘Dempers zijn 
dompers!’ het Comité Binnenstad en Singels opgericht, met Engelman als voorzitter  
van het voorlopig bestuur. Behalve dit comité dat de bevolking wakker moest schudden,  
werd er ook een studiegroep van technici gevormd voor het ontwikkelen van alternatieve 
plannen (Bijlage 10.1.1).4

 De bezwaren van Engelman en andere leden van het comité richtten zich vooral 
op het feit dat Feuchtinger de belangen van het gemotoriseerde verkeer liet prevaleren 
boven het karakter van de oude binnenstad. Engelman was tegen grote doorbraken en 
tegen het dempen van singels. In plaats daarvan bepleitte hij de aanleg van ringwegen 
buiten het stadscentrum en de planning van openbare gebouwen en winkels in nieuwe 
stadswijken, ter ontlasting van het verkeer in de binnenstad. Hij huldigde bovendien het 
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standpunt dat de auto zich aan de stad moet aanpassen en niet omgekeerd. Het openbaar 
vervoer diende daarentegen in het stadsverkeer wel een grote rol te spelen. 
 In de hoop dat uitstel van de verkeersplannen uiteindelijk tot afstel zou leiden 
trachtte Engelman de besluitvorming over het verkeersplan zo veel mogelijk te 
vertragen. Dat het inderdaad lukte om het plan-Feuchtinger uit te stellen, blijkt onder 
meer uit het verslag van een rede van Jan Engelman, waarin hij de voorzichtigheid van 
de Utrechters prees.5 Refererend aan een uitspraak van de van oorsprong Utrechtse 
paus Adrianus VI, die moeilijke zaken altijd op de lange baan had geschoven onder 
het motto ‘VIDEBIMUS’ (Wij zullen zien), constateerde Engelman dat niet iedere 
verandering en vernieuwing ook een verbetering was. Het stadsbestuur had dan ook 
 een ‘wijs besluit’ genomen, door het verkeersplan van Prof. Feuchtinger voor 
onbepaalde tijd uit te stellen. Engelman bepleitte in zijn toespraak verder om de stad 
op ‘gevoelige wijze’ te moderniseren en daarbij de oude binnenstad en singels te 
behouden. ‘Men kan saneren, als men maar niet dempt en breekt, want dit vernietigt  
het oude stadsbeeld onherroepelijk, zoals bouwen met te grote hoogte gedeeltelijk al 
heeft gedaan’.
 Een geheel andere visie dan op de binnenstad had Engelman op het gedeelte 
buiten de singels. Nieuw-Utrecht was volgens hem de aangewezen plek om naar 
Amerikaans-urbanistisch model ‘een zalige opruiming’ te houden, in het belang van 
de conservering van de binnenstad. ‘Als men daar, kort buiten de singels, nu eens wat 
geld besteedde’, opperde Engelman in 1957 in De Groene Amsterdammer, ‘rondwegen 
eindelijk doortrok, spoor- en waterwegen aanviel, parkeervelden maakte, zou het dan 
per se nodig zijn met de koevoet een stadsgedeelte te lijf te gaan, dat er uit zichzelf niet 
om vraagt?’6 (Bijlage 10.1) 
 Omdat de ontwikkelingen rond de binnenstad van Utrecht hem niet bevielen 
nam Engelman in 1959 zelfs ontslag als lid van een gemeentelijke adviescommissie 
voor Beeldende Kunst en Kunstnijverheid. Hij kon de stedenbouwkundige problemen 
niet los zien van dit commissiewerk. En hoewel hij besefte dat B en W met meer zaken 
rekening moest houden dan alleen de esthetische, hadden de ‘resultaten van jarenlangen 
arbeid in het belang van de schoonheid der stad Utrecht in ’t bijzonder [hem] zóó 
weinig bevredigd en zóózeer teleurgesteld’, dat hij het college om ontslag moest 
verzoeken.7 Wel bleef hij gedurende de volgende jaren betrokken bij de acties van het 
Comité Binnenstad en Singels, al was het vanwege gezondheidsproblemen meer op 
afstand. 
 Het is voor een inzicht in Engelmans ideeën niet relevant of zijn persoonlijke 
acties tegen de verkeersplannen ook resultaat hebben gehad, en of hij de gang van 
zaken daadwerkelijk heeft beïnvloed. Zelf was Engelman hier stellig van overtuigd, 
zoals hij later in 1967 aan Victor van Vriesland zou schrijven ter gelegenheid van  
zijn verhuizing naar Amsterdam, waarmee zijn Utrechtse periode werd afgesloten:  
‘In Augustus ga ik verkassen naar een bolwerk in het groen. Wat er hier gebeurt weet 
ik nog niet. Over eenige maanden zal de Raad van State uitspraak doen. Als ik in 1958 
niet zoo’n groote bek had opgezet zou alle water al gedempt zijn. Ik wist precies den 
weg naar O.K. en W. en Monumentenzorg, gelukkig. Gemeentelijke bestuurders zijn 
dikwijls ezels. Ook burgemeesters die van dezen tijd willen zijn’.8 Aan Vestdijk schreef 
Engelman eveneens dat de singels waren behouden dankzij zijn contacten met Den 
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Haag. Hij had in één maand zelfs zoveel met ‘het Departement’ getelefoneerd dat de 
telefoonrekening ƒ 1500 ,– bedroeg, terwijl hij ‘maar ƒ 100 ,– terug[kreeg] van het 
Comité’. Maar het leverde resultaten op, die ‘tot dankbaarheid’ stemden, want ‘de 
Utrechtsche singels zouden al zijn dichtgegooid, de groote doorbraken gepleegd,’ zo 
redeneerde Engelman niet zonder trots, ‘als ik géén telefoon had gehad’.9

 Dat Engelman in 1958 en 1959 persoonlijk de interventie van het ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zou hebben bewerkstelligd lijkt geen 
grootspraak te zijn, want dit is in overeenstemming met de feitelijke gang van 
zaken in die periode.10 Op 10 december 1959 liet de staatssecretaris van O.K. en W. 
namelijk weten dat de Stadsbuitengracht niet gedempt mocht worden, aangezien 
deze deel uitmaakte van de verdedigingswerken, dus van de bolwerken en wallen 
die op de monumentenlijst stonden.11 Op 18 december werd daarop, tegen het 
advies van burgemeester en wethouders in, door de gemeenteraad besloten om 
aan een stedebouwkundige de opdracht te verlenen een ontwerp te maken voor de 
ontwikkeling van de oude stad. Dit resulteerde toen in het plan van ir. J.A. Kuiper, 
waarin een groot deel van de singels, namelijk de gehele oostkant, gespaard bleef. 
Alleen de Catharijnesingel werd gedempt en in het ringwegtracé opgenomen. Het 
was bovendien geheel in de geest van Engelman dat Kuiper in zijn eerste rapport de 
overtuiging uitsprak dat de oude binnenstad van Utrecht zo centraal gelegen was, ‘dat 
zij ook zonder rigoureuze doorbraken volkomen levend [kon] blijven en zich verder 
ontwikkelen’.12 

10.1.1  De betrokkenheid van J.J.P. Oud bij Utrecht 

 Niet iedereen wilde overigens openlijk aan de acties tegen het plan-Feuchtinger 
meewerken. ‘Erg weinig menschen bleken vrij man’, aldus Engelman in een brief 
aan de architect J.J.P. Oud.13 Toen hij in december 1958, om gezondheidsredenen, 
de Utrechtse hoogleraar H. Wagenvoort verzocht om hem als voorzitter van het 
comité te vervangen, weigerde deze omdat hij zelf geen automobilist was en dus 
te bevooroordeeld.14 Een poging van Engelman om van de zijde van de A.N.W.B. 
steun te krijgen mislukte eveneens. Namens de Bond schreef A.G.M. Boost dat ‘het 
dempen van de singels een zwaar, doch aanvaardbaar verlies’, betekende.15 Ook ving 
Engelman bot bij Oud, die achter de schermen wel wilde adviseren, maar die vanwege 
zijn functie als supervisor voor de bouwactiviteiten rond het Vredenburg niet openlijk 
bij het actiecomité of de studiegroep van technici betrokken wilde worden. Toen het 
Utrechts Nieuwsblad op 1 december 1958 wat al te voorbarig melding maakte van zijn 
betrokkenheid bij het comité, distantieerde Oud zich hiervan, omdat hij niet als een vlag 
wilde dienen, waaronder werd gevaren. Hij liet de redactie overigens wel weten dat hij 
singels dempen en doorbraken maken in het algemeen voor mooie oude steden jammer 
en niet efficiënt vond, maar hij weigerde om zich openlijk in de interne Utrechtse 
problemen te mengen.16

 Intussen ontving Engelman van Oud, met wie hij gaandeweg een goede 
verstandhouding had opgebouwd, wel allerlei nuttige tips die dan maar aan Engelmans 
 ‘eigen brein ontsproten’ moesten zijn. Oud wees er bijvoorbeeld op dat in feite door 
Feuchtinger nog geen plan was gemaakt maar slechts een rapport, waarop een  
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stedenbouwkundige zich kon oriënteren bij het ontwerpen van een werkelijk plan.  
Feuchtingers ideeën waren dus geenszins bindend, en de alom gebezigde term  
Verkeersplan-Feuchtinger was eigenlijk niet correct (Bijlage 10.1.1).17 Ook noemde 
Oud verschillende architecten die wel of juist niet geschikt waren om het  
uiteindelijke plan voor de Utrechtse binnenstad te ontwerpen. Één van de kandidaten 
voor de Domstad was Cor van Eesteren, die voor Amsterdam het ontwerp voor de 
stedelijke uitbreiding had verzorgd en aan het research-werk daarvoor zoveel zorg had 
besteed. Een nadeel was echter dat Van Eesterens zakelijke aanpak doorgaans sterk 
prevaleerde boven het visuele. Oud vond dit vooral een bezwaar omdat hij zelf zo 
graag meteen bedacht hoe iets eruit zou zien. Niettemin was hij ervan overtuigd dat 
Van Eesteren zeker alle tijd aan zo’n opdracht zou geven, wat ook niet iedereen meer 
deed. Het beste voor Utrecht was echter om Dudok te vragen. Volgens Oud kende hij 
de moeilijkheden van de stedebouw en wist hij ‘singel en groen’ goed te benutten. 
Bovendien zou hij ook de binnenstad wel met ‘genegenheid’ bekijken, omdat anders de 
door hemzelf ontworpen schouwburg eventueel in de verdrukking kon komen. ‘Willen 
ze in Utrecht het goede’, zo besloot Oud zijn brief van 28 januari 1960 aan Engelman, 
‘dan moeten ze heenstappen over wat moeite en Dudok nemen. Ik ben heus niet een 
rücksichtlos bewonderaar van Dudok: over zijn architectuur zou ik me weer anders 
uitlaten, maar zo’n stuk aanleg met brede wegen en groen doet hij voortreffelijk en aan 
Feuchtinger zou hij – behalve als hulp – wel lak hebben’ (Bijlage 10.1.1).18 Intussen 
was echter aan Kuiper al gevraagd om op basis van Feuchtingers aanbevelingen het 
uiteindelijke plan te maken.
 Het zal Engelman trouwens zijn tegengevallen dat Oud een duidelijke voorkeur 
uitsprak voor W.M. Dudok. De verhouding tussen Engelman en Dudok was namelijk 
al in 1931 verstoord geraakt, toen de architect Engelman verweet de logica in zijn werk 
niet te waarderen, omdat deze architectuur alleen als estethicus en niet als constructeur 
benaderde.19 De controverse tussen beiden werd rond 1937 nog aangescherpt door de 
ongezouten kritiek van Engelman op het hierboven genoemde schouwburgontwerp.  
In De Gemeenschap schreef hij dat Dudok de stad Utrecht een schouwburg ‘te verteren’ 
gaf, die aan de ‘matelooze geestkracht van een Oxford-meeting’ deed denken, een 
schouwburg die meer een café was dan een theater, en waarvoor bovendien een  
‘kostelijk’ bolwerk-parkje van Zocher werd opgeofferd.20 Ook in het Utrechts Dagblad 
had hij vastgesteld dat de vestiging van de schouwburg op het Lucas Bolwerk een 
achteruitgang van het stedenschoon was. Bovendien was het ontwerp zelf ‘verre van 
gevoelig van maat en massa, […] niet fijn van geleding en niet geestig’. Door vanuit 
een puristische angst alles te uniformeren en traditionele of ornamentale bouwmotieven 
te vermijden, toonde de bouwkunst van Dudok volgens Engelman geen geestelijke 
betekenis en kon daarom in Utrecht wel gemist worden. Voor Engelman was Dudok dus 
niet de aangewezen figuur om oud Utrecht te redden. Temeer daar ze over een architect 
als Sybold van Ravesteyn beschikten, wiens bouwkunst in Engelmans optiek grotere 
culturele inhoud en geestelijke traditie vertoonde.21 
 Een keuze van Engelman voor Oud als adviseur vraagt wellicht om enige 
toelichting. Beiden hadden in het verleden nog verschil van mening gehad over de 
kwaliteiten van De Stijl, met name over het werk van Mondriaan.22 En ook over het 
ornament in de bouwkunst oordeelden ze verschillend. Maar ten aanzien van de 
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omgang met oude binnensteden kregen ze later dezelfde opvattingen. In de eerste 
plaats was Oud voor Engelman een geschikte adviseur omdat hij de nodige ervaring 
had opgedaan op het gebied van de stedenbouw. Tenslotte was hij al in 1918 op 
achtentwintigjarige leeftijd aangesteld als stadsarchitect van Rotterdam. Bovendien 
hadden Oud en Engelman over oude binnensteden soortgelijke ideeën, en daarom was 
medewerking van de architect aantrekkelijk voor het actiecomité in Utrecht. Hoewel 
Oud functionalistisch bouwde was hij als stadsarchitect in Rotterdam altijd trouw 
gebleven aan het traditionele stedenbouwkundig concept van Berlage, waarin de straat 
als een door gevelwanden omsloten buitenruimte wordt opgevat. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Mart Stam die het traditionele stedelijke patroon wilde doorbreken en 
een open stad propageerde.23 Het is dus niet verwonderlijk dat Oud ook later tegen het 
openbreken van oude binnensteden was gekant. Maar zoals gezegd wilde hij zich tegen 
de Utrechtse doorbraakplannen niet openlijk verzetten. 
 Dit laatste deed hij wel toen er verkeersplannen werden gemaakt voor de 
binnensteden van Amsterdam en Alkmaar. In ‘Bouwkunst, verkeer en de Amsterdamse 
binnenstad’, een artikel in De Groene Amsterdammer (1951), toonde Oud zich een 
duidelijk tegenstander van elke doorbraak die bedoeld was om groot verkeer in de stad 
te brengen.Vooral het particuliere autoverkeer gaf parkeerproblemen en was schadelijk 
omdat het volgens Oud de schoonheid van het stadsdeel aantastte. Een doorbraak op 
zichzelf was minder schadelijk dan de daarop volgende ongebreidelde verkeersstroom, 
die het definitieve einde betekende van ‘het plezier, dat de aanblik van een oude stad’ 
bood. Oud wilde de oude binnenstad daarom beperkt openstellen, dat wil zeggen voor 
wandelaars, ‘een zacht rijdend trammetje’ of een bus, en in bescheiden mate voor auto’s. 
Het grote verkeer moest zoveel mogelijk buitenom geleid worden met een ring van 
goede parkeergelegenheden tegen de kern aan. Ook wilde hij het stadsleven rondom de 
kern en aan de periferie stimuleren, waardoor de last van de binnenstad werd verlicht.24 
 De ideeën die Engelman later aandroeg om de verkeersproblemen in Utrecht 
het hoofd te bieden, lijken direct ontleend aan de hiervoor genoemde oplossingen 
van Oud voor Amsterdam. Ook het artikel ‘Henry Ford in Alkmaar’ dat Oud in 1958 
voor De Groene Amsterdammer schreef gaf Engelman een steun in de rug. Het stuk 
was gericht tegen de saneringsplannen voor Alkmaar van Professor Bruin. Opnieuw 
waarschuwde Oud dat de dynamiek van een opengebroken stad niet was te stoppen en 
adviseerde hij om de oude stad haar karakter te laten houden. Bovendien hield hij Bruin 
voor dat ‘demping vrijwel nergens ooit een fraai stadsbeeld geschapen’ had.25 En dit 
laatste was uiteraard koren op Engelmans molen, die door de artikelen in De Groene 
Amsterdammer indirect toch de steun van Oud kreeg voor zijn pogingen om met het 
Comité Binnenstad en Singels de demping van de Utrechtse grachten tegen te houden.26 
 Oud hield zich diplomatiek buiten de Utrechtse kwestie. Hij schreef dat de 
mensen van Gemeentewerken altijd ‘allervriendelijkst’ voor hem waren geweest, en 
dat hij het ‘ontzettend vervelend’ zou vinden om ‘onaardig terug te zijn’. Ook vond 
hij het comité nogal agressief tegen bepaalde instanties. En ten slotte waren de singels 
van Utrecht, die hij ‘dolgraag’ wilde behouden, ‘toch weer andere waters dan die in 
Alkmaar’. Maar nadat hij zijn positie had ingenomen voorzag hij Engelman toch van 
nuttige adviezen.27 De relatie tussen Engelman en Oud is altijd hartelijk gebleven, zoals 
blijkt uit de overigens niet omvangrijke correspondentie tussen beiden. Ter gelegenheid 
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van Engelmans zestigste verjaardag in juni 1960 schreef Oud hem een verjaardagsbrief, 
waarin hij nog terugkwam op zijn rol als geheim adviseur voor Engelmans comité. 
Hij sprak daarin zijn vermoeden uit dat zijn adviezen en hulp achter de schermen hem 
toch zijn functie als supervisor over de bouwwerkzaamheden rond het Vredenburg had 
gekost.28

10.2  De stad als drager van gemeenschapsidealen

 Engelman bracht zijn mening over de Utrechtse verkeersplannen ook in de pers 
naar voren. Zo kreeg hij in De Groene Amsterdammer van 19 januari 1957 de  
gelegenheid om oppositie te voeren tegen de doorbraakplannen. In het artikel ‘De 
koevoet en het urbanisme’, vatte hij de stad op als een levend organisme waarin men 
niet ongestraft kon breken zonder haar logische samenhang te ondermijnen. Het ging 
Engelman daarbij niet alleen om het stedelijk schoon. Zoals gezegd beschouwde hij de 
stad als representant van de geestelijke idealen van een gemeenschap uit vervlogen  
tijden, en hij vreesde dat met het karakter van de oude stad een oude cultuur werd  
opgeofferd en een nieuwe toegelaten, die te maken had met de komst van ‘cafetaria’s, 
magazijnen met serie-artikelen, bioscopen, garages’. 
 In de optiek van Jan Engelman waren historische monumenten van betekenis 
in de strijd tegen maatschappelijk verval. Zijn streven om de oude stad als drager van 
mooie gemeenschapsidealen te behouden was echter niet nieuw. Engelman handelde 
daarmee in de geest van de katholieke koopman-schrijver Jozef Alberdingk Thijm 
(1820-1889). Ook Alberdingk Thijm had terugverlangd naar de eenheid van kunst 
en leven die door de Hervorming was opgeheven, maar die met de herleving van 
het katholicisme in de samenleving weer hersteld kon worden. Het ideaal van een 
katholieke reconstructie, zoals dat bij Engelman en de Gemeenschap-jongeren leefde, 
was dus al aanwezig bij Thijm, die in 1935 door Frans van Oldenburg Ermke dan ook 
‘onze eerste Katholieke Jongere’ werd genoemd.29 Alberdingk Thijm constateerde na 
de middeleeuwen een proces van verval, waarop hij reageerde met anti-revolutionaire 
en anti-democratische denkbeelden.30 Met de bedoeling om de verzwakte maatschappij 
te regenereren beijverde Thijm zich voor het behoud van de historische vaderlandse 
cultuur, in het bijzonder van de Hollandse architectuur uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. Het ging Thijm bij deze vroege vorm van monumentenzorg niet alleen om de 
oude gebouwen, maar ook om wat zij vertegenwoordigen, namelijk ‘de uiting van het 
bloeiend geestesleven van een volk’.31 Monumentenzorg was voor Thijm eigenlijk een 
politieke zaak, gebaseerd op anti-revolutionaire principes en gericht op het regenereren 
van een verzwakte maatschappij. Historische gebouwen waren vormend voor de 
samenleving, want ‘de steun van een nog sprekend verleden’ was de beste waarborg 
voor ‘maatschappelijke orde’. En aangezien de toekomstige maatschappij uit het volk 
geboren moest worden, diende dat volk ook gevoed te worden met de ‘gedenkteekens 
dier geschiedenis’.32 
 Hoewel Engelman evenals Thijm de oude stad wilde behouden als representatie 
van oude waarden waren er ook verschillen in hun denken. Want terwijl Thijm 
zich gewoonlijk negatief uitsprak over de bouwkunst van zijn eigen tijd en meestal 
bleef steken in de architectuur van het verleden, voelde Engelman wel degelijk de 
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noodzaak tot aanvaarding van het eigentijdse, al ging dat niet niet altijd van harte.33 In 
zijn essays over architectuur ging hij steevast in op het dilemma waarvoor hij stond. 
Enerzijds bewonderde hij de oude bouwstijlen van gotiek en barok als uiting van 
een gemeenschappelijk religieus en vooral katholiek ideaal en zag hij de eigentijdse 
architectuur slechts als een voorstadium van de uiteindelijk verlangde schoonheid. 
Anderzijds streefde hij naar een nieuwe bouwkunst en wenste hij de historische stijlen 
in de twintigste eeuw niet herhaald, omdat ze niet waren afgestemd op de eisen van de 
moderne tijd. Voor Thijm, als pleitbezorger van de neo-gotiek, bestond dit dilemma 
nauwelijks. In tegenstelling tot Engelman zag hij de gotische nieuwbouw als eigentijdse 
architectuur, omdat hij de tijdgeest opvatte als de geest van de ‘katholieke herovering’ 
van maatschappelijke en culturele posities die door de Reformatie verloren waren ge-
gaan.34 Thijm stelde de neo-gotiek boven andere eigentijdse architectuur, omdat het 
zelfbewustzijn van de katholiek sterker tot uiting kwam in een stijl die nadrukkelijk 
refereerde aan het roomse paradijs van de middeleeuwen. Engelman daarentegen wees  
de neo-gotiek af, omdat het meer om een imitatie van de middeleeuwse stijlelementen  
ging dan om een nieuw en persoonlijk beleven van ‘den dieperen geest in een bewonderd 
tijdperk’. Hij wilde de spitsboog dus niet terug, maar wel ‘de intimiteit, de hartelijk- 
 heid, de wijding, de heroïek, de warme katholiciteit van dat vroegere werk’, om deze  
geest dan met moderne middelen te verwerkelijken.35 In tegenstelling tot Jozef Alberdingk 
Thijm verlangde Engelman een eigentijdse spirituele architectuurstijl die niet op oude 
vormen teruggreep, maar in afwachting daarvan wilde hij de oude stad behouden als 
representatie van verloren geestelijke idealen.
 
10.3  Verstedelijking en dichterschap

 Jan Engelman heeft zich als dichter niet aan de problematiek van de 
stadsvernieuwing gewaagd. Hij uitte zijn betrokkenheid in artikelen, toespraken of 
manifesten, en hij ging niet in op een verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, Mr. Y. Scholten, om voor een honorarium van ƒ 600,– een 
gedicht of gedichten-cyclus te schrijven op de demping van de Utrechtse singels.36 
In zijn antwoord aan de staatssecretaris maakte hij bezwaar tegen het voorgestelde 
onderwerp: ‘Hoezeer deze zaken mij ook hebben geïnteresseerd (en mij nog belang 
blijven inboezemen), dit wettigt m.i. nog niet de veronderstelling, dat ze mij direct 
musisch kunnen bezielen’.37 
 Dat hij weigerde is niet verwonderlijk, want een echte stadsdichter is Jan 
Engelman niet geweest en Utrecht heeft hem slechts twee keer tot een gedicht 
geïnspireerd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen, die 
de dynamiek van het stadsleven binnen zijn poëzie had gehaald, speelde het stadsgevoel 
voor Engelman nauwelijks een rol van betekenis en legde hij meer de nadruk op 
landschappelijke aspecten. In zijn gedichten komen verwijzingen voor naar de zee, de 
velden met vogels en bloemen, naar sneeuw en wind of hemellichamen zoals de zon, 
de maan en de sterren. In Van Ostaijens werk klinkt daarentegen het rumoer van het 
stedelijk uitgaansleven in koffiehuizen, theaters, bars en van het moderne verkeer met 
stations, treinen en trams.38 
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10.3.1  De stad, ‘de vratige gier’ge poliep’

 Tegenover de stad stond Engelman tamelijk ambivalent. Maar zoals hij in zijn 
gedichten door scherpe tegenstellingen duidelijk maakte was hij eerder voor behoud 
dan voor vernieuwing. Hij verwierp de moderne stad in de zin van cosmopolitische 
metropool bevolkt door wereldburgers zonder gemeenschapszin. Hij hield daarentegen 
van de oude stad als verwijzing naar de middeleeuwse katholieke gemeenschap. In 
één van zijn vroege verzen, ‘Beati Misericordes’ uit Het Roosvenster (1927) komt dit 
onderscheid duidelijk naar voren. Aan de ene kant is de stad een prachtige bron van 
cultuur en diepe wijsheid. Aan de andere kant is ze de poel des verderfs waarvan de 
gevaarlijke verlokkingen een plattelandsmeisje noodlottig worden wanneer ze in de 
prostitutie terecht komt:

[…]
Zij komt van het land
waar de winden zijn,
de bloemen, de grassen, de luchten vrij,
de gele lust van een pinksterwei,
de menschen zwijgzaam en ongewond,
sterk als de geur van den verschen grond.
De stad is de vratige, gier’ge poliep,
de prachtige stad
met Rembrandt’s glorie, met wijsheid diep
en dieper zonde lichtlooze pijn:
in die stad wou zij gaarne vrolijk zijn.
[…]

 Behalve de tegenstelling binnen het stedelijk milieu heeft Engelman ook het 
contrast tussen stad en land stevig aangezet. De stad herbergt namelijk de ‘harten van 
wanhoop’, het platteland daarentegen de zwijgzame mensen die ‘ongewond’ en ‘sterk’ 
zijn.
 In het poëtisch oeuvre van Jan Engelman zijn ook voorbeelden aan te wijzen 
waarin de moderne stad ondubbelzinnig als een bedreiging voor de mens en de natuur 
wordt opgevat. Bijvoorbeeld ‘Sandwijck’ en ‘Boomen’ uit Het Bittermeer van 1969, 
Engelmans laatste bundel die werd opgedragen aan J.Ch. Barones van Boetzelaer.39 
Deze dame, die we kennen van de intrigerende portretten die Pyke Koch van haar 
maakte, bracht Engelman in de jaren zestig naar bestemmingen die hij zelf moeilijk 
meer kon bereiken. ‘Als ik per auto ergens kom’, schreef hij in 1967 aan Victor van 
Vriesland, ‘is het per taxi […] of met Barones van Boetzelaer, die hier ook wel eens 
werkvrouw speelt’.40 Op één van hun tochten hadden ze kennelijk de buitenplaats 
Sandwijck in De Bilt bezocht, het buitenverblijf van de familie van Boetzelaer. 
 De eerste strofen van ‘Sandwijck’ herinneren aan een wandeling door de tuinen 
en bossen van Sandwijck, en aan de zorg over het voorbestaan van het landgoed, die 
doorklinkt in de woorden van ‘den ouden baron’. Vervolgens komt de bittere conclusie 
dat de stad oprukt en het park verkaveld wordt, waarna de machteloze berusting in de 
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nieuwe situatie volgt, maar ook de vaststelling van de onwaarachtigheid daarvan:  
‘Het zij dan maar zoo, de waarheid zwijgt stil.’ Wat blijft is de herinnering aan  
Sandwijcks rozen.

Sandwijck

Herinner je rozen, Johanna Charlotte
herinner je rozen van ’t groote gazon.
’t Was laat in den tijd, maar de zomer werd loomer.
’t Was kort voor den dood van den ouden baron.

Herinner je rozen, Johanna Charlotte,
herinner je rozen van ’t groote gazon,
de purp’ren, de gele, de amb’ren rozen
en die eene die was als een went’lende zon.

’t Was alles nu rijp, de oogst was volkomen.
Het blonk van de vrucht in het gelende Sticht.
’t Was alles van hem, wat moest er van komen?
Hij wenschte niets meer, hij kende zijn plicht.

Wij waren gegaan van Bunnik naar ’t Biltsche
zijn velden, zijn akkers, het lelietjesbosch.
De kleine kapel lag weer doelloos te blinken,
traag maakte zich de ooievaar van zijn takkenbos los.

‘Kom ik eens te vallen, zij zullen ’t niet houden:
de kind’ren gaan heen, zijn ’t anders gewend.
Grootgrondbezit was in ’t verleden rivieren en wouden,
een park ter verfraaiing, dat loopt op zijn end.’

De stad rukt nu op, de jeugd wil studeeren,
het park wordt verkaveld, intellect heeft een wil.
Wij moeten de jeugd en de wetenschap eeren.
Het zij dan maar zoo, de waarheid zwijgt stil.

Herinner je rozen, Johanna Charlotte,
herinner je rozen van ’t groote gazon.
’t Was laat in den tijd, de zomer werd loomer,
die roos draaide door als een went’lende zon.

 De verwijzing naar de jeugd en de wetenschap heeft betrekking op de latere 
bestemming van Sandwijck. Nadat ‘den ouden baron’, Dr. Carel Wessel Theodorus 
baron van Boetzelaer heer van Asperen en Dubbeldam in 1956 was overleden woonde 
zijn dochter Johanna Charlotte nog tot 1964 op het landgoed, dat echter in 1963 al 
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was verkocht ten behoeve van de rijksuniversiteit Utrecht. Later werd hier de Uithof 
gebouwd. In zijn gedicht refereerde Engelman dan ook niet alleen aan de wandeling 
met haar in de nazomer van 1955 of 1956, maar herdacht hij tevens het einde van een 
glorieus tijdperk waarin voor adelijke families als de Van Boetzelaers grootgrondbezit 
nog mogelijk was, en waarin de oude huizen met romantische bossen en parken een 
buitengewoon cachêt gaven aan de streek en de dorpen van het Utrechtse Sticht.41

 Ook het gedicht ‘Boomen’ is gericht tegen de verstedelijking en de gevolgen 
daarvan voor het landschap, maar het heeft sterker dan ‘Sandwijck’ een belerende toon. 
Er zijn geen mooie herinneringen, alleen de bittere klacht dat bomen moeten vallen 
voor huizen ‘zonder mortel’ die overal verrijzen:

[…]
Wie kapt er toch die boomen?
Is ’t voor een beter licht?
Er wordt ons iets ontnomen,
men maakt verlies tot plicht.

Geef goede proletaren
een doosje van beton,
beroof ze van de blaren 
en noem het licht maar zon.
[…]

 Het lange gedicht wekt met bewoordingen als ‘de blaren’ van ‘de proletaren’ 
enigszins de lachlust op, en het heeft door zinnen als ‘Wij willen allen loopen / de 
paden der natuur’ veel weg van een lied voor een wandelvereniging. Niettemin is het 
vers illustratief voor Engelmans moeite met de naoorlogse sociale woningbouw en de 
ongebreidelde expansiedrift van de stad die ten koste ging van de natuur.

10.3.2  Geest van Utrecht, geest van gotiek

 Zoals gezegd heeft Engelman twee gedichten aan de Domstad gewijd, namelijk 
‘Utrecht’ dat in 1925 in De Gemeenschap en vervolgens in 1927 in Het Roosvenster 
verscheen, en ‘Geest van Utrecht’ dat in 1933 werd gepubliceerd in De Stem.42 Beide 
gedichten werden in 1970 door Wouter Paap geplaatst in zijn boek over het literaire 
leven in Utrecht tussen beide wereldoorlogen, en in 1997 door Guus Sötemann 
opgenomen in een kleine bundel met verzen en prenten over Utrecht. De titel van dit 
laatste boekje, Utrecht – zo moet mijn stad wel zijn, is wellicht geïnspireerd op de derde 
regel van Engelmans gedicht ‘Geest van Utrecht’: ‘Zo roerloos, zo gelaten moet mijn 
stad wel zijn’.43  
 Jan Engelman maakte de verzen toen het verkeersplan voor Utrecht nog lang 
niet aan de orde was. Ze illustreren van de stad echter een beleving die in de loop der 
jaren niet zou veranderen. Utrecht representeerde voor Engelman een levensgevoel  
dat zowel bij zijn eigen tijd als bij de middeleeuwen hoorde. Volgens Sötemann 
overheerst in het eerste gedicht, ‘Utrecht’, een ‘sfeer van dreiging en ondergang’.44  
Een Spengleriaanse karakterisering waarvan Engelman zelf weinig moest hebben, maar 
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die recht doet aan het onmiskenbaar gevoel van vermoeidheid of aftakeling en van  
beklemming of benauwdheid.45  

Utrecht

Uit een ontluisterd rijk gezonken
plooien van gevels tot grijze gelaten:
dof murmelen, dat niet meer praten
en niet gans zwijgen heet –
de gracht versmalt.

Ik beef en weet:
God heeft ons op een wank’len tijd geklonken,
dat wij verteren en niet vragen
t’ ontraadselen de schim die dreigend spleet
en die wij donker in ons dragen –
de aarde valt.

 Met ‘Utrecht’ gaf Engelman niet zozeer een impressie van de stedelijke omgeving, 
als wel een visie op het levensgevoel van zijn eigen generatie. Door gevels in verband 
te brengen met ‘grijze gelaten’ en ‘dof murmelen’ wordt een indruk gewekt van 
vermoeidheid en aftakeling, terwijl een gevoel van beklemming en benauwdheid tot 
uiting komt in het beeld van de gracht die ‘versmalt’ en in ‘de aarde valt’. Het is niet 
duidelijk of de stad daadwerkelijk een droefgeestige stemming bij Engelman opriep, 
die dan nauw samenhing met zijn beleving van de tijd. In ieder geval gebruikte hij de 
stad als metafoor voor het ‘vergrijzende geslacht’, dat gevangen – ‘geklonken’– leefde 
in een onbestendige tijd. In ‘Geest van Utrecht’ gaat het om een geheel andere ervaring 
van de stad, en lijkt het of Engelman een uitweg zag voor de schijnbaar uitzichtloze 
situatie in het vorige gedicht.

Geest van Utrecht

Zacht klatert water in de avondvree
en mensen zitten neder op den rand van een fontein,
zoo roerloos, zoo gelaten moet mijn stad wel zijn
ik vind haar wezen en ik neem het zingend mee.

Want hier liep Warhold, die zijn wilde hart herwon.
Jan van den Doem bleef bruidloos om zijn kathedraal
Een kerknis was het hemelsch voorportaal
van Bertken, felle minnares, en zooveel feller non.

Met bloemen, kruisen, van het late licht begaan,
de toren, die zo maatloos hoog verrijst.
Rank als zijn spits zich heft en vroege sterren wijst 
ging hunne ziel omhoog en achter sterren aan.
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Geest van gothiek en stem van deze stad,
met klank van klokken drijft gij om zijn trans.
De hof verduistert, maar de ogen zijn vol glans,
de monden zwijgen en het jagend hart wordt zat.

Zoo wees mij lief en voed een andren gloed
dan in de snel-ontvlamde dwazen schijnt.
Men vindt soms, avondlijk, een licht dat niet verdwijnt:
het Godsrijk leeft bestendig en het kent geen spoed.

 Sprak Engelman in ‘Utrecht’ nog over het leven in een ‘wank’len tijd’, in ‘Geest 
van Utrecht’ heerst bestendigheid in de Domstad, is het rustig en vredig, en sprak hij 
over ‘mijn stad’, die ‘roerloos’ en ‘gelaten’ moest zijn, waardoor ze een symbool werd 
van het middeleeuwse levensgevoel. Klinkt in ‘Utrecht’ slechts een ‘dof murmelen, 
dat niet meer praten en niet gansch zwijgen heet’, in ‘Geest van Utrecht’ is er naast het 
zingen en zwijgen de klank van klokken. Niet de benauwdheid en beklemming van de 
versmalde gracht, maar de toren die ‘maatloos’ hoog verrijst en op vroege sterren wijst, 
waarmee Engelman uiteraard doelde op het metafysisch ideaal van het Godsrijk boven 
de sterren. Het middeleeuwse levensgevoel wordt in ‘Geest van Utrecht’ bovendien 
uitgedragen door een drietal Utrechtenaren uit de tijd van de middeleeuwen, van wie 
de ziel ‘omhoog’ en ‘achter sterren aan’ ging omdat ze hun aardse verlangens hadden 
opgegeven voor de Kerk: Warhold die zijn hartstocht voor vrouwen overwon, Jan van 
den Doem die van een huwelijk afzag omdat hij zich geheel wilde wijden aan de bouw 
van de Dom in Utrecht, en de in 1514 gestorven non en mystieke schrijfster Bertken, 
die zich in een nis van de Buurkerk had laten inkluizen.46 Engelman wilde in ‘Geest van 
Utrecht’ de Domstad niet voorstellen als de moderne metropool, maar als een middel-
eeuwse stad, waar het Godsrijk leeft en waar bestendigheid heerst over het jagend hart 
van Bertken, die ‘felle minnares, en zoveel feller non’.47 
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