
 

 

 University of Groningen

Men voelt het of men voelt het niet
Timmer-van Eunen, Annemarie

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Timmer-van Eunen, A. (2007). Men voelt het of men voelt het niet: de kunstkritiek van Jan Engelman. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/ce8f681c-ccca-4f68-ad80-b645de4a9333


223

 Jan Engelman was in het Nederlandse culturele leven van de twintigste eeuw 
een markant figuur. Hij was katholiek maar beperkte zich in werk en vriendschappen 
niet tot het katholieke milieu en op het terrein van de kunst was hij van alle markten 
thuis. Zelf hechtte hij het meeste belang aan zijn dichterschap, maar behalve als dichter 
kennen we hem ook als criticus en journalist, als voorzitter van het Utrechtse  
genootschap Kunstliefde, als hoogleraar kunstgeschiedenis en als tentoonstellingsmaker 
en lid van een groot aantal adviescommissies. Engelman was ambitieus en hield zeker 
ook van macht. Hij verkeerde dikwijls in de positie om te oordelen en met betrekking 
tot de kunst deed hij dat buitengewoon idealistisch, op basis van zijn katholieke geloof. 
 Voor Engelman was de kwaliteitsverbetering van de katholieke kunst een 
belangrijk doel. Hij vond de katholieke kunstenaars en schrijvers doorgaans onder de 
maat en hij probeerde hen op te voeden met kunst van buiten het katholieke circuit. 
Maar hoewel hij zelf open stond voor de neutrale kunst bleek dit voor veel katholieken 
een brug te ver. Zijn pleidooi voor esthetiek en zijn verlangen naar samenwerking met 
andersdenkenden werden hem door zijn geloofsgenoten niet in dank afgenomen. Het 
feit dat hij veel katholieke kunst afkeurde en de neutrale kunst vaak tot norm verhief, 
maakte hem tot een paria in katholieke kring. En omdat hij als katholiek ook binnen het 
neutrale kunstcircuit niet helemaal werd vertrouwd, kreeg hij een aparte positie tussen 
de zuilen.
 Engelmans bijzondere positie ten tijde van het interbellum werd vooral zichbaar 
binnen de context van de literaire tijdschriften, waar hij zich manifesteerde als een  
intermediair tussen partijen. Eind 1924 had hij zich samen met andere katholieke  
jongeren losgemaakt van het katholieke tijdschrift Roeping om vervolgens in Utrecht  
De Gemeenschap op te richten. Nog geen jaar later wilde Engelman de krachten  
echter al weer bundelen en streefde hij naar een zo groot mogelijke concentratie van  
katholieken die binnen tijdschriftverband met andersdenkenden wilden samenwerken. 
Hij ontplooide verschillende inititatieven voor tijdschriften, zoals in 1926 met Gerard  
Bruning, Marsman en Slauerhoff, in 1933 met de schrijvers van De Vrije Bladen,  
Forum en Het Venster en in 1937 maakte hij met A. Roland Holst en Nijhoff plannen  
voor De Harp. Engelman probeerde steevast de tegenstellingen tussen de verschillende  
bloedgroepen te overbruggen en ambieerde ook het leiderschap. Toch heeft hij zijn ideaal, 
het leiden van een zogenaamd ‘christen-pagaan’ tijdschrift, niet kunnen verwezenlijken.  
Onder de katholieken was hij vrijwel de enige met die ambitie. Onder de neutrale 
schrijvers bevonden zich wel bevriende auteurs, zoals Marsman of Van Vriesland, die 
met Engelman wilden samenwerken, maar prominente figuren als Ter Braak en Du  
Perron namen afstand van het katholieke milieu en ook van Engelman. Ze zagen zijn 
katholiciteit als een obstakel en accepteerden bovendien zijn leiderschap niet. Het 
waren uitgerekend zijn pogingen om partijen tot elkaar te brengen waardoor Engelman 
zelf in een isolement kwam. Voor de katholieken was hij een afvallige die met de  
heidenen heulde en voor de leiders van Forum bleef hij een katholiek die solliciteerde 
naar een pauselijk stoeltje.
 Een open opstelling zoals die van Jan Engelman was in katholieke kringen 
trouwens geen noviteit. Tussen 1900 en 1925 waren er al vooruitstrevende katholieken 
geweest die van de kunst van andersdenkenden wilden leren. Niet alleen de blik richten 
op katholieke voorbeelden maar ook op de godsdienstloze Tachtigers was rond 1900 
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een principe dat in de kring rond Van Onzen Tijd werd gehuldigd door schrijvers als 
M.A.P.C. Poelhekke, A.M.J.I. Binnewiertz, C.R. de Klerk en Maria Viola. Vanwege 
hun onbekrompen houding zijn de schrijvers van V.O.T.. eerder een voorbeeld voor 
Engelman geweest dan Pieter van der Meer de Walcheren, die in publicaties doorgaans 
wordt opgevoerd als de grote inspirator van de jongeren van De Gemeenschap. Van de 
Meer de Walcheren stond net als Engelman kritisch tegenover de katholieke kunst. Hij 
waagde het echter niet om de invloed van neutrale kunst toe te laten en keurde zelfs de 
omgang met andersdenkenden af. Engelman stond dus aanmerkelijk positiever  
tegenover de samenwerking met godsdienstloze kunstenaars. Wel had hij met Van de 
Meer de Walcheren een diep gewortelde afkeer van het protestantisme gemeen. 
 Het is mogelijk dat Engelman zich aan de ideeën van Maria Viola of  
C.R. de Klerk heeft gespiegeld, maar zelf beschouwde hij vooral de Franse filosoof 
Jaques Maritain als zijn grote voorbeeld. De stelregel van Maritain dat God geen  
specifiek katholieke kunst vraagt was voor Engelman een bevrijdend motto. Ook  
Maritains pleidooi voor vakmanschap, oorspronkelijkheid en vernieuwing in de kunst 
was een belangrijke ondersteuning van Engelmans eigen visie op kunst.
	 Dat Jan Engelman zijn levensbeschouwing kon verenigen met zijn waardering 
voor paganistische kunstenaars vloeide voort uit zijn stelregel dat esthetische kunst 
per definitie dienstbaar is aan het katholieke geloof. De religieuze inhoud werd 
volgens Engelman niet meegedeeld door een apostolische boodschap maar door 
de beleving van schoonheid. Het kunstwerk dat de zinnen streelt representeerde de 
toekomstige paradijselijke staat en versterkte dus het geloof, ongeacht de intentie of 
levensbeschouwing van de maker. 
 Schoonheid kon men volgens Engelman alleen intuïtief aanvoelen. Slechts 
wanneer hij werd ontroerd door een tekst, een muziekstuk of een schilderij was er 
sprake van schoonheid. Helemaal onnavolgbaar was dit proces niet, want Engelman 
relateerde de ervaring van schoonheid aan bepaalde vormaspecten die hij in alle 
disciplines wilde herkennen als equivalent van het onzichtbare of bovenwerkelijke.  
Zo hechtte hij aan de ruimtelijkheid of plasticiteit in de schilderkunst dezelfde waarde 
als aan de ornamentiek in architectuur, de zelfstandige melodie in muziek, klank en 
ritme in poëzie. Men kan Engelman dus een formalist noemen, wanneer men daarbij 
bedenkt dat hij de genoemde formele middelen als instrumenten beschouwde om 
het goddelijke zichtbaar te maken. Engelmans kunstopvatting was dus zonder meer 
dienstbaar aan de uiteindelijke bestemming van de mens.
 Zoals zijn kunstopvatting een zaak was van levensbeschouwelijk idealisme, 
zo diende voor Engelman ook de kunstkritiek een heilig doel. Het schrijven van 
kunstkritiek was geen vrijblijvende bezigheid. Er moest een ideaal aan ten grondslag 
liggen, en de criticus diende de kunst daaraan ondergeschikt te maken. Kunstkritiek 
diende niet zozeer om de ideeën van de kunstenaar te vertalen, dan wel om de eigen 
idealen van de criticus naar voren te brengen. Het ging in Engelmans kritieken 
dan ook minder om de kunst waarover hij schreef dan om het formuleren van 
zijn eigen metafysische visie op schoonheid. Het ideaal legitimeerde bovendien 
allerlei strategische kunstgrepen, zoals het eenzijdig belichten van een oeuvre door 
religieuze kenmerken op te blazen, of het metafysisch en katholiek interpreteren van 
stijlkenmerken. Engelman speurde in kunst en kunstenaarschap naar katholiek te duiden 
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elementen, blies deze op en bagatelliseerde de kenmerken die hiermee in strijd waren. 
Strategisch schrijven, manipulatie van de kunst en de kunstenaar waren methodes die 
hij in zijn kritieken regelmatig toepaste en die hij ook legitiem vond. 
 Niet voor alle disciplines was de noodzaak tot strategisch schrijven even 
groot, maar voor de letterkunde was dat wel het geval. Engelman vond de katholieke 
literatoren doorgaans te boodschapperig en hun taal te onbeholpen om een 
schoonheidsbeleving te geven. Niet-katholieke schrijvers als Slauerhoff, Marsman of 
Henriette Roland Holst waren daar beter toe in staat, maar werden door Engelman wel 
naar het katholieke geloof toe geschreven. 
 Binnen de architectuur diende zich hetzelfde probleem aan. Katholieke 
architecten waren naar de mening van Jan Engelman niet eigentijds. Hij ageerde 
bijvoorbeeld tegen de neogotische en neoromaanse bouwwerken van Cuypers en 
Kropholler die in het Katholiek Bouwblad werden gepropageerd. Daarentegen toonde 
hij wel waardering voor de bouwkunst en interieurs van Sybold van Ravesteyn, 
hoewel deze niet katholiek was. De producten van Van Ravesteyn droegen de moderne 
signatuur van het constructivisme, maar waren ook elegant en versierd, zodat Engelman 
ze katholiek kon interpreteren door ze in de traditie te plaatsen van oude katholiek 
geïnspireerde bouwstijlen als de gotiek en de barok. 
 Op het terrein van de beeldende kunst vond Engelman zowel binnen als buiten 
het katholieke milieu wel kunst van zijn gading. Hij hield van de vereenvoudigde 
realistische stijl waarin de zuidelijke katholieke schilders werkten. Hij trad op als 
hun promotor, schreef positieve recensies in de landelijke pers en organiseerde hun 
tentoonstellingen. Maar de schilders uit Limburg en Brabant, zoals Wiegersma, Eyck en 
Jonas, waren boven de Moerdijk niet echt gezien. Engelman profileerde zich met hen 
dan ook niet als een prominent en vooruitstrevend criticus. Omgekeerd hadden deze 
katholieke kunstenaars weer weinig begrip voor Engelmans voorliefde voor magisch 
realisten zoals Pyke Koch. Eigenlijk gaf de verzuiling in het kunstleven voor Engelman 
alleen op het terrein van de muziek weinig problemen. Met zijn bewondering voor de 
katholieke musici Alphons Diepenbrock, Matthijs Vermeulen en Hendrik Andriessen 
kon hij namelijk ook in neutrale kringen goed voor de dag komen. 
 Met zijn levensbeschouwelijke visie op kunst was Jan Engelman een typische 
exponent van de kunstkritiek van het interbellum. ‘Binnen de verzuilde cultuur van 
het interbellum verdedigden critici hun eigen normen, gaven uitgesproken oordelen en 
polemiseerden via de krant met collega-critici’, aldus typeert Nel van Dijk in 2003 de 
criticus uit de periode tussen de beide wereldoorlogen en Engelman paste in dat beeld.1 
Hij hield van de pennenstrijd, hij verdedigde de subjectiviteit in de kunstkritiek en 
hechtte geen waarde aan een objectieve mening.
 Eén van Engelmans opponenten inzake kunstkritiek was de Utrechtse hoogleraar 
kunstgeschiedenis Vogelsang, nadat deze was begonnen met het schrijven van 
dagbladartikelen. Het feit dat een hoogleraar kunstgeschiedenis zich met kunstkritiek 
bezighield vond Engelman op zich al een bedenkelijke zaak, want tot subjectief 
oordelen voelde hij zichzelf beter in staat dan een wetenschapper die de ballast van zijn 
kennis met zich meedroeg. Vogelsang was in Engelmans optiek geen criticus, omdat 
hij geen voorkeur had voor een bepaalde kunststijl en niet ‘spontaan en eenzijdig’ kon 
kiezen.2 
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 Neutraliteit stond voor Jan Engelman gelijk aan ‘indolentie’ en 
‘geheelonthouding’, en daarmee was de kunst niet gediend.3 Zo was hij van mening 
dat een recensent zijn affiniteit of aversie jegens een kunstwerk niet mocht verhullen, 
en zijn eigen kritieken waren dan ook puntig en scherp geformuleerd.4 Dit laatste 
onderscheidde hem van een criticus als A.M. Hammacher. Anders dan Engelman, 
die zijn waardering en afkeuring fel en persoonlijk betrokken naar voren bracht, ging 
Hammacher de confrontatie doorgaans uit de weg.5 Dit verschil tussen beide critici 
was in 1936 ook R.N. Roland Holst opgevallen en hij prefereerde de mentaliteit van 
Hammacher boven die van Engelman. Zijn typering van de laatste als ‘een partijman’ 
die kunst en kunstenaar ondergeschikt maakt aan zijn eigen belang was scherp, maar 
niet onjuist.6 Hammacher, die hij nooit aanmatigend of kwetsend vond, werd door 
Roland Holst gewaardeerd om zijn milde inzicht in het werk. Zelf had Engelman 
minder bewondering voor de weinig polemische opstelling van Hammacher. Eigenlijk 
vond hij Hammacher een meeloper die zich te weinig profileerde, die in zijn keuzes 
in de jaren twintig Bremmer volgde en na de Tweede Wereldoolog progressieve 
museumdirecteuren als Sandberg en De Wilde achterna liep. In de lijn van Jan 
Engelman schreef veel later ook Cees Straus over Hammacher. Met een ondertoon van 
kritiek typeerde hij Hammacher als iemand die niet met ‘hoogstpersoonlijke oordelen’ 
op de kunst had gereageerd en die als criticus ‘een volger’ was geweest.7

Zoals gezegd bracht Engelman zijn eigen idealen in zijn kritieken naar voren. 
Hij hanteerde een vast pakket met eisen waaraan het werk moest voldoen en hij dacht  
in scherpe tegenstellingen. Metafysische kunst was zinnenstrelend, versierend,  
melodieus, warm van kleur, elegant van lijn en vaak te relateren aan het katholieke 
zuiden. Daar tegenover stond de kunst die niet metafysisch was in de zin van een 
referentie aan de toekomstige hemelse staat. Deze kunst was beredeneerd, dogmatisch, 
programmatisch, calvinistisch en hoorde bij het stijve noorden. Rationeel was in de 
optiek van Jan Engelman de muziek van Willem Pijper en deze stond tegenover de 
hemelse geluiden van Alphons Diepenbrock. Engelman zette de warmgloeiende en 
vrije glasschilderkunst van de Limburger Joep Nicolas af tegen de ingehouden vlakke 
en beredeneerde figuren op de ramen van R.N. Roland Holst. Hij prefereerde de elegant 
versierde ontwerpen van Van Ravensteijn boven de zuivere geometrie van De Stijl.  
Het was de zuivere lyriek, de speelse kindertaal van Van Ostaijen die een religieus 
gevoel bij hem opriep en niet de weinig muzikale verzen van Van Duinkerken, hoewel 
de laatste katholiek was en Van Ostaijen niet. 
 Zowel in katholieke kringen als daarbuiten werd Jan Engelman gewaardeerd 
om zijn deskundigheid op het terrein van de kunst. Hij nam echter controversiële 
standpunten in en op zijn artistieke keuzes is dan ook de nodige kritiek geweest. De 
meningen over zijn kunstkritiek zijn onder meer terug te voeren op het karakter van 
de samenleving in de verschillende periodes. Zo werd de receptie van Engelmans 
kunstopvatting en kunstkritiek ten tijde van het interbellum voornamelijk bepaald door 
de verzuiling. Het kwam er op neer dat zijn geloofsgenoten hem toen niet katholiek 
genoeg vonden omdat hij de kunst van paganisten tot maatstaf verhief, terwijl voor de 
acceptatie door andersdenkenden zijn katholicisme soms een obstakel vormde.
 Ook het naoorlogse politieke en culturele klimaat was voor Jan Engelman niet 
onverdeeld gunstig. Zo miste hij op het terrein van de letterkunde de aansluiting met de 
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nieuwe generatie schrijvers, en had hij weinig waardering voor de Vijftigers.  
Hij vond hun poëzie niet origineel omdat ze naar zijn mening voortborduurden op  
de verworvenheden van zijn eigen dichtersgeneratie, de ‘experimentelen van 30 jaren 
her’. ‘Ieder die op de hoogte is, al zij het maar een beetje’, schreef hij in 1954 aan  
Bert Bakker, ‘weet dat de Vijftigers niet uit de lucht zijn komen vallen, dat zij evenzeer 
onze spijs opwarmen als hun vriendjes in schilder- en beeldhouwkunst. Ik zie er maar één 
bij die werkelijk met poëzie is aangedaan, Lucebert, maar ik hoop voor hem er om, dat 
hij spoedig overgaat tot een normaler syntaxis’.8 
 Uit de pas liep Engelman evenzeer met zijn ideeën omtrent stedenbouw. In de 
periode van wederopbouw wilde hij de oude binnensteden ontzien door het moderne 
verkeer te weren en de stad alleen in de periferie open te breken. Weliswaar kwamen 
Engelmans ideeën tegen het einde van de twintigste eeuw weer in zwang, maar toen 
hij zich in 1958 tegen de Utrechtse stadsvernieuwing keerde en zich verzette tegen het 
dempen van de singels, roeide hij tegen de stroom in en kreeg hij in de pers het etiket 
van middeleeuwse moraalridder.
 Ten slotte raakte na de oorlog ook de kunst die Engelman prefereerde uit de 
gratie. In de jaren twintig had hij vastgesteld dat abstracte kunst het religieuze doel niet 
diende, en deze mening veranderde niet toen het realisme na 1945 werd geassocieerd 
met de kunst van de bezetter en de abstractie juist populair werd. Anders dan Sandberg 
en Hammacher, die de nieuwste ontwikkelingen in de beeldende kunst op de voet 
volgden, bleef Engelman ook toen trouw aan het realisme. Hij toonde zich in de pers 
onverminderd enthousiast over de romantisch realisten uit het zuiden van het land, over 
magisch realisten als Koch en Willink, en over een nieuwe groep realistische schilders 
(oa. Wijnberg, Kurpershoek, Van Norden) die het blad De Realist uitgaven waaraan 
Engelman in 1951 een belangrijke bijdrage leverde. 
 Op grond van zijn katholieke levensbeschouwing bleef Engelman voor dezelfde 
kunst kiezen, ongeacht de heersende opinies. Dientengevolge had hij zijn ideeën nogal 
eens op het verkeerde moment en werd hij als een behoudend criticus gezien. Ook later 
is Engelman in de literatuur over kunstkritiek afgerekend op zijn blijvende voorkeur 
voor het realisme. Doris Wintgens Hötte stelt dat Engelman na de oorlog behoudend 
werd, waarmee ze zich kennelijk oriënteert op de keuzes van museumdirekteuren als 
Sandberg, de Wilde of Hammacher die de abstractie hoog in het vaandel voerden.9 
Moderne kunst werd in de tijd na de Tweede Wereldoorlog gelijk gesteld met 
nonfiguratief werk. Engelman daarentegen beschouwde mimetische kunst ook als 
moderne kunst. Het was weliswaar niet de hoofdstroom, maar een zijlijn die in zijn 
optiek niet onderbelicht mocht worden en waarvoor hij zich sterk maakte. 
Jan Engelman heeft over allerlei onderwerpen geschreven, en veel thema’s zijn in dit 
boek ook behandeld. Niettemin zijn er zaken blijven liggen. Zo is er weinig aandacht 
besteed aan zijn visie op religieuze kunst waarvan we weten dat hij deze vaak te weinig 
zinnelijk en te weinig levend vond. Meer aandacht verdient ook Engelmans opvatting 
over toneel en dans waarover hij kritieken heeft geschreven in De Nieuwe Eeuw. Een 
vervolgstudie is bovendien gewenst om Engelman te plaatsen in de rij van kunstcritici 
van de vorige eeuw, zoals Plasschaert, Hammacher, De Gruyter, Doelman, Wentink, en 
eventueel andere critici.10
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