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Deel II
Opvattingen over literatuur, 
architectuur, beeldende kunst
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Jan Engelman temidden van andere medewerkers van De Gemeenschap, De Gemeenschap (1926)9, omslag Sybold van Ravesteyn
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4.1   Parnassus en Empyreum

 Hoewel Jan Engelman overtuigd katholiek was, heeft het geloof hem niet in een 
katholiek keurslijf gedwongen. Hij verkeerde in verschillende milieus en sommigen 
beschouwden hem daarom als een vreemde eend in de katholieke bijt. De schrijver 
Pierre Dubois bijvoorbeeld vond Engelman ‘geen typische roomse dichter’ en ‘geen 
blijmoedig katholiek’. Engelman werd volgens Dubois ook niet ‘kleiner’ of beperkt 
door zijn katholicisme, dit in tegenstelling tot Anton van Duinkerken en Albert Kuyle 
die altijd wat ‘klein en benepen’ waren gebleven en veel minder gemeen hadden met 
andersdenkenden.2 Toch was ook Jan Engelman met hart en ziel katholiek. Binnen de 
verzuilde Nederlandse samenleving van het interbellum was de katholieke gemeenschap 
zijn basis, al had hij in dit milieu regelmatig problemen en leek het soms of hij de 
banden zou verbreken. 
 Door zijn openheid naar buiten was Engelman in de positie om als criticus 
iets te betekenen voor de emancipatie van de katholieke kunst. Hij bracht het werk 
van roomse kunstenaars regelmatig onder de aandacht van een breder, onkerkelijk 
publiek en attendeerde zijn geloofsgenoten op de kwaliteiten van niet-katholieke kunst 
en literatuur. Maar hoezeer hij zich ook buiten de grenzen van het katholieke milieu 
begaf, zijn geloofsovertuiging had zeker in de periode voor de Tweede Wereldoorlog 
consequenties voor zijn opstelling als criticus. Hij wilde zijn artistieke ambities 
in overeenstemming brengen met zijn levensbeschouwing, al vond hij dat geen 
gemakkelijke opgave. In De Gemeenschap omschreef hij cultuur dan ook als ‘een lot’ en 
als ‘een lijden, niet denkbaar zonder een ideaal dat metafysisch is en boven de sterren’.3 
Zijn denken over schoonheid werd dus bepaald door transcendentaal verlangen. En zelf 
expliceerde hij dit met de opmerking dat de kunst hem ‘dierbaar’ was ‘omdat ze […] 
in de snellen doortocht van ons leven de verhelderde droom blijft van een toekomstige 
geluksstaat, omdat zij verre stukken van den hemel rukt’.4 
 Dergelijke kunst vond Engelman niet zelden buiten het katholieke milieu. Want 
hoewel hij de levensovertuiging van de paganisten afwees, moest hij vaststellen dat hun 
werk door poëtische of beeldende eigenschappen vaak beter tegemoet kwam aan zijn 
hang naar mystiek dan menig katholiek product. Voor Engelman hoefde een kunstenaar 
niet perse religieus of katholiek te zijn om als goddelijk instrument te kunnen dienen, 
terwijl omgekeerd de katholieke kunstenaar zich hier niet per definitie voor leende. In 
navolging van Jaques Maritain geloofde Engelman dat de kunst door een goddelijke 
werking kon ontroeren, zelfs wanneer de maker niet gelovig was.5 En op grond van 
deze overtuiging hoefde hij zich in zijn voorkeuren niet te beperken tot de katholieke 
kunst. Ook door werk dat voortkwam uit een ‘beperkte’ levensvisie kon men zich 
door Gods schoonheid laten ontroeren.6 Engelman koos voor de kunst die zicht op de 
eeuwigheid bood. Daartoe was bijvoorbeeld de poëzie van Slauerhoff en Marsman in 
staat, maar verzen van een goed katholiek als Anton van Duinkerken vond hij hiervoor 
minder geschikt.7 Veel later merkte hij op dat hij als redacteur van De Gemeenschap de 
‘confessie’ van potentiële medewerkers nooit van belang had gevonden, ‘als zij maar 
goed schreven’.8 
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 Toch heeft Jan Engelman de niet-katholieke kunstenaar en zijn werk nooit 
zonder voorbehoud aanvaard. Uit zijn kritieken blijkt dat hij belangrijke kunstenaars, 
schrijvers en architecten die met het katholieke geloof weinig gemeen hadden naar 
zich toeschreef en voorzag van een religieuze identiteit. Hij deed in zijn kritieken 
sterk aan beeldvorming en maakte zowel het werk als de maker ondergeschikt aan 
een hoger belang. Voor Engelman was dit volstrekt legitiem en heiligde het doel de 
middelen. Hij zag zich voor de verheven taak gesteld om de katholieken op te voeden 
met goede, eventueel door paganisten gemaakte kunst, die hij aanpaste aan de eigen 
geloofswaarden door deze te katholiseren. Evenals de kunst diende ook de kunstkritiek 
een hoger doel. Het was een vorm van levenskritiek, waarbij het ook bij Engelman ging 
om een investering in toekomstig leven. 
 Was er bij Jan Engelman enerzijds de gerichtheid op bovenzinnelijk leven, 
anderzijds was hij niet minder verknocht aan het aardse bestaan en was hij uitgesproken 
zintuigelijk ingesteld. Engelman had een voorliefde voor esthetische, zinnenstrelende 
schoonheid. Hij hield van elegante lijnen in architectuur, van zoetvloeiende muzikale 
poëzie en warm gloeiend koloriet in de schilderkunst, zaken die hij bij de katholieken 
te weinig aantrof. Verder was hij wars van archaïserende tendensen en verlangde hij 
in de kunst aansluiting met de eigen tijd. En ook daarom waardeerde hij het werk van 
niet-katholieke kunstenaars doorgaans hoger dan dat van de katholieken. Het was dus 
van belang om de kloof met kunstenaars, schrijvers en architecten buiten het eigen 
milieu te dichten. Engelman schreef hen in zijn kritieken dan ook naar de katholieke 
levensbeschouwing toe en gebruikte steevast dezelfde strategie: Hij isoleerde zijn 
helden uit het paganistische milieu en manoeuvreerde hen binnen de katholieke context. 
Daartoe interpreteerde hij het werk uitgesproken metafysisch, accentueerde wat bij het 
katholicisme aansloot en verkleinde of negeerde de heidense aspecten. 
 De wijze waarop Jan Engelman zijn geloofsgenoten in aanraking bracht met 
belangrijke schrijvers buiten het Nederlandse katholieke circuit komt naar voren in 
een aantal van zijn literaire kritieken die in De Nieuwe Eeuw en De Gemeenschap 
waren verschenen, en die in 1931 zijn gebundeld in Parnassus en Empyreum. Met de 
publicatie markeerde Engelman de afsluiting van de periode tussen 1925 en 1931, toen 
hij zich nauw verbonden had gevoeld met de katholieke kring van De Gemeenschap. 
Op het moment dat hij de bundel samenstelde had hij De Gemeenschap namelijk 
verlaten en zocht hij toenadering tot het neutrale milieu van De Vrije Bladen en later 
ook tot Forum.9 In het voorwoord van Parnassus en Empyreum refereerde Engelman 
zelf aan zijn nieuwe ideeën over kunstkritiek. Want wanneer hij de kritieken opnieuw 
moest schrijven, dan zou hij het ‘waarschijnlijk, gedeeltelijk althans, op een andere 
wijze doen’.10 Zo vond hij het in 1931 niet meer wenselijk om de woorden ‘waarheid’ 
en ‘werkelijkheid’ in verband met letterkunde te gebruiken, waardoor hij meer afstand 
nam van de levenskritiek (Bijlage 4.1).11 Aan E. du Perron (later redacteur van Forum) 
schreef hij in dit verband dat hij ook zelf offers had gebracht ‘op het altaar van de 
levenscritiek (u zult dit wel merken als mijn bundel essays Parnassus en Empyreum 
verschijnt, waar ik niet meer heelemaal achter sta, maar waarvan ik nu toch af wil zijn)’ 
(Bijlage 4.1).12 En met deze opmerking conformeerde Engelman zich aan Du Perron, die 
weinig affiniteit had met de katholieken, en zeker niet met hun levenskritiek. 
 Zowel met de titel van de bundel als met de selectie gaf Engelman een duidelijk 
statement af.13 Hij had de essays gekozen vanwege hun didactische waarde en belang 
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voor de culturele opvoeding van de katholieken, maar kritieken over het werk van 
Nederlandse katholieke schrijvers liet hij achterwege. Kennelijk vond hij hun producten 
niet geschikt om de geloofsgenoten artistiek te voeden. Daarvoor prefereerde hij het 
werk van enkele Franse romanschrijvers, van Nederlandse niet-katholieke literatoren 
zoals H. Marsman en J.J. Slauerhoff (belangrijke tijdgenoten uit de kring van De Vrije 
Bladen), van Herman Gorter en Henriette Roland Holst (grote dichters van de oudere 
generatie en beiden te plaatsen binnen marxistische context), en van de Vlaamse 
dichters Karel van de Woestijne en Paul van Ostaijen. 
 
4.2   Vlaamse exaltatie boven Hollandse plechtigheid

 De keuze van Engelman voor de Vlaamse schrijvers stond niet op zichzelf.  
Hij hield van het katholieke Vlaanderen, van de schoonheid en intimiteit van de  
Vlaamse steden, de pretentieloze eenvoud van de Vlaamse kunstenaar en de 
bourgondische instelling van de bevolking. Hij prefereerde bovendien de Vlaamse 
cultuur boven de Nederlandse die volgens hem te lijden had onder ‘de enghartige,  
ongegrond-apocalyptische schippersallure van het Nederlandsche protestantisme,  
welke de schoonste, kleurigste manifestaties van het natuurlijke leven in den weg  
treedt en à priori voor zondig verklaart’.14 
 Engelman was van mening dat de calvinistische mentaliteit niet bijzonder 
bijdroeg aan een goed cultureel klimaat. Anders dan de katholieken, die Gods water 
meer over Gods akker lieten lopen, waren de protestanten hem te voluntaristisch, te 
gedreven in het naleven en uitdragen van hun overtuiging. In Engelmans visie mocht 
kunst geen enkele ideologie opzettelijk naar voren brengen, ook geen christelijke.  
Het product moest als vanzelf uit de beleving van de kunstenaar voortkomen. 
Daadkracht en denkvermogen werkten eerder belemmerend, want alleen de kunstenaar 
die zich een instrument van God wist, die zich instrumenteel opstelde, gaf in zijn 
werk een blik op het hiernamaals. En volgens Engelman kon de Vlaming dit beter dan 
de Hollander.15 Vlaamse dichters als Karel van de Woestijne en in bepaalde periodes 
ook Paul van Ostaijen leverden hiervan het bewijs. Hun poëzie beantwoordde aan het 
belangrijkste criterium dat Engelman aan de dichtkunst stelde: zij was lyrisch. 
 Voor Engelman was lyriek de zuivere poëzie. De echte poëet was een lyricus  
en het waren dan ook lyrische dichters die figureerden in Parnassus en Empyreum.  
Een essay over M. Nijhoff bijvoorbeeld ontbreekt in de bundel, omdat hij naar de 
mening van Engelman geen echte dichter was.16 Weliswaar was ook voor Jan Engelman 
de lyriek een raadselachtig begrip dat hij maar moeilijk kon definiëren, en waarvan 
hij het mysterieuze karakter accentueerde door te spreken van ‘orfisch geheim’ of 
‘orfisch raadsel’, maar in ieder geval kon een lyrisch gedicht nooit het resultaat zijn van 
verstandswerk.17 Dogma’s, systemen en redeneerkunst vormden in Engelmans visie een 
belemmering voor de lyrische kwaliteiten van een vers. Evenals bij de poésie pure, lag 
de nadruk bij de lyriek vooral op het ‘stemaccent’. Daarmee doelde hij op toon, klank en 
ritme, elementen die hij wezenlijk en onmisbaar vond voor de ontroerende of lyrische 
poëzie. Dat dergelijke dichtkunst vaak meer klank dan zin was maakte voor Engelman 
niet uit: ‘Wij hebben wel voorgoed afgeleerd om met Droogstoppel naar het waarom 
van verzen te vragen’.18
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 In de optiek van Jan Engelman was het katholieke Vlaanderen niet alleen  
een vruchtbare voedingsbodem voor de lyriek (van Gezelle, Van de Woestijne,  
Van Ostaijen), het Zuiden was ook meer in het algemeen de inspirerende kracht voor  
de cultuur van het Noorden geweest. Na de scheiding tussen beide gebieden was 
Holland van zijn cultuurbron afgesneden, waardoor de Noordelijke poëzie was geworden 
tot al ‘te redelijke gedachtenconstructie’. Het bezat te weinig van al datgene wat het 
gedicht volgens Guido Gezelle en Paul van Ostaijen haar ‘gereedste dichterlijkheid, zijn 
muzikale waarde’ verschafte.19 ‘Er is iets uitgeroeid in den roofstaat aan de zee’, schreef 
Engelman in 1929 in De Gemeenschap, ‘Vurigheid, gratie, exaltatie, godsmin: alles wat 
klare genade is. Plechtigheid bleef’.20 

4.2.1  Karel van de Woestijne: Een ‘dichterdier’

 Het is gezien zijn liefde voor Vlaanderen en de Vlaamse dichtkunst niet 
verwonderlijk dat Engelman het Vlaamse schrijverstalent in de katholieke bladen voor 
het voetlicht bracht. Zo schreef hij in De Gemeenschap over Karel van de Woestijne, 
in De Nieuwe Eeuw over Paul van Ostaijen en deze essays nam hij op in Parnassus 
en Empyreum.21 Ongetwijfeld was het schrijven over de experimentele poëzie van Van 
Ostaijen voor Engelman een uitdaging, maar Van de Woestijne was over het geheel 
genomen toch meer een dichter naar zijn hart. Hij kon hem typeren als de eenvoud 
zelve, als het ‘dichterdier’ dat zich intuïtief en zelfs instinctief uitte.22 Van de Woestijne 
was in de visie van Engelman geen denker, daardoor was hij voorbestemd voor het 
instrumentele dichterschap en had hij als intermediair van God deel aan het ‘orphisch 
raadsel’. Een versregel als ‘Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren’ was 
voor Engelman een voorbeeld van pure lyriek, niet zozeer vanwege de woorden maar 
omdat hij getroffen werd door de klank.
 Jan Engelman engageerde zich bij voorkeur aan schrijvers wier werk hij kon 
interpreteren als katholiek en eigentijds. Daardoor kon hij zich zelf profileren als een 
katholiek maar modern denkend schrijver over literatuur. Ook Van de Woestijne werd 
door Engelman getypeerd als een dichter die had aangetoond dat er geen kloof hoeft te 
bestaan tussen moderniteit en oude katholieke waarden. Engelman bespeurde in zijn 
werk de versmelting van het oude, gotische sentiment met het moderne levensgevoel. 
En hij omschreef het als de ‘kunst van den modernen mensch die nog het licht der  
middeleeuwen levend erkent’, als poëzie die enerzijds was te vergelijken met een  
‘overschoone’ Pomona van Maillol en anderzijds met een kathedraalengel.  
Als intermediair met de traditie had Van de Woestijne in zijn verzen ‘Vlaanderens 
middeleeuwse bloemhof’ toegankelijk gemaakt voor de moderne mens.23 
 Karel van de Woestijne was er in geslaagd om kunst en geloof te verenigen. 
Dat maakte hem voor Engelman tot een belangrijk dichter en de vraag naar zijn 
levensovertuiging werd daarbij niet gesteld. Want terwijl de katholieken naar de smaak 
van Engelman te weinig rekening hielden met het zinnelijke of esthetische en veel 
neutrale dichters de geestelijke waarden uit het oog verloren, bracht Van de Woestijne 
zinnelijkheid en mystiek bijeen. Hij bood ‘geestelijke realiteit’ met ‘volkomen behoud 
van de rijpe zwellende schoonheid der materie’, hij gaf ‘een Ruusbroec en een Rubens 
sluimerend naast elkaar’.24



63
Hoofdstuk 4 · ‘De schoonheid zoekt haar altaren willekeurig 

in personen’ – Over literatuur

4.2.2  Paul van Ostaijen: Het ‘klaar omspelen van de simpele dingen’

 Sterker nog dan het werk van Karel van de Woestijne bood het dichterschap 
van Paul van Ostaijen aan Engelman de mogelijkheid om zich als een vooruitstrevend 
criticus te profileren.25 Van Ostaijen, die in 1928 was overleden, had tot de voorhoede 
behoord. Hij had van 1918 tot 1921 in Berlijn doorgebracht, waar hij kennis had 
gemaakt met de Europese avant-garde. Evenals de futuristen had hij zijn fascinatie  
voor de moderne metropool in zijn werk tot uiting gebracht (de afdeling ‘Ik en de stad’ 
uit Het Sienjaal en de bundel Bezette stad). En hij had geëxperimenteerd met de speelse, 
associatieve, dadaïstische schrijftechnieken. De bundel Bezette stad behoort ook 
vanwege de experimentele typografie tot de radicaalste literaire werken van de  
avant-garde.26 
 Jan Engelman kon zich met Van Ostaijen niet alleen profileren als een criticus 
die openstond voor de nieuwste ontwikkelingen, hij gebruikte de Vlaming ook als 
een eigentijds en inspirerend voorbeeld voor de geloofsgenoten. Wel stelde hij diens 
imago bij, want het vernieuwende van Paul van Ostaijen was voor Engelman niet alleen 
prikkelend maar ook problematisch.27 Hij beschouwde Van Ostaijen namelijk meer als 
een denker en een revolutionair die niet te vergelijken was met de simpele, deemoedige 
kunstenaarspersoonlijkheid waar hij als katholiek criticus doorgaans voor opteerde. 
 Om het revolutionaire en rationele beeld af te zwakken schetste Engelman  
Van Ostaijen als een eenvoudig mens. Hij refereerde aan het feit dat de dichter zelf had 
beweerd dat hij na het ‘nihilisme’ van Bezette stad ‘een gewoon dichter’ was geworden, 
‘die gedichtjes maakte voor zijn plezier’ (Bijlage 4.2.2).28 Verder versterkte Engelman 
de gevoelskant door te benadrukken dat Van Ostaijen behalve over intelligentie over  
een hevige sensibiliteit had beschikt, waardoor hij niet in het experiment was blijven  
steken maar uiteindelijk was teruggekeerd tot de lyriek: ‘de oergrond der poëzie’ die 
altijd hetzelfde blijft en geen systemen kent.29 Bijna triomfantelijk maakte hij melding 
van het feit dat Van Ostaijen ‘met groote hardnekkigheid gepoogd [had] een zuivere 
lyrische poëzie te scheppen, een poëzie die ontlast was van redeneerende logica […]  
een poëzie van uiterst beknopte en simpele expressie: […] het oproepen ergens in de 
ruimte van klank en rhythme’. Zo bracht hij Van Ostaijen naar voren als het levend 
bewijs dat ook moderne, intelligente dichters aan ‘verstarring en gekunsteld procédé’ 
konden ontsnappen. ‘Men kan het hoofd vol wetenswaardigheden hebben zonder zijn  
natuurlijke musische ontvankelijkheid te hebben ingeboet. Zoo was het bij Van Ostaijen’, 
waarmee hij wilde zeggen dat een modern hart niet onzuiver hoeft te zijn, zoals veel 
katholieken dachten.30

 Een bijzondere voorliefde had Jan Engelman voor de onopgesmukte simpelheid 
en kinderlijke eenvoud van een vers als ‘Marc groet ’s morgens de dingen’.31 



64
Hoofdstuk 4 · ‘De schoonheid zoekt haar altaren willekeurig 

in personen’ – Over literatuur

Dag ventje met de fiets op de vaas met de 
                     bloem ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
          en
dag visserke-vis met de pet
     pet en pijp
  Van het visserke-vis
    goeiendag

DAA-AG VIS
Dag lieve vis
Dag klein visselijn mijn.

 Engelman citeerde het gedicht volledig en merkte vervolgens op: ‘Wie zich 
hiervoor te wijs en te gewichtig vinden sluiten zich maar op in hun eigen plechtigheid’. 
 Vele ‘gebeeldhouwde sonnetten’ gaf hij cadeau voor dit ‘lieve, morgendlijke zien 
en klaar omspelen van de simpele dingen’.32 Zijn bewondering voor dit vers heeft 
bovendien een rol gespeeld toen hij zelf het reeds eerder geciteerde ‘Arne Borg’ schreef, 
met strofen als 

visch visch
platte visch
al wie in het water is

Arne Borg zwemt duizend meter
Arne Borg doet alles beter

visch visch
witte visch
witte witte watervisch
waterlisch33

 
 In Paul van Ostaijen zag Engelman een medestander in de strijd tegen de 
bedachtzaamheid en plechtstatigheid van de Hollandse literatuur. Hoewel hij niet 
praktiserend katholiek was, stond Van Ostaijen in de visie van Engelman voor het 
zuidelijke, het katholieke en anti-reformatorische. De Vlaming had iets hersteld van de 
zonnige, vurige waarden die ‘wij’ in het noorden verloren hadden sinds de scheiding van 
de Bourgondische landen. Hij had de Nederlandse literatuur verrijkt aan de kant waar 
deze het armst was, en wel ‘aan den kant der zangrijkheid zonder plechtigheid’.34 Met de 
onopgesmukte taal van de kinderdreun had hij aangetoond dat niet alleen plechtigheid 
tot schoonheid kan leiden, maar ook ‘de redelooze, vitale zwaai van het spel’,35 zoals in 
de ‘wonderlijke Polonaise’:36
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Ik zag Cecilia komen 
op een zomernacht
twee oren om te horen 
twee ogen om te zien 
twee handen om te grijpen 
en verre vingers tien.  
[…]

 Paul van Ostaijen had met zijn verzen de grenzen van de zelfcontrole verlegd 
die menig Nederlands dichter belette ‘een franciscaansch zanger’ te worden. Hij had de 
noordeling iets terug gegeven van ‘het verloren geluk der stralende, zingende engelen 
op de altaarluiken van zijn land’.37

 Geheel tevreden met het beeld dat hij van Van Ostaijen kon geven was Engelman 
kennelijk niet, want hij vulde het verdere verloop van diens ontwikkeling zelf in. 
Van Ostaijen had de poëzie weliswaar vernieuwd met de experimentele versvorm, de 
onopgesmukte taal van de kinderdreun en typografische noviteiten, maar Engelman  
had graag gezien dat hij zich vervolgens in klassieke trant verder had ontwikkeld.  
Dus schetste hij hem als zodanig en ging daarbij enige speculaties niet uit de weg: Zou 
Van Ostaijen zijn blijven leven, dan zou hij volgens Engelman nog diepere en grotere 
dingen hebben gedaan. Waarschijnlijk zou hij evenals Picasso en Cocteau tot een nieuw 
classicisme zijn gekomen en zou hij nog eens een glashelder sonnet hebben geschreven, 
al was het maar om te bewijzen dat hij dat ook kon. 
 Het is duidelijk dat Engelman de vernieuwende stromingen die na de eerste 
Wereldoorlog opkwamen als nuttige tussenfasen beschouwde, maar dat hij ze intussen 
achterhaald vond. Hij koos voor datgene waarin avant-gardisten als Picasso en Cocteau 
waren voorgegaan: Hij wilde terug naar de vorm, althans naar de door het modernisme 
gezuiverde vorm. Voor Engelman was het retour à l’ordre geen stap terug, maar een  
stap vooruit.
 Hoewel Jan Engelman ook in het noorden, vooral in de kring van De Vrije Bladen, 
vooraanstaande schrijvers kende, was hij in het algemeen van mening dat de Hollanders 
bij de Vlamingen in de schaduw stonden. Hij onderbouwde zijn opvatting met een citaat  
van Paul van Ostaijen, die de gaafheid van de Vlaamse tegenover de onvolkomenheid  
van de Hollandse dichters had gesteld. Van Ostaijen had bij de Vlamingen geen hindernis 
of afstand tussen hart en gedicht geconstateerd, omdat ze louter muzikale middelen  
gebruikten. De Vlaamse syntaxis was eenvoudiger dan de Nederlandse, die volgens  
Van Ostaijen onnodig gecompliceerd was, waardoor het directe in het gedicht werd 
geschaad en de muzikale essentie in gedrang kwam.38 Overigens vermeldde Engelman 
dat Van Ostaijen bij de jonge katholieken uit het noorden ‘de exaltatie’ wèl had 
waargenomen. De Hollandse franciscaanse zangers bevonden zich dus onder de 
katholieke jongeren van De Gemeenschap, waartoe ook Jan Engelman behoorde.39
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Marsman, Engelman en Kuyle, 1928, Collectie Letterkundig Museum
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4.3   Schrijvers van De Vrije Bladen

 Behalve de reeds genoemde Vlamingen waren er ook in de kring van De Vrije 
Bladen dichters die Engelman waardeerde, zoals Marsman en Slauerhoff. In het 
algemeen was Engelmans houding tegenover de neutrale schrijvers van De Vrije Bladen 
nogal halfslachtig. Incidenteel werkte hij zelf aan het tijdschrift mee, maar dit belette 
hem niet om De Vrije Bladen-schrijvers in De Gemeenschap te bestempelen als 
‘besluiteloze eclectici en mandarijnen van het schoone woord’.40 En hoewel hij  
zich als katholiek van hun levenshouding distantieerde, waardeerde hij hen om het 
vakmanschap dat hij in veel katholieke producten miste. Aan Pieter van der Meer de 
Walcheren schreef hij in 1927 lovend over de ‘Hollandsche’ poëzie, ‘wat men overigens 
van de levenshouding van Gids- en Vrije Bladen-menschen moge denken’.41 
 Verdedigde Engelman tegenover de katholieken doorgaans het esthetische aspect 
van de kunst, tegenover de redactie van De Vrije Bladen nam hij een tegenovergesteld 
standpunt in. Negatieve opmerkingen over het formalisme van De Vrije Bladen maakte 
hij bijvoorbeeld in het eerste nummer van De Gemeenschap, toen de oprichting van dit 
katholieke blad nog gelegitimeerd moest worden en de medewerkers zich graag afzetten 
tegen de redactieleden van andere tijdschriften.42 Engelman nam toen Roel Houwink 
op de korrel, die samen met Marsman redacteur van De Vrije Bladen was en die in 
de NRC had geëist dat de jongeren zich in hun kunst alleen onder het gezag van de 
Muze zouden stellen, door zich niet langer te onderwerpen aan een ethisch of religieus 
principe. Een dergelijke opvatting, waarin kunst op zichzelf staat, was voor Engelman te 
oppervlakkig, omdat het niet alleen om vormkwesties mocht gaan. Daarom stelde hij het 
ideaal van De Gemeenschap, waarin dienstbaarheid aan hogere belangen werd geëist, 
boven het werk van Houwink en De Vrije Bladen. En hij voorzag dat Houwink naast  
de jongerenbeweging zou komen te staan wanneer deze in zijn ‘aesthetische houding’ 
zou volharden. 

4.3.1  Marsman: ‘Het zoeken naar een onaards paradijs’

 Zoals gezegd was de houding van Jan Engelman ten opzichte van de schrijvers 
van De Vrije Bladen niet onverdeeld afwijzend. Met Marsman was hij zelfs hecht 
bevriend. Marsman voelde zich van zijn kant nauw betrokken bij de katholieke jongeren. 
Als niet-katholiek werkte hij aan De Gemeenschap mee, hetgeen trouwens niet uit- 
 zonderlijk was, omdat verschillende niet-confessionele kunstenaars op enigerlei wijze 
bij het blad betrokken waren.43 Maar hoewel dit in veel gevallen om incidentele en  
oppervlakkige contacten ging, was dat met Marsman niet het geval. In zijn dissertatie 
over deze dichter merkt Jaap Goedegebuure op dat Marsmans literatuuropvatting van 
meet af aan al aansluitingsmogelijkheden met de katholieke schoonheidsleer had  
vertoond.44 Wel constateerde Goedegebuure dat Marsman zijn gedichten soms aan de 
levensbeschouwelijke richting van De Gemeenschap aanpaste, zodat er katholiserende 
tendensen waren in de verzen die hij in dit blad publiceerde, terwijl hij zich in De Vrije 
Bladen onthield van ‘katholiek-aandoende uitspraken’.45 Marsman wekte verwachtingen 
bij de katholieke jongeren en bracht hen bij tijd en wijle danig in verwarring.46

 Jan Engelman heeft over Marsman verschillende essays geschreven, waarvan 
‘De School des Levens’ en ‘Over Witte Vrouwen’ zijn opgenomen in Parnassus en 
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Empyreum.47 Toen Engelman deze stukken schreef was hij al met Marsman bevriend.48 
Ze hadden elkaar in mei 1925 ontmoet waarna volgens Engelman ‘een drukke omgang’ 
volgde en Marsman vaak kwam logeren. In 1927 maakten ze zelfs plannen voor een 
wereldreis. Ze wilden naar Vuurland gaan, door Straat Magelaens varen, in de Stille 
Zuidzee proberen het Paascheiland te bereiken en vandaar naar Azië. Ze bestudeerden 
kaarten en folders van scheepvaartmaatschappijen en Engelman benaderde dagbladen 
voor het schrijven van reisbrieven, waarvan ze dachten te kunnen leven. Intussen leerde 
Marsman echter zijn latere vrouw Rien Barendrecht kennen, waardoor hij van de reis 
afzag. ‘Onze groote reis ging niet door’ schreef Engelman later, ‘maar in 1928 brachten 
wij samen mooie Septemberdagen door in het witte dorp Canne bij Maastricht […].  
Wij maakten lange wandelingen over de heuvels en dronken des avonds goede 
bourgogne in de gelagkamer van Straetmans. […] Wij hadden boven twee kamers, 
die tezamen toch één ruimte vormden. Daar werd veel gepraat, maar ook gewerkt’. 
Marsman werkte aan een vertaling en Engelman schreef verzen.
 Volgens Goedegebuure, die in zijn dissertatie dieper op hun relatie is ingegaan, 
is Engelman voor Marsman min of meer een mentor geweest. Aanvankelijk was er 
vooral een katholiserende invloed op Marsman en waarschuwde Engelman reeds bij de 
kennismaking dat de kunstenaar op moet passen voor een teveel aan ‘voluntarisme’, dat 
het belangrijker was zich ‘instrument’ te weten.49 Later heeft Engelman, die de klassieke 
cultuur als bakermat van de christelijke beschaving zag, ook het mediterrane gevoel bij 
Marsman gestimuleerd. Toen de laatste in 1934 in Spanje verbleef gaf Engelman hem 
het advies om het Zuiden op zich in te laten werken en te naderen tot ‘de bronnen van 
de natuur en de harmonie van een levensconceptie, die, nog altijd, de kern van onze 
cultuur is’.50  
 Hoewel Marsman voor velen geen eenvoudig te plaatsen figuur was, pretendeerde 
Engelman dat hij diens wezenlijke betekenis wel degelijk kon vatten. In ieder geval 
beter dan Marsmans kameraden van De Vrije Bladen, want zij hadden ‘de diepste  
hunkering’ van Marsmans ziel slechts als een vergeeflijke zwakheid beschouwd.51  
En met deze opmerking haalde hij Marsman uit de neutrale context van De Vrije Bladen, 
waarna hij hem annexeerde en tot een inspirerend en vooral modern voorbeeld maakte 
voor de katholieken. 
 In ‘De School des Levens’, dat oorspronkelijk in De Gemeenschap verscheen, 
legde Engelman zowel de nadruk op het vernieuwende van Marsman als op kenmerken 
die hem met de katholieke jongeren verbond. Zo presenteerde hij Marsman als een 
exponent van de jonge moderne letterkunde: ‘Marsman was direct na zijn optreden een 
van die representatieve verschijningen, wier taak het is stilstand en inteelt met het élan 
van een groote overtuiging te bevechten. De donkere volstrektheid van zijn werk, de 
heldere, naar de zielskern borende zakelijkheid die het kenmerkt, zijn uitingen van een 
nieuwe mentaliteit’.52 Marsman was vitalistisch, stond midden in de wereld en hing aan 
het aardse paradijs, maar tevens – en dat maakte hem voor de katholieken interessant – 
stelde Engelman bij Marsman een metafysische gerichtheid vast en kon hij hem naar 
voren brengen als een dichter die zich geplaatst zag voor een dilemma dat in feite ook 
voor de katholieken gold: Marsman was een schrijver die worstelde om zijn aardse 
neigingen in overeenstemming te brengen met het metafysisch verlangen, die moeite 
deed om het ‘menschlich allzu menschliche met hoogen moed in overeenstemming te 
brengen met een bovennatuurlijk heil’.53 Marsman streefde dus naar een verzoening van 
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kunst en leven, het ideaal dat Engelman in het algemeen bij De Vrije Bladen miste, maar 
dat leefde bij de katholieke schrijvers van De Gemeenschap. Marsman had oog voor 
‘het schoone in zijn aardsche openbaringen’, maar met een ‘diep en zuiver instinct voor 
de onomzeilbare geestelijke normen’. Zijn esthetiek diende in gelijke mate ‘het leven en 
de kunst, ondogmatisch, op een groote liefde en een scherpe intuïtie’.54 
 Uiteraard ontkwam Engelman niet aan uitspraken over de ontwikkeling die 
Marsman doormaakte, diens problematische angst voor de dood en uiteindelijke keuze 
om niet tot het katholicisme toe te treden. Dat hij zelf vurig hoopte op Marsmans 
bekering en daar ook op vooruitliep, blijkt onder meer uit de wijze waarop hij zich 
uitsprak over de verzen in de bundel Paradise Regained.55 Engelman hield vooral van 
de gedichten waarin Marsman naar het geloof neigde.56 Zoals het gedicht ‘De Laatste 
Nacht’, waarin Marsman volgens Engelman ontdekte dat de wereld en het ‘vleesch’ 
ontoereikend waren voor de komst van het geluk.57 Wat Engelman echter hoopte  
– dat dit vers een keerpunt zou markeren in de levensvisie van Marsman – gebeurde  
niet, want deze koos uiteindelijk voor de ‘menschelijke mogelijkheden’ en wilde bij  
het zoeken van ‘het witte land’ niet buigen, maar zijn ‘onaanrandbaarheid’ behouden.58 
‘Paradise Regained’, het laatste vers van de gelijknamige bundel, wekte helaas de 
indruk van ‘diabolische hoovaardigheid’ en ‘baldadig paganisme’. Het ontbrak 
Marsman dus aan de vereiste deemoedigheid die nodig was voor het vinden van 
toegang tot de hemelpoort. Zijn narcisme was te sterk om zich over te geven aan een 
macht die hij niet kon doorgronden. Marsman wilde in Engelmans optiek van twee 
walletjes eten. Enerzijds wilde hij de kans op mystieke redding niet opgeven, maar 
zijn onkwetsbaarheid en narcisme stonden volledige overgave aan Gods genade in de 
weg. En dat bracht ook Marsmans dichterschap in gevaar, want voor de dichter bleef de 
meest klemmende vraag toch altijd of hij de ‘toegang’ vond tot de ‘hemelpoort’.59 
 Was Marsman door zijn onchristelijke opstandigheid voor Engelman nu minder 
belangrijk, of diende hij als een slecht voorbeeld voor de katholieken? Uiteindelijk niet. 
‘Het heeft mij meer moeite gekost dan ik zeggen kan, het voorgaande te schrijven’, zo 
besloot hij zijn kritische opmerkingen in De Gemeenschap. ‘Alleen het vertrouwen dat 
mijn critiek mijn bewondering niet zou verdringen deed mij deze bladzijden voltooien’. 
Engelman bedekte de zonden van Marsman met de mantel der liefde. In plaats van  
diens ongeloof te accentueren, probeerde hij het in zijn beschouwingen te relativeren  
en te duiden als een tijdelijke aangelegenheid. Daarom wijdde hij in ‘De School  
des Levens’ ook uit over de volgorde van de verzen in Paradise Regained. Volgens 
Engelman was het geheel ten onrechte dat de bundel eindigt met het gelijknamige 
paganistische vers ‘Paradise Regained’, dat werd gekenmerkt door een ‘panische,  
lichamelijke dronkenschap’. Het was logischer geweest om te besluiten met ‘Crucifix’, 
dat hij beschouwde als ‘het zeer zuivere, tot de diepste stilte van het leven gaande 
visioen’. ‘Paradise Regained’ vond hij voor Marsmans ‘wezenlijke diepte’ niet 
representatief.60 Het wezen van Marsman kwam dus naar voren in visionaire en niet in 
paganistische gedichten, waarmee Engelman diens onchristelijkheid zeer strategisch 
afdeed als een oppervlakkige en voorbijgaande houding. 
 Na ‘De School des Levens’ volgt in Parnassus en Empyreum een recensie  
over Marsmans bundel Witte Vrouwen (1930).61 Toen Engelman dit stuk schreef had hij 
De Gemeenschap de rug toegekeerd en distantieerde hij zich meer van de katholieke  
levenskritiek die in ‘De School des Levens’ nog wel naar voren kwam.62 Engelman  
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had intussen een ruimere visie op kunstkritiek ontwikkeld en had meer waardering 
gekregen voor de criticus die het kunstwerk wist te beoordelen zonder ‘moreele  
bemoeizucht’. Hij hekelde naast de protestantse ook de ‘roomsche dominocratie’, 
waaronder dichters die ‘bekentenissen’ doen het hard te verduren hadden.63 Toch 
probeerde hij nog steeds om de katholieken met Marsman te verzoenen. Hij schetste 
althans in Marsmans ontwikkeling een voor de katholieken acceptabele lijn. De dichter 
voerde een spannende strijd met de ‘diepste geestelijke krachten van het leven’. Hij 
koos dan wel niet voor het katholicisme maar hij bleef zoeken naar het geestelijke en 
Witte Vrouwen getuigde van zijn tragisch gevoel voor het ‘eenige gevecht dat er op 
aankomt’.64 Het paganisme van het vers ‘Paradise Regained’ in de gelijknamige bundel 
werd in 1930 door Engelman opnieuw als een uitzondering gebagatelliseerd.
 Het zal duidelijk zijn dat Jan Engelman in zijn beschouwingen over Marsman 
de kloof met deze niet-katholieke schrijver probeerde te dichten. Zoals gezegd deed hij 
diens paganistische poëzie af als oppervlakkig en niet representatief voor het wezen van 
de dichter. Hij memoreerde weliswaar Marsmans hang naar het aardse en de onwil om 
zich deemoedig over te geven aan een onzichtbare macht, maar bovenal benadrukte hij 
het zoeken naar het onaards paradijs.65 Engelman hield het vertrouwen dat Marsman 
zich niet bij zijn ongeloof zou neerleggen. Hij bleef in afwachting van Marsmans 
bekering en zolang deze de strijd niet had opgegeven was er hoop.
 Maar toen Marsman in juni 1940 verdronk, nadat de ‘Berenice’ in het Kanaal 
door de Duitsers was getorpedeerd, kon Engelman dit hoopvol perspectief niet langer 
handhaven. Hij verlangde zekerheid over het lot van Marsman en uitte zijn bezorgdheid 
over diens eindbestemming in het gedicht ‘In memoriam H. Marsman’.66 Het verlies van 
Marsman had hem diep geraakt. Hij mistte de stem van Marsman, die had geklonken 
‘als bellen in een haam’. En hij vroeg zich af waar Marsman zich bevond: 

Waar zijt gij heen? Is uw nieuw rijk van licht vervuld of duister? 
Hebt gij den Vreemdeling gezien, nam Hij de laatste kluister
Van ’t hart dat altijd heeft gesmacht, onwillig bij Zijn stempel,
maar ’t groot Verlangen niet ontging, te knielen in den tempel
als krijgsknecht, als een goed soldaat of bij de harpenaren –
hebt gij gezien? hebt gij gezien? hoe schreed Hij op de baren?
[…]  
   
4.3.2  J.J. Slauerhoff: ‘Heimwee naar de zalige streken’

 Anders dan met Marsman het geval was, heeft Jan Engelman Slauerhoff niet 
goed gekend. Engelman heeft wel initiatieven genomen om met hem in contact te 
komen, maar Slauerhoff voer als scheepsarts over de wereldzeeën en was veel afwezig. 
Bovendien koos hij vooral tegen het einde van zijn leven voor het isolement, waardoor 
ze elkaar niet meer persoonlijk hebben ontmoet. Wel was Engelman in 1936 met Anton 
van Duinkerken aanwezig bij Slauerhoffs crematie.67 
 Over Slauerhoff heeft Engelman betrekkelijk veel geschreven en een drietal 
essays zijn bovendien in Parnassus en Empyreum opgenomen. Het betreft recensies 
voor De Nieuwe Eeuw van de dichtbundels Clair-Obscur en Eldorado en de 
verhalenbundel Schuim en Asch.68 Sterker nog dan bij Marsman, die zich aangetrokken 
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voelde tot het katholieke geloof, kreeg Engelman bij Slauerhoff de gelegenheid 
om zich te profileren als een katholiek criticus met een open instelling tegenover 
andersdenkenden. En daarmee nam hij een bijzondere plaats in onder de katholieke 
critici. Toen de roman Het verboden rijk in 1932 verscheen, stonden katholieken als 
Anton van Duinkerken en Gabriël Smit hier afwijzend tegenover, zo meldt Slauerhoffs 
biograaf Wim Hazeu: ‘Uitzondering op deze katholieke klaagzang was Jan Engelman, 
als vanouds, die Het Verboden Rijk “een zeer boeiend en belangrijk boek” vond’.69

 Engelman nam niet alleen een ander standpunt in, hij nam in zijn teksten over 
Slauerhoff ook daadwerkelijk stelling tegen de katholieke critici. Zo begon hij zijn 
kritiek over Clair-Obscur met de opmerking dat de katholieke literatuur-critiek aan 
verregaande oppervlakkigheid leed.70 ‘Stel u eens het nimmer ondenkbare voor’, 
schreef hij in 1927 in De Nieuwe Eeuw, ‘dat er met Slauerhoff iets zou geschieden, 
waarover de katholieke critiek, afgezien van alle literatuur, zich kon verheugen! In 
welke bochten zou men zich moeten wringen, om na de vlotte verdoemenissen iets 
van zijn werk te redden? Want hij is het bête noir van al degenen, die voor hetgeen met 
hun meeningen niet strookt hoogstens den belachelijken dooddoener vormschoonheid 
over hebben en er geen vermoeden van hebben, dat een sterk kunstwerk bijna immer 
op een sterk leven wijst. Ontelbaar is het aantal keeren, dat men de kern van zijn 
poëzie, dat wat ook zijn leven in diepsten grond moet bewegen, oppervlakkig heeft 
voorbijgezien’.71 
 Door Slauerhoff te steunen kon Engelman zich ook onderscheiden van 
humanitaire schrijvers. Tegenover Dirk Coster bijvoorbeeld protesteerde hij tegen een 
bekroning van Anthonie Donker i.p.v. Slauerhoff.72 Engelman zag in deze beslissing  
‘behoudzucht’. Hij verdedigde de vernieuwing en voelde behoefte om te beschermen  
‘wat men het modernisme in de poëzie heeft genoemd, een vaag begrip, maar toch 
wel denk- en voelbaar’. Op grond van zijn katholieke overtuiging zag Engelman 
wel ‘hinderpalen’ in het werk van Slauerhoff die waardering in de weg stonden. Hij 
huiverde bij de ‘amoraliteit’ van Slauerhoff, maar dit belette hem niet diens ‘groote 
menschelijke literaire waarde te zien’. De waardering voor het literaire aspect legde dus 
meer gewicht in de schaal dan de afkeuring van amoraliteit. 
 Dit laatste neemt niet weg dat Engelman ook in het werk van Slauerhoff 
naarstig op zoek ging naar een metafysische inhoud. Hij interpreteerde de poëzie 
ook uitgesproken metafysisch en religieus. En hij stelde vast dat het verlangen naar 
oneindigheid, die essentieel was voor de lyriek, in Slauerhoffs werk sterker naar 
voren kwam dan menig oppervlakkige lezer vermoedde. Slauerhoff openbaarde zich 
als lyricus niet zo direct en ongecompliceerd als gebruikelijk was voor de uitingen 
van godslyriek waarmee de katholieken vertrouwd waren. Maar door zijn cynisme en 
vagebondage klonk het verlangen om het ‘licht van den eigen geest’ verenigd te zien 
met een ‘goddelijkheid, waartegen geen ontkennen baat’. Engelman illustreerde deze 
woorden met het vers ‘Vagebond’, dat eindigt met de zinnen:73

Ik leef. Ik vrees alleen, dat ’t web van wegen
Dat zich al nauwer om de wegen spant
Mij niet meer doorlaat naar het vèrgelegen
Steeds wenkend en steeds wijkend wonderland.



�2 Hoofdstuk 4 · ‘De schoonheid zoekt haar altaren willekeurig in personen’ 
Over literatuur

 Slauerhoff was in Engelmans optiek de teleurgestelde zwerver, de Hollandse 
poète maudit. Maar dat hij een outcast was die in conflict leefde met de wereld en  
met zichzelf, viel voor Engelman in het niet bij het feit dat hij zich bekommerde om  
de zin van het leven en om zijn uiteindelijke bestemming. Slauerhoff worstelde met  
de kernvragen van het leven: ‘wat zijn wij? waar zijn wij? wie werpt ons door een 
monsterlijk heelal? is de aarde een meetbare maat? komen wij aan?’74 
 Engelman voelde zich duidelijk aangetrokken tot het werk van in zijn ogen 
vertwijfelde zoekers als Slauerhoff en Marsman. Hij prefereerde het boven dat van veel 
gelovige, met name protestantse schrijvers, die hun zekerheden etaleerden en ‘Heere, 
Heere’ riepen, met ‘monden als schuren’.75 Binnen katholieke kringen was Slauerhoff 
echter tamelijk controversieel en het vergde moed om in bladen als De Nieuwe Eeuw of 
De Gemeenschap positief over zijn werk te schrijven. Door hem evenwel voor te stellen 
als een zoeker kon Engelman zijn bewondering voor Slauerhoff enigszins legitimeren, 
want zoeken interpreteerde hij als: God zoeken. Zelf dreef Slauerhoff de spot met 
dergelijke religieuze interpretaties, bijvoorbeeld van de dichtkunst van J.H. Leopold 
door D.A.M. Binnendijk: ‘je quatrijn op Leopold is mooi’ schreef hij aan Binnendijk, 
‘Maar wat moet God er nu weer bij. Ik heb niets tegen de man, dat niet, maar hij wordt 
overal in gemoeid, en zoo wordt hij een vervelende pisang’.76

 Na de dood van Slauerhoff in oktober 1936 sprak Engelman eenNa de dood van Slauerhoff in oktober 1936 sprak Engelman een 
herdenkingsrede uit bij Boekhandel Broese in Utrecht. Alsof hij elke twijfel aan 
het zieleheil van de overledene wilde wegnemen herdacht hij Slauerhoff als een 
uitgesproken religieus schrijver, wiens drijfkracht steeds het verlangen naar het 
buitenwereldse was geweest.77 En daarmee definieerde hij tevens zijn opvatting van de 
lyriek, want het ‘heimwee naar de zalige streken’ bracht Slauerhoff in gezelschap van 
alle echte lyrici.78 De dichter werd bewogen door het diepste motief voor alle lyrische 
dichtkunst: het verlangen naar ‘het tijdelooze’, want voor de lyricus was het aardse 
bestaan niet voldoende. En deze essentie van de lyriek noemde Engelman ‘het orphisch 
geheim’ en Slauerhoff was ingewijd.79

 In oktober 1936 publiceerde De Gemeenschap een fragment van de hiervoor 
genoemde rede waarin Engelman de alom bekende zwerfdrift en het non-conformisme 
van Slauerhoff verklaarde vanuit een christelijk perspectief, namelijk als voortkomend 
uit een sterke drang tot verlossing. Slauerhoff zwierf over de wereldzeeën omdat hij een 
‘zwaar opwiekend verlangen naar het buitenwereldsche’ had, zoals naar voren kwam in 
‘De Voorpost’ uit de bundel Serenade (Bijlage 4.3.2).80

 
Mijn belegerd leven lijkt soms een voorlopige 
Vestiging voor een toekomstig rijk;
Ik moet het houden, doe vaak wanhopige
Pogingen om ontijdig op te breken
Als ik lijd aan het heimwee naar de zalige streken
Die ik verdedig en zelf nooit bereik.

 Ten slotte verdedigde Engelman in zijn herdenkingsrede de vorm die Slauerhoff 
had gehanteerd. Hij noemde hem een ‘ontroerd luisteraar naar de innerlijke stem’, 
die zich niet bekommerde om de esthetiek en daarom nogal eens kritiek kreeg op 
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de slordige vorm.81 Maar ‘men vergat’, aldus Engelman, ‘dat de vrije vorm dikwijls 
adequaat was aan den inhoud van zijn werk, dat om andere steunpunten en accenten 
vroeg dan de voorgeschrevene van het klassieke metrum’.82 
 
4.4   Socialisme en katholicisme

 Onder de dichters van de oudere generatie waren het met name Henriette Roland 
Holst en Herman Gorter voor wie Engelman veel waardering had. Deze voorliefde was 
vanuit katholiek perspectief discutabel. Beiden waren niet katholiek, bovendien waren 
ze marxist en daar stonden de katholieke jongeren uitgesproken negatief tegenover.  
Dit laatste is niet verwonderlijk. Want nog in 1918 was door het episcopaat bepaald dat 
aan katholieken die actief waren in communistische of socialistische organisaties de 
sacramenten moesten worden geweigerd.83 
 Niettemin is de redactie van De Gemeenschap wel gekarakteriseerd als  
sociaal bewogen en als redactielid nam ook Engelman stelling tegen het kapitalisme.84 
Toch had de strijd hiertegen voor hem minder prioriteit dan bijvoorbeeld voor Gerard 
Knuvelder, die zich in Roeping tegen de heerschappij van het geld keerde, en ook voor 
Albert Kuyle die in De Gemeenschap geregeld uithaalde naar de katholieke werkgevers 
die zich het lot van de sociaal zwakken te weinig aantrokken. Engelman bracht het 
onderwerp slechts incidenteel ter sprake, wel wetend dat de kunst het niet van de 
arbeider moest hebben en meer gebaat was bij een vriendelijk en niets eisend mecenaat.85

 Voor een beter begrip van de dualistische houding van Engelman en andere 
katholieken tegenover het socialisme moeten we onderscheid maken tussen het 
marxistisch socialisme en wat Pompe in een artikel in De Gemeenschap aanduidde 
als ‘het ware sociale ideaal’. In de visie van Pompe had het marxistisch socialisme 
een anti-nationale strekking. Marxisten gingen op in de internationale beweging, 
ontwikkelden een internationaal mensbeeld en verwaarloosden in zijn optiek de 
zorg voor het nationale of het volkseigene. Dit socialisme dreef de klassenstrijd 
op de spits en verstoorde daardoor de eenheid binnen de naties. Bij Pompe en de 
katholieken stond het marxistisch socialisme vanwege haar klassenstrijd en anti-
nationalistische tendensen in een kwade reuk. Daarentegen propageerden ze wel het 
socialisme met behoud van het nationale, of andersom gesteld: het nationalisme met 
sociale gezindheid. Men ging namelijk van de gedachte uit dat het nationaal-eigene 
en de eigen nationale cultuur verzorgd en bevorderd moesten worden, en wel in alle 
bevolkingslagen. Bovendien moest in een vaderland voor een menswaardig bestaan van 
alle volksgenoten worden gezorgd. En daarom diende, aldus Pompe, de tegenstelling 
tussen nationalisme en socialisme te worden opgeruimd.86

 Hoewel er in het algemeen in Engelmans eigen werk weinig sociale bewogenheid 
doorklonk, was dat soms wel het geval.87 Bijvoorbeeld in het vers ‘In de fabriekswijk’ 
uit de bundel Bij de Bron, waarin hij zich verplaatste in het grauwe uitzichtloze bestaan 
van de fabrieksarbeider:

Daar woon ik, tusschen de fabrieken, 
mijn keel is heesch en droog. 
Gij zijt de God niet der technieken: 
de schoorsteen wijst omhoog!
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Voor mij geen blauwe hemelstreken, 
de lucht werd gif en roet, 
en aan het dompe eind der weken 
is slechts het slapen goed. 88 
 
 In 1933 werd Engelman zelfs uitgenodigd om mee te werken aan een bundel 
met revolutionaire poëzie, waarvoor Henriette Roland Holst een inleiding zou  
schrijven. In een brief met veelzeggende correcties waaruit blijkt dat hij toch een 
vreemde eend in de bijt was – de aanhef ‘Waarde makker’ was doorgestreept en  
vervangen door ‘Geachte Heer’, terwijl ‘met kam. Groeten’ was veranderd in  
‘beleefde groeten’ – werd gevraagd om het gedicht ‘Beati Misericorde’, dat de  
liefdevolle zorg van een priester voor een prostituee weergeeft.89 Het vers werd 
geplaatst in de bundel Het Eeuwige Vuur, met werk van vijfenveertig dichters  
onder wie de vijf niet-socialistische dichters Jan Engelman, To Hölscher, Albert Kuyle, 
A.J.D. van Oosten en M. Mok.90 
	 	
4.4.1    ‘Zelfs waar zij zwakke regels schreef’: De poëzie van Henriette Roland Holst

 Het is mogelijk dat Jan Engelman en Henriette Roland Holst elkaar op de 
culturele avonden in het huis van Jhr.Rademacher Schorer in Utrecht hebben  
ontmoet, maar een persoonlijke band hebben ze niet gehad. Henriette Roland Holst  
was niet alleen veel ouder, want geboren in 1869, ze bewoog zich ook in andere 
kringen. En hoewel Engelman een goede verstandhouding had met haar neef, de  
dichter Adriaan (Jany) Roland Holst, was de relatie met Henriette Roland Holst  
soms op het vijandige af. Dit had vooral te maken met Engelmans negatieve kritieken 
over de Domramen, die door haar echtgenoot Richard Roland Holst waren gemaakt. 
Naar aanleiding van deze recensies heeft ze Engelman in een brief zelfs van 
‘onbehoorlijk’ schrijven en ‘verscholen vijandigheid’ beticht.91 Omgekeerd blijkt uit 
correspondentie van Richard Roland Holst met de historicus Johan Huizinga dat de 
familie Roland Holst het dichterschap van Engelman niet al te serieus nam. Roland 
Holst schreef dat van katholieke zijde vooral de “dichter” Engelman zeer kritisch over 
zijn ramen was geweest, waarbij de aanhalingstekens rondom het woord dichter voor 
zichzelf spreken.92

 In dezelfde periode waarin Engelman de eerste negatieve kritieken over de 
glaskunst van Richard Roland Holst schreef, publiceerde hij ook over het werk van 
Henriette Roland Holst, dit naar aanleiding van de verschijning van haar dichtbundel 
Verworvenheden (1927). In zijn artikel, dat hij later in Parnassus en Empyreum opnam, 
ging Engelman zeer gewiekst met haar socialistische principes om. Hij accentueerde 
de aspecten die voor de katholieken van belang waren, zoals haar gemeenschapszin en 
religieuze inslag, maar liet uiteindelijk van het socialisme niet veel over (Bijlage 4.4.1).
 Engelman begon zijn beschouwing over Henriette Roland Holst met het tonen 
van begrip voor haar keus voor het socialisme. Hij zag het als een reactie op de 
vertegenwoordigers van Tachtig, die met hun ver doorgedreven individualisme mensen 
met een groot hart, zoals Roland Holst, in de richting van het socialisme hadden 
gedreven.93 Omdat ze geen esoterische esthetiek wilde dienen, streefde ze volgens 
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Engelman evenals de katholieke jongeren naar een meer op gemeenschap gerichte 
samenleving.94 
 Toch wilde Engelman haar socialisme, in het bijzonder het opkomen voor de 
rechten van het proletariaat, niet propageren. Hij kwam er in het artikel over Henriette 
Roland Holst niet rond voor uit, maar in ‘De School des Levens’ (de beschouwing  
over Marsman) zag hij de arbeidersklasse als een bedreiging voor de christelijke 
cultuur. De ‘proleet’ was anarchistisch, had geen ‘eeredienst’, geen ‘droom’ of  
‘schoonheid’ te verliezen en vormde daarom een bedreiging voor ‘het erfgoed van 
heiligen en kruisvaarders’.95

 Voor Engelman had gemeenschapszin niets te maken met gelijke rechten 
of een eerlijke verdeling van materiële goederen. Het had primair betrekking op 
gemeenschappelijke religieuze idealen. En daarom zocht hij ook in het werk van 
Henriette Roland Holst de religieuze inhoud. Het socialisme onsteeg in haar geval 
het puur materiële en werd veredeld door een religieuze dimensie. Engelman zag 
de betekenis van Roland Holst vooral in het feit dat haar verlangen naar een betere 
wereld voor de mensen kon evolueren tot een confrontatie met God, waardoor er een 
hoger doel werd gediend: ‘de onbaatzuchtige liefde die haar dreef tot het schepsel, 
wordt gereinigd en verhevigd in de liefde tot den Schepper’.96 Door de bewoordingen 
waarin Engelman haar typeerde legde hij de nadruk uiteindelijk meer op religie dan op 
socialisme. Dat Roland Holst geluk voor de medemens wilde verwerven formuleerde 
hij bijvoorbeeld als een poging om ‘geluk van den hemel af te zingen voor den 
medemensch’. Ook relativeerde hij haar maatschappelijke idealen door te stellen dat op 
aarde slechts een ‘voorbereiding’ van geluk mogelijk is.97 
 Engelman accentueerde niet alleen het religieuze, hij sleutelde ook aan het 
imago van Henriette Roland Holst door het socialisme af te zwakken. Roland Holst  
was in zijn optiek geen echte socialiste omdat ze niet uit de arbeidersklasse stamde.  
Ze kwam uit een geslacht met andere idealen en droeg de erfenis van de oude Europese 
cultuur, ‘waarin de geest ging vóór de stof’.98 Ze koos dan wel voor het proletariaat, 
maar ze behoorde daar zelf niet toe en daarom wilde Engelman haar poëzie niet 
socialistisch noemen. Socialistisch was volgens Engelman alleen de ‘poëzie van de 
barricaden, zonder bezinning, maar met heet, heftig, rood leven’, en getuigend van een 
‘fel-inslaande revolutionaire gezindheid’. Dat ze één van haar werken had opgedragen 
aan de makkers waarmee ze streed, vond hij ook niet terecht. Want zoals de meeste 
socialistisch georiënteerde kunstenaars streed ze naar de mening van Engelman niet 
echt mee en haar dichtkunst was en bleef burgerlijke poëzie, ‘niet de rauwe kreet van 
den paria die niets heeft te verliezen of achter te laten’. Socialistisch dichten was dus 
voorbehouden aan het proletariaat, waaraan Engelman – kennelijk beducht voor de 
aanwas van dichtende arbeiders – toevoegde: ‘al mag dan ’n eenling tolk zijn’.99 
 Door haar socialisme waar mogelijk te ontkennen en verder religieus in te vullen 
plaatste Engelman Henriette Roland Holst buiten de marxistische context en schreef 
hij haar naar zijn eigen levensbeschouwing toe. Deze strategie paste hij meestal toe 
wanneer het ging om niet-katholieke dichters die hij van belang achtte voor de culturele 
opvoeding van zijn geloofsgenoten. Hij accentueerde in hun werk wat aansloot bij het 
katholicisme, kleurde de feiten enigszins maar zorgde ervoor dat hij de werkelijkheid 
niet uit het oog verloor. Zo was er in het geval van Henriette Roland Holst inderdaad 
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sprake van een religieuze invulling van het socialisme. In haar bundel Verworvenheden 
gaf ze blijk van haar breuk met het marxisme en van de overgang naar een socialisme met 
religieuze inslag. Het dogmatisch marxisme maakte plaats voor een religieus gevoel.100 
 Religie had voor Roland Holst echter weinig gemeen met de godsdienst zoals 
die in kerken werd beleden en betekende geen geloof in een persoonlijke God. Eerder 
was haar religieus gevoel een vorm van ‘pantheïsme’ of een universeel ‘ethisch 
beginsel’.101 Jan Engelman daarentegen twijfelde niet aan de identiteit van ‘den witten 
Vreemdeling’ die Henriette Roland Holst volgens hem had ontmoet. Hij schreef zoals 
gezegd over de confrontatie van Roland Holst met God, en over haar liefde voor ‘het 
schepsel’ die werd ‘verhevigd in de liefde tot den Schepper’.102 En hoewel Roland 
Holst probeerde om zowel radicaal socialiste te blijven als actief te zijn in de religieus-
socialistische beweging, kwam Engelman tot de slotsom dat de dichteres eigenlijk niet 
socialistisch was, maar religieus.103

 Engelman gaf er de voorkeur aan om de aristocratische afkomst van Henriette 
Roland Holst te benadrukken, waardoor hij kon verklaren dat ze evenals haar 
dichtkunst niet echt socialistisch was. Daarmee gaf hij echter een vertekend beeld, want 
Roland Holst bewoog zich niet uitsluitend binnen de geborgenheid van het gegoede 
milieu waaruit ze voortkwam. Henriette stond op een welhaast tragische manier tussen 
de standen in. Ze probeerde zich los te maken van de klasse waarin ze was geboren, 
zonder dat ze echt aansluiting vond bij de mensen voor wie ze streed.104 Henriette 
Roland Holst gaf wel degelijk blijk van een fel revolutionaire gezindheid. Ze ging met 
andere betogers de straat op, waar ze naar eigen zeggen ‘“flink gezongen en gefloten” 
had voor de gebouwen van de burgerlijke pers’.105 Er zijn verschillende situaties bekend 
waarin Roland Holst met de arbeiders de straat opging om te demonstreren. Zo ook 
op de avond van 7 november 1918 toen ze op een bijeenkomst van de Revolutionair 
Socialistische Vrouwenbond in Amsterdam opriep tot een staking en vervolgens met 
het door haar opgezweepte publiek de straat opging. Bij de tocht door Amsterdam, 
waarbij de politie hardhandig optrad en drie arbeiders ernstig gewond raakten, liep 
Henriette voorop en kreeg er van langs met de gummiknuppel.106 Het was dus niet, 
zoals Engelman suggereerde, dat ze het socialisme alleen van achter haar schrijftafel in 
praktijk bracht.
 Jan Engelman vond Henriette Roland Holst van belang omdat ze met haar werk 
een ‘geestelijke zekerheid’ meedeelde. Hij stapte daarom over haar voluntarisme en 
esthetische onvolkomenheden heen: ‘De dichterlijkheid van Henriette Roland Holst is 
voor mij een dier zeldzame gevallen waarin het niet voor de hand ligt en zelfs weinig 
zin heeft, te letten op den vorm, den vorm in de engere beteekenis van versificatie.  
Wie regel na regel bekijkt ontmoet soms een strompelende wijze van zeggen, een onwil 
tot plaatselijke gaafheid’. Het ging bij Roland Holst niet om sierlijkheid, maar om het 
uiten van de ‘diepe, inwendig-hartstochtelijke stem’, om ‘de geestelijke schoonheid 
die boven de zinnelijke bekoring ging’. Haar verzen waren de neerslag van een ‘in 
wezen eenvoudig gevoel. Zij dicht zooals zij bidden zou’.107 Ook in de loop der jaren 
bleef Engelman haar werk bewonderen en verkoos hij het boven de meeste katholieke 
poëzie. Zo schreef hij in 1939 in De Gemeenschap dat hij ‘gegrepen’ werd door de 
stem van Henriette Roland Holst, ‘zelfs waar zij zwakke regels schreef’, en niet door 
de ‘opgeruimde folklore van de tallooze roomsche poëten’, die boek en blad ‘onveilig’ 
maakten.108 
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4.5   Gorters achtergrond: Tachtig en Willem Kloos

 Zoals gezegd onderscheidde Engelman ook in het Noorden belangrijke lyrische 
dichters, al waren daar geen katholieken onder. Grote lyrische kwaliteiten kende hij 
bijvoorbeeld toe aan de Tachtiger en socialist Herman Gorter, wiens Mei de jonge 
Jan Engelman al vergezelde toen deze spijbelend van school langs de Kromme Rijn 
zwierf.109 
 Het feit dat Engelman de kwaliteit in Holland bij de paganistische schrijvers 
vond nam niet weg dat hij zich moeizaam verhield tot hun achterban. Zo stond hij 
ambivalent tegenover de literatuuropvatting van de Tachtigers. Met name Willem 
Kloos was als dichter geen instrument van God omdat hij een te hoge dunk had van 
zichzelf. In Engelmans visie mocht de kunstenaar zich niet als goddelijk manifesteren 
en Kloos was ‘de man die zo maar durfde zeggen dat hij een God was in ’t diepst van 
zijn gedachten’.110 ‘Als we God zeggen bedoelen we God’, schreef Engelman niet mis 
te verstaan in De Gemeenschap. 111 Hij stond ver verwijderd van Kloos’ opvatting van 
het gedicht als de ‘allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’.112 
Voor Kloos was het gedicht een weergave van wat er in de dichter omging, waarbij 
de herkomst van het gevoel onbelangrijk was.113, 114 Voor Engelman daarentegen was 
de herkomst wel degelijk van belang, omdat hij het gedicht als een uiting zag van het 
goddelijke dat in de dichtersziel besloten lag. In tegenstelling tot Kloos beschouwde 
hij de persoonlijke uiting als een betrekkelijke verdienste omdat er hogere belangen 
waren.115 
 Toch was Engelmans mening over Kloos en de Tachtigers niet onverdeeld  
negatief. Ten aanzien van de verhouding tussen vorm en inhoud van kunst sloot hij  
bij hun standpunt aan, want ook hij wilde deze niet scheiden. ‘Onder het vele  
verkeerde waarmee de tachtigers ons, verwarrend, hebben belast’, schreef Engelman 
in De Gemeenschap, ‘was toch ook dit goede: in het kunstwerk zijn inhoud en vorm,  
innerlijk en uiterlijk, stem en uitspraak – zoo ge wilt – één en ondeelbaar’.116 En met 
deze opmerking distantieerde hij zich van de onder katholieken gangbare opvatting, dat 
de religieuze boodschap van groter belang was dan de vorm waarin deze werd verpakt.

4.5.1  Herman Gorter: De dichter van Mei 

 Stond Engelman tegenover Kloos nogal kritisch, voor Herman Gorter had hij 
diep respect. Toen Gorter in 1927 stierf schreef hij in De Nieuwe Eeuw de volgende 
woorden:117 ‘Op een vreemd bed in een hotelkamer stierf Herman Gorter. Waarom klopt 
het in onze keel? Hij was zegt men, van een generatie die ons alleen haar legende naliet 
en veel doode namen’ (Bijlage 4.5.1).118 Voor Engelman was Gorter geen afgeschreven 
dichter. Hij zag hem als een voorbeeld voor ‘vriend en tegenstander van de richting die 
zijn leven nam’ en dus ook voor de katholieken.119 
 Toch kleefden er aan de persoon van Gorter bezwaren, waaraan Engelman 
binnen katholieke kring niet voorbij kon gaan. Zo was Gorter niet direct als christelijk 
aan te merken en dat gold ook voor zijn poëzie. Verder behoorde hij tot de Beweging 
van Tachtig, die door de katholieken doorgaans werd vereenzelvigd met individualisme, 
woordkunst en l’art pour l’art. Bovendien was hij als radicaal socialist lid geweest van 
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de SDAP en de Kommunistische Arbeiderspartij, richtingen waarvan de katholieken 
weinig moesten hebben. Desalniettemin schreef Engelman dat aan deze Tachtiger niets 
viel ‘te sauveren’.120 
 Om zijn waardering tegenover de katholieken te legitimeren maakte Jan Engelman 
Gorter los van zijn achterban en zette hem neer als een christen. Hij waarschuwde het 
katholieke lezerspubliek om niet al te zeer van het ‘diesseitige heidendom’ in dit werk te 
spreken. Tenslotte ging het bij poëzie niet zo zeer om ‘wat zij meedeelt’. Voor Engelman 
ging het vooral om de toon.121

 Zoals gezegd presenteerde Engelman Gorter niet als exponent van een stroming 
(Tachtiger of socialist), maar als individuele grootheid, want ‘de schoonheid […] kiest 
haar altaren willekeurig in personen’. Zo isoleerde hij Gorter van Tachtig, waarvan er 
velen in dienst van het uiterlijke ‘verstarden’. Gorter was namelijk niet oppervlakkig 
en zijn poëzie was ‘vol van ziel’, hetgeen door Engelman uitgesproken religieus werd 
uitgelegd als een omzetten van de ‘stof’ tot de ‘diamant-witte wijdheid, die God voor 
elken mensch bereid heeft’. In feite werd de onchristelijkheid van Gorter door Engelman 
geëlimineerd, doordat hij zijn werk interpreteerde als de dichterlijke bevestiging van 
het Tertulliaans geloof, dat iedere mensenziel van nature christelijk is, dus ook die  
van Gorter.122 
 Nadat hij Gorter had losgemaakt van Tachtig annexeerde hij hem voor de 
katholieken en presenteerde hem als een moderne mysticus. Hij liet de dichter namelijk 
aansluiten bij de katholieke kunst en cultuur uit de middeleeuwen en zag in diens 
werk ‘de schuldelooze schoonheid waarin de Van Eycks engelen en lammeren zagen 
dansen’. Gorters leven was volgens Engelman van een eenheid en volstrektheid die te 
vergelijken was met ‘de volstrektheid der mystici’. Het ging bij Gorter niet, zoals bij 
Kloos, om de individuele zieleroerselen. Zijn werk was lyrisch omdat het de reflectie 
was van een ziel die op de onverklaarbare verschijnselen, de ‘diepe mysteries’ van het 
leven reageert. Engelman noemde dit ‘witte veneratie en een voorstaat van mystiek’.123 
 Jan Engelman was niet zomaar een bewonderaar van Gorter. Zelf schreef hij  
dat hij ‘stormachtig’ van Gorter hield, omdat deze hem een gevoel van bevrijding,  
‘van zondeloosheid, van oneindige goedheid en barmhartigheid’ schonk. En dat alles 
kwam door Gorters toon, die zich net als de taal van Van de Woestijne en Van Ostaijen 
onderscheidde door gewoonheid. Het waren woorden die ‘allersimpelst’ klonken, 
gevoelens die ‘allergewoonst en aan iedereen gemeen’ waren, maar die door Gorter zo 
feilloos onthuld werden, dat het onmogelijk leek om dit in taal te vatten.124 En Engelman 
illustreerde dit met het het vers

Gij staat zoo heel, heel stil
met uwe handen, ik wil
u zeggen een zoo lief wat,
maar ’k weet niet wat.

 Tegenover het socialisme van Gorter stond Engelman nogal dualistisch. Hij was 
van mening dat de dichter aan zijn maatschappelijk ideaal zowel zijn mooiste poëzie 
te danken had alsook de achteruitgang in het latere werk. Het socialisme had inhoud 
gegeven aan het bestaan van Gorter, die ‘op de poëzie alleen niet kon leven’. En zolang 
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het Gorters gevoelens niet minder intens maakte kon het socialisme geen kwaad, werd 
zijn dichtkunst er niet door benadeeld, schonk het in tegendeel zelfs kansen voor een 
‘rijker bloei’, en was het een inspiratiebron.125 
 Maar toen Engelman naar een verklaring zocht voor de ‘dorheid en stroefheid’ 
van het latere werk, suggereerde hij dat ook deze ontwikkeling voortkwam uit het 
socialisme. ‘Wat is het dan dat Gorter beroofd heeft van zijn, nimmer wijfellooze, maar 
vroeger zoo rijk begenadigde stem? Misschien zijn het de moeilijke zorgen geweest, 
die zijn aandacht voor maatschappelijke kwesties hebben begeleid, welke onmerkbaar 
het geheimzinnig fluïdum van zijn slapen hebben weggenomen’. Verzen, deel I en 
II en In Memoriam (Bij den Dood eener Communiste) uit Gorters nagelaten poëzie 
stelden teleur, omdat de toon dor en stroef was geworden.126 Het vroege werk had nog 
de lyrische kwaliteiten gehad die Engelman religieus kon interpreteren. Daarom bleef 
Gorter voor Jan Engelman altijd de dichter van Mei.
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