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13�Hoofdstuk 8 · ‘Beleefd verzoek ik uw geheimhouding’ 
– Het streven naar een concentratie-tijdschrift

 Jan Engelman heeft zich in de verzuilde wereld van de literaire tijdschriften 
sterk gemanifesteerd.2 Hij wilde niet uitsluitend met katholieke schrijvers samenwerken 
en streefde naar wat hij zelf aanduidde als een ‘concentratie tijdschrift’.3 Niet alleen 
eerzucht en leidersaspiraties hebben hierbij een rol gespeeld. Engelman had ook ideële 
motieven. In het belang van de schoonheid wilde hij de kloof tussen katholieken en 
andersdenkenden overbruggen. Hij voelde zich daarin gesteund door de opvattingen 
van de Franse filosoof Jacques Maritain, die net als Engelman de katholiek niet van de 
rest van de wereld wilde afzonderen en hoge eisen stelde aan het vakmanschap van de 
kunstenaar.4

8.1   Jacques Maritain: ‘Men moet eerst een kunstenaar zijn’

 Jan Engelman had ernstige bedenkingen bij het feit dat veel katholieke critici 
kunstwerken waardeerden vanwege de apostolische boodschap. Ze wilden uitsluitend 
het bovennatuurlijke proeven en hadden geen oog voor het materiële aspect. Engelman 
wilde aan deze praktijk een einde maken en bepleitte daarom een herwaardering van 
de esthetiek, waarmee in zijn optiek trouwens ook het ethisch belang werd gediend. 
Engelman zag namelijk een causaal verband tussen beide componenten. Zonder 
esthetische kwaliteit bezat kunst ook geen ethische waarde. Door een oordeel te 
vellen over de hantering van de middelen beoordeelde men het product tevens op 
haar instrumentele functie, dat wil zeggen op de mogelijkheid om door het genieten 
van kunst een schoonheidsontroering te ontlokken, waardoor mensen voor even in 
aanraking komen met hun toekomstige hemelse geluksstaat. Niet de geloofsovertuiging 
van de kunstenaar, maar vakmanschap was dus een voorwaarde om kunst als goddelijk 
instrument te laten functioneren. Engelman heeft zijn katholieke vakbroeders dan ook 
vaak voorgehouden dat dergelijke instrumentele kunst ook buiten het katholieke milieu 
voorkwam. Daarvoor beriep hij zich op uitspraken van Maritain en speciaal op diens 
mening dat God geen katholieke kunst vraagt, maar gewoon kunst (Bijlage 8.1).5

 ‘Het is bij Maritain’, schreef Engelman in‘Het is bij Maritain’, schreef Engelman in De Nieuwe Eeuw, ‘dat wij al deze 
oneenigheid [tussen kunst en geloof] verzoend vinden’. En hij citeerde uit een open 
brief van Maritain aan Jean Cocteau het gedeelte waarin zowel de goddelijke oorsprong 
van alle kunst werd benadrukt alsook haar autonomie en het belang van formele en 
vaktechnische eigenschappen: ‘Zoodra zij in haar eigen lijn een zeker niveau van 
grootheid en zuiverheid bereikt, verkondigt zij zonder ze te begrijpen de onzichtbare 
orde en glorie, waarvan alle schoonheid slechts een teeken is; Chineesch of Egyptisch, 
zij is reeds christelijk, in verwachting en voorafbeelding. (De kunst, niet de kunstenaar). 
Voorzeker om de dingen van den Christus te schilderen, moet men met den Christus 
leven, zooals Fra Angelico zeide. Maar men moet eerst een kunstenaar zijn. […]  
De kerkelijke kunst, die voorwerpen vervaardigt waarvoor men bidt, moet religieus, 
theologisch zijn. Buiten dit bijzondere (en eminente) geval, is het echter waar, dat  
God geen religieuze kunst of katholieke kunst vraagt. De kunst die hij wil is de kunst. 
Met al haar vertakkingen.’ En Engelman voegde hier aan toe: ‘Dit om te eindigen met 
een gevoel van ruimte, waaraan de Nederlandsche katholieken, zeker op dit bijzondere 
terrein, zoozeer behoefte hebben’.6

 De opvattingen van Jacques Maritain gingen er bij de katholieke jongerenDe opvattingen van Jacques Maritain gingen er bij de katholieke jongeren  
in als koek. Pater C.A. Ter Burg vertaalde in 1924 Maritains belangrijkste werk  
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Art et scolastique in het Nederlands. Pieter van der Meer de Walcheren publiceerde 
de vertaling in het blad Opgang. En Maritains teksten werden in brieven besproken 
en geciteerd in De Nieuwe Eeuw en De Gemeenschap. Het gedachtegoed bleek in de 
praktijk echter voor meerdere interpretaties vatbaar en werkte dientengevolde als een 
splijtzwam. Vooral de praktische uitwerking van de bevrijdende theorieën stuitte bij 
veel katholieken op bezwaren. 
 Zo was Maritains pleidooi voor oorspronkelijkheid en vernieuwing in de 
kunst voor Engelman een belangrijke ondersteuning van zijn eigen kunstopvatting en 
kunstkritiek. Daarentegen maakten veel geloofsgenoten nog letterlijk gebruik van oude 
katholieke vormen, door bijvoorbeeld in de moderne tijd in gotische of romaanse stijl 
te bouwen. Maritain hekelde deze uitingen van behoudzucht en noemde het voor de 
kunst ‘fataal’ om ‘datgene, wat eenmaal gevonden is, uit te buiten. De eertijds levende 
en geestelijke regels zullen dan opgaan in stof en deze vorm van kunst zal zichzelf ten 
slotte uitputten; een vernieuwing zal noodzakelijk zijn’, zelfs wanneer het ‘kunstpeil’ 
hierdoor zou ‘verlagen’.7 
 Ook de stelregel van Maritain dat God geen specifiek katholieke kunst vraagt 
zaaide tweedracht onder de katholieken. Voor Engelman, die het werk van neutrale 
kunstenaars vaak beter vond dan dat van de katholieke, was het een bevrijdend motto. 
‘Maar ik lees Maritain verkeerd, zegt men’, zo beklaagde hij zich in een brief van 1926.8 
In het vervolg zal namelijk blijken dat hij met zijn appreciatie van de heidense kunst 
onder de katholieken vrijwel alleen stond. Een dergelijke tolerante opstelling werd door 
meer behoudende figuren als Van der Meer de Walcheren, Verhoeven of de gebroeders 
Bruning als te gevaarlijk beschouwd, terwijl een samenwerking met andersdenkenden 
al helemaal uitgesloten was. Eigenlijk werd Maritains opmerking dat God geen 
specifiek katholieke kunst vraagt in katholiek Nederland alleen door Jan Engelman als 
een richtlijn opgevat en in de praktijk gebracht.

8.2   Controverse met Roeping en een nieuwe koers voor ‘Kunst en Letteren’

8.2.1  Afscheid van Roeping

 Veel jonge katholieke schrijvers waren in 1924 verbonden aan Roeping, het 
tijdschrift dat werd geleid door H.W.E. Moller.9 Het bevoogdende optreden van Moller 
riep weerstand op, al was dit minder het geval bij de Brabantse jongeren dan bij die van 
Utrecht, zoals Jan Engelman en de gebroeders Hendrik en Louis Kuitenbrouwer (Albert 
Kuyle). Hun onvrede en vooral hun wens om de esthetische kwaliteit van het literaire 
product te verbeteren, leidde eind 1924 tot een breuk met Roeping en tot oprichting van 
De Gemeenschap.10 
 Het afscheid van Roeping werd de Utrechtenaren door de wat ‘oudere’ 
katholieken niet in dank afgenomen. Toen in oktober 1924 de voorbereidingen voor 
het eerste nummer van De Gemeenschap in volle gang waren maakte Moller in een 
brief aan Engelman bezwaar tegen de nodeloze versnippering en verdeeldheid: ‘We 
maken onze goeie bedoelingen zo moeilijk in de verwezenlijking, omdat we die door die 
verdeeldheid verzwakken. […] Als ik nu ’t prospectus bekijk van De Gemeenschap vraag 
ik me af: waarom? Daar staat niets, volstrekt niets, wat ook niet van Roeping gezegd kan 
worden. Ik begrijp ’t niet, en vele anderen ook niet’.11 



13�

 Bezorgd om de versnippering van het roomse culturele potentieel was ook de 
kunstcritica Maria Viola. Uit loyaliteit aan Moller schreef ze aan de kersverse redactie 
van De Gemeenschap: ‘Waarom al weer een tijdschriftje? Hebben wij, met ons beperkt 
katholiek lezerspubliek, er al niet veel te veel? Doe toch liever Uw best om met elkander 
tot een vergelijk te komen en een groot, mooi, geïllustreerd Roomsch maandschrift te 
maken waaraan al onze goede krachten meewerken. Laat toch dr. Moller met zijn groote 
liefde en offervaardigheid niet alleen staan’.12 Een soortgelijke reactie kwam er van het 
katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. De redacteur voor kunst en letteren, Bernard 
Verhoeven, liet weten dat hij liever had gezien dat alle katholieke jongeren werden 
verenigd onder ‘ééne paraplu-van-liefde’.13 
 Ook Jan Engelman was niet gelukkig met de verdeeldheid en streefde naar een 
zo groot mogelijke concentratie van katholieke schrijvers, niet in de laatste plaats omdat 
hij voor zichzelf een leidersrol ambieerde. Dat hij de basis voor De Gemeenschap 
te smal vond, blijkt uit het feit dat hij direct na de afscheiding van Roeping al weer 
pogingen ondernam om de Utrechtse katholieken te versterken met Brabants 
talent. En zijn voorkeur ging uit naar Anton van Duinkerken. De laatste volgde de 
priesteropleiding, publiceerde verzen in Roeping, maar zou pas na het verlaten van 
de kloostergemeenschap tot redactioneel werk komen. Vooral in de beginfase van 
De Gemeenschap heeft Jan Engelman zich ingespannen om Van Duinkerken binnen 
de kring van De Gemeenschap te halen en de vriendschap met hem te versterken.14 
‘Kom op tweeden Kerstdag!’, schreef hij op 22 december 1924 aan Van Duinkerken, 
‘Panhuysen vroeg of ik Marnix Gijsen kan herbergen, maar jij gaat voor – dat is 
zeker’.15 Het zou echter nog een paar jaar duren voordat Van Duinkerken daadwerkelijk 
tot de redactie van De Gemeenschap toetrad.16 
 Nog voordat het eerste nummer van De Gemeenschap in januari 1925 van de 
drukpers rolde zocht Engelman ook nog versterking voor De Gemeenschap-jongeren 
door zijn poging om de erfenis van De Valbijl over te nemen. De jonge katholieke 
schrijvers van De Valbijl waren nog eerder dan die van De Gemeenschap uit Roeping 
gestapt. Maar het tijdschrift was slechts een kort leven beschoren geweest en was na het 
derde nummer in juni 1924 niet meer verschenen. De redactie van De Valbijl, waarin 
de gebroeders Henri en Gerard Bruning de toon aangaven, wilden juist de ethische 
principes van Roeping op een meer radicale manier uitdragen dan in Mollers blad 
gebeurde.17 
 Hoewel de Valbijl-jongeren de ethische kant van het halfslachtige Roeping 
wilden versterken en De Gemeenschap juist de esthetische component, weerhield dit 
Engelman niet om bij Gerard Bruning het samengaan van de Valbijl-medewerkers 
met die van De Gemeenschap te bepleiten. Zijn ambitie om leider te worden van 
een grote groep katholieke jongeren vergde een behoorlijk assimilatievermogen, en 
tegenstellingen overbruggen was een uitdaging die Engelman dan ook graag aanging. 
Zo poetste hij in oktober 1924 in een brief aan Bruning de verschillen tussen de 
integralisten van De Valbijl en hun ‘Utrechtsche broederen’ weg en vroeg hij nu zelf 
aandacht voor het grote katholieke geheel. ‘Het is zeer begrijpelijk, dat jullie nog staan 
op Valbijl-standpunt, maar verheugend, dat toch niet geweigerd wordt aan ons zwakke 
horde-blad mee te doen’. Volgens Engelman zou ‘de essentie van De Valbijl, ontdaan 
van haar te barokke jurk ook in De Gemeenschap niet slecht figureeren’. En met het 
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oog op ‘eenheid’ en gemeenschapsidealen drong Engelman aan op samenwerking. 
‘Laten we toch een beetje letten op het groote geheel’, schreef hij een paar dagen 
nadat Moller hem hetzelfde had gevraagd.‘Zoo zal er iets gedaan kunnen worden, dat 
indirect, de werkelijke Gemeenschap ten goede zal komen. Als jullie daaraan mee wilt 
werken: héél graag – ook al zullen we misschien wel eens kwesties hebben over de een 
of andere zaak’.18 
 Van de schrijvers van De Valbijl werden in het eerste nummer van  
De Gemeenschap alleen Henri en Gerard Bruning als medewerkers genoemd.  
Dat Engelman veel waarde hechtte aan de participatie van Henri is niet erg 
waarschijnlijk. Voor Gerards betrokkenheid bleef hij zijn best doen, maar Henri’s 
overtrokken moralisme ging hij meer en meer bestrijden. Deze strijd voerde hij 
echter niet in De Gemeenschap maar in De Nieuwe Eeuw. Vanaf het moment dat Jan 
Engelman daar in juni 1926 als redacteur van de rubriek ‘Kunst en Letteren’ aan de slag 
ging konden de Brunings rekenen op belangstelling van het weekblad. Dit hield in dat 
Engelman Henri overwegend negatief beoordeelde terwijl hij Gerard naar voren bracht 
als een geestverwant. 
 Hoewel Engelman nogal wat geschilpunten had met de schrijvers van 
Roeping, overwoog hij nauwelijks een jaar na oprichting van De Gemeenschap om 
dit maandschrift al weer op te heffen ten gunste van een hereniging met Roeping. 
Waarschijnlijk speelde de zwakke financiële positie van De Gemeenschap hierin een 
rol. Aan Wouter Lutkie, de priester uit Helmond, schreef hij dat een fusie met Roeping 
werd voorbereid en dat wat hem betreft de afscheiding van Roeping niet nodig was 
geweest. ‘We zijn inderdaad bezig met een poging tot samensmelting van Roeping en 
De Gemeenschap’, schreef Engelman. ‘M.i had dat al eerder kunnen geschieden. Als 
het finantieel te regelen valt: een kleine anthithese is er wel, maar ik achtte die nooit zoo 
ingrijpend, of – indien Dr. Moller bereid bleek tot geregeld contact met redactieleden –  
ze was te elimineeren. Roeping was steeds (ofschoon er ook zeer goede bijdragen in 
hebben gestaan van pater Molenaar, Ger. Bruning, Gijsen, Moens b.v. en Lutkie niet te 
vergeten) aan één kant te weinig strijdbaar, te weinig de dingen op de voet volgend, en 
aan de anderen kant te star, d.w.z. onwennig tegenover kunst tout simplement,  
– op welke wijze de kunst ondanks iedere filosofie en elk programma nog steeds 
bestaat en zal bestaan. Ik denk: de katholieken zijn op dit punt in Holland eigenlijk… 
te weinig gewend. Maar ik lees Maritain verkeerd, zegt men. Enfin, De Gemeenschap 
was ontegenzeggelijk als vief en jong tijdschrift beter – heeft echter nooit geregeld 
diepe, geschoolde geestelijkheid aan den kop kunnen krijgen. Het is genoeg geprobeerd.’ 
Engelman wekte verder de indruk dat hij bewondering had voor de politieke opvattingen 
van Lutkie, die zich onder de schuilnaam ‘Expectans’ revolutionair-fascistisch 
manifesteerde in het blad Katholieke Staatkunde. ‘Ik hoop, dat in het nieuwe tijdschrift, 
als het er komt (beleefd verzoek ik uw geheimhouding), ook aan politiek zal gedaan 
worden, maar recht tegen de parlementaire rommel in, op de manier van Expectans; het 
schijnt echter ’n lastige kwestie, naar ik hoor’.19 
 De onderhandelingen met Roeping hadden uiteindelijk geen succes. De 
principiële kwesties werden niet opgelost. Bovendien kon De Gemeenschap het zich 
ook financieel beter veroorloven om zelfstandig verder te gaan. Op 15 oktober was 
namelijk uitgeversfirma De Gemeenschap opgericht en werden de inkomsten uit de 
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boekuitgaven aangewend om de tekorten van het tijdschrift te dekken.20 Eind augustus 
liet Engelman nog aan Lutkie weten dat zijn enthousiasme voor De Gemeenschap 
geluwd en het ‘gejonger’ zeer ‘verveeld’ was, maar dat de ‘preliminairen’ met Roeping 
‘gunstig’ verliepen (Bijlage 8.2.1).21 Op 8 november schreef hij echter aan Lutkie dat 
‘de samensmelting tusschen Roeping en De Gemeenschap’ niet was doorgegaan. ‘De 
beginselen zijn veilig bij Roeping, de kunst – vrees ik – niet. De Gemeenschap komt 
er, door het succes van de boekuitgaven, finantieel beter voor te staan. We gaan in ieder 
geval door’ (Bijlage 8.2.1).22 

8.2.2  De strijd tegen Roeping

 In de loop van 1926 ging Engelman meer gebruik maken van zijn positie  
als redacteur van de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van De Nieuwe Eeuw en kwamen  
de berichten in het licht te staan van zijn eigen tijdschriftplannen. Hoewel ook  
De Gemeenschap polemische artikelen bracht, was voor de polemiek een weekblad als 
De Nieuwe Eeuw meer geschikt. In de rubriek ‘Kunst en Letteren’ kon Engelman de 
ontwikkelingen in de literaire wereld namelijk van week tot week volgen en daar min 
of meer anoniem zijn invloed op uitoefenen. Zo was het niet Jan Engelman persoonlijk 
die de tikken aan andere tijdschriften uitdeelde, maar de redacteur van de rubriek ‘Kunst 
en Letteren’ van het Katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. Bovendien hoefde hij de 
polemiek niet steeds zelf te voeren. Zoals we verderop zullen zien gebruikte hij vaak 
citaten uit andere tijdschriften waardoor hij zelf buiten schot bleef. 
 Nadat een fusie met Roeping van de baan was moest dit blad het in De Nieuwe Eeuw 
ontgelden. Engelman schilderde het af als een overbodige en zwakke ‘afschaduwing’ 
van hetgeen door De Gemeenschap al eerder en beter naar voren was gebracht. Afgezien 
van de bijdragen van Pater Molenaar en die van de inmiddels overleden Gerard Bruning 
rechtvaardigde niets meer het voortbestaan, temeer daar Roeping steeds nieuws bracht dat 
al in De Gemeenschap was verschenen.
 In hetzelfde nummer van De Nieuwe Eeuw, waarin hij schampere opmerkingen 
maakte over het gemis aan authenticiteit bij Roeping, kondigde Engelman niet zonder 
trots de plannen voor de komende jaargang van De Gemeenschap aan. Gelet op de lijst 
met nieuwe medewerkers beloofde De Gemeenschap in 1927 meer aandacht te zullen 
schenken aan het katholiek fascisme en zich internationaal te oriënteren. Onder de 
nieuwe medewerkers waren nogal wat Italianen en ook Wouter Lutkie werd genoemd. 
Verder zouden ‘correspondenties worden opgenomen uit Moskou, Rome, Parijs en 
Berlijn, door belangrijke figuren uit het jongere kamp’.23

 In ieder geval was Roeping met Engelman in de redactie van De Nieuwe Eeuw 
nog niet jarig. Het blad stond in Engelmans optiek voor levenskritiek en daar wilde 
hij van af: ‘Men moet het in katholieke kringen nu maar eens afleeren, den kunstenaar 
te beschouwen als een soort vrijgesteld propagandist van beginselen’. De kunstenaar 
had een andere taak. Hij was ‘geen zendeling, maar iemand die het leven in gestalten 
herschept’. Voor de katholieke letteren gold volgens Jan Engelman dat ‘zekere 
imponderabilia’ aan de Heerengracht of aan de Utrechtsche Drift veiliger waren dan in 
de Meierij en de Langstraat. De bewustwording van de katholieke provincies Brabant en 
Limburg had aan de katholieke letteren weliswaar een sterke impuls gegeven, maar had 
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tevens het gevaar meegebracht voor verlies van puur esthetische waarden. ‘Het schijnt’, 
zo schreef Engelman, dat bij die opkomst van zuidelijke schrijvers ‘ook eenige volstrekt 
onontbeerlijke algemeene begrippen omtrent kunstwaarde zijn zoekgeraakt, die tijdens de 
regeering van Van Onzen Tijd en De Beiaard […] als vanzelfsprekend werden aanvaard’. 
Zonder de tijdschriften met name te noemen was het natuurlijk Roeping dat als zuidelijk 
tijdschrift verantwoordelijk was voor het verlies aan esthetische waarden, terwijl 
die waarden bij een Utrechts blad als De Gemeenschap wel veilig waren. Omdat de 
standpunten langzamerhand wel duidelijk waren vond Engelman de debatten over ‘vorm 
en inhoud’ in kunst zinloos (‘tot onvruchtbaarheid gedoemd’) worden. ‘Wie er het minst 
over zegt heeft het meeste gelijk. Want vorm en inhoud zijn Siameesche tweelingen: de 
een bestaat niet zonder den ander. We weten nu allen wel wat voor den mensch en ook 
voor den dichter het eerste levensdoel is’.24 
 Uit zijn berichtgeving in De Nieuwe Eeuw blijkt dat Engelman beducht was voor 
een al te krachtig Roeping. Toen dan ook een jong en veelbelovend katholiek schrijver als 
Anton van Duinkerken de redactie van dit blad kwam versterken was dat een streep door 
de rekening. Eerst meldde Engelman in De Nieuwe Eeuw slechts dat Van Duinkerken in 
de redactie van Roeping was gekomen, maar kort daarna schreef hij enigszins zuur:  
‘In Roeping blijkt Anton van Duinkerken een ijverig medewerker geworden’.25 
Vervolgens werd Van Duinkerken gedurende de periode dat hij aan Roeping was 
verbonden niet gespaard. Speciaal diens dichtbundel Onder Gods Ogen was naar de 
mening van Jan Engelman weer zo’n typisch voorbeeld van slecht gevormde katholieke 
poëzie, waarin de zieletaal te snel en te direct op papier was gekomen (Bijlage 8.2.2).26

  
8.2.3  Mollers literatuurgeschiedenis

 De controverse tussen Jan Engelman en de schrijvers van Roeping werd na de 
dood van Gerard Bruning, die ook voor Roeping werkte, steeds groter. Met alle respect 
voor hun kwaliteiten op pedagogisch en sociaal gebied zag Engelman in figuren als  
H. Moller en Gerard Knuvelder geen specialisten op het terrein van de literatuur. 
 Mollers incompetentie bleek vooral toen deze begin 1928 zijn Beknopte 
Geschiedenis van de Nederlandsche Letterkunde publiceerde. Het boek was bestemd 
voor het literatuuronderwijs op de katholieke scholen, maar Engelman vond het totaal 
ongeschikt en bracht in De Nieuwe Eeuw de discussie hierover op gang. ‘Het is een 
niet aangename plicht, vonnis te strijken over de Beknopte Literatuurgeschiedenis van 
Dr. H.W.E. Moller en den wensch uit te spreken, dat deze geen ingang zal vinden op 
de katholieke scholen’, zo begon Engelman zijn beoordeling. Hij waardeerde Moller 
als pedagoog en bevorderaar van katholiek leven, kwaliteiten die tot uiting kwamen 
in het stichten van de Katholieke Leergangen te Tilburg en het oprichten van een blad 
als Roeping. Maar Moller schoot naar de mening van Engelman tekort wanneer het 
ging om de inschatting van esthetische waarden, omdat hij ‘artistieke gevoeligheid’ 
en ‘talent miste om een bij benadering juist oordeel over schoonheidswaarden uit te 
spreken’. De ‘provinciale soort van literatuurbeschaving welke in dit boek zijn weg 
vond’, kwam vooral tot uiting in de bekrompen selectie van schrijvers. Het ontbrak 
Moller aan belangstelling en waardering voor andersdenkenden. Daarentegen had hij 
de katholieke dichters ‘buitengewoon willekeurig en kinderlijk-partijdig’ gewaardeerd. 
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Niet alleen negeerde hij de Tachtigers, maar ook in het neutrale circuit erkende dichters 
als Leopold, A. Roland Holst, Nijhoff, Werumeus Buning, Bloem, Keuls, Prins, 
Slauerhoff, Donker, e.a. kwamen in Mollers overzicht niet voor. Dat hij als enig niet-
katholieke dichter Marsman (die katholiserende sympathieën had) wel vermeldde vond 
Engelman ook weer ‘dwaas’ (Bijlage 8.2.3).27 
 Zoals te verwachten was deed de recensie van Engelman veel stof opwaaien 
onder de katholieke schrijvers. Moller genoot bij de katholieken in het zuiden veel 
respect en Engelman kon dus tegenwind verwachten. Er kwam echter ook steun, en wel 
van Pieter van der Meer de Walcheren, die Engelmans recensie zeer had gewaardeerd: 
‘ik wilde je alleen maar zeggen’ schreef Van der Meer, ‘dat ik meer en meer van je 
werk ben gaan houden en je onbeperkt crediet geef!’ Hij vond Moller ‘eigenlijk een 
wanhopig geval’ en had al direct bij hun eerste ontmoeting in 1921 gemerkt dat deze 
geen begrip van kunst en litteratuur had. ‘Hem ontgaat het ondefiniëerbare waarom 
dìt vers prachtig is, dàt proza je doet rillen van geluk. Hem springen geen tranen in de 
oogen (zooals Cocteau ergens zegt) om een woord dat op zijn juiste plaats staat. En 
zoo krijg je natuurlijk, als een dergelijk mensch, hòe vroom, hòe heilig ook […] een 
litteratuurgeschiedenis schrijft, de raarste beweringen te lezen, waarbij alle verhoudingen 
misvormd worden. […] Ware Moller’s boekje nu nog maar een heftig pamflet geworden, 
maar daarvoor is het soms te melig, anderdeel te hobbelpaard-achtig. Het is de geest van 
den vromen schoolmeester. Als ik den moed voor de karwei heb, schrijf ik er over – ik 
was het dadelijk van plan toen ik het werk doorbladerde, en noteerde ongeveer dezelfde 
verbazingwekkende afwezigheden als jij en het absurde opblazen van het schamele begin 
van een nieuwe katholieke litteratuur, buiten alle verhoudingen’.28

 Ook Anton van Duinkerken was het met de kritiek van Engelman op Mollers 
leerboek eens. Hij publiceerde hierover in De Tijd en Engelman nam het artikel over 
in De Nieuwe Eeuw. Van Duinkerken had inmiddels de redactie van Roeping verruild 
voor die van De Gemeenschap, schaarde zich aan de zijde van Jan Engelman en 
sprak weldra diens revolutionaire taal. Hij gaf Moller te verstaan dat zijn esthetisch 
waarderingsvermogen vooral tekort schoot in het contact met ‘de heidenen’ die weliswaar 
geen metafysische gerichtheid vertoonden maar wel ‘inwendige schoonheid’. Moller 
faalde omdat hij de natuur niet kon benaderen, zonder dat daar altijd de bovennatuur 
mee gemoeid was. Bovendien was het kwalijk dat hij een schoolboek had gebruikt 
om propaganda te maken voor Roeping. En met deze kritiek maakte Van Duinkerken 
duidelijk dat de Roeping-fase achter hem lag.29 
 Toen een jaar later de tweede druk van Mollers literatuurgeschiedenis 
uitkwam bracht dat de gemoederen weer in beweging. Van Duinkerken, intussen een 
toonaangevende figuur binnen De Gemeenschap, viel in De Nieuwe Eeuw opnieuw over 
het feit dat Moller polemiek bedreef in een schoolboek door Roeping te propageren. 
Hij vond het een ‘historisch verkapte vijandigheid’ dat Moller acht auteurs van Roeping 
noemde en van De Gemeenschap maar drie. Bovendien stelde hij vast dat Moller zich 
uiterst denigrerend opstelde tegenover Jan Engelman, diens betekenis moedwillig 
verkleinde door hem evenveel aandacht te geven als Wouter Lutkie en Pater Kops. 
Terwijl bovendien Van Duinkerken werd getipt als ‘de enigste belangrijke criticus 
onder de jonge katholieken’, hetgeen zelfs Van Duinkerken te veel eer vond, gezien 
Engelmans scherpzinnigheid en psychologisch inzicht. Moller kon beter een schotschrift 
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tegen De Gemeenschap-jongeren schrijven dan de polemiek verwerken in een boek met 
wetenschappelijke pretenties.30

 De discussie over Mollers literaire onderscheidingvermogen zou voortduren 
totdat deze in 1930 het hoofdredacteurschap van Roeping overdroeg aan Gerard 
Knuvelder. Dat de polemiek in De Nieuwe Eeuw aanhield kwam doordat Engelman 
in zijn rubriek royaal ruimte bood aan wie over de kwestie wat te melden had. Maar 
ook Moller had zijn medestanders in de strijd. In een ingezonden brief kwam L. de 
Boer tot het oordeel dat Moller door zijn selectie de katholieke jongelui voor gevaren 
had behoed. Moller had de heidense literatuur buiten beeld gehouden en de katholieke 
jongens en meisjes geconfronteerd met katholieke dichters en schrijvers, waarbij ze ‘de 
meest directe aansluiting’ konden vinden. Mollers werk was volgens De Boer bovendien 
‘een kunstzinnige en wetenschappelijke arbeid van zeer hoge waarde’ die, en daar ging 
het om, ‘de katholieke litteraire geschiedschrijving boven ’t niveau plaatst van de niet-
katholieke’. Jan Engelman kreeg nog de vermaning om een toontje lager te zingen,  
omdat hij in het tonen van ‘eerbied en bescheidenheid’ ernstig te kort was geschoten. 
Engelmans reactie was vinnig. ‘De boot is weer aan,’ schreef hij onder het stuk van  
De Boer, ‘en precies op de plaats, waar ik haar had verwacht. Wie één woord ten nadeele 
van Dr. Mollers aesthetiek durft te laten hooren krijgt uit de provincie Brabant, meer 
speciaal uit de kringen van het intellect der Leergangen, het verwijt te verwerken, dat 
hij heult met de heidenen, met vrijzinnigheid, met verkeerd gerichte strevingen, en 
met al wat verder verfoeilijk is. Er is één katholieke aesthetiek, en Dr. Moller is haar 
profeet. Vóór hem is er nooit diepgaand over de schoonheid gedacht, ná hem zal dit nooit 
dragelijk meer geschieden. Ik ben zoo vrij dit provincialisme te blijven noemen en gevoel 
neiging tot de orde van den dag (van den Maandagnacht) over te gaan. Maar ik zou den 
schijn op mij kunnen laden dat ik de zeilen strijk… en dit genoegen kan ik den heer  
De Boer niet gunnen’.31 
 Het meningsverschil met de aanhang van Roeping prikkelde Engelman om 
zijn eigen literatuuropvatting en ideeën over schoonheid scherp te formuleren. Zo 
vond hij het onderscheid dat Moller maakte tussen zinnelijk schoon (van God af) en 
geestelijk schoon (naar God toe) veel te simplistisch, en diens vonnis over de zinnelijke 
schoonheidszoekers van de Beweging van Tachtig vond hij te generaliserend. ‘Zoo 
lang ik ademhaal zal ik niet toegeven’, schreef Engelman, ‘dat dogmatische zuiverheid 
een garantie is voor de zuiverheid van letterkundig inzicht’. En ‘duizend Brabantsche 
banbliksems’ ontnamen niemand het recht om op vele punten met Moller van mening 
te verschillen. Dat dichters als Leopold en A. Roland Holst in Mollers boek het veld 
moesten ruimen voor katholieken als Gerard Wijdeveld en Jan Waelre was te gek voor 
woorden. En in dit soort discussies, waar de autonome esthetische normen wel heel erg 
terzijde werden gesteld, greep Engelman graag terug op de kritische normen van Gerard 
Bruning, die ook wist dat het op bepaalde momenten ‘om niets anders dan de kunst’ ging.32

 Het was onveranderlijk het vraagstuk van vorm en inhoud, waarover Jan Engelman, 
hoewel hij de ‘onvruchtbaarheid’ van de discussie inzag, onvermoeibaar polemiseerde. 
Over de verhouding tussen vorm en inhoud was hij helder. Hij vond de vorm van 
wezenlijk belang omdat deze ‘met zielsinhoud geladen’ was. Daarom wilde hij beide 
componenten niet scheiden. Het was volgens Engelman de taak van de criticus om de 
inhoud aan het licht te brengen en daarvoor had hij behalve psychologisch inzicht ook 
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vaktechnische kennis nodig, want de techniek was geen kwestie van fraaie vorm, maar 
‘op en top levenskwestie’. En met deze opvatting maakte Engelman niet alleen onder de 
katholieken weinig vrienden, maar ontmoette hij ook tegenstand bij neutrale schrijvers 
die niet accepteerden dat Engelmans vorm metafysisch geladen was.

8.2.4  De spellingkwestie

 In de controverse met Roeping profileerde Engelman zich meer en meer als een 
formalist die het belang van de middelen accentueerde. Hij deed dit vanuit de overtuiging 
dat de vorm ten dienste staat aan de inhoud en dus aan de religieuze beleving.33 De 
schrijvers van Roeping daarentegen waren volgens Engelman te veel bezig met de 
‘nieuwe mentaliteit’ en te weinig met de ‘aesthetische cultuur’.34 
 In 1929 bracht de nieuwe vereenvoudigde spelling van Kollewijn de 
tegenstelling tussen Roeping en De Gemeenschap weer eens aan het licht. Het was 
dus een taaltechnische kwestie waaruit een mentaliteitsverschil bleek tussen enerzijds 
de zuidelijke katholieken van Roeping, met Knuvelder en Moller die de spelling van 
Kollewijn gebruikten, en anderzijds de schrijvers van De Gemeenschap, zoals Engelman 
en Albert Kuyle (Louis Kuitenbrouwer), die voorstanders waren van de spelling van  
De Vries en Te Winkel. 
 Zoals gewoonlijk werd de kwestie in de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van  
De Nieuwe Eeuw aangekaart. Om zijn eigen standpunt te onderschrijven citeerde 
Engelman uit een brief van ‘een letterkundige’ wier identiteit hij verder niet onthulde. 
De schrijver, ‘een der grootste talenten van Holland’, had geweigerd om boeken in 
de spelling van Kollewijn te lezen en had zijn brief aan Engelman beëindigd met de 
opmerking: ‘Zeg aan die boeren, dat ik wensch dat zij mij voor een aestheet aanzien’.35 
Verder verwees Engelman naar D.A.M. Binnendijk, die in De Vrije Bladen had gewezen 
op het belang van het formele aspect, en het niet gewenst vond om de taal ‘ter wille 
van den eenvoud te veranderen’. De n-klank in de traditionele spelling droeg bij aan de 
‘rijkdom’ van de taal, het intensifieerde ‘de expressie’ en versterkte ‘het ritme’.36

 In De Nieuwe Eeuw kwam van de Roeping-medewerkers Gerard Knuvelder 
aan het woord, die de kwestie van de spelling relateerde aan die over vorm en inhoud 
van kunst.37 Knuvelder vond de traditionele spelling van De Vries en Te Winkel 
dermate gecompliceerd dat het ten koste ging van de inhoud. Daarentegen verlegde 
de vereenvoudigde spelling van Kollewijn de aandacht van een bijkomstigheid als de 
spelling naar de hoofdzaak: de taal. ‘En men kan wáár zijn!’ schreef Knuvelder, waarmee 
hij aangaf dat het de vereenvoudigers om de waarheid ging, terwijl de traditionelen zich 
druk maakten om de vorm, het visuele beeld, de muzikale val en verfijnde nuances, dus 
om de esthetiek.
 Jan Engelman was evenals Knuvelder van mening dat de traditionele spelling de 
esthetische waarde van de taal verhoogt, maar hij zag dit juist als een voordeel. ‘Voor mij 
en anderen’, verklaarde Engelman, ‘tellen […] ook visueele overwegingen, in verband 
vooral met de schrijfwijze der klinkers, met s of sch’. Behalve dat het visueel niet mooi 
was, gingen er in de spelling van Kollewijn ook ‘veel fijne accenten’ van het Nederlands 
verloren die vooral gehoord werden. De ‘Kollewijners’ vertoonden een ‘opvallend gebrek 
aan schoonen val en muzikaliteit’. En als voorbeeld van mooi taalgebruik hield hij hen 
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de aanhef voor van het sonnet van Kloos: ‘Ik denk altijd aan u, als aan die droomen, / 
Waarin, een ganschen, langen, zaalgen nacht’. Engelman vond hier de n’s ‘buitengewoon 
beeldend en volstrekt onmisbaar’. Goed taalgebruik signaleerde Engelman nog in het 
werk van één katholiek, namelijk Albert Kuyle, verder bij de dichters Boutens en Nijhoff 
welke laatste aan ‘een sent niet de waarde van een cent’ toekende, en bij Paul van 
Ostaijen die een woord en een letter wist te wegen ‘alsof het een vlindervleugeltje was’. 
Het waren dus voornamelijk niet-katholieke schrijvers die Engelman ten voorbeeld stelde 
en het slechte voorbeeld kwam zoals te verwachten was uit de hoek van Roeping. Van 
Moller citeerde Engelman de typerende zin ‘T’ woord ontleent z’n waarde alleen aan z’n 
inhoud’, en hij had graag gezien dat Moller er ‘wat meer inkt’ aan had besteed, ‘dat kost 
toch bijna geen moeite en het staat veel netter, werkelijk’ (Bijlage 8.2.4).38

 
8.2.5  Een nieuwe koers voor ‘Kunst en Letteren’

 Jan Engelman stond kritischer tegenover de katholieke kunst dan zijn voorgangers 
in De Nieuwe Eeuw: Pieter van der Meer de Walcheren en Bernard Verhoeven. Ook zij 
hadden als redacteur van de rubriek ‘Kunst en Letteren’ aanmerkingen gemaakt op de 
katholieke kunst, maar onder het motto ‘katholieken gaan voor’ waren ze loyaal gebleven 
aan de geloofsgenoten. Engelman schopte in De Nieuwe Eeuw echter tegen de roomse 
heilige huisjes door niet alleen het slechte katholieke product af te keuren, maar ook het 
paganistisch alternatief naar voren te schuiven. Hij week in De Nieuwe Eeuw dan ook 
eerder van de koers van zijn voorgangers af dan dat hij in hun voetsporen trad. 
 Hoewel Van der Meer de Walcheren evenals Engelman de ideeën van Maritain 
aanvaardde, bleef naar zijn mening de verantwoordelijkheid van de katholieke criticus 
exclusief gereserveerd voor de katholieke kunst.39 Hij moest de katholieke kunstenaar 
vooruit helpen, dat wil zeggen: het werk van ‘zijn geloofsgenooten zonder aanzien 
der personen’ beoordelen en ‘opstuwen boven de middelmaat uit’.40 Die bijzondere 
verantwoordelijkheid voor de katholieke kunstenaar nam Van der Meer zwaar op.  
Zo was hij van mening dat de Kerk uitsluitend opdrachten mocht verlenen aan katholieke 
kunstenaars en in 1927 noemde hij een aantal schilders die hiervoor in aanmerking 
kwamen. Met uitzondering van Otto van Rees waren er echter geen vooruitstrevende 
figuren onder. Kunstenaars als Dom van der Mey, Ernst Voorhoeve, frère François 
Mes en A. van de Winkel waren zelfs voor katholieke begrippen tweede garnituur en 
telden buiten het roomse circuit al helemaal niet mee. Zoals Van der Meer de integratie 
van niet-katholieke kunstenaars binnen de katholieke cultuur verwierp, zo was hij er 
ook tegen gekant dat ‘onze katholieke kunstenaars’ werk zochten bij niet-katholieke 
opdrachtgevers. Toen dan ook de Nijmeegse universiteit een kapel liet beschilderen door 
een niet-katholieke Duitse schilder, ergerde Van der Meer zich aan deze ‘kaalslag’ onder 
het eigen potentieel ten gunste van een ‘niet-katholiek vreemdeling’.41 
 Van der Meers protectionisme van geloofsgenoten vond misschien voor een deel 
zijn oorsprong in het feit dat het katholieke geloof voor hem niet, zoals bij Jan Engelman, 
een vanzelfsprekend en van huis uit meegekregen bagage was, maar een moeizaam 
verworven goed. Pieter van der Meer de Walcheren had zich pas op oudere leeftijd tot 
het katholieke geloof bekeerd en het was mogelijk vanwege de zo bewust verlangde 
toetreding tot deze gemeenschap, dat hij meer militant uiting gaf aan katholieke 
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reconstructieidealen. ‘Het kan dan ook nimmer met genoeg vaste en luide stelligheid 
gezegd worden’, schreef Van der Meer de Walcheren, ‘dat alléén het Katholicisme in  
zijn alles-omvattendheid absoluut waar is. Alléén in het Katholicisme is de klaarheid,  
de volle groote rust, is de algeheele genezing te vinden van de bittere gebrokenheid,  
de ordening van de wanhopige verwarring, het stille heilige antwoord op alle vragen.  
Alles wat niet-Katholiek is, en dit vooral in kunst en literatuur, heeft misschien wel hier 
en daar, in meer of minder mate, ’n kerntje, ’n glansje van de Waarheid, maar het is nooit 
de volledige, rijke, leven-wekkende, levende Waarheid. Ze is verminkt, geschonden, ze 
wordt vertroebeld door vaagheden, door individueele gevoelens, door schoon-klinkende 
maar vooze gedachten, door holle sonore woorden die geen begrip dekken’.42 
 Veel scherper dan Jan Engelman maakte Van der Meer de Walcheren, die toch 
ook Maritain aanvaardde, onderscheid tussen de niet-katholieke kunstenaars en de 
geloofsgenoten die werkten vanuit ‘hun rijk geloof en godsdienstleven’. De negatieve 
bewoordingen waarin hij over de niet-katholieke kunst sprak zou Engelman niet gauw 
in de mond nemen. De laatste probeerde de kloof tussen beide groepen te dichten door 
de paganisten desnoods naar zich toe te schrijven en te katholiseren, zoals we herhaalde 
malen in deel II hebben gezien. Zeker in de periode tussen 1925 en 1930 diende de 
polemiek voor Engelman niet om de polariteit tussen katholieken en andersdenkenden 
aan te scherpen. Eerder dreef hij de geschillen onder de katholieken op de spits. 
 Van der Meer de Walcheren koos duidelijk voor een ethische vorm van 
kunstkritiek. Ook wanneer het ging om kritieken van niet-katholieke critici opteerde hij 
voor de meest ethische benadering. Zo prefereerde hij de beschouwingen over kunst van 
de humanistische redacteur van De Stem, Just Havelaar, boven die van Albert Plasschaert, 
hoewel hij de teksten van Havelaar ‘zwak’ van stijl, ‘breedsprakig’ en ‘zalvend-prekerig’ 
vond. Maar deze wist ‘de ethische waarde’ van het werk tenminste te doorgronden en daar 
ging het om.43 Engelman daarentegen zou een zwakke stijl niet gauw op de koop toe nemen.
 Bernard Verhoeven, die Pieter van der Meer de Walcheren als redacteur ‘Kunst en 
Letteren’ bij De Nieuwe Eeuw was opgevolgd, maakte zijn artistieke keuzes eveneens op 
ethische gronden. In juli 1924 sprak Verhoeven als kersverse redacteur de banvloek uit 
over critici die ‘met een blank geweten en een volstrekte ontvankelijkheid wandelen […] 
door geloovige en heidensche poëzie, zonder voorkeur, want zonder overtuiging, en dus 
onbelemmerd in hun schoonheidsgenot’. Verhoeven was een moralist bij uitstek. Hij 
zag de katholieke criticus als iemand die op de bres moet staan voor handhaving van ‘de 
moreele gebondenheid van de kunst’. De ongelovige criticus was hier niet toe in staat. 
Hij kon zich met al zijn goede wil ‘niet ontworstelen aan een tragische onvolledigheid’. 
Verhoeven koos eventueel voor het technisch inferieure product als het maar aan een 
katholieke geest was ontsproten. Zo vond hij de literatuurkritiek van de katholiek Feber 
beter dan die van Dirk Coster, de Stem-redacteur die weliswaar ‘superieur werk’ had 
geleverd. ‘Maar Feber was vóór, omdat hij het aarzelende en afwachtende in Coster kon 
verbeteren en bevestigen met de vastheid van het Katholicisme’.44

 Onder de redactie van Bernard Verhoeven was de rubriek ‘Kunst en Letteren’ van 
De Nieuwe Eeuw een bolwerk van geheid katholieke schrijvers. Verhoeven hanteerde een 
scherpe scheidslijn tussen gelovigen en paganisten waartussen niet al te veel uitwisseling 
moest plaatsvinden. Het lag dus voor de hand dat hij een Roeping-dichter als Henri Bruning 
de hemel in prees toen deze in 1924 zijn dichtbundel De Sirkel publiceerde. Verhoeven 
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omschreef Brunings lyriek in De Nieuwe Eeuw als ‘zoo ontzaglijk belovend […] dat 
ze het hoogtepunt is van de katholieke dichtkunst sinds Tachtig’. Nadat hij zich de 
beperktheid van deze kwalificatie realiseerde voegde hij er aan toe: ‘Laten we een 
algemeener maatstaf nemen: deze bundel behoort tot het allerbeste, wat thans de 
hedendaagsche Hollandsche dichtkunst oplevert’. En hij tipte Bruning voor de ‘Prijs van 
Amsterdam’ voor de beste verzenbundel van 1924.45

 In schril contrast met zijn lof voor Henri Bruning stond de afkeuring van 
Verhoeven voor H. Marsman, en zijn argument hiervoor was kinderlijk eenvoudig: 
Marsman gaf geen schoonheid omdat hij niet katholiek was. ‘Kan in wezen Marsman’s 
apologie van de schoonheid ons voldoen?’ vroeg Verhoeven zich af. Het antwoord was 
volgens hemzelf ‘heel stout’ gesteld: ‘Ja, als hier niet een heiden, maar een katholiek aan 
het woord was’. Marsmans God was echter te onbestemd omdat deze slechts ‘Leven’ 
heette. Het verschil met Marsman was dan ook niet te overbruggen want er stond ‘een 
knielbank’ tussen.46 
 Dit laatste werd door Marsman grif toegegeven. In een reactie maakte hij in  
De Nieuwe Eeuw zelf de afstand tot de katholieke Verhoeven zo mogelijk nog groter: 
‘Zwart staat nu scherp tegen wit. Daartusschen staat, inderdaad, de knielbank: 
als een barricade’. Hij verweet Verhoeven dat deze teruggreep op ‘ketterjagerij 
en geitenfokkerij’, waarmee hij refereerde aan de praktijk van het Rijke Roomse 
Leven waarin alles, ook het fokken van geiten, in katholiek verband gebeurde. De 
onoverbrugbare kloof was volgens Marsman te wijten aan Verhoevens onvermogen 
om ‘buiten-Katholiek leven’ en ‘buiten-Katholieke schoonheid’ te aanvaarden en 
te beoordelen. Marsman besloot zijn antwoord aan Verhoeven met de opmerking: 
‘uw appreciatie voor Bruning’s scheppend vermogen schijnt ook mij onevenredig 
opgeschroefd’. En daarmee sloot hij onder anderen aan bij Martinus Nijhoff die 
Verhoevens waardering voor De Sirkel van Bruning eveneens te groot vond.47

 Het waren uitgerekend de dichters die Engelman aan de katholieke schrijvers ten 
voorbeeld stelde (Marsman, Slauerhoff, Van Ostaijen), die volgens Verhoeven gevaarlijk 
waren, en zeker in vergelijking met de superioriteit van een katholiek dichter als Henri 
Bruning ook betreurenswaardig.48 Slauerhoff en Marsman dreigden ‘den zwoelen dood 
der decadentie’ te sterven.49 Paul van Ostaijen had volgens Verhoeven het moderne proces 
in zich ‘laten doorzieken’ en werd als dichter ‘volslagen seniel’ doordat hij zich niet aan 
de ‘geestelijke askese’ had onderworpen.50 
 Uit De Nieuwe Eeuw van 18 maart 1926 blijkt nog eens hoe levensbeschouwelijk 
de rubriek ‘Kunst en Letteren’ was toen Engelman rond die tijd als redacteur aantrad.  
De redactie citeerde toen een staaltje levenskritiek van Pieter van der Meer de Walcheren, 
die in De Tijd Nijhoff en Bruning met elkaar had vergeleken. Van der Meer de Walcheren 
schreef op en top verzuilde, polariserende kritiek, waarbij hij vorm en inhoud tot in het 
absurde van elkaar scheidde. Met het oog op zijn zieleheil prefereerde hij het artistiek 
inferieure maar katholieke product boven het superieure niet-katholieke werk: De dichter 
van Vormen typeerde hij als ‘den vaardigen en subtielen Nijhoff’ en Henri Bruning 
als ‘den stroeven schrijver van verzen die geen verzen zijn, en van hortend proza’. 
Brunings werk was zelfs ‘erbarmelijk onartistiek en een bewijs van absoluut gemis 
aan critisch inzicht’. Niettemin kwam Henri Bruning in de vergelijking als winnaar uit 
de bus. Van der Meer voerde beide dichters op als exponent van twee tegengestelde 
levenshoudingen, op grond waarvan hij de ‘literatuurverzen’ van Nijhoff knap vond maar 
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ze als ‘aangename froleering’ verwierp, om daarentegen het ‘erbarmelijk onartistiek’ 
geschreven werk van Bruning ‘volledig te aanvaarden’.51

 In hetzelfde nummer van De Nieuwe Eeuw kwam verder nog Gerard Knuvelder 
aan het woord, die worstelde met het probleem dat hij zich moest keren tegen de 
hoogmoed van een Tachtiger als Kloos, hoewel hij diens vers zuiver vond. Kloos’ verzen 
waren als verzen goed, maar ‘als waarde voor de mensheid bedenkelijk’. Knuvelder 
maakte dus onderscheid tussen wat hij noemde poëtische zuiverheid en menselijke 
of sociale zuiverheid, en aan dat laatste ontbrak het bij Kloos die ‘et leven aanrandt, 
schendt en de ziel verminkt door hoogmoed’. Knuvelder waarschuwde expliciet tegen 
literatuurkritiek die uitging van ‘uiterst-subjectieve en litteraire waarderingen’, maar 
een gemis toonde aan ‘ethische overtuiging, waarvoor een nieuwe graadmeter (die der 
aangenaamheid)’ in de plaats was gekomen.52 
 Zoals hierboven is aangetoond was ‘Kunst en Letteren’ voordat Engelman de 
rubriek ging verzorgen een podium voor de levenskritiek van Roeping-schrijvers als 
Moller, Knuvelder en Henri Bruning. Het was het terrein van Bernard Verhoeven, die de 
niet-katholieke kunst slecht en gevaarlijk vond. Het was ook het domein van Pieter van 
der Meer de Walcheren, die anders dan Verhoeven inzag dat de heidenen het in artistiek 
opzicht beter deden dan de katholieken, maar die het niet-katholieke product uit loyaliteit 
aan de Kerk toch afwees. Jaren later, in 1940, schreef Jan Engelman dat Van der Meer 
het ‘contemplatieve’ leven in de kunstkritiek had hersteld. Maar, zo voegde hij daaraan 
toe, ‘Daar kunst vorm is, als men het woord wil begrijpen, zinnelijk teeken, […] moet 
ik gelooven dat Van der Meer in het formeele wel eens heeft misgetast’.53 De rigoureuze 
scheiding van vorm en inhoud die katholieke critici als Van der Meer de Walcheren, 
Verhoeven of Knuvelder hanteerden wees Jan Engelman af. Schoonheidsontroering 
werd in zijn visie veroorzaakt door formele kwaliteiten. Wanneer, om een voorbeeld te 
noemen, Van Duinkerkens verzen in de bundel Onder Gods Ogen niet zongen, vond 
Engelman ze ook niet geschikt als goddelijk instrument.
 Na 1926 nam in De Nieuwe Eeuw de waardering voor een Roeping-schrijver 
als Henri Bruning af, en dat gold in zekere zin ook voor het respect voor H. Moller. 
Daarvoor in de plaats kwam er ruimte voor randgroep-schrijvers. Engelman schaarde 
zich namelijk aan de zijde van de wankelaars, de zoekers, de getormenteerde kunstenaars 
met wie hij een zekere lotsverbondenheid voelde. Onder zijn redactie droeg ‘Kunst 
en Letteren’ minder de blijmoedige zelfgenoegzaamheid van het vaste geloof uit en 
confronteerde de rubriek de lezer meer met de religieuze crisis. Dichters als Marsman en 
Slauerhoff waren hiervan de rusteloze exponenten waartoe Engelman zich onmiskenbaar 
voelde aangetrokken. 

8.3   De verhouding met niet-katholieken

8.3.1  De gebroeders Bruning. Neiging tot afzondering 

 Moest men de zuiverheid bewaren door zich van de buitenwereld af te zonderen 
en alles in katholiek verband te doen, of mocht men zich mengen onder de niet-gelovige 
vakbroeders door bijvoorbeeld mee te werken aan een algemeen literair tijdschrift. 
Dit was één van de actuele vraagstukken waarmee de katholieke jongeren worstelden. 
Voorstander van vermenging als een vruchtbare kruisbestuiving was Jan Engelman.  
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Fel tegenstander hiervan was Henri Bruning en Gerard had zich daar tussenin bevonden, 
wilde er wel over praten maar niet naar handelen. 
 Voor Henri Bruning waren de vroeg-christelijke en romaanse kunstenaars de 
grote voorbeelden, omdat ze volgens hem nog in afzondering van heidense invloeden 
hadden gewerkt, waarna met de gotiek het proces van verval inzette. Ook de eigentijdse 
katholieke kunstenaar moest zich distantiëren van de buitenwereld en werd door 
Bruning op dit criterium beoordeeld. De criticus moest zich dus afvragen in hoeverre de 
kunstenaar er in geslaagd was om het spoor terug te vinden en of hij, zoals in de vroeg-
christelijke cultuur gebeurde, zijn werk zonder invloeden van buiten af kon maken. De 
katholieke schilder Matthieu Wiegman bijvoorbeeld, die weliswaar veel in zich had van 
de oude katholieke geest, had volgens Bruning de fout gemaakt ‘dat hij in z’n kunst, in 
z’n uitingswijze teveel kind van zijn tijd is geweest: hij is niet alléén, en geheel opnieuw 
– zoals de katakomben-kristenen – begonnen. Het is aan deze, onze tijd, aan òns geslacht: 
opnieuw te beginnen’.54 De katholieke criticus moest daaraan meewerken door de 
moderne en heidense kunst eenvoudigweg buiten beeld te houden. In Roeping schreef 
Henri Bruning: ‘De moderne kunst en de kunst der heidenen kan voor het grootste deel 
buiten onze aandacht staan en kan en moet door hen die over Schoonheid schrijven, dus 
door de katholieke letterkundige die een schakel is tussen de voortgebrachte Schoonheid 
en de mensen, buiten de aandacht en buiten de belangstelling der mensen gehouden 
worden. Want wat wij, wij arme verlangende mensen uit deze berooide tijd, verlangen, is: 
dat men ons geve, dat men ons wijze het weinig waarachtige katolieke schoon dezer en 
het vele waarachtige katolieke schoon van vroeger tijden’.55 
 Een groter constrast als dat tussen Henri Bruning en Jan Engelman is nauwelijks 
denkbaar. Waar Bruning de katholieken wilde isoleren van paganistische invloeden door 
de niet-katholieke producten buiten beeld te houden, wilde Engelman zijn geloofsgenoten 
juist opvoeden met de voorbeelden van paganistische schrijvers, kunstenaars en 
architecten. Hij hield Bruning in De Nieuwe Eeuw dan ook voor dat de romaanse geest 
niet van deze gemeenschap was en dat het nu terugwensen daarvan gelijkstond aan het 
‘geloof aan wonderen’, waarmee de kunstkritiek niet gediend was. Engelman was juist 
van mening dat de kunstenaar een kind van zijn tijd moest zijn, zoals ook de vroeg-
christelijke kunstenaars in de catacomben eigentijds waren geweest. En door uiteen te 
zetten hoe voor de eerste christelijke voorstellingen de heidense Romeinse kunst-stijl was 
geprolongeerd, verstoorde hij Brunings droombeeld van een zuivere katholieke kunst.  
De vroeg-christelijke kunstenaars waren allerminst opnieuw begonnen, zoals ook de 
stijlen na de romaanse tijd – de gotiek, de barok – volgens Engelman niet aan te merken 
waren als vervalstijlen.56

 De kwestie werd behalve in De Nieuwe Eeuw ook in hun correspondentie breed 
uitgemeten. Engelman legde aan Bruning uit dat in de vroeg-christelijke cultuur de 
katholieke voorstellingswereld verweven was geweest met de heidense, dat de Kerk 
bovendien zeer pragmatisch te werk ging en moderne en heidense stijlen annexeerde 
wanneer dat in haar kraam te pas kwam: ‘De catacomben schilderingen b.v. maar dat 
geloof je niet, waren een nog veel grovere adaptie van romeinsche, pompejaansche 
stijlelementen. Men verving eenvoudig Apollo door de Goede Herder. Wat kan dat de 
Kerk schelen? Zij roept de Kunst af, waar het haar noodig schijnt […]. Waarom zou ze, 
op vandaag, geen gebruik maken van de veel meer gecompliceerde wijze waarop nu  
de stijlen in elkander vloeien?’. Engelman eindigde zijn betoog met de opmerking:  
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‘Dat niet ieder tegenover de kunst bezield is van jouw purisme. Dat valt eenvoudig niet te 
vergen’.57

 Veel energie stak Engelman in zijn verhouding met Gerard Bruning. In tegen-
stelling tot zijn broer Henri, die het steile katholicisme zonder concessies in zijn 
kunstopvatting uitdroeg, tastte Gerard Bruning evenals Engelman meer de grenzen af 
van wat met het geloof te verenigen was. Hij propageerde de kunst die aan het niveau 
van de priesterlyriek ontsteeg, maar hij wilde het wel met zijn geloof kunnen verenigen. 
In theorie had Gerard Bruning dezelfde ideeën over schoonheid als Engelman, maar in 
de praktijk legde hij de lat hoger, vooral wanneer het ging om de samenwerking met 
niet-katholieke schrijvers. Waar Engelman zich buiten het katholieke milieu begaf en 
zijn geloofsgenoten bewust in aanraking bracht met de producten van paganistische 
kunstenaars en schrijvers, was dat voor Gerard Bruning een brug te ver. Over de 
openheid naar buiten, die zo kenmerkend was voor Jan Engelman, beschikte Bruning 
niet. En dat verschil zou ook hun samenwerking uiteindelijk in de weg staan.
 Eén van de onderwerpen die ze in hun correspondentie bespraken was dat van 
de katholieke bouwkunst, die Gerard Bruning niet en Engelman wel wilde realiseren 
binnen de eigentijdse architectuur van de nieuwe zakelijkheid of het constructivisme 
zoals Engelman het meestal noemde. Een constructivist als de niet-katholieke architect 
Sybold van Ravesteyn was voor Engelman alleszins acceptabel, omdat hij in zijn 
ornamentale ontwerpen een katholieke propaganda-stijl als de Barok weer tot leven 
bracht. En hoewel ook Engelman bezwaren had tegen het constructivisme, spoorde hij 
Bruning aan om zich open te stellen voor de getalenteerde enkeling en te speuren naar 
oude geestelijke tradities in de moderne bouwkunst. ‘We bewonderen de kruisbloem 
boven het kerkdak, maar we weten dat wij het anders moeten doen en dat dit 
voortreffelijk gepaard kan gaan met behoud van alle geestelijke tradities. […] Gelieve 
nog te onderscheiden, dat het constructivisme zooals wij dat hebben geaccepteerd […] 
nogal wat verschilt van het Urbanisme en den theoretische wijze van Van Doesburg’.58 
 Dat hij zich bleef inspannen om Gerard Bruning aan zijn zijde te krijgen had ook 
te maken met plannen voor tijdschriften die Engelman rond 1925 had. Hij deed moeite 
om hem voor de redactie van De Gemeenschap te winnen. Bruning weigerde echter 
vanwege de flirt van het tijdschrift met het constructivisme, dat hij beschouwde als een 
‘heidenschen stijl in de bouwkunst’.59 
 Maar hoewel hij het redacteurschap om principiële redenen weigerde, 
publiceerde Bruning incidenteel wel in De Gemeenschap. Zo had hij voor de plaatsing 
van een zeer programmatisch artikel geen voorkeur voor Roeping of De Gemeenschap 
en liet hij de keuze afhangen van de betaling. Dit paste bij de visie die Engelman op 
hem had, namelijk dat Bruning geen typische Roeping-adept was, maar dat hij wel meer 
dan Engelman een muur optrok rond het katholieke blok. 
 Typerend voor zijn laconieke opstelling jegens De Gemeenschap is de brief die 
Bruning begin 1926 aan Engelman schreef over bovengenoemd essay dat in februari 
van dat jaar in De Gemeenschap zou worden geplaatst. Bruning dwong hiervoor een 
honorarium af door zich openlijk af te vragen of hij het stuk niet beter aan Roeping 
kon geven: ‘Het is nu eenmaal zoo, dat Roeping wel betaalt en niet onbehoorlijk ook. 
Je begrijpt dat bij mij in de gegeven omstandigheden de animo niet groot is, om een 
artikel waar ik toch lang aan heb moeten werken, aan De Gemeenschap en niet aan 
Roeping te geven (waar ik overigens geen bijzondere voorkeur heb). Alzoo: wil je 



1�2 Hoofdstuk 8 · ‘Beleefd verzoek ik uw geheimhouding’ 
– Het streven naar een concentratie-tijdschrift

betalen, goed! En laat me dan weten wat, jullie pagina is nogal groot!!!’ Gerard Bruning 
besloot zijn brief met de belofte om in Utrecht te komen fuiven met de vrienden van 
De Gemeenschap en ‘zelfs met Van Ravesteyn, maar niet in zijn huis. Niet om het huis 
maar vanwege dat je beter onder ons kunt fuiven’.60 

8.3.2  Streven naar een algemeen literair tijdschrift

 In de zomer van 1926 bespraken Jan Engelman en Gerard Bruning de 
mogelijkheden voor een blad waarin, zo meldde De Nieuwe Eeuw, ‘zoowel niet-
katholieke als katholieke vitale jonge schrijvers zouden publiceeren’.61 Een tijdschrift 
dat ‘vitale’ jonge kunstenaars een podium wilde bieden kon natuurlijk niet zonder  
H. Marsman, die als niet-katholiek vitalistisch dichter bij de besprekingen betrokken 
was. Voor Engelman was Marsman een acceptabele partij. Maar dat ook Gerard 
Bruning het met hem aandurfde had wellicht te maken met het feit dat Marsman 
veel belangstelling toonde voor het katholieke geloof. Er waren in die periode zelfs 
aanwijzingen dat hij zich tot het katholicisme zou bekeren.
 Dat het tijdschrift er uiteindelijk niet kwam had deels praktische oorzaken, zoals 
de gezondheidstoestand van Gerard Bruning die in de loop van 1926 verslechterde. 
Maar voor Bruning liep Engelman ook te hard van stapel, want het plan om  
J.J. Slauerhoff in de redactie op te nemen was voor Bruning niet bespreekbaar. 
Slauerhoff was niet katholiserend en lag bij de katholieke literatuurcritici permanent 
onder vuur. Zoals gezegd bood Maritains gedachtegoed in theorie vrijheden die niet 
alle katholieken in de praktijk wilden benutten.62 En van de katholieke schrijvers stelde 
alleen Jan Engelman zich in zijn kritieken achter Slauerhoff op. 
 Verder bleek dat de animo om aan het tijdschrift mee te werken zowel bij 
Bruning als Marsman voornamelijk voortkwam uit onvrede met de literaire milieus 
waarin beiden verkeerden. Marsman, die De Vrije Bladen had verlaten, was volgens 
Engelman teleurgesteld over het gebrek aan élan en overtuiging bij de schrijvers van 
dit blad.63 En Gerard Bruning stoorde zich evenals Engelman aan de literaire producten 
van katholieke schrijvers. Dat de motivatie, zeker voor Bruning, meer voortkwam 
uit onvrede met de katholieke kunst dan uit de wens om met andersdenkenden 
samen te werken blijkt wel uit de wijze waarop hij zich de praktische uitwerking 
van de tijdschriftplannen voorstelde. Een vermenging van bloedgroepen was hierbij 
niet aan de orde, want Bruning wilde binnen de redactie een katholieke en neutrale 
identiteit blijven onderscheiden. Op 28 juni schreef hij aan Marsman, die op dat 
moment in Parijs verbleef, dat er na diens terugkomst ‘ernstig’ over het nieuwe blad 
moest worden gesproken. Ter overweging gaf hij alvast drie voor hem karakteristieke 
aandachtspunten. Hij eiste kwaliteit, hij wilde zijn katholiciteit veilig stellen en hij 
vroeg honorarium:
‘ 1) wij moeten waarborgen dat ’t beste dat verschijnt in het tijdschrift komt. 
2)  er moet een inleiding zijn – halve of hele pagina – die voor ons en voor de overigen 

de positie verheldert (liefst twee inleidingen maken, – een voor jullie door jullie 
(jou) en een voor mijn kant door ons.)

 3) het tijdschrift moet honorarium betalen.’64

Het zal gezien het tweede punt duidelijk zijn dat de tweespalt vanaf het begin 
domineerde over het verlangen om tot een concentratie te komen van het beste dat 
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in beide milieus op literair gebied verscheen. Voor het concentratie-tijdschrift voor 
katholieken en niet-katholieken, waar in ieder geval Jan Engelman naar verlangde, was 
de tijd nog niet rijp. 

8.4   Eenzame positie binnen de katholieke kring

8.4.1  Breuk met De Gemeenschap

 Hoe meer Engelman het esthetische aspect van de kunst verdedigde, des te meer 
weerstand ondervond hij van zijn geloofsgenoten. De aanvallen kwamen niet alleen uit 
de kring van Roeping of de redactieraad van De Nieuwe Eeuw, ook de redacteur van het 
Rotterdamse dagblad De Maasbode tikte hem in 1928 op de vingers vanwege een opstel 
over Van de Woestijne, waarin volgens de redactie het literaire prevaleerde boven de 
moraal. Redacteur Willem Nieuwenhuis schreef dat hij het stuk niet voor de krant wilde 
accepteren, omdat ze zich niet konden beperken tot een ‘aanvaarden van de literaire 
persoonlijkheid […] zonder te wijzen op zekere moreele consequenties. […] Wij kunnen, 
om ’t u kort te zeggen, zulk een figuur niet literair beoordeelen, zonder hem ook moreel 
te wegen als eisch der voorzichtigheid’. Nieuwenhuis stelde verder voor dat Engelman 
meer over beeldende kunst zou schrijven.65 Kennelijk was dat terrein veiliger dan de 
letterkunde.
 Omdat hij in het belang van de schoonheid de krachten van katholieke en niet-
katholieke talenten wilde bundelen raakte Engelman ook binnen De Gemeenschap 
min of meer geïsoleerd. Dat hij vooral in De Nieuwe Eeuw de andere medewerkers 
niet spaarde droeg hieraan bij. Zo had hij in 1928 Albert Kuyle gerangschikt onder de 
typisch katholieke dichters die geen poëzie konden schrijven. Hij waardeerde Kuyle 
als prozaïst, maar diens poëzie liet hem ‘geheel onbewogen’, en daarmee voldeed 
het niet aan het belangrijke criterium waaraan Engelman de dichtkunst toetste: Kuyle 
beschikte niet over die ene ‘toon, die men heeft of niet heeft’. Kuyles verzen voerden 
niet naar die ‘onaardsche hoogte’, waarnaar bijvoorbeeld wel de muziek van Palestrina 
voerde en de gedichten van Gezelle. ’Waarom zijn de charlestons van Paul van Ostaijen 
musische buitelingen en is het Afscheid van Albert Kuyle […] een slecht-gerhythmeerde 
sentimentaliteit?’ Volgens Engelman schreef de dichter maar ‘wat hem voor den mond 
kwam’.66 Dat Kuyle dergelijke kritiek niet waardeerde laat zich raden. 
 Met twee Kuitenbrouwers in de leiding van De Gemeenschap was de positie  
van Jan Engelman niet sterk. Daarom zocht hij steun bij Anton van Duinkerken, die 
intussen de redactie van Roeping had verlaten en aansluiting zocht bij de jongeren van  
De Gemeenschap. In zijn Brabantse herinneringen noteerde Van Duinkerken later: ‘Op 
een zaterdag in het najaar moest ik ’s avonds te Utrecht zijn. Jan Engelman nodigde mij 
uit, bij hem te logeren. Wij gingen de volgende ochtend samen naar de Augustijnerkerk 
op de Oude Gracht’. Van Duinkerken ontmoette na afloop van de mis nog andere 
medewerkers van De Gemeenschap in het café van het Jaarbeursgebouw. En ter 
plekke werd besloten dat hij met ingang van 1 januari 1929 redacteur zou worden van  
De Gemeenschap.67 
 Om aan vriend en vijand duidelijk te maken dat het nieuwe redactielid zijn 
inzichten deelde schreef Engelman in De Nieuwe Eeuw over ‘de verandering van  
critisch standpunt die we bij hem, den laatsten tijd, waarnemen’. Evenals hijzelf 
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zag Anton van Duinkerken niet langer een tegenstelling tussen ‘[eeuwig] leven en 
aesthetiek’. Van Duinkerken meende eveneens dat er ‘harmonie’ mogelijk was tussen 
beide begrippen en dat er sprake was van een ‘gescheiden-ongescheiden-één-zijn’.68  
Toch kon ook Van Duinkerken niet verhinderen dat de positie van Engelman binnen  
De Gemeenschap zwakker werd, omdat hij het esthetische standpunt te veel uitdroeg  
en het katholieke te weinig. 
 Over de ingrijpende veranderingen die vanaf 1930 binnenOver de ingrijpende veranderingen die vanaf 1930 binnen De Gemeenschap 
plaats vonden deed Engelman zoals gebruikelijk verslag in De Nieuwe Eeuw. In februari 
van dat jaar citeerde hij nog uit de jaarlijkse verantwoording van De Gemeenschap 
dat de katholieke overtuiging wel een inspiratiebron voor de kunst ‘mocht zijn’, maar 
dat zij het ‘niet verplichtenderwijs moet zijn’. De Gemeenschap wilde de opvatting 
van hen, ‘die het heil der Nederlandsche dichtkunst geheel afhankelijk stellen van de 
mate der religieuze getourmenteerdheid bij de dichters’ niet delen. ‘Kunst beoordelend, 
zullen wij ons onthouden van een misplaatste levenskritiek’.69 Dat deze woorden in de 
verantwoording van De Gemeenschap uit de koker van Jan Engelman kwamen werd 
vooral duidelijk toen de verantwoording een jaar later een geheel andere geest ademde. 
De koerswijziging was een direct gevolg van de paleisrevolutie van eind 1930, waarbij 
Engelman uit de redactie van De Gemeenschap vertrok en Albert Kuyle daarvoor in 
de plaats kwam.70 Hiermee kwam voorlopig een eind aan een langdurig conflict tussen 
Engelman en de gebroeders Kuitenbrouwer, van wie vooral de jongste, Albert Kuyle, 
ernstige bezwaren had tegen Engelmans hang naar esthetiek, zijn verbondenheid met de 
neutrale schrijvers en zijn erotische poëzie en soortgelijke avonturen. Kuyle legde andere 
accenten. Hij richtte zich minder dan Engelman op ontroering door schoonheid en meer 
op de mogelijkheid om sociale bewogenheid in het literaire product uit te drukken.
 In januari 1931 ging het blad dus zonder Engelman het nieuwe jaar in ‘met het 
ernstige voornemen om een zoo groot mogelijke aandacht te besteeden aan die religieuze 
en sociale zaken, welke een noodzakelijke ondergrond moeten vormen van het goede 
hedendaagsche kunstwerk’.71 De redactie brak na Engelmans vertrek prompt met de 
koers die hij als redacteur en kunstcriticus van De Gemeenschap steeds had gevaren en 
koos ondubbelzinnig voor de levenskritiek. De prioriteit kwam meer bij de katholieke 
beginselen te liggen dan bij de kunst. Het was, zo lezen we in de verantwoording, 
overbodig om nog langer aan ‘onze kunstwerken’ een ‘alles overheerschende aandacht 
te besteden’, dat kon beter in boeken en zelfstandige publicaties gebeuren. Beter was 
het om ‘de allerbelangrijkste dingen’ aan de orde te stellen: ‘In de eerste plaats de 
volledige beleving en verwerkelijking van onze katholieke levensbeginselen’. Om 
de dogmatische wending aan te scherpen gaf de redactie aan te willen breken met 
de ‘eng-opportunistische interpretatie’ van het katholicisme, door zich strikter aan 
Rome te onderwerpen en zich te houden aan ‘de groote, opvallend strakkere en tevens 
fellere richtlijnen welke het centrale gezag der Kerk telkens opnieuw op zulk een 
eerbiedwekkende wijze aangeeft’. Het was typerend voor de redactie zonder Engelman 
dat niet meer naar Jacques Maritain werd verwezen, maar naar de ‘jongste Kerstrede van 
onzen heiligen vader den Paus’. 

Hoofdstuk 8 · ‘Beleefd verzoek ik uw geheimhouding’ 
– Het streven naar een concentratie-tijdschrift



1��

8.4.2  De strijd met Albert Kuyle

 Na zijn breuk met De Gemeenschap opende Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw 
het offensief tegen zijn vroegere tegenstanders binnen dit blad. Over de meer dan 
rechtzinnig-katholieke verantwoording van de nieuwe jaargang schreef hij in de rubriek 
‘Kunst en Letteren’: ‘Wij vragen ons af, of die Verantwoording voor 1931 wel met 
veel lust en overtuiging werd geschreven’. Engelman vond het een verward stuk en 
verlangde van een verantwoording dat deze ‘helder en boeiend’ geformuleerd zou 
worden.72 Ook daarna bleef hij in zijn berichtgeving over De Gemeenschap negatief 
en probeerde hij duidelijk te maken wat hij zelf in de voorgaande jaren voor het blad 
had betekend: ‘Waar is de beweeglijke artisticiteit van weleer?’ vroeg hij zich in maart 
1931 af. De Gemeenschap bracht volgens Engelman zwakke verzen en vulde de rubriek 
‘Hagel’ grotendeels met citaten. Wanneer er al een goede bijdrage verscheen dan kwam 
deze van Anton van Duinkerken.73 Het maart-nummer viel Engelman echter mee, dus 
vroeg hij zich af of er sprake was van ‘een gelukkige bezinning’ bij de redactie van 
De Gemeenschap.74 Ook naar het dubbel-nummer van mei en juni werd zonder veel 
commentaar verwezen. Maar kort daarna was het weer mis en schreef Engelman in 
De Nieuwe Eeuw over De Gemeenschap: ‘De inhoud van dit tijdschrift wordt er in de 
laatste jaren weer niet interessanter op. De redacteuren laten, zoo schijnt het, te veel werk 
door medewerkers opknappen’.75 
 In het voorjaar van 1932 maakte Engelman in De Nieuwe Eeuw de balans op over  
het eerste jaar van De Gemeenschap zonder zijn medewerking. En zoals te verwachten 
was viel de uitkomst hem tegen. Voor de koerswijziging, waarbij schoonheid werd  
verruild voor sociaal engagement, had Engelman geen goed woord over. Hij beschuldigde  
De Gemeenschap van het bedrijven van ‘te kleine sociale politiek’. De voornaamste taak 
om de schoonheid te dienen teneinde ‘grooter en ruimer leven’ in katholiek Nederland tot 
stand te brengen werd in Engelmans ogen totaal verwaarloosd. Langzamerhand was het 
tijdschrift verwikkeld geraakt in een guerilla-oorlog met allerlei tegenstanders en bracht 
De Gemeenschap geen gedichten meer, maar overwegend ‘hekeldichten’ en ‘tijdverzen’, 
waarmee Engelman doelde op poëzie die nadrukkelijk sociaal geëngageerd was of 
anderszins op de actualiteit inspeelde. ‘Velen wachten met belangstelling tot dit stadium 
van kleine vlieg-afvangerij en actualiteit bij het tijdschrift over zal geraken’, merkte 
Engelman fijntjes op. Na zijn vertrek miste de redactie van De Gemeenschap een helder 
profiel: Er was ‘te veel versnippering in de Redactie’ en er werd ‘te veel à l’improviste’ 
gewerkt.76

 Een reactie op de tirades van Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw kon niet uitblijven. 
Albert Kuyle stelde in de De Gemeenschap vast dat de betekenis van Engelman voor 
de katholieke schrijvers niet zo groot was geweest als deze zelf wel dacht.77 Onder de 
kernachtige titel ‘Bezieling?’ probeerde Kuyle de negatieve uitwerking van Engelmans 
kunst- en literatuurkritiek op de katholieke jongeren aan te tonen. Het stuk was tekenend 
voor de verziekte verhouding tussen Jan Engelman en Albert Kuyle, en getuigde van 
Kuyles jaloezie op de band tussen Engelman en Van Duinkerken. Directe aanleiding 
voor de aanval was namelijk de opmerking van Van Duinkerken dat Engelman voor 
de katholieken een aansporing voor ‘hernieuwd vakmanschap’ was geweest. Zoveel 
waardering voor Engelman was meer dan Kuyle kon verdragen. ‘Bezieling’ was dan 
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ook een stuk vol venijn en rancune, waarin Engelman werd neergezet als een outcast, 
een paria die zich gevaarlijk ver van het vertrouwde katholieke milieu waagde en die 
meer bij heidense schrijvers als Marsman en Du Perron hoorde dan bij de katholieke 
geloofsgenoten. Engelman verdiende volgens Kuyle het predicaat katholiek parochiaan 
niet langer. Hooguit was hij nog een gelovige, die met zijn offensief tegen de godslyriek 
van Roeping de katholieke jongeren op het verkeerde pad had gebracht en De Gemeenschap 
en De Nieuwe Eeuw in heidens vaarwater had gelaveerd. 
 In tegenstelling tot Van Duinkerken was Kuyle van mening dat er van Engelman 
slechts een zeer geringe invloed was uitgegaan en dan nog één die hij oprecht betreurde. 
Niet alleen had Jan Engelman volgens Kuyle de aanval op Roeping ingeluid en verder 
volgehouden. Hij had er zelf ook niets anders tegenover gesteld dan slechts ‘een 
zeker esthetisch welbehagen’ dat zijn kritieken volgens Kuyle van aanvang af had 
gedomineerd. De terechte kritiek van Pieter van der Meer op de ‘roomsche onzin’ had 
hij doorgevoerd tot ‘een irriteerende aesteterij’. Bovendien had hij een slechte invloed 
uitgeoefend op de van nature zo zuiver-katholieke Gerard Bruning, door hem aan te 
zetten tot ‘taal van minder edelen huize’. Ook op de schilderkunst van de katholieken 
was Engelmans uitwerking verderfelijk geweest. Als voorbeeld noemde Kuyle het palet 
van Henri Jonas dat ‘verduisterde en samenkoekte tot een doorwerkte verf’ met daarin 
‘tallooze verbrande naakten’.
 Albert Kuyle wenste dat de jongeren een andere ‘harmonieuzer ontwikkelings-
gang’ waren gegaan, en zonder Engelman zou dat ongetwijfeld zijn gebeurd. Engelman 
had zich te weinig katholiek en te ruimdenkend opgesteld, waardoor hij voor de 
katholieke jongeren een verkeerde koers had uitgezet. En alsof hij zelf nooit enige 
kritiek op Mollers blad had geuit, legde hij de verantwoordelijkheid voor de breuk met 
Roeping bij Engelman, die de oppositie was begonnen tegen ‘de blanke verzenstroom’ 
van Mollers tijdschrift. Engelman had onvermoeibaar betoogd ‘dat men een goed vers 
kon schrijven zonder dat daarin Gods naam gebruikt werd’. Kuyle daarentegen wilde 
weer recht doen aan de Roeping-periode en geloofde niet meer ‘dat die godslyriek een 
zoo verschrikkelijk verschijnsel was’. Het was in ieder geval ‘minder leugenachtig’ dan 
de poëzie van Jan Engelman waarvan ‘de dunpotige ree en de onbenaambare vrouw’ de 
voornaamste bestanddelen waren.78 
 Een heikel punt voor Albert Kuyle was ook de visie van Jan Engelman op de 
middeleeuwen, waarin werd benadrukt dat de mensen in die tijd evenzeer lichamelijke en 
materiële als ascetische verlangens hadden gekend. Daarmee deed Engelman afbreuk aan 
het kwezelachtige imago van de middeleeuwers en relativeerde hij hun voorbeeldfunctie 
voor de behoudende katholieken. Kuyle distantieerde zich van deze wereldse interpretatie. 
Hij signaleerde bij Engelman te veel belichaming, te veel vlees en te weinig bezieling. 
 Behalve dat Engelmans kunstopvatting te esthetisch was, toonde hij zich ook 
‘veel toeschietelijker voor de heiden […] dan voor den christen’. Kuyle signaleerde bij 
Engelman een merkwaardige voorkeur voor hen ‘die in zaken van kunst en openbaar 
leven een goeden smaak aan den dag legden’ zonder dat ze zich bekommerden om de 
kerkelijke geboden. Engelman kwam in een vrijzinnig milieu zoals dat van De Vrije Bladen 
onvoldoende op voor de katholieke beginselen en speelde gevaarlijk spel, omdat hij zich 
telkens ‘hachelijk ver van het maar kleine stukje grond [waagde], waarop wij tenslotte 
vast kunnen betrouwen’. Daarom was hij volgens Kuyle ook niet in staat om belangrijke 
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of mooie dingen te zeggen. Zijn woordgebruik was vreemd omdat hij te ver buiten 
‘die merkwaardige samenhang van het katholieke leven’ stond, die voor de kunstenaar 
toch ‘de inspiratieve springbron’ bleef. Als katholiek was Engelman duidelijk te licht 
bevonden. Hij was ‘op zijn best een geloovige’, maar zeker geen parochiaan, daarvoor 
was zijn literatuuropvatting te tolerant voor de heidenen. Kuyle wees in dit verband op 
Engelmans ‘enorme belangstelling voor het bloedarmoedig pogen van lieden als du 
Perron’ of de gehele rubriek ‘Kunst en Letteren’ van De Nieuwe Eeuw, die niet meer de 
vertrouwde katholieke signatuur had, maar nog slechts werd ‘gefrequenteerd door niet 
katholieken of debutanten uit de provincie’. Het was voor Kuyle ook onverteerbaar dat 
Engelman zonder commentaar stukken van Marsman opnam ‘die voor een katholiek niet 
te onderschrijven waren’. 
 Albert Kuyle miste bij Engelman ten slotte de christelijke naastenliefde. Jan 
Engelman was een ‘volstrekt individualist, met weinig katholieke traditie’, die zich had 
ingegraven in zijn ‘aesthetische kazematten’. Hij had geen enkel sociaal gevoel, omdat 
hij niet in staat was om ‘de droefheid van deze tijd’ te ondergaan. Sociale deernis was 
voor Engelman slechts een bron voor poëzie, en het maakte niet uit of het vers werd 
ingegeven door ‘de ree, het naakt [of] de werkelooze’, het leidde onveranderlijk tot 
‘lyriek op een paar snaren met sterren, oevergras en overspel, en een beslist gebrek aan 
Ambrosiaansche wijsheid’.
 Niet alle katholieken rond De Gemeenschap deelden de mening van Albert Kuyle. 
Onder de titel ‘Engelman’s beteekenis’ schreef Anton van Duinkerken een reactie op 
‘Bezieling?’ waarin hij Engelman een hart onder de riem stak en Kuyle terechtwees.79 
Jan Engelman was volgens Van Duinkerken voor de katholieke kunstenaars en schrijvers 
wel degelijk van belang geweest, omdat hij hen had duidelijk gemaakt dat ‘het bestaande 
religieuze gevoel een vormvermogen bereid moest vinden, alvorens poëzie te kunnen 
worden’. Engelman had als eerste gewaarschuwd tegen ‘het simplisme der levenskritiek’ 
en daarvan hadden Gerard Bruning en zelfs Albert Kuyle het nodige geleerd. Ook de 
opvatting dat hij als parochiaan had afgedaan werd door Van Duinkerken bestreden 
met de uitspraak dat ‘het geloof ruimer is dan de parochie en de hemel hooger dan de 
kerktooren’.
 Jan Engelman wijzigde zijn positieve bejegening van de heidense schrijvers niet. 
Toen hij het Augustus-nummer van De Gemeenschap besprak kwam hij op voor Du Perron, 
die in dit blad slecht was beoordeeld door A. den Doolaard.80 Ook verdedigde hij zichzelf 
tegen Albert Kuyle en sloeg zelfs munt uit diens aanval. Engelman speelde de slachtofferrol 
met verve en zaaide tweedracht onder de redactieleden van De Gemeenschap. 
 In De Nieuwe Eeuw van 18 augustus 1932 bestond het hoofdartikel van de rubriek 
‘Kunst en Letteren’ slechts uit citaten van Albert Kuyle, die zonder commentaar van de 
redactie waren overgenomen, onder de suggestieve titel ‘Achteraf of Het kan verkeeren 
of Het karakter van Albert Kuyle’. Engelman leverde zelf dus geen kritiek, maar door 
de titel en de geraffineerde manier waarop hij had geknipt en geplakt kwam Kuyle naar 
voren als een onbetrouwbaar criticus. 
 De compilatie opende met een recensie van Albert Kuyle over Engelmans bundel 
Sine Nomine. Kuyle, die de bundels Sine Nomine en Torso als directeur van uitgeverij 
De Gemeenschap zelf had uitgegeven en dus een economisch belang had, ging zich in de 
recensie te buiten aan loftuitingen over Engelmans ‘frische en spontane geest welke ook 
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in Torso tot uiting’ kwam. Hij prees de vocalisen die golden als ‘de zuivere uiting van de 
poësie pure der laatste jaren’. Engelman was volgens Kuyle ‘een begenadigd dichter’ en 
zijn woorden deinden ‘op dien heiligen adem welke alle waarachtige poëzie eigen is’. De 
vleiende woorden stonden echter in schril contrast tot de citaten uit ‘Bezieling?’, waarin 
diezelfde Albert Kuyle sprak over Engelmans slechte invloed op de katholieke kunst, 
over zijn ‘aestheterij’, zijn individualisme en gebrek aan katholieke traditie. Aan de hand 
van Kuyles eigen tegenstrijdige teksten schetste Engelman ‘het karakter van Albert Kuyle’, 
en dat behoefde geen redactioneel commentaar. 
 Zoals gezegd zaaide Engelman met de citaten van Kuyle tweedracht onder de 
redactieleden van De Gemeenschap. Want behalve uitspraken die hem zelf troffen nam 
hij ook fragmenten op waarin Kuyle kritiek had op Anton van Duinkerken: De schrijf-
wijze van Van Duinkerken was ‘kort-ademig’, hij hield zich bezig met ‘het ontijdig 
schrijven van onze letterkundige geschiedenis’, hij was ‘in elke solo nog te herkennen  
als de zanger uit het voormalig Roeping-mannenkoor’, hetgeen niet als een compliment 
was bedoeld. Van Duinkerken behoorde volgens Kuyle tot ‘de eenvoudigen-van-hart- 
die-dan-toch-ook-wel-eens-poëzie-willen’. Hij was ‘de man met de grove handen en het 
hart van goud-uit-den-aard-der-zaak’, een typering waarmee de artistieke potentie van 
Van Duinkerken niet hoog werd aangeslagen.

8.4.3  De jongste generatie van Het Venster. Paul Vlemminx (F. Smulders)

 Hoewel het redacteurschap van De Nieuwe Eeuw hem veel werk en soms de 
nodige problemen bezorgde, had Engelman door deze functie een goed overzicht op 
de literaire wereld. Hij volgde het wel en wee van de literaire bladen en kon de gang 
van zaken tot op zekere hoogte beïnvloeden. Eén van de tijdschriften die hij vanaf de 
oprichting in de zomer van 1931 volgde was Het Venster, dat in Nijmegen door jonge 
katholieke schrijvers werd samengesteld. 
 In De Nieuwe Eeuw van 9 juli kondigde Engelman het nieuwe tijdschrift aan als 
het orgaan van de allerjongsten in het katholieke kamp. De medewerkers, onder wie 
Louis de Bourbon, Jan Gin, Huub van der Grinten en Man Arnet waren voor Engelman 
onbekend en onbelangrijk. Hun tijdschrift vond hij dan ook overbodig omdat er ‘van het 
goede te veel komt, gelijk er van het minder goede al lang te veel is’.81 Omgekeerd  
namen de Venster-schrijvers afstand van de inmiddels niet meer zo jonge katholieke 
jongeren als Jan Engelman, Anton van Duinkerken, Albert Kuyle, e.a. Ze beoogden  
met hun blad een bundeling van werk van de ‘allerjongsten’. Ouderen met een goede 
naam werden weliswaar niet uitgesloten, maar hadden ook geen voorrang. Verder was 
men de eindeloze polemieken in de bestaande katholieke tijdschriften meer dan beu. 
Publicatie van ‘het litterair goede’ zonder ‘verdere bijgedachten op sociaal, politiek of 
ook religieus-polemisch gebied’ stond voorop. En hoewel deze opzet Engelman aansprak, 
had hij geen behoefte aan een nieuw blad van een jongere generatie katholieke schrijvers. 
Zijn beoordeling van de eerste afleveringen was dan ook niet gunstig. Het Venster had 
volgens Engelman ‘weinig persoonlijks’ en bracht ‘matige gedichten’.82 Ook geloofde 
hij niet dat het tijdschrift ‘talenten en mogelijkheden’ naar voren kon brengen die elders 
‘verstikt’ werden.83

 Na de kritische commentaren van het begin werd Engelmans toon in februari 
1932 milder. Hij constateerde dat de inhoud van Het Venster ‘groei’ vertoonde. Het had 
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‘betere en meer belangrijke gedichten dan men in den aanvang aantrof’, al vloeiden die 
voor het grootste deel uit de pen van één man: Paul Vlemminx, een dichter die – zo liet 
Engelman niet na om te vermelden – had gedebuteerd in de rubriek ‘Kunst en Letteren’ 
van De Nieuwe Eeuw en die zich onderscheidde door zijn ‘artisticiteit’. Het was dus – en 
hoe kon het anders – een op esthetiek gerichte katholieke dichter die Jan Engelman voor 
zich innam en de goodwill verdiende voor het hele tijdschrift: ‘hij [Vlemminx] is voor 
mij althans degene die Het Venster op dit moment rechtvaardigt’, aldus Engelman in  
De Nieuwe Eeuw.84 
 Hoezeer Vlemminx het dichtersideaal van Jan Engelman benaderde bracht 
hij een jaar later in een recensie in De Nieuwe Eeuw onder woorden (Bijlage 8.4.3).85 
Om te beginnen was Vlemminx’ hang naar het aardse in harmonie met zijn devotie en 
daardoor was hij te karakteriseren als een katholieke heiden: ‘Vlemminx is een christen-
pagaan’, schreef Engelman, ‘zijn poëzie is bucolisch en barok. Op de meest onverwachte 
momenten soms zuiver religieus – maar meestal van een sterke aardschheid’. Verder 
bleef het sociaal engagement van Vlemminx binnen de perken. Hij toonde zich niet 
onverschillig voor de ‘nooden en vreugden van zijn volk’, maar was ook geen ‘sociaal 
partijganger’. De poëzie was bovendien geworteld in het zuidelijke, en meer dan andere 
schrijvers gaf Vlemminx een beeld van Brabant dat overeenkwam met de werkelijkheid. 
Hij toonde enerzijds aandacht voor de doodstille plekken in Brabant met vennen, 
eikenhakhout en simpele bidkapellen. Anderzijds was er ook plaats voor kermissen met 
bier, fanfare en oplaaiende passies.
 Van Vlemminx plaatste Engelman in De Nieuwe Eeuw veel gedichten. Maar ook 
van andere medewerkers drukte hij regelmatig verzen af en aan de ontwikkeling die het 
tijdschrift doormaakte schonk hij eveneens ruim aandacht. Zo meldde hij in de loop van 
1932 dat de leiding van het blad zich wijzigde, want Paul Vlemminx kwam in de redactie 
en Louis de Bourbon verruilde de redactie van Het Venster voor die van Roeping. Verder 
werd er in de zomer van 1932 een nieuwe rubriek in het leven geroepen, de ‘prullemand’, 
waarin men kritiek leverde op de redacteuren en medewerkers van andere tijdschriften.86 
Als eersten waren die van Forum aan de beurt en ook Albert Kuyle, hetgeen Engelman in 
De Nieuwe Eeuw niet ongemerkt voorbij liet gaan. Zo citeerde hij over het ‘coquetteeren 
met het kille, het harde, het leelike’ in het tijdschrift Forum en meldde hij dat Het Venster 
partij koos tegen Albert Kuyle en diens rol in De Gemeenschap. Kuyle was volgens de 
redactie van Het Venster schuldig aan ‘een definitieve scheuring in de bende […] dat de 
kunstenaars dan weten aan welken kant zij zullen staan’.87 

8.5   Tijdschriftplannen buiten de katholieke kring

8.5.1  De verhouding met Forum

 Nadat hij De Gemeenschap had verlaten probeerde Jan Engelman vaste voet 
aan de grond te krijgen bij de neutrale literaire tijdschriften. Maar zijn katholieke 
geloof werkte niet in zijn voordeel. Vooral Menno ter Braak had altijd grote bezwaren 
gehad tegen een metafysische literatuuropvatting zoals Engelman die uitdroeg. 
Hij relativeerde de absolute waarde van het christelijk geloof, stoorde zich aan ‘al 
dat gemeier over het ongeziene’ en schaarde het katholicisme onder de ‘vergane 
symbolen’.88 Engelman op zijn beurt ergerde zich aan het rationalisme van de 



160

‘scherpdenkende’ Ter Braak met zijn ‘kilo hersens’, die ten onrechte meende dat de 
‘zuivere rede’ het scheppend leven in stand hield.89

 In de loop van 1931 leek het of Engelman de strijdbijl wilde begraven.  
De Nieuwe Eeuw van 1 mei 1930 meldde nog dat Ter Braak als ‘protestantsche jongen’ 
in de katholieke geloofsverdediging niets dan ‘misleiding’ kon zien.90 Maar vervolgens 
nam de kritiek af, hetgeen vermoedelijk te maken had met de op handen zijnde 
oprichting van Forum. Engelman stak zijn belangstelling voor dit initiatief van  
Ter Braak en Du Perron niet onder stoelen of banken, zocht toenadering tot de 
oprichters en verdoezelde daarbij zijn katholieke imago.91 
 Zo wekte hij in juni 1931 in een brief aan Du Perron de indruk dat hij het 
katholieke milieu ontgroeid was. Over de katholieke literatoren schreef hij alsof hij daar 
zelf niet meer toe behoorde. Hij distantieerde zich niet alleen van De Gemeenschap, 
maar ook van Gerard Bruning aan wie hij zich toch nauw verwant had gevoeld. Volgens 
Engelman ‘sloot’ de esthetiek van Bruning niet. De laatste was ‘te zeer slachtoffer van 
een geforceerd pogen om de grenzen eng te houden’ en was gestorven voordat hij zich 
kon ‘los-schrijven’. Zijn eigen bemoeienis met De Gemeenschap reduceerde Engelman 
tot een poging om de kunst ‘veilig te stellen’ tussen de overproductie van katholieke 
werken. Voor de beoordeling van het literaire werk van de katholieken had hij nooit een 
andere norm gevraagd ‘dan de normen die voor kunst überhaupt gebruikelijk zijn…’92

 Vanaf oktober 1931 maakte Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw propaganda  
voor Forum. In de aankondiging vermeldde hij behalve de redactieleden Menno 
ter Braak, E. du Perron en Maurice Roelants ook de medewerking van Marsman 
en Slauerhoff, met wie hij in 1926 zelf een literair tijdschrift had willen oprichten. 
Aangezien De Vrije Bladen voortaan in cahiervorm zouden verschijnen zag Engelman 
voor het nieuwe tijdschrift Forum ‘de taak de gezichtspunten der jonge schrijvers ten 
aanzien van actueele gebeurtenissen kenbaar te maken’. En hij voegde hier vleiend aan 
toe: ‘Wij twijfelen er niet aan, of de redacteuren Dr. Menno ter Braak en E. du Perron 
zullen de geschikte medewerkers weten te vinden’.93 
 Een paar weken later schreef Engelman in De Nieuwe Eeuw over Forum alsof 
hij het zelf had opgericht. Hij presenteerde het blad als een concentratie-tijdschrift 
dat zich op kwaliteit richtte, zonder evenwel aspecten van het geestelijk leven uit het 
oog te verliezen. Forum verenigde alle richtingen op artistiek, religieus en politiek 
terrein: ‘Het zal dus niet zijn een orgaan van een bepaalde groep of richting, men 
zal in de kolommen van Forum werk aantreffen van artistiek, religieus en politiek 
verschillend gerichte schrijvers; de eenige maatstaf welke zal worden aangelegd is die 
van kwaliteit. Waaronder in dit verband moet worden verstaan: talent, oprechtheid en 
oorspronkelijkheid’. Men hoefde volgens Engelman echter niet te vrezen dat Forum ‘een 
vrije tribune voor alle geestelijke uitspattingen en probeersels’ zou worden, want het 
wilde een ‘maatstaf voor het geestelijk leven van zijn tijd zijn’.94 Engelman accentueerde 
zeer strategisch wat hem zelf goed uitkwam. Hij dichtte aan het nieuwe blad een 
levensbeschouwelijke signatuur toe, die het in werkelijkheid van Ter Braak en Du Perron 
niet meekreeg. 
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8.5.2  Démasqué der Schoonheid

 Nog onbewust van het feit dat hij in Forum zelf slachtoffer zou worden van  
Ter Braaks scherpe pen schreef Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw dat Menno ter Braak 
het nieuwe blad zou inleiden met een nieuw groot essayistisch werk, ‘Het Démasqué der 
Schoonheid’, dat ‘in vollen omvang den zin van de litteratuur in het leven van den, zich 
zijn tijd bewust zijnden mensch’ definieerde. 
 Direct na het verschijnen van de eerste aflevering van Forum bleek echter dat de 
neuzen van Engelman en Ter Braak nog altijd niet dezelfde kant op stonden. Ter Braak 
keerde zich als vanouds tegen de metafysische interpretatie van esthetiek, hetgeen juist  
de essentie van Engelmans kunstopvatting was. De polemiek laaide weer op omdat  
Ter Braak in het eerste deel van ‘Démasqué der Schoonheid’ de aanval had geopend 
op de ‘aestheten’ die hun principes opbliezen ‘tot metafysische orakelspreuken, tot 
wetten’, waarop Engelman concludeerde dat het tussen Ter Braak en de schoonheid nooit 
‘bloedige ernst’ was geweest.95 
 In de volgende aflevering van Forum distantieerde Ter Braak zich uitdrukkelijk 
van Engelmans esthetische poëzie. Het tweede deel van ‘Démasqué’ vermeldde namelijk 
de badinerende regels: ‘Jan Engelman zong een liedekijn / al die dat hoorde wou bij hem 
zijn’. Het ‘liedekijn’ was Engelmans cantilene ‘Vera Janacopoulos’, waarvan Ter Braak  
de poésie pure niet als een probleem van ‘hooger orde’ of ‘metafysische allure’ 
beschouwde.96 Hierop reageerde Engelman in De Nieuwe Eeuw dat Ter Braak voortging 
met het ‘demasqueeren’ van de schoonheid, daarbij ‘zeer geestige dingen’ zei, maar niet 
kon verhinderen dat mensen ‘buitentijdelijke schoonheid’ bleven zoeken en zich laafden 
aan de bronnen die hij trachtte ‘te verzanden’.97 
 Ook naar het derde deel van ‘Démasqué’ verwees Engelman ‘zonder instemming 
te betuigen’ en met de belofte om bij gelegenheid nog eens op de zwakke punten van  
Ter Braaks betoog in te gaan.98 Dit kwam er echter niet van, want een paar weken later 
sloeg hij weer een aanmerkelijk mildere toon aan en noemde hij Forum ‘het meest 
levende en interessante tijdschrift’ van dat moment.99 
 Hoewel Jan Engelman met de redactie van Forum wezenlijk van opvatting 
verschilde over de metafysische interpretatie van literatuur, liet hij zijn uitlatingen over 
het tijdschrift sterk bepalen door actuele gebeurtenissen en opportunisme. De vleiende 
typering van Forum als het ‘meest levende en interessante tijdschrift’ lanceerde Engelman 
in de week dat hij een gedicht naar de redactie van dit blad stuurde, waar het trouwens 
voor de nodige problemen zorgde. In tegenstelling tot Du Perron wilde Ter Braak het 
namelijk niet plaatsten. Hij vroeg zich zelfs af of het vers wel serieus bedoeld was, 
waarop Engelman hem verzekerde dat ‘Ambrosia’ ‘ernstig’ bedoeld was. Het was zelfs 
een van zijn beste gedichten, dat Forum ‘niet zou blameeren’, maar om uit de impasse te 
komen en zijn gezicht te redden stelde Engelman voor om het gedicht terug te zenden. 
Hij zou zich dan echter niet opnieuw met gedichten aan het oordeel van de Forum-redactie 
onderwerpen (Bijlage 8.5.2).100 
 Zover lieten Ter Braak en Du Perron het echter niet komen, want voorlopig wilden 
ze zich verzekeren van de medewerking van Engelman. Niet alleen had deze voor Forum 
een artikel over Pyke Koch in voorbereiding, ook wilden ze in de toekomst eventueel 
andere verzen van zijn hand kunnen plaatsen en dus werd ‘Ambrosia’ geaccepteerd.101 
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 De twijfel bij Forum over de kwaliteit van zijn vers bracht Engelman overigens 
niet tot een bescheiden opstelling. Eerder was hij van mening dat de redactie zich 
gelukkig mocht prijzen met zijn gedicht omdat, zo schreef hij aan Ter Braak, de 
inzending ‘nuttig’ voor Forum was en ‘klaarheid’ kon geven over het verband tussen 
‘haar beginselverklaring en de beoordeling der bijdragen’.102 Engelman profileerde zich 
als een bruikbare, kritische medewerker, die in tegenstelling tot Marsman de discussie 
over de identiteit van het blad op gang bracht. ‘Het toeval wilde, dat hij [Marsman]  
jullie liberaliteit nog niet met een zéér typisch geval practisch op de proef stelde. Ik deed 
dit wel’. 
 ‘Ambrosia’ verscheen in juni 1932 in Forum. De aflevering werd in De Nieuwe 
Eeuw uitvoerig en positief beoordeeld. Engelman had weliswaar kritiek op het werk 
van de minder bekende dichter Jaap van Gelderen, maar hij toonde waardering voor 
de bijdragen van meer prominente Forum-schrijvers als Elisabeth de Roos (de latere 
vrouw van Du Perron), Simon Vestdijk en Slauerhoff.103 In de zomer bracht Forum nog 
Engelmans essay over de schilderkunst van Pyke Koch en het gedicht ‘Afscheid’, waarna 
al weer een einde kwam aan het prille geluk tussen Engelman en Forum.104 Intussen 
was in De Nieuwe Eeuw de toon over het tijdschrift kritischer geworden en als vanouds 
kreeg met name Ter Braak het zwaar te verduren. Van het nummer waarin zijn eigen 
gedicht stond meldde Engelman in De Nieuwe Eeuw wel dat het interessanter was dan 
het vorige, maar dit was niet zozeer de verdienste van Ter Braak, die met zijn essay ‘Het 
schrijverspalet’ weer een ‘overbodig betoog’ had geproduceerd dat ‘beter ongeschreven 
had kunnen blijven’. Zoals gewoonlijk ergerde Engelman zich aan de neiging van Ter 
Braak om alles te beredeneren. Dat schoonheid elementen bevat die niet te beredeneren 
zijn omdat ze niet zichtbaar en controleerbaar zijn, dat zou ‘de van domineesland niet 
losgeraakte Ter Braak’ blijkbaar nooit leren.105 
 De bestrijding van Ter Braak had in De Nieuwe Eeuw een hoge prioriteit. Omdat 
in de rubriek ‘Kunst en Letteren’ wekelijks uit de literaire tijdschriften werd geciteerd, 
kon Engelman zijn oppositie tegen Ter Braak en Forum met andermans teksten voeren. 
Hij citeerde bijvoorbeeld Anthonie Donker (Donkersloot) die in de NRC een recensie had 
gewijd aan Man tegen Man, een bundel essays van Ter Braak met verschillende ‘anti-
paapsche stukken’, waarvan de teneur soms ‘fel en ruw’ was. Donker, die leiding gaf aan 
het Critisch Bulletin van De Stem, wilde het katholicisme niet als ter Braak ‘als onzinnig 
en overleefd brandmerken’. Hij signaleerde in het goede katholicisme ‘een vreugde om 
het leven […] een dankbare extase die hemel en aarde in een mystiek verband vereenigd 
vindt en beide in een warme verrukking viert’. Donker sprak taal naar Engelmans hart. 
Hij brak niet alleen een lans voor het katholicisme, maar leverde ook kritiek op Ter Braak 
‘die alles en iedereen velt zonder dat men tenslotte een andere idee overhoudt waarvoor 
hij strijdt’. Ter Braak was volgens Donker alleen geïnteresseerd in ‘de confrontatie der 
standpunten’, en zijn eigen opvattingen kende men vrijwel alleen door de bestrijding  
van andere meningen en niet door uitspraken over zijn eigen verhouding tot het leven. 
Het schrijverschap van Ter Braak bestond volgens Donker alleen bij de gratie van de 
scherpe pen die hij als criticus hanteerde.106

 Zelfs wie volgens Engelman niet in staat was tot het geven van een deskundig 
oordeel, maar zich negatief over Ter Braak uitsprak werd in De Nieuwe Eeuw geciteerd. 
Dat hij een stuk van Anthonie Donker gebruikte om Ter Braak te bestrijden, was 
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tekenend voor zijn opportunisme en voor de strategische manier waarop hij jounalistiek 
bedreef. Engelman en Donker waren namelijk geen geestverwanten. In 1929 had Engelman 
zich nog verzet tegen een bekroning van Donkers werk omdat hij diens poëzie te 
behoudend vond.107 Ook weigerde hij om aan het Critisch Bulletin van Donker mee te 
werken omdat het te ‘deftig’ bedaard was, zonder ‘temperamentvolle kritiek’ en zonder 
‘eeuwig positief bindelement’. Omgekeerd had Donker geen oog voor datgene wat 
Engelman van belang vond in de poëzie, namelijk ‘het puur-muzikale’. Hij was niet 
ontvankelijk voor Engelmans klankgedichten en had de vocalisen uit de bundel Sine 
Nomine in De Gulden Winckel gekritiseerd.108 
 Behalve Donker liet hij in De Nieuwe Eeuw ook Victor van Vriesland aan het 
woord, die voor de NRC de bezwaren had samengevat ‘die velen koesteren tegen het 
‘Démasqué der Schoonheid’’. Evenals Donker kreeg Van Vriesland in de rubriek ‘Kunst 
en Letteren’ meer ruimte toebedeeld dan gebruikelijk was. Ter Braak leed volgens  
Van Vriesland aan een tekort aan ‘kunstgevoeligheid’ en verloochende de nog steeds 
geldende waarheid van de Tachtigers ‘dat vorm en inhoud één zijn’. In zijn essay had 
Ter Braak ten onrechte ‘den eenzijdig intellectualistischen mensch’ tot algemene norm 
verheven. Daarom was hij naar de mening van Van Vriesland ‘onontvankelijk’ op het 
gebied van de letteren, en dus niet bevoegd om te oordelen.109 
 Over ‘Démasqué der Schoonheid’ werd Theun de Vries nog in De Nieuwe Eeuw 
aangehaald, wiens kritiek in De Stem eveneens aansloot bij Engelmans mening over  
Ter Braak. Volgens De Vries kon men niet steeds doorgaan ‘om als Ter Braak het totale 
beeld der wereld voortdurend te miskennen en onvermoeid te zoeken naar slachtoffers  
of naar misstanden die gesaneerd, ontmaskerd, geanalyseerd etc. moeten worden’.  
Het ‘nihilisme’ van Ter Braak vergeleek hij met een ‘zuurstofloze ruimte’ waarin alles, 
ook poëzie, ‘onherroepelijk stikt en bezwijkt’. Met zijn ‘hoon en twijfel’ wilde Ter Braak 
de wereld veranderen in ‘een grauwe kleurloze chaos’.110 
 Een paar keer verwees Engelman in de rubriek ‘Kunst en Letteren’ naar 
uitspraken in het katholieke blad Boekenschouw. Engelman citeerde hier zelden uit, maar 
in de mening van Pater van Heugten over Ter Braak kon hij zich goed vinden. De redacteur 
van Forum werd vergeleken met een vos die ‘strooptochten en slachtingen’ aanricht. 
‘Démasqué’ was ‘een prachtige zeepbel’, Ter Braak de ‘geboren demasqueerder’ en boven-
dien ‘afkomstig uit domineesland’, hetgeen onder katholieken geen compliment was.111 
 Omdat Engelman de ontwikkelingen bij Forum op de voet volgde ontging 
het hem niet dat de Forum-redactie in januari 1933 een meningsverschil had over het 
muzikale gedicht. Ter Braak hechtte hier geen belang aan en was er zelfs huiverig 
voor, maar Du Perron toonde zich in Forum minder afwijzend. Engelman had er in 
De Nieuwe Eeuw al eerder opgewezen dat Ter Braak poëzie opgevat als ‘een orde van 
klanken’ afwees. Klank mocht niet om de klank gebruikt worden, maar diende als 
‘klanksymbolen’ de persoonlijkheid van de dichter naar voren te brengen. Het genieten 
van poëzie als muziek (samengesteld uit de formele componenten klank en ritme) was 
in de optiek van Ter Braak een ‘primitieve en verkeerde muzikaliteit’.112 Jan Engelman, 
die zelf veel klankgedichten schreef, deelde deze opvatting niet. Toen Du Perron zich in 
Forum dan ook positief uitliet over het muzikale gedicht was dat koren op zijn molen, 
dus vermeldde hij in De Nieuwe Eeuw dat Du Perron een essay had geschreven waarin 
‘het standpunt van Ter Braak inzake muzikaliteit niet geheel blijkt te worden gedeeld’. 
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Du Perron had namelijk betoogd ‘dat de kracht van inkantatie in poëzie ongetwijfeld den 
doorslag geeft’ en dat het zingende, muzikale gedicht zijn doel ‘sneller en vollediger’ 
bereikt.113 
 De houding van Jan Engelman tegenover Forum had zich in het eerste jaar na 
de oprichting behoorlijk gewijzigd. Aanvankelijk had hij het blad gepropageerd en er 
zelfs toenadering toe gezocht, want veel van wat Forum voorstond sprak ook Engelman 
wel aan. Het tijdschrift was bijvoorbeeld Groot-Nederlands georiënteerd en de redactie 
had een duidelijke literatuuropvatting. Deze was weliswaar niet levensbeschouwelijk, 
maar dat bood aan de ontheemde katholiek die Engelman was ook voordelen. Ten slotte 
was Forum voor Engelman aantrekkelijk omdat zich onder de medewerkers figuren 
als Marsman en Slauerhoff bevonden met wie hij eerder plannen voor een tijdschrift 
had gemaakt. Tegenover Van Duinkerken verklaarde Engelman dat Forum hem boeide 
omdat het ‘sterke persoonlijkheden’ bijeenbracht. En Du Perron noemde hij ‘een groot 
temperament, een man van zeldzame eerlijkheid’.114

 Een samenwerking met de anti-paapse Ter Braak bleek echter nog niet mogelijk. 
De liefde kwam te veel van één kant en werd zeker door Ter Braak niet hartelijk 
beantwoord. Nadat Engelman dan ook zelf in Forum negatief was besproken nam zijn 
enthousiasme af, waarna hij zijn gram haalde door in De Nieuwe Eeuw aan ieder het 
woord te gunnen, die zich in kritische bewoordingen over de redactie en met name 
Ter Braak wilde uitspreken. Dat de kritiek op Ter Braak in De Nieuwe Eeuw voor 
een belangrijk deel aan anderen werd ontleend was voor Engelman niet onvoordelig. 
Aangezien hij binnen het katholieke literaire circuit voortdurend problemen had en  
De Vrije Bladen alleen nog als thema-nummers verschenen wilde hij met het oog op zijn 
eigen publicatiemogelijkheden in Forum de controverse met de redactie van dit blad niet 
op de spits drijven. 

8.5.3  Poging tot omvorming van De Vrije Bladen

 Reeds vanaf 1924 had Jan Engelman zich op twee doelen gericht. Voor zichzelf 
verlangde hij een leidinggevende positie binnen het tijdschriftwezen. Verder streefde 
hij naar een concentratie-tijdschrift dat aanvankelijk binnen katholieke kringen maar 
later ook daarbuiten de tegenstellingen tussen de verschillende literaire milieus moest 
overbruggen. 
 Engelman wilde bij voorkeur leiding geven aan een algemeen literair blad, dat 
niet als exponent van de verzuilde samenleving de ideologie van één zuil uitdroeg. Hij 
wilde niet langer bezig zijn met het handhaven van zijn positie ergens midden tussen de 
strijdende partijen, die hem of beschouwden als een afvallige geloofsgenoot dan wel als 
een katholiek met een al te esoterische levensbeschouwing en literatuuropvatting.
 Een blik terug in de tijd leert dat Engelmans pogingen om de krachten te bundelen 
keer op keer verijdeld werden door de meest uitgesproken exponenten van een bepaalde 
richting. Bij de oprichting van De Gemeenschap had hij geprobeerd om De Valbijl-
jongeren er bij te betrekken, hetgeen vastliep op de terughoudendheid van de gebroeders 
Bruning. In 1926 onderhandelde Engelman over een fusie met Roeping, maar dit plan 
leed schipbreuk door de onverzettelijke principes en stijl van leidinggeven van Roeping-
redacteur Moller. In hetzelfde jaar probeerde Engelman voor het eerst een tijdschrift 
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op te zetten met een christen-pagaan karakter. Hiervoor wilde hij samenwerken met 
Gerard Bruning, Marsman en Slauerhoff. Maar Bruning wilde garanties inbouwen voor 
de katholieke identiteit van het blad, waardoor het initiatief in de kiem werd gesmoord. 
Vervolgens bleek Engelmans onbekrompen houding en geloofsbeleving rond 1930 
binnen De Gemeenschap niet langer houdbaar. Het was daar vooral Albert Kuyle die 
het katholicisme meer in sociale bewogenheid dan in schoonheidsontroering wilde 
uitdrukken, en die uiteindelijk niet accepteerde dat Engelman omwille van de esthetiek 
aansluiting zocht bij niet-katholieke schrijvers. Engelman delfde toen het onderspit en 
verliet De Gemeenschap. Ten slotte was ook aansluiting bij Het Venster voor Engelman 
geen optie. Hij vond het blad als geheel te studentikoos, omgekeerd was Engelman 
in de ogen van de auteurs van Het Venster een belegen schrijver. Al met al was het 
dus moeilijk, zo niet onmogelijk, om met medewerking van andere katholieken een 
concentratie-tijdschrift te verwezenlijken. Daarom oriënteerde Engelman zich vanaf 1932 
meer op de niet-katholieke literaire bladen. 
 Maar ook binnen het neutrale literaire circuit waren er nauwelijks tijdschriften 
waar Engelman met zijn leidersaspiraties terecht kon. De Vrije Bladen kwamen alleen 
nog in cahiervorm met thema-nummers uit. En toen Engelman zich met poëzie bij Forum 
meldde werd hij door Ter Braak niet bepaald aangemoedigd. Andere niet-katholieke 
bladen zoals het humanistische tijdschrift De Stem of het protestantse Opwaartsche 
Wegen kwamen niet in aanmerking omdat ze een andere levensopvatting uitdroegen 
dan de katholieke. Katholicisme en paganisme konden samengaan, maar humanisme 
en protestantisme had Engelman altijd bestreden. Alleen met De Vrije Bladen had hij 
omstreeks 1932/33 geen al te problematische verhouding en daarom maakte hij plannen 
om het cahier weer om te vormen tot een algemeen literair tijdschrift. 
 Het tijdstip waarop Jan Engelman stappen ondernam om De Vrije Bladen te 
reorganiseren was weloverwogen. Het viel namelijk samen met verschuivingen binnen 
verschillende bladen waarop hij kon inspelen. Zo waren M. Nijhoff en A. Roland Holst 
uit De Gids gestapt en dus beschikbaar voor medewerking aan een ander tijdschrift. 
Verder waren de redacties van De Vrije Bladen, Forum, De Gemeenschap en Het Venster  
toe aan een andere opzet teneinde hun lezersbestand te vergroten. Omdat er voor een 
beperkt publiek te veel gelijksoortige tijdschriften verschenen lag sanering en bundeling 
van krachten voor de hand, hetgeen misschien het concentratie-tijdschrift zou opleveren 
waarnaar Engelman verlangde. Zijn uitgangspunt voor een leidinggevende positie in een 
dergelijk blad was bovendien ideaal, want in 1933 hoorde hij overal en nergens bij. Hij 
was aan geen enkel tijdschrift in het bijzonder verbonden, maar had binnen de  
verschillende redacties zo zijn connecties. Met Anton van Duinkerken van De Gemeenschap 
werkte hij op de kunstredactie van De Tijd. Met Marsman en Binnendijk van De Vrije 
Bladen was hij goed bevriend en de dichters van Het Venster had hij in De Nieuwe Eeuw 
royaal voor het voetlicht gebracht. 

8.5.4  De tijdschriftenkwestie van 1933

 Vooral toen Engelman in 1933 zelf weer leiding wilde geven aan een tijdschrift, 
zat hij voortdurend op het vinkentouw en stemde hij zijn rubriek in De Nieuwe Eeuw af 
op zijn eigen ambities. Hij streefde naar een tegenwicht voor de tijdschriften die zich 
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eenzijdig op inhoudelijk standpunt stelden en het formele afwezen, hetzij dat ze zoals 
De Stem en De Gemeenschap de humanitaire of christelijke ethiek vooropstelden,  
hetzij dat ze zoals Forum de nadruk legden op de persoonlijkheid achter het werk.  
In feite streefde Engelman de oude schoonheids-idealen van De Vrije Bladen na,  
evenals de principes van Het Venster, en daarom wilde hij de leiding van deze bladen 
wel overnemen.	
 Een eerste stap in de richting van een redacteurschap van De Vrije Bladen zette 
Engelman in een brief van 15 juli 1933 aan Constant van Wessem, die op dat moment 
samen met Victor van Vriesland de redactie van dat blad vormde. Om zich als adept van 
De Vrije Bladen te profileren presenteerde Engelman zichzelf als een estheet wiens streven 
uitsluitend gericht was op schoonheid. ‘Dan een voorstel’, zo introduceerde Engelman 
zijn plannen, ‘spreek met mij eens over het herstel van de Vr. Bladen in den ouden vorm, 
maar zonder polemisch gekanker. Ik wil redacteur worden, Klaartje Eggink (Bloem) ook. 
We hebben connecties genoeg en het zou een tegenwicht voor Forum kunnen zijn – ook 
een onderscheid met de humanitairen van De Stem en De Gemeenschap. Het eenige wat  
ik wil is schoonheid. Bovendien is er een kans, dat ik de groep (of de meesten er uit) van 
Het Venster meekrijg. Dat blad zal met Januari tòch wel verdwijnen, misschien kan ik  
den boedel overnemen’.115 Om de groep van Het Venster mee te krijgen had Engelman 
in De Nieuwe Eeuw al het nodige voorwerk gedaan. Hij had het blad als geheel nooit 
bijzonder gesteund, maar van de schrijvers uit Nijmegen die bij Het Venster betrokken 
waren had hij wel bijna wekelijks gedichten overgenomen als opening van de rubriek 
‘Kunst en Letteren’.
 Eind augustus drong Engelman opnieuw bij Van Wessem aan op hervorming van 
De Vrije Bladen, omdat er behoefte was aan een blad ‘dat tusschen De Gemeenschap 
en Forum’ instond. Op 21 september meldde Jan Engelman in de rubriek ‘Kunst en 
Letteren’ van De Nieuwe Eeuw de opheffing van zowel Het Venster als De Vrije Bladen. 
Hij nam de voorbarige berichtgeving niet voor eigen rekening, maar gaf slechts door 
wat afkomstig was van de redactie van De Maasbode, die echter ook wist te melden dat 
er binnenkort een nieuw tijdschrift zou verschijnen onder redactie van Louis de Bour-
bon, Alex Campaert en Paul Vlemminx, allen afkomstig uit de kring van Het Venster. 
 Omdat dit initiatief zijn eigen plannen zou doorkruisen schreef Engelman op  
26 september aan Louis de Bourbon: ‘Dit is mij duidelijk: als er twee nieuwe 
tijdschriften bij komen sterven ze wis en zeker allebei na drie afleveringen, in dezen 
crisistijd. Waarom zouden we de plannen niet combineeren? Daartoe is in de eerste 
plaats noodig, dat jullie iets te weten komt over Het Venster. Verdwijnt dit blad tòch? 
Verschijnen doet het al niet meer, naar het schijnt. Ik kan niet spreken van de redacteuren 
van de Vr. Bladen – nu nog niet. Maar de volgende keer confereer ik met hen. Dit geloof 
ik echter wel te mogen zeggen, dat er in een tijdschrift dat van V. Wessem en mij – 
misschien ook van V. Vriesland en Clara Eggink uitgaat – een heel behoorlijke kans voor 
zelfverwerkelijking zal zijn voor menschen als De Bourbon, Campaert, Vlemmincx. Ook 
de Vlamingen kunnen geassimileerd worden, evenals de beste en niet àl te calvinistische 
Protestanten, menschen als Lenormand, Jan Gin etc. Lukraak opnemen kan natuurlijk 
nooit de bedoeling zijn. Maar wel geloof ik, dat er een onpolitieke en onpolemische 
Parnassus gesticht kan worden, die een eigen taak vervult tusschen De Gemeenschap en 
Forum in’.116 
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 Hoewel Jan Engelman eind september nog nergens voet aan de grond kreeg en 
dus ook niets te bieden had, schreef hij aan Van Wessem van De Vrije Bladen dat hij de 
schrijvers van Het Venster zou inbrengen, door hun ‘boedel’ over te nemen. Omgekeerd 
probeerde hij De Bourbon (voorheen van Het Venster maar op dat moment redacteur 
van Roeping) van diens tijdschriftplannen af te houden door hem een plaats onder de 
medewerkers van De Vrije Bladen in het vooruitzicht te stellen. Het blad zou dan onder 
leiding van Van Wessem en Engelman staan en niet meer in cahiervorm verschijnen, 
althans, dat waren Engelmans plannen op dat moment.
  De gebeurtenissen volgden elkaar echter snel op in dat najaar van 1933.  
Want was er op 26 september nog sprake van een tijdschrift onder redactie van  
Van Wessem en Engelman, twee dagen later schreef de laatste aan De Bourbon over  
een doorstart van De Vrije Bladen met slechts één redacteur: Jan Engelman. 
Daarnaast zou dan een raad van redactie moeten functioneren waarin de verschillende 
bloedgroepen vertegenwoordigd waren. 
 Uit Engelmans brief blijkt ook dat De Bourbon zijn eigen tijdschrift-plannen 
niet voetstoots wilde opgeven: ‘Tenzij je belangrijke fondsen hebt, voorzie ik een 
mislukking’, zo waarschuwde Engelman nog eens diplomatiek, ‘Een Nederlandsch 
literair tijdschrift dat zich bedruipen kan (meer niet) is een rara avis. Geloof dit, ik 
niet alleen, maar vele anderen hebben er ervaring van. Daarnaast moet je het volgende 
overwegen (en ik spreek nu nog niet van andere dingen, die in de tijdschriftenwereld op 
til zijn, en waarover ik niet spreken mag – ik smeed het ijzer terwijl het heet is): Helikon 
zal denkelijk uitsterven, Het Venster dito. Mijn pogingen om de R.K. jongeren nog eens 
allemaal bij elkaar te brengen zijn mislukt, zoodat we Roeping en De Gemeenschap 
dus, als één grootheid, buiten beschouwing moeten laten. De Vrije Bladen bestaat nog 
en zal waarschijnlijk ook blijven bestaan, in welken vorm dan ook. Het verschijnt bij 
De Spieghel, waar men jarenlange ervaring van het vak heeft en een verstandig beheer 
voert. Ik wil behouden wat dáár bestaat en het zoo mogelijk versterken. Uitbreiden 
met de medewerking van wat jij noemt de generatie 1930 – ook enkele Protestanten en 
Vlamingen. Geloof me, dit is op ’t oogenblik de eenige manier om een levenskrachtig 
tijdschrift te vormen. Omdat ik zie, dat je zoo bang bent voor de bevestigden, gelijk  
Van Vriesland en V. Wessem (overdrijf je dat niet?), wil ik je nog een ander voorstel 
doen. Ik heb persoonlijk het vertrouwen, geloof ik, zoowel van jou (jullie) als van de 
anderen, de bevestigden. Als ik jouw fiat heb – en schrijf dus zoo spoedig mogelijk, 
vóór Maandag, want Maandag is Van Wessem hier – wil ik aan De Vrije Bladen dit 
voorstellen: Engelman wordt redacteur, heel alleen. Maar er is een raad van redactie, 
bestaande uit: b.v. Van Vriesland, Van Wessem, De Bourbon. Of: Van Wessem, Marsman,  
De Bourbon. De idee is van Marsman, die dit zéér sterk aanbeveelt, omdat hij voelt dat  
een concentratie absoluut noodzakelijk is en getrennt marschieren fiasco’s gaat opleveren.  
Die raad van redactie moet geen sinecure zijn, maar de wenschen en verlangens van  
de diverse richtingen tot uiting brengen. Zoo heeft men vroeger ook den toestand bij  
De Vrije Bladen gehad. Toen waren o.a. V.d. Bergh en Werumeus Buning toeziend.  
Je vrees, dat de generatie 1930 niet tot gelding zal komen, is, bij dezen toestand althans, 
ongegrond, naar ik geloof. Spreek hierover op korten termijn met je vrienden, s.v.p. en 
antwoord mij. Wil je bepaald je heelemaal eigen tijdschrift, dan behoeven we niet verder 
te praten. Maar ik raad je aan: denk goed na en overweeg alles zonder te lichtaardig 
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optimisme. Het staat in ieder geval vast, dat er in centraal Nederland met ingang van 
Januari verschuivingen en veranderingen in het tijdschriftwezen zullen geschieden. 
Beschouw dat echter als een vertrouwelijke mededeeling. Ik zou er veel voor voelen met 
jullie mee te doen. Maar ook als ik dat doe, voorzie ik een mislukking – en mijn arbeid 
vergeefsch. Omdat die andere plannen tòch doorgaan’.117 
 Begin oktober dienden zich nieuwe ontwikkelingen aan die om bijstelling vanBegin oktober dienden zich nieuwe ontwikkelingen aan die om bijstelling van 
de plannen vroegen. Over Forum ging namelijk het gerucht dat het per 1 januari 1934 
zou ophouden te bestaan. Wanneer dit blad inderdaad zou verdwijnen konden haar 
medewerkers maar beter aan de toekomstige concentratie van schrijvers meewerken. 
Daarom stelde Constant van Wessem aan Uitgeversbedrijf De Spieghel (waar De Vrije 
Bladen verschenen) een concentratie van schrijvers voor met inbegrip van Ter Braak: 
‘Zoals U misschien al bij geruchte weet’, schreef Van Wessem op 15 oktober, ‘en wat 
nu definitief is geworden is, dat Forum met Januari ophoudt te bestaan. Daarmee is 
een zeer gunstig moment aangebroken om van De Vrije Bladen weer het tijdschrift der 
jongeren te maken, dat het voordien geweest is, dus in zijn tijdschriftvorm hersteld.  
Ik ervaar meer en meer, dat dit een algemeene wensch is, ook onder de lezers.  
De jongere schrijvers verlangen ook naar een centraal orgaan, zij hebben zelfs op 
ruime schaal medewerking toegezegd, en wij zouden een concentratie kunnen maken, 
waartoe zich bereid hebben verklaard, behalve de oude redactie van Van Vriesland en 
ondergetekende: H. Marsman, Jan Engelman, Menno ter Braak en Louis de Bourbon.  
U ziet, dat thans alle richtingen vertegenwoordigd zijn en vereenigd’.118 
 Door de medewerking van Ter Braak won het initiatief weliswaar aan prestige 
en draagkracht, maar werd het voor Engelman moeilijker om het tijdschrift naar 
zijn hand te zetten. Bovendien gaf Van Wessem de leiding van De Vrije Bladen 
niet zonder meer uit handen. Er kwam dus verzet tegen het streven van Engelman 
naar alleenheerschappij, iets waar hij wel op uit was, omdat hij zichzelf de meest 
aangewezen persoon vond om de verschillende groepen met elkaar te verbinden.  
Op 11 oktober maakte hij daarom aan Van Wessem duidelijk dat hij niet in een redactie 
van zes redacteuren wilde zitten: ‘Begrijp me goed: ik wensch géén dictatorschap, 
maar een soepele en snelle werking van het redactieapparaat, uitgaande van een instantie 
die de verschillende groepen weet te verbinden. Ons tijdschrift behoeft geen periodique 
d’opinion te zijn – dat geeft ruzie – maar moet een Sammlung worden’.119 Deze term  
had Engelman vermoedelijk ontleend aan de kopij die hij had ontvangen voor  
De Nieuwe Eeuw, want op 19 oktober stond in de rubriek ‘Kunst en Letteren’ het bericht 
dat bij Querido in Amsterdam Die Sammlung zou verschijnen, een literair tijdschrift met 
internationale allure onder patronaat van André Gide, Aldous Huxley en Heinrich Mann.
 Omdat hij het ijzer wilde smeden toen het heet was, introduceerde Engelman het 
nieuwe tijdschrift op 26 oktober 1933 in De Nieuwe Eeuw. Dat was voorbarig want over 
het voortbestaan van Forum, Het Venster en De Vrije Bladen waren nog geen definitieve 
beslissingen genomen. Ook stond de medewerking van Ter Braak, De Bourbon, 
Vlemminx e.a. nog niet vast. Vooruitlopend op de feitelijke ontwikkelingen deed hij 
echter alsof de zaak in kannen en kruiken was. Bovendien kon hij het niet laten om 
Ter Braak alvast zijn plaats te wijzen door hem de schuld van Forums neergang in de 
schoenen te schuiven. ‘Het tijdschrift De Vrije Bladen zal worden gereorganiseerd’, 
schreef Engelman in de rubriek ‘Kunst en Letteren’. ‘Sinds Forum verschijnt (dat is nu 
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bijna twee jaar) kwam het blad [DVB] in cahier-vorm uit. Forum schijnt niet tegen den 
ongunst der tijden op te kunnen. Blijkbaar is het blad te eenzijdig geredigeerd, om een 
voldoend aantal abonné’s te trekken en tegen Januari a.s. wordt het opgeheven.  
In verband hiermede hadden dezer dagen besprekingen plaats, om te geraken tot  
herstel van De Vrije Bladen in den ouden vorm, als geregeld verschijnend maandblad. 
Het plan was een redactie te vormen die zou bestaan uit Mr. Louis de Bourbon,  
Dr. Menno ter Braak, Jan Engelman, Mr. H. Marsman, Victor E. van Vriesland en 
Constant van Wessem. De twee laatsten zijn nog redacteuren van De Vrije Bladen, 
Marsman is er vroeger redacteur van geweest, Ter Braak is een der huidige redacteuren 
van Forum en De Bourbon vertegenwoordigt de Nijmeegsche jongeren, van de 
generatie 1930. Jan Engelman zou secretaris van het vernieuwde blad worden. Op dit 
oogenblik is nog niet definitief vastgesteld, hoe de plannen zullen worden uitgevoerd. 
Het schijnt echter in de bedoeling te liggen, een ernstige poging te doen, om voor 
verschillende groepen van jongeren een centrale publicatie-gelegenheid te scheppen’.120

 Dat Engelman blufte en noch over de ‘boedel’ van Forum, noch over die van 
Het Venster kon beschikken bleek al gauw. Op de dag dat hij ‘zijn’ nieuwe tijdschrift 
in De Nieuwe Eeuw introduceerde probeerde hij nog om De Bourbon met zijn vage 
achterban (in feite was deze nog redacteur van Roeping) aan het nieuwe tijdschrift te 
binden. Via De Bourbon moesten de jongste katholieke schrijvers die bij Het Venster 
hadden behoord worden aangetrokken. Zij konden de katholieke inbreng versterken en 
bovendien in Gelderland en Brabant propaganda maken en abonnees aanbrengen voor 
het nieuwe blad. ‘De vergadering over het tijdschrift is niet tot een oplossing gekomen’, 
schreef Engelman aan De Bourbon, ‘omdat – dit zéér in vertrouwen en alleen voor 
jou bestemd – Forum van zijn uitgever misschien tòch nog een kans krijgt, al is het met 
gewijzigden toestand. Dat hoor ik zeer spoedig definitief. Gaat Forum door, dan is er 
weinig reden de zaak bij De Vrije Bladen te veranderen. Indien niet, dan is het, naar het 
oordeel van de meerderheid, het best, dat van Wessem en ik, vlak bij De Spieghel zittend, 
de redactie behartigen – en alle anderen zijn vaste medewerkers, die hun beste en meest 
geschikte copie voor De Vr. Bladen geven. Ter Braak was uiterst loyaal. Hij stelde zelfs 
voor dat ik alleen redacteur zou zijn, maar ik vind het beter Van Wessem er bij te nemen, 
omdat die al jaren De Vr. Bladen redigeerde. In ieder geval kan ik er heel veel aan doen 
en heel veel aan veranderen – ook, en niet in de laatste plaats voor Nijmegen, voor jou 
en de jouwen. Van jullie kant vraag ik dan het uiterste op het stuk van artistieke tucht, 
alsmede intensieve propaganda in Gelderland en Brabant, onder de studenten het eerst. 
Ter Braak had er bezwaar tegen (evenals V. Vriesland), om redacteur in naam te zijn, met 
het oog op de verantwoordelijkheid. Daarom zijn voorstel dat ik redacteur zou zijn (of  
V. Wessem er bij) en in dat geval wilde hij graag meewerken en in het e.v. laatste nummer 
van Forum zelfs een opwekking plaatsen. Ik zou zeggen: laten we nu even afwachten.  
Er is haast bij de zaak, maar we kunnen niet verder, alvorens ik bericht uit Rotterdam 
[van Ter Braak] heb.Tegenwerking is alleen van Kuyle c.s. te verwachten, van  
Van Duinkerken niet, die wil zelfs medewerker zijn’.121

 Jan Engelman zag zichzelf al leiding geven aan een mega-tijdschrift waarin, zo 
blijkt uit zijn brief aan De Bourbon, behalve De Vrije Bladen, Het Venster en Forum 
kennelijk ook De Gemeenschap op zou gaan, want tegenwerking ten aanzien van dat 
laatste was alleen van Albert Kuyle te verwachten. 
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 De realiteit was echter anders, want de steun voor Engelmans plannen verdween 
in de daarop volgende weken als sneeuw voor de zon. Ter Braak bijvoorbeeld was 
minder loyaal dan was verwacht en wilde de leiding bepaald niet aan Engelman 
overlaten. In werkelijkheid hield Ter Braak het vroegtijdig voor gezien omdat hij zich 
de wet door Engelman niet wilde laten voorschrijven: ‘Hij zou n.b. uitmaken, wat er in 
kwam, en wij [de leden van de redactieraad] zouden toe zien! Nu, voor een dergelijk 
spel voel ik niets’, schreef hij op 25 oktober aan Du Perron. Ook verdroeg Ter Braak 
niet dat Engelman stukken die ‘al te polemisch’ waren of het katholicisme ‘aantastten’ 
op voorhand wilde afwijzen. Engelman maakte er te veel een ‘particuliere zaak van 
hemzelf’ van en was volgens Ter Braak ‘niet vies van een klein pauselijk stoeltje’.122 
 Ook Het Venster gaf zich trouwens niet klakkeloos over. Redacteur Nol Etman 
maakte in een brief aan Engelman duidelijk dat er in werkelijkheid geen Nijmeegse 
groep of ‘generatie 1930’ bestond, laat staan dat de Bourbon daar al enige zeggenschap 
over zou hebben. Verder vroeg hij of Engelman wilde afzien van samenwerking met 
de bekende ‘literaire bonzen’, om in plaats daarvan samen met Etman een tijdschrift te 
leiden: ‘wanneer het u werkelijk om de nederlandsche litteratuur te doen is, en niet om 
het verschijnsel jan engelman op de eerste plaats, zult gij daartoe bereid zijn’.123 
 Om Etman van een prolongatie van Het Venster af te houden zette Engelman de 
onderhandelingen met hem voort. Nol Etman kreeg de verzekering dat Engelman zijn 
persoonlijk stempel op het concentratie-tijdschrift zou drukken door het alleen te leiden. 
En onder deze voorwaarde wilde Etman Het Venster opgeven: ‘wordt het zoo, dat gij 
inderdaad alleen-redacteur van de vrije bladen zoudt worden, dan heb ik er volkomen 
vrede mee en offer ik met ware vreugde het venster op […] maar als gij in zee steekt 
met dat zootje [schrijvers met een overschatte reputatie als Ter Braak, Marsman en  
Van Wessem] dan beschouw ik u nogmaals als verkocht aan de generatie der 
mislukkingen. En dan probeer ik het nog eens met het venster’.124

 Het zal niet Engelmans bedoeling zijn geweest om zich voor Nol Etman van 
Marsman, Ter Braak of Van Wessem te distantiëren, maar van samenwerking met 
deze ‘litteraire bonzen’ zou het niet meer komen. Engelman had de voortgang van de 
plannen te zeer afhankelijk gemaakt van de beëindiging van Forum dat voorlopig bleef 
bestaan. 
 Terwijl Menno ter Braak met Engelman en Van Wessem nog de mogelijkheden 
voor een vernieuwde opzet van De Vrije Bladen besprak, overwoog hij intussen met 
Zijlstra, de uitgever van Forum, om met een Hollandse en Vlaamse redactie aan Forum 
een doorstart te geven.125 Toen Engelman daarvan hoorde voelde hij zich verraden en 
probeerde hij Ter Braak van deze plannen af te houden door hem een positie aan te 
bieden in het concentratie-tijdschrift dat maar niet van de grond wilde komen: ‘Van jou 
begrijp ik’ schreef Engelman op 10 november, ‘dat je allereerst voor een prolongeeren 
van Forum voelt. Maar je fout was, dat je mij niet direct na de Utrechtsche bijeenkomst 
hebt gewaarschuwd. Zijlstra verzekerde mij bovendien, dat je ter bijeenkomst te 
Utrecht reeds wist van de plannen, om met de Vlamingen een combinatie te vormen… 
De Vrije Bladen gaan nu zeer waarschijnlijk in zee onder mijn redactie, in geregelde 
samenwerking met een adviseerende groep van medewerkers (volgens Vic’s formule), 
waartoe… ook Ter Braak zou kunnen behooren, als hij alsnog mocht besluiten het 
avontuur met Forum in de gegeven omstandigheden niet te wagen. Maar meldt dit dan 
spoedig, als je wilt’.126
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 Ook Louis de Bourbon werd op die 10e november door Engelman aangespoord 
om ‘allen’ in Nijmegen en Brabant te mobiliseren voor een tijdschrift onder zijn leiding: 
‘De tijdschriften-kwestie is hoogst ingewikkeld geweest, ik heb gepraat, gereisd en 
getelefoneerd als een commis-voyageur. […] Nu enkele korte mededelingen. Forum 
blijft denkelijk bestaan, met een Vlaamsche helft. De Vrije Bladen gaan echter zeker 
door, onder mijn redactie, in geregelde samenwerking met een adviseerende groep van 
medewerkers – waartoe behooren: Van Vriesland, V. Wessem, Marsman, De Bourbon, en 
denkelijk Bloem en Werumeus Buning. Misschien ook een jonge losloopende Protestant, 
weet jij er een? Verder: een heeleboel andere medewerkers, maar die hebben natuurlijk 
geen toezicht op de redactie. Er is dus eigenlijk een soort van redactie-raad, maar de 
naam wordt vermeeden. Er moet alleen nadruk op gelegd worden, dat we hier een concen-
tratie tijdschrift hebben van zoveel mogelijk jongeren, uit diverse richtingen […]. Nu we 
van wal steken is het gewenscht, dat allen in Nijmegen en in Brabant meedoen. Kan jij 
daar niet voor zorgen? Kan ik het heele stel bij elkaar ontmoeten, als ik (spoedig, hoop 
ik) te Nijmegen kom? Kan jij zoo iets organiseeren? Help me thans door aan ’t werk te 
gaan! De tijd dringt zeer. Het prospectus is al in de maak. Wie zijn de a.s. abonnées te 
Nijmegen?’127

 Aangezien hij de voortgang van de concentratie had laten afhangen van deelname 
door Menno ter Braak, die echter Forum niet opgaf, raakte Engelman met zijn plannen 
in een impasse, en met hem de medewerkers en uitgever van De Vrije Bladen. Mevrouw 
van Klooster van Uitgeversbedrijf De Spieghel hield Engelman dan ook voor dat hij 
voortzetting van de plannen met De Vrije Bladen niet langer afhankelijk moest maken 
van het doen en laten van Ter Braak. Ze vond dit voor de laatste te veel eer.128 Maar 
Engelman dacht daar anders over, want toen hij Ter Braak uiteindelijk niet mee kreeg 
verminderde zijn enthousiasme voor het tijdschrift en overwoog hij om niet meer aan 
een nieuwe opzet van De Vrije Bladen mee te werken. De ‘sammlung’ was kennelijk niet 
sterk genoeg om de concurrentie met Forum aan te kunnen. 
 Ook met zijn eigen positie in de nieuw te formeren groep was Engelman niet 
gelukkig, want het voorstel om De Vrije Bladen alleen te leiden kreeg hij er bij de 
zittende redacteuren en de uitgever niet door. Wel werd hij in de correspondentie van 
Uitgeverij De Spieghel genoemd als redactiesecretaris. Maar de redactie zou verder 
bestaan uit zes leden afkomstig van verschillende bladen, die ieder een eigen achterban 
inbrachten. De enige die in zijn brieven, maar steeds in vertrouwen, sprak van één 
redacteur was Engelman zelf. 
 Op 10 november, de dag dat hij waarschijnlijk voor het laatst energie in de 
onderneming stak, probeerde Engelman bij Van Wessem nog éénmaal af te dwingen 
dat hij alleen redacteur zou worden. Tenslotte kon hij onder dié voorwaarde de vage 
schrijversgroep van Het Venster meekrijgen. ‘Door ter Braak’s treuzelen’, schreef 
Engelman, ‘is er tevens veel tijd verloren gegaan. Onder goedkeuring van De Spieghel en 
van Van Vriesland, en tevens omdat dit de eenige manier is om de reeds zeer ongeduldige 
Nijmegenaren alsnog mee te krijgen, waarop de uitgeverij vooral thans zéér gesteld is, 
verschijnen De Vrije Bladen thans onder redactie van mij, in geregelde samenwerking met  
een adviseerende groep van medewerkers, waartoe behooren: Van Vriesland, V. Wessem, 
Marsman, De Bourbon, Buning, misschien Bloem en een jong Protestant. […] Er mag 
geen tijd verloren gaan – een andere oplossing is nu niet meer mogelijk zonder de 
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verzwakte positie van het tijdschrift (verzwakt, dankzij het aarzelen van Ter Braak en het 
niet willen samenwerken van Zijlstra) nog meer te verzwakken. En dan begin ik er liever 
niet aan. Als ik nu niet snel kan werken laat ik de zaak heelemaal liggen’.129 En dat laatste 
stond te gebeuren.

8.6   Opnieuw in katholiek verband

8.6.1  De Gemeenschap: Een herboren tijdschrift met ruime opvattingen

 Wie kennis nam van de rubriek ‘Kunst en Letteren’ in De Nieuwe Eeuw van  
16 november 1933 kon weten waar Jan Engelman ten slotte op afstevende. Onder 
de titel ‘Over Forum. Antwoord aan Anton van Duinkerken’ schreef hij een 
openingsartikel waarin hij enerzijds de banden met Van Duinkerken aanhaalde 
en anderzijds afstand nam van de Forum-leiders Ter Braak en Du Perron. Ook de 
gebroeders Kuitenbrouwer, die nog met Van Duinkerken in de redactie van  
De Gemeenschap zaten, kregen een veeg uit de pan omdat ze Engelman hadden 
verweten dat deze te veel aandacht aan Forum besteedde (Bijlage 8.6.1).130

 Het stuk in De Nieuwe Eeuw was bedoeld om na de weinig succesvolle 
poging tot samenwerking met de neutralen weer orde op zaken te stellen en nieuwe 
ontwikkelingen voor te bereiden. Jan Engelman maakte de katholieken van  
De Gemeenschap duidelijk dat hij van een samenwerking met Albert Kuyle en 
diens broer Henk Kuitenbrouwer nog steeds niet gediend was, maar dat hij met 
Van Duinkerken op één lijn stond. Evenals Van Duinkerken onderkende hij de 
tekortkomingen van Forum en daar ging hij in De Nieuwe Eeuw ‘niet zonder critiek’ 
aan voorbij. Zoals gebruikelijk viel hij over Forums intellectualisme en gebrek aan 
mystiek. Forum was ‘onkundig voorbijgegaan aan het vermogen om de ziel rechtstreeks 
tot God te verheffen’. Ook misten de schrijvers van dit blad de gave om in de mens ‘iets 
van God’s beeld en gelijkenis te zien en zijn onvolkomenheid te nemen voor hetgeen zij 
is’. Het gevolg hiervan voor de literaire critiek was het doorslaan naar de ‘hypercritiek’. 
Engelman legde dus een verband tussen het gemis aan religieuze gevoelens en het uiten 
van meedogenloze kritiek. 
 Jan Engelman heeft zijn dualisme zelden sterker vertoond dan in de genoemde 
beschouwing over Forum en Van Duinkerken. Enerzijds stelde hij zich in zijn visie 
op kunst en geloof naast Van Duinkerken en tegen Forum op. Anderzijds wilde hij het 
voorbeeld van de Forum-redactie volgen door in een tijdschrift vertegenwoordigers van 
verschillende geestesrichtingen te laten publiceren, op basis van ‘de (litteraire) kracht 
der bijdragen zelf’. 
 Omdat de flirt met Forum niets had opgeleverd stond voor Engelman de weg  
naar De Gemeenschap weer open. Eind november liet hij De Vrije Bladen achter zich  
en keerde hij terug in de redactie van De Gemeenschap, waaruit tegelijkertijd de  
gebroeders Kuitenbrouwer vertrokken. De beslissing kwam Engelmans geloof-
waardigheid niet ten goede, dus had hij iets uit te leggen aan zijn gesprekspartners 
van de afgelopen maanden en aan Uitgeversbedrijf De Spieghel, waar men de nieuwe 
prospectus voor De Vrije Bladen al klaar had. In verband met zijn plannen voor  
De Gemeenschap zag hij bovendien niet graag dat De Vrije Bladen hun reorganisatie tot 
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algemeen literair blad zonder zijn medewerking zouden doorzetten. Van De Spieghel 
kreeg hij echter geruststellende berichten. De uitgeefster kon zijn besluit om terug 
te keren naar De Gemeenschap niet billiken omdat er voor De Vrije Bladen harde 
afspraken waren gemaakt, maar nu de zaken niet anders waren was ze het met hem 
eens, ‘dat zonder [Engelman] en De Bourbon, het op het ogenblik niet de tijd [was] om 
van De Vrije Bladen een algemeen literair blad te maken, dat zou de versnippering in 
ons kleine land nog groter maken en niemand zou er door gebaat zijn’.131

 Behalve de uitgeefster moest Engelman de zittende redacteuren van De Vrije 
Bladen, Van Wessem en Van Vriesland, alsmede Louis de Bourbon inlichten over zijn 
besluit om verder te gaan met De Gemeenschap. Uit de correspondentie met hen blijkt 
dat Engelman zijn idealen voor een concentratie-tijdschrift allerminst had opgegeven, 
maar dat hij deze inbracht in De Gemeenschap waarvoor hij schrijvers van allerlei 
richtingen wilde aantrekken. Aan Van Vriesland formuleerde hij het op 22 november  
als volgt: ‘Er heeft zich een zeer onverwachte wending voorgedaan, die àlles verandert… 
Van Duinkerken is eindelijk opgetreden tegen Kuyle c.s., zijn coup d’état is gelukt, en 
vanaf 1 Januari zijn Kuyle en zijn broer geen redacteuren van De Gemeenschap – maar 
bestaat de redactie uit v. D., Engelman, Coolen, Van Oosten en De Bourbon. Er komt 
een heel nieuwe richting in De Gemeenschap. Dit is zóó onverwacht, maar ook zóó 
exceptioneel, dat ik mij niet mag onttrekken aan mijn plicht hieraan mee te werken, 
hoezeer het mij spijt voor de Vr. Bladen en De Spieghel. Je weet dat ik altijd heb gezegd: 
ik nooit meer in De Gemeenschap, tenzij Kuyle er uit is. Jacques Bloem en Van Wessem 
billiken mijn gedrag volkomen, ik hoop dat jij het ook zult doen. Aan De Spieghel heb 
ik geschreven. Menschen van velerlei richting; ook veel niet-katholieken, hebben hun 
medewerking aan de nieuwe Gemeenschap toegezegd. Ik geloof dat de Vr. Bladen nu 
weinig kans hebben. Van Wessem voelt niets meer voor iets buiten de cahiers. Verschijnt er 
toch een tijdschrift de V.B., dan wil ik graag medewerker zijn’ (Bijlage 8.6.1).132 Engelman 
probeerde om een reorganisatie van De Vrije Bladen tot tijdschrift te verhinderen door de 
redactie te ontmoedigen, maar hij meldde zich tegelijkertijd aan als medewerker voor het 
geval de plannen onverhoopt toch door zouden gaan.
 Op dezelfde dag dat hij Van Vriesland inlichtte schreef Engelman ook aan De 
Bourbon over het nieuwe tijdschrift met ruime opvattingen dat hij van De Gemeenschap 
wilde maken en waarbij zelfs de jonge protestant welkom was. ‘In de tijdschriftenkwestie 
is een zeer onverwachte wending gekomen’, zo begon Engelman zijn bericht, ‘die het 
mogelijk maakt alles weer in katholiek verband te doen. Wat er geschreven en gewreven 
is, het is te veel om schriftelijk te vertellen, maar het komt neer op het volgende: Door 
verschillende daden van Kuyle en zijn broer is Van Duinkerken aan het eind van zijn 
geduld geraakt. Hij heeft den eisch gesteld: De Gemeenschap wordt vanaf 1 Januari 
geredigeerd door van Duinkerken, Coolen, Van Oosten, Engelman en De Bourbon. De 
twee Kuitenbrouwers er dus uit. Zoo is het mogelijk een herboren katholiek tijdschrift, 
met ruime opvattingen te maken, waarin de kunst niet langer wordt opgeofferd aan kleine 
politiek, sociologie en persoonlijke hebbelijkheden. Zoo kan nu ook de groep Nijmegen, 
Vlemminx etc volledig tot gelding komen. Zoo is er de kans om Marsman, Nijhoff,  
A. Roland Holst, Bloem, Buning en vele anderen, vele waarachtige kunstenaars, opnieuw 
te doen meewerken. Daar zal ik voor zorgen. Forum blijft verschijnen – De Vrije Bladen 
verschijnen denkelijk niet. De toestand wordt aldus heel wat normaler. Ik twijfel er niet 
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aan, of je bent voor dit plan gewonnen en wint er ook alle anderen voor. Laat dezen brief 
lezen aan Vlemminx, Campaert, Arnet en aan wie noodig. Je zult wel dienen te bedanken 
als Roeping-redacteur. Het gaat niet meer om jong-jonger-jongst, maar om kunst of 
geen kunst. De prolongatie van Thijm’s ideaal – of de overwinning van het geheibel 
en de kleine bekvechterij om gekrenkte ijdelheden. Ook jonge Protestanten kunnen 
meewerken. Van Domburg, De Graaff en V.Ravesteyn keeren terug. En allerlei moois 
meer. […] De nieuwe Gemeenschap is dus met 1 januari een feit’.133 
 In De Nieuwe Eeuw van 14 december 1933 introduceerde Jan Engelman de 
nieuwe jaargang van De Gemeenschap. Ook daaruit blijkt dat hij van De Gemeenschap 
een algemeen tijdschrift wilde maken. Met het oog hierop was het van belang dat de 
medewerkers zoveel mogelijk richtingen binnen de literatuur vertegenwoordigden. 
Weliswaar was samenwerking met Ter Braak van Forum uitgesloten en kwamen ook de 
redacteuren van De Vrije Bladen, Van Wessem en Van Vriesland, nog niet in het verhaal 
voor, maar verder was het een bont gezelschap dat door Engelman onder de paraplu van 
De Gemeenschap werd verzameld. Als medewerkers noemde hij: H. Marsman,  
Chr. De Graaff, A. van Domburg en Ir. Van Ravesteyn. En verder waren bijdragen 
toegezegd door onder anderen Werumeus Buning, Nijhoff, J.C. Bloem, A. Roland Holst, 
Wouter Paap, Paul Vlemminx en Alex Campaert.
 Serieuze concurrentie voor De Gemeenschap kon alleen nog komen van Forum, 
vooral omdat er fusieplannen waren met het tijdschrift Groot Nederland waarvan  
Jan Greshoff en Frans Coenen de redactie vormden. Toen Engelman hiervan hoorde 
klom hij in de pen en vroeg aan Greshoff of Forum inderdaad zou samengaan met 
Groot-Nederland. Waarna hij waarschuwde dat er met De Gemeenschap als herboren 
blad gerekend moest worden, aangezien hijzelf terugkeerde en deelname vaststond van 
‘Louis de Bourbon en de verdere Nijmegenaren […] alsmede velen die weer vertrouwen 
hebben, dat De Gemeenschap thans niet in de ruzietjes zal verdrinken, maar weer de 
zuivere schoonheidsleer [zal] nastreven’.134 De fusie tussen Forum en Groot-Nederland 
ging overigens niet door, omdat Ter Braak niet met Frans Coenen wilde samenwerken en 
hij Forum liever wilde voortzetten met een Hollandse en Vlaamse redactie. Toen Forum 
in 1935 ophield te bestaan vonden de belangrijkste Forumschrijvers Vestdijk, Greshoff 
en Ter Braak onderdak in Groot Nederland.135

8.6.2  Als vanouds de enige estheet
 
 Na zijn terugkeer in De Gemeenschap, toen de gebroeders Kuitenbrouwer begin 
1934 verder waren gegaan met De Nieuwe Gemeenschap, zou Engelman merken dat het  
aspect van de schoonheid in het blad aan belang had ingeboet. Van Duinkerken, toch 
meer een levenscriticus dan Engelman, was een zwaargewicht geworden. En ook Kuyle  
had zijn sociaal-betrokken stempel op de inhoud gedrukt. De aandacht verschoof 
bovendien door de verslechterende situatie in het Europa van de jaren dertig van 
esthetische kwesties naar vraagstukken aangaande politiek en geestelijk leven. Het bleek  
in de praktijk dus geen eenvoudige opgave om van De Gemeenschap een breed 
georiënteerd tijdschrift te maken, waaraan schrijvers uit verschillende geestesrichtingen 
mee zouden werken. Dat er in de redactie net als vroeger uitsluitend katholieken zaten 
was op zich al een veeg teken.
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 De neutrale schrijvers die Engelman in december 1933 als toekomstige 
medewerkers van De Gemeenschap had aangekondigd publiceerden in de 
daaropvolgende jaren wel in het blad, maar een globale inventarisatie van de bijdragen 
leert dat De Gemeenschap toch meer een katholiek tijdschrift met ruime aandacht voor 
geestelijk leven en politieke vraagstukken bleef, dan dat het zich ontwikkelde tot een 
concentratie-tijdschrift dat het opnam voor de schoonheid. Zo kwamen de verzen die 
vanaf 1934 in De Gemeenschap gepubliceerd werden hoofdzakelijk uit de katholieke 
hoek. Ze waren geschreven door de niet meer zo jonge dichters van De Gemeenschap 
zoals Jan Engelman, Anton van Duinkerken, Chr. De Graaff, A.J.D. van Oosten en 
Gerard Wijdeveld. Verder was er veel werk van de meer traditionele katholieken, zoals 
Bernard Verhoeven en Pater J.J van Geuns (Boekenschouw), alsook van de dichters die 
Engelman aanduidde als de generatie van dertig, de groep Nijmegen of de dichters van 
Het Venster. Van hen hebben Jan Gin en Man Arnet (alias Nol Etman) direct in 1934 een 
enkel gedicht gepubliceerd, en meer werk werd opgenomen van Louis de Bourbon, Alex 
Campaert en vooral van Paul Vlemminx.
 Interessant in verband met Engelmans idealen is natuurlijk de vraag of de neutrale 
schrijvers ook daadwerkelijk gingen meewerken aan De Gemeenschap. Op het terrein 
van de poëzie was dat inderdaad het geval, maar vergeleken met de katholieke inbreng 
bleef het incidenteel. De jaargang van 1934 bracht een paar gedichten van A. Roland 
Holst en D.A.M. Binnendijk; en van Nijhoff een rede die hij had uitgesproken ter 
gelegenheid van een tentoonstelling van kinderportretten bij ‘Voor de Kunst’ te Utrecht. 
In de daaropvolgende jaren publiceerden Binnendijk, J.C. Bloem en A. Roland Holst een 
paar gedichten. Terwijl van Marsman, Werumeus Buning en Vestdijk pas na 1934 één 
gedicht werd opgenomen. Verder kwam er ook van Slauerhoff één gedicht, en wel vlak 
voordat hij in oktober 1936 stierf. 
 De medewerking van niet-katholieken viel dus tegen en beperkte zich bovendien 
tot poëzie of tot bijdragen over andere kunstdisciplines dan literatuur. Zo schreef 
Sybold van Ravesteyn de beschouwingen over architectuur en werden van Nijhoff twee 
openingsredes voor tentoonstellingen opgenomen. Maar wanneer het ging om literaire 
kritiek, om opinievorming door essays op het gebied van geestelijk en politiek leven dan 
waren de bijdragen afkomstig van de katholieke bonzen, zoals Anton van Duinkerken, 
Van Oosten, Professor Pompe, Willem Nieuwenhuis, Bernard Verhoeven en zelfs, uit de 
hoek van Roeping, van Gerard Knuvelder. 
 Het viel bovendien niet mee om niet-katholieke deskundigen langer aan  
De Gemeenschap te binden. In 1936 stapte Van Ravesteyn op. En uit de brief waarin 
hij Engelman zijn besluit meedeelde wordt duidelijk dat deze er niet in was geslaagd 
om het blad te maken tot een algemeen cultureel periodiek waarin schoonheid voorop 
moest staan. Na zijn terugkeer in het katholieke verband nam Engelman als vanouds een 
uitzonderingspositie in, want volgens Van Ravesteyn was hij binnen De Gemeenschap de 
enige estheet (Bijlage 8.6.2).136

8.7   De Harp: literair en elitair

 Het plan om van De Gemeenschap een algemeen cultureel tijdschrift te maken 
was niet gelukt. Jan Engelman bleef dan ook alert op mogelijkheden om buiten katholiek 
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verband een dergelijk blad op te richten, en 1935 leek opnieuw een geschikt moment.  
Er waren moeilijkheden binnen het tijdschrift Forum en er dreigde een opheffing.  
Door zijn contacten aan de Oude Gracht was Engelman hiervan op de hoogte en het was  
ook in dit huis dat hij in oktober 1935 een aantal vrienden uitnodigde om plannen te 
maken voor een nieuw literair blad. 
 Uit een brief aan A. Roland Holst weten we dat Engelman zich als initiator opwierp 
van een tijdschrift dat onder de naam De Harp aan het eind van 1935 moest verschijnen. 
Het blad zou zich keren tegen alles wat de schoonheid bedreigde, uitsluitend creatieve 
producten brengen en geen polemische artikelen plaatsen. Engelman streefde naar 
kwaliteit en wilde de lat hoog leggen. Als medewerkers koos hij alleen vooraanstaande 
dichters en behalve Engelman zelf waren er onder de potentiële medewerkers van  
De Harp geen katholieken. Op Engelmans verlanglijst stonden A. Roland Holst,  
J.J. Slauerhoff, J.C. Bloem, H. Marsman, M. Nijhoff en S. Vestdijk. Voor de grafische 
vormgeving dacht hij aan Ch. Nypels die ook het drukwerk van De Gemeenschap 
verzorgde. En voor de financiering had hij Hendrik Wiegersma op het oog.137 
 Engelman richtte zich met De Harp doelbewust op een elitair publiek. Hij koos 
niet alleen gerenommeerde dichters als medewerkers, maar wilde ook de lezers selecteren 
zodat het een eer zou zijn om tot de ‘happy few’ te behoren. Deze keer opteerde 
Engelman niet voor een zo groot mogelijke concentratie van schrijvers of de bediening 
van een zo breed mogelijk publiek. Hij streefde naar een literair volwaardig tijdschrift dat 
niet met de gebruikelijke regelmaat zou verschijnen, maar alleen wanneer er voldoende 
goed werk beschikbaar was.
 De voorbereiding was niet anders dan bij de vorige tijdschrift-initiatieven.  
Jan Engelman manifesteerde zich als vanouds als initiator en leider. De plannen moesten 
weer in het diepste geheim gesmeed worden, opdat het blad geheel onverwacht zou 
verschijnen en in de plaats kon komen van het zieltogende Forum. Uiteindelijk moest  
De Harp ‘leiding’ gaan geven aan het letterkundig leven in Nederland. ‘Binnenkort, 
althans vóór het midden van den winter, moet De Harp verschijnen’, zo meldde 
Engelman aan Roland Holst. ‘Je weet wel: de op ongeregelde tijden verschijnende 
uitgave waarover we eens spraken. Zonder critieken en ruzies, alleen wat verzen en 
dichterlijk proza. Onpolemisch zal het, op den duur, leiding geven, want zooals de 
toestand nù is in het letterkundig leven mag het niet voortduren. Je zoudt me nu een 
groot plezier doen als je voor De Harp het beste bewaart wat je schrijft en als je mij 
binnenkort wat toezendt. Ook zou ik het prettig vinden als je van Slauerhoff eens iets ter 
inzage vraagt. Mag ik dat aan jou toevertrouwen. Verder noodig ik, voorloopig althans, 
alleen Bloem, Nijhoff en Marsman uit. Onder toezicht van Nypels zal de uitgave in zeer 
beperkte oplage gedrukt worden, misschien op de pers te Deurne. Ook de lezers worden 
uitgezocht. Deze manier van werken en deze strenge selectie zullen op den duur meer 
uitwerken dan de tijdschriften vermogen, mitsgaders de letterkundige jaarboeken. We 
hebben een berekening gemaakt, waarin ook uitkeering van honorarium mogelijk bleek. 
De eerste kosten worden door Wiegersma betaald. Je moet de zaak nog niet met anderen 
bespreken, s.v.p. Zonder dat men van iets weet moet De Harp bij de happy few op tafel 
komen te liggen’.138

 Hoezeer Jan Engelman zich ook inspande om schrijvers van naam aan De Harp 
te verbinden, de medewerking van A. Roland Holst bleef voorlopig uit. Misschien had 
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Roland Holst door de tijdschriftkwestie in 1933 weinig vertrouwen in de plannen van 
Engelman, in ieder geval stuurde hij zijn werk vooralsnog aan het respectabele blad  
De Gids. ‘Ik hoop dat je zooveel vertrouwen hebt dat je nu gaat vasthouden wat er 
ontstaat’, schreef Engelman daarom aan Roland Holst. En hij legde nog eens uit wat zijn 
bedoeling met het tijdschrift was en wie er aan mee zouden kunnen werken: ‘Allerminst 
wordt bedoeld een soort van tijdschrift-kring te scheppen, met alle bijbehoorende 
herrie en polemisch tijdverlies. We geven alleen uit als er wat is en kunnen dus hooge 
normen aanleggen. Het zal een zwijgend protest worden tegen de verwarring en tegen 
alle sentimentaliteiten en spitsvondigheden, die hier de Schoonheid bedreigen’.139 Ten 
slotte vroeg hij of Roland Holst er tijdens een etentje aan de Oude Gracht nog eens over 
door wilde praten. Daarvoor nodigde hij verder Simon Vestdijk uit en drie dames, onder 

Engelman met A. Roland Holst, october 1939, Collectie Letterkundig Museum
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wie Nel Wiegersma die immers van belang kon zijn voor de financiering van De Harp. 
‘Het zal me plezier doen, je op 2 November te Utrecht te zien. […] We zouden daar dan 
zijn met jou, Vestdijk, ik, als mannen, en wellicht Klaartje en Zwaantje als kokkinnen, 
liefelijke bediensters en schone ornamenten. […] We kunnen dan op den Zondag Pom 
Nijhoff ontmoeten. […] Wat denk je? En heb je nog andere menschen op het oog die er 
bij hooren? […] Aan Nel breng ik je groeten over. Misschien kan ze op 2 November ook 
komen, ik zal eens vragen’.140

 Of de bijeenkomst heeft plaats gevonden en of Simon Vestdijk daarbij aanwezig 
was blijkt niet uit de brieven. Maar dat hij onder Engelmans leiding aan een tijdschrift 
zou willen meewerken lijkt niet waarschijnlijk. Als gevolg van de tijdschriftenkwestie 
van 1933 had Vestdijk geen vertrouwen meer in het leiderschap van Jan Engelman. 
Bovendien had hij zelf ambities om iets in de lijn van Forum voort te zetten. Voor andere 
tijdschriftplannen voelde hij weinig, ‘vooral wanneer Engelman zelf daarin een rol moet 
spelen, zooals indertijd!’141 
 Jan Engelman ging weliswaar door met zijn voorbereidingen voor De Harp,  
maar leidinggeven aan het letterkundig leven, zoals de bedoeling was, bleek voor het 
tijdschrift niet weggelegd. De plannen werden voor de Tweede Wereldoorlog niet 
meer uitgevoerd. Uiteindelijk kwam De Harp er pas na de oorlog en bleef het bij twee 
nummers die in 1947 en 1948 bij De Roos in Utrecht verschenen, onder redactie van 
Jan Engelman, Martinus Nijhoff en A. Roland Holst. Er zijn geen aanwijzingen dat 
Engelman na het verschijnen van De Harp nog plannen voor een nieuw tijdschrift heeft 
gemaakt. Wel bleef hij in de redacties van De Gemeenschap en De Nieuwe Eeuw totdat 
deze bladen in de oorlog niet meer verschenen.

8.8   Verzuiling: clubgeest en denkbeeldige grenzen
 
 In het circuit van de literaire tijdschriften tussen 1925 en 1940 laat Engelmans 
positie zich niet eenduidig karakteriseren. Zoals hiervoor is aangetoond gebruikte hij zijn 
redacteurschap van De Nieuwe Eeuw om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen 
binnen het tijdschriftwezen. Als gevolg van zijn solitair opereren in het niemandsland 
tussen de verschillende stromingen was hij echter niet bij machte om zijn ideaal, het 
oprichten en leiden van een algemeen concentratie-tijdschrift, te verwezenlijken. Vooral 
zijn pogingen om roomsen en Forum-adepten op één lijn te brengen stuitten op onbegrip 
en wantrouwen jegens elkaar. 
 In een brief aan de redactie van Het Vaderland, waarvan Ter Braak deel uitmaakte, 
sprak Engelman zijn teleurstelling uit over de verdeeldheid onder de schrijvers waardoor 
de schoonheid in gedrang kwam. Voor de kunst viel volgens Engelman het meest te 
vrezen van ‘de godsdienstige en politieke verdeeldheid: er zijn àl te weinig menschen, 
die de artistieke waarde van een werk weten te wegen op de hand, los van de partij of de 
groep waaruit het voortkwam. Er zijn veel te weinig aestheten in Holland. […] Maar er 
zijn Goddank nog dichters die ècht van sterren droomen’142

 Ook in De Gemeenschap keerde Engelman zich tegen wat hij de ‘clubgeest’ in het 
verzuilde letterkundig leven noemde.143 De verzuiling was naar zijn mening eerder een 
handvat voor handboekenschrijvers, dan dat deze werkelijk een rol zou moeten spelen 
binnen het literaire circuit. ‘Het is de clubgeest die denkbeeldige grenzen trekt en men 
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geeft toe aan een Hollandsche hebbelijkheid, wanneer het letterkundig leven, alsof het om 
politiek of sport ging, verdeeld wordt in een aantal kampen, die er elk een eigen code op 
na houden. Ten onrechte zijn de tegenwoordige letterkundige handboeken ingedeeld op 
een wijze, die de suggestie schept, dat iedere staatkundige schakeering in het lage land 
een soort van opkamer heeft ingericht, waar aan cultuur wordt gedaan’. Engelman hechtte 
belang aan de individuele schrijvers. De letterkundige geschiedenis had volgens hem wel 
bewezen ‘dat een groep, die zich formeert, reeds de kiem in zich heeft van het uiteenvallen 
dier groep’ (Bijlage 8.8).144

 Door de verzuiling waren velen geneigd om schrijvers primair te beschouwen als 
vertegenwoordigers van een geestesrichting, hetgeen in het geval van Engelman moeilijk 
ging omdat hij zich niet aan de, volgens hem, denkbeeldige clubgrenzen hield. Daardoor 
was hij niet gemakkelijk te plaatsten, leek hij onbetrouwbaar, kreeg hij kritiek van 
zowel katholieken als anti-katholieken en dreigde een artistiek en levensbeschouwelijk 
isolement. 
 Speciaal het feit dat Engelman de goede literatuur doorgaans buiten roomse 
kringen aantrof was aan zijn geloofsgenoten moeilijk te verkopen. Om het werk van 
neutrale kunstenaars te kunnen verdedigen verwees hij daarom regelmatig naar de 
stelregel van Maritain dat God geen specifiek christelijke of katholieke kunst verlangt. 
Ook ontwikkelde hij als criticus strategieën om de neutrale kunst te katholiseren. 
 Desalniettemin ondervond Engelman binnen het katholieke milieu nogal wat 
tegenstand en staken de coryfeeën elkaar naar de kroon in hun pogingen om Engelman 
bij de gelovigen in diskrediet te brengen. De oppositie kwam binnen Roeping vooral van 
Henri Bruning; binnen De Gemeenschap van Albert Kuyle en Henk Kuitenbrouwer; en 
binnen de kring van De Nieuwe Eeuw van Jac. van Ginniken, Knippenberg en ook van de 
volkslieddeskundige Jop Pollmann die van mening was dat Engelman de rubriek ‘Kunst 
en Letteren’ voor zijn persoonlijke hobby’s gebruikte, wat eigenlijk ook zo was.145 
 Was het katholieke milieu voor Engelman te benauwend, van niet-katholieke 
vrienden verlangde hij juist meer begrip voor zijn ‘katholicisme’, omdat dit geloof, zo 
schreef hij aan Roland Holst ‘van meer gewicht’ was dan men van hem wel eens dacht.146 
Want ongeacht zijn verlangen naar een ontzuild letterkundig leven en zijn streven naar een 
algemeen literair tijdschrift, bleven zijn ideeën over kunst onlosmakelijk verbonden met 
religie, met zijn metafysisch verlangen, zijn hang naar de katholieke mystiek.

Hoofdstuk 8 · ‘Beleefd verzoek ik uw geheimhouding’ 
– Het streven naar een concentratie-tijdschrift






