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 Jan Engelman heeft zijn visie op architectuur regelmatig en met verve naar 
voren gebracht.
 Er zijn ook behoorlijk wat bronnen bewaard gebleven die een indruk geven van 
zijn ideeën over bouwkunst. Informatief zijn bijvoorbeeld de zeven beschouwingen 
over architectuur in De Gemeenschap van 1925. Formeel schreef hij deze ‘Gedachten 
over architectuur’ samen met Willem Maas, maar het aandeel van de laatste was 
niet groot. Niet iedereen vond Engelman overigens de aangewezen figuur om over 
architectuur te schrijven. Sommige architecten waren van mening dat hij als literator 
toch wel ver van de praktijk van het moderne bouwen afstond. Dudok bijvoorbeeld 
was ervan overtuigd dat Engelman anders over zijn ontwerp voor het Hilversumse 
Raadhuis zou hebben geoordeeld, wanneer hij dit gebied niet alleen als ‘aestheticus’ 
had benaderd maar tevens als constructeur. In dat geval zou hij de logica in zijn 
werk meer gewaardeerd hebben.1 Dat Engelman weinig rekening hield met eisen 
aangaande functionaliteit en constructie werd veel later ook door de architect Sybold 
van Ravesteyn opgemerkt. Hij constateerde dat architectuur voor een literator als Jan 
Engelman, ‘hoe fijnzinnig hij ook de producten van het architectuurgebeuren mocht 
bezien’, een moeilijk onderwerp was geweest, omdat hij nooit zelf had geconstrueerd.2 

5.1   Architectuur als representatie van idealen

 Zelf heeft Jan Engelman dit gemis aan praktische kennis en ervaring vermoedelijk 
niet als een handicap opgevat, omdat hij architectuur primair benaderde als een 
representatie van de idealen van een samenleving (bij voorkeur) of van een individu. 
Hij beschouwde de kunst als een afspiegeling van de geestelijke tendenzen van een 
bepaalde tijd, en voor bouwkunst gold dit in het bijzonder, omdat het zo duidelijk de 
maatschappelijke ideeën weerspiegelde.3 
 Met de geest van zijn eigen tijd stond Engelman trouwens op gespannen voet. 
Hij vond het een twijfelachtig genoegen om in de ‘brullenden chaos van den tijd’ 
te leven, en dit standpunt klinkt door in zijn beschouwingen over architectuur.4 Zijn 
bewondering gold vooral de oude bouwstijlen waarin de religieuze idealen van het 
katholicisme doorwerkten, en vaak eindigde hij zijn betoog vanuit een passie voor de 
gotiek. Ook wenste hij dat hedendaagse architecten de Beierse en Italiaanse barok-
en rococo-kerken opnieuw zouden bestuderen, omdat deze de moderne constructies 
overtroffen ‘in een ruimtelijk spel, dat de grenzen van de stof spelend overschrijdt’.5 
Natuurlijk kreeg Engelman kritiek op dergelijke opmerkingen. Rietveld bijvoorbeeld 
vreesde dat Engelman in de moderne tijd nog een groot levenswerk zoals een nieuwe 
‘Reims’ of nieuwe ‘Boroboedoer’ verwachtte,6 omdat hij uiting gaf aan zijn heimwee 
naar een tijd waarin men nog kathedralen kon bouwen (Bijlage 5.1).7 
 Engelman verlangde de kathedralen echter niet letterlijk terug. Hij beschouwde 
ze als een symbool van de gemeenschap en de geestelijke traditie waaruit ze waren 
voortgekomen, maar hij verwierp de navolging van middeleeuwse architectuur in de 
contemporaine tijd. Neo-gotische gebouwen vond hij imitaties van middeleeuwse 
vormen die niet aansloten bij de moderne tijd. En hoewel hij de gotische mentaliteit 
op zichzelf terugwenste beschouwde hij de neo-gotiek als het bouwen van spitsbogen 
zonder dat daarin de middeleeuwse geest huisde, terwijl ook het contact met het
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hedendaagse leven ontbrak. ‘We bewonderen de kruisbloem boven het kerkdak’ schreef 
Engelman aan de katholieke schrijver Gerard Bruning, ‘maar we weten dat wij het 
anders moeten doen en dat dit voortreffelijk gepaard kan gaan met behoud van alle  
geestelijke tradities’.8

 In zijn publicaties toonde Engelman zich echter minder optimistisch over de 
immateriële kwaliteiten van het nieuwe bouwen. Ze beantwoordde naar zijn smaak te 
eenzijdig aan materiële behoeften, en dat hij haar niet geheel verwierp kwam door het 
ontbreken van een goed alternatief, omdat hij niet terug wilde naar de ‘geleende  
religiositeit’van de neo-gotiek. Dus moest hij concluderen dat de historische stijlen niet 
langer voldeden, maar de moderne ook niet. 

5.2   Katholieke kerkbouw

 In de architectuurkritiek van Jan Engelman nam de kerkbouw een belangrijke 
plaats in. Bijzonder gelukkig met wat er in Nederland voor de eredienst werd 
gebouwd was hij echter niet (Bijlagen 5.2). Hij wilde aan een nieuwe kerk zowel 
een sacraal als eigentijds karakter kunnen aflezen. Het eerste was aan de katholieken 
wel toevertrouwd, het laatste niet, want ze bouwden naar Engelmans idee vaak te 
behoudend en grepen nogal eens terug op oude vormen. ‘De nieuwe protestantsche 
kerken zijn niet te onderscheiden van bioscopen. De nieuwe katholieke kerk is er niet’, 
schimpte Engelman in De Gemeenschap.9

 Onder de katholieken die Engelman vanwege hun middeleeuws geïnspireerde 
bouwkunst te behoudend vond waren de Roermondse architecten Pierre en Jos. 
Cuypers, de belangrijkste exponenten van de neo-gotiek. In 1927 noemde Engelman de 
inmiddels overleden Pierre Cuypers ‘romantisch-terugblikkend en oncreatief’.10 En zijn 
St. Stephanuskerk in Nijmegen vond hij een ‘misbaksel’.11 
 Verder bestreed Engelman verschillende vertegenwoordigers van de Delftse 
School uit de kring van het Katholiek Bouwblad, die een anti-moderne, dat wil zeggen 
neo-gotische of neo-romaanse bouwwijze proclameerden.12 Hij hekelde bijvoorbeeld de 
manier waarop D.F. Slothouwer zijn kennis van oude stijlen etaleerde en duidde diens 
school op het Domplein te Utrecht als het bewijs van de onbelangrijkheid  
van Slothouwer als scheppend kunstenaar.13 Ook voerde hij een polemiek met  
A.J. Kropholler, die volgens Engelman in de twintigste eeuw nog een middeleeuwse 
kerk wilde bouwen met beuken, kapellen en kleine ramen. Engelman vond deze manier 
van bouwen archaïsch en stelde hier een moderne functionalistische visie tegenover. 
Niet het realiseren van beuken en kapellen vond hij de hoofdzaak, maar het scheppen 
van een ruimte voor de mis en de sacramenten. Verder bestreed hij Krophollers opvatting 
dat een massieve wand zonder grote openingen noodzakelijk was om eigenschappen als 
beschutting en soliditeit uit te drukken. Een goede constructie was volgens Engelman 
solide en hoefde geen solide indruk te wekken. De kerkbouwer van de twintigste eeuw 
kon daarom volop gebruik maken van modern spiegelglas en hoefde grote openingen 
niet op te vullen met steen of lood, zoals in de middeleeuwen werd gedaan.14	
	 Behalve met Kropholler polemiseerde Engelman over de kerkbouw met de 
Limburgse Pater Keulers, die bekend stond om zijn behoudende ideeën. Keulers had 
moeite met de moderne ontwikkelingen in de samenleving en de kunst, en hij vond 
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dat ook met betrekking tot liturgie en kerkbouw alles bij het oude moest blijven. In de 
literatuur wordt hij wel getypeerd als een conservatieve katholiek met een ‘gezonde 
dosis boerenverstand en een eenvoudige smaakopvatting’.15 Onder de paar eigentijdse 
architecten die Keulers waardeerde en zonodig in bescherming nam waren Granpré 
Molière en Kropholler.
 Aanleiding tot de controverse met pater Keulers was de kritiek van Engelman op 
het ontwerp van Kropholler voor een abdij in Egmond.16 Keulers had zich gestoord aan 
de opmerking dat de fabriek van Van Nelle te Rotterdam Engelman meer ‘aesthetisch 
genot’ en ‘onbenaambare verheffing’ bood dan de abdij van Kropholler.17 Daarmee gaf 
Engelman te kennen dat hij ook voor de kerkbouw een meer utilitaire stijl van bouwen 
verkoos. Anders dan Keulers, die van mening was dat de kerkbouw neo-gotisch of  
-romaans moest zijn omdat ook de liturgie sinds de middeleeuwen niet was gewijzigd, 
vond Engelman dat bij de bouw van abdijen en kerkgebouwen ‘moderne begrippen van 
utiliteit’ niet genegeerd mochten worden.
 Meer waardering dan voor Kropholler had Engelman binnen katholieke kring 
voor de Limburgse architect Alfons Boosten, die evenals trouwens Jozef Wielders een 
alternatief bood voor de neo-gotische bedehuizen. De stijl van Boosten kan getypeerd 
worden als modern-traditioneel. Hij bouwde vaak in baksteen en had een voorliefde 
voor traditionele elementen als roosvensters en torens, maar hij pastte deze op een 
eigenzinnige manier toe. Van imitatie van een oude stijl was dan ook geen sprake. 
Vooral zijn Koepelkerk of H. Hartkerk voor Maastricht, die in 1920 gedeeltelijk werd 
uitgevoerd in gewapend beton, was zo onconventioneel dat de architect het voor de 
volgende tien jaren bij de kerkelijke autoritieiten in Limburg had verbruid.18 ‘Boosten 
verstaat het, modern en in kloeke, eenvoudige vormen te bouwen’, schreef Engelman.19 
Toch beschouwde hij zijn kerken niet als voorbeelden van een uiteindelijk te verkiezen 
bouwstijl, maar eerder als geslaagde Gesamtkunstwerken van de architect met de 
Limburgse schilders die in het volgende hoofdstuk worden besproken: Charles Eyck, 
Henri Jonas, Joep Nicolas en de beeldhouwer Charles Vos.20 
 Als Gesamtkunstwerk benaderde Engelman ook de bouwkunst van de katholieke 
architect Willem Maas, die in een gematigd constructivistische stijl werkte.21 Maas 
was geen typische kerkbouwer, zoals Boosten. Wel had had hij in 1932 in Zeist de 
Sint-Jozef-Kweekschool gebouwd met daarbij een kapel. Engelman beschouwde deze 
kapel hoofdzakelijk als een waardevol samenwerkingsproject van de architect met 
Charles Eyck, die op de grote muurvlakken een kruiswegstatie en Laatste Oordeel had 
geschilderd. Het was vooral de dienstbaarheid van Maas aan de schilderkunst waarover 
Engelman waarderend schreef.22

 Hoewel hij dus de bouwwerken van katholieke architecten als Boosten en 
Maas wel apprecieerde, was Engelman eigenlijk in afwachting van een architect die in 
uitgesproken constructivistische stijl (dat wil zeggen functionalistisch en met gebruik 
van moderne materialen en technieken) een kerk zou bouwen, waarin dan nog wel de 
oude katholieke geest zou huizen. Maar aangezien de constructivistische architectuur, 
zoals die van De Stijl, dit sacrale karakter vooralsnog miste,23 waren de katholieken 
voor de bouw van kerken of kapellen aangewezen op de gematigd moderne ontwerpen 
van Boosten, Wielders of Maas. En dat was niet wat Engelman uiteindelijk wilde. 
Het waren vooruitstrevende niet-katholieke architecten als Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud, 
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Van Eesteren, Staal jr. en Van Ravesteyn met wie hij de bouw van een katholieke kerk 
had willen verwezenlijken, omdat het ‘constructivisme, geplaatst op de basis van een 
waarlijk geestelijke levenshouding’, de beste kansen bood voor een gemeenschapswerk. 
Van de genoemde architecten kwam Van Ravesteyn als eerste in aanmerking voor een 
dergelijke opdracht. Engelman vond hem namelijk de meest veelbelovende, omdat hij 
zo overtuigend en als eerste in Nederland de architectuur weer had versierd.24 
 Theo van Doesburg daarentegen zou hier als prominent theoreticus van De Stijl,  
wat Engelman betreft, niet aan te pas komen. Hiervoor was zijn benadering te 
dogmatisch en te wiskundig. Zoals later in dit hoofdstuk zal blijken kwam het 
constructivisme dat Engelman voorstond minder gereglementeerd en zelfs intuïtief tot 
stand. ‘Theo van Doesburg is een slecht promotor van het constructivisme’, oordeelde 
hij, ‘Hij denkt in hoeken van 45°’.25 Aan Gerard Bruning schreef hij in dit verband: 
‘Morgen of overmorgen komt er een architect die de natuurlijke constructie richtingen 
niet uit het oog verliest, genoeg christen is, de habitus bezit, en het wonder is weer 
gebeurd. De voorwaarde voor een bouwstijl, die van ons is, is dus nooit weggenomen. 
[…] 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’.26 

5.3   In vergelijking met De Stijl 
 
 Verschillende architecten hebben Jan Engelman in de loop der tijden gewezen op 
de kwaliteiten van het nieuwe bouwen. Van Ravesteyn bijvoorbeeld stuurde hem vlak 
na de oprichting van De Gemeenschap in 1925 een tekst waarin hij een lans brak voor 
de utiliteit in de bouwkunst, omdat er een heldere schoonheid ontstaat, wanneer een 
gebouw of gebruiksvoorwerp zijn doelmatigheid toont.27 Verder liet hij Engelman in 
april van hetzelfde jaar weten dat deze wel wat te streng op de ‘woorden’ van De Stijl 
was geweest, aangezien woorden nu eenmaal altijd verder gaan dan daden.28 Toch heeft 
hij niet bereikt dat Engelman zijn reserves ten aanzien van De Stijl opgaf, en dat lukte 
ook J.J.P. Oud niet, toen hij Engelmans begrip vroeg voor de theorieën van Mondriaan. 
Enigszins badinerend sprak Oud zijn verwondering uit over het feit dat er katholieken 
waren, die iets tegen Mondriaan hadden, terwijl deze toch zo overtuigend ‘het hogere’ 
beleefde in zijn werk.29 Waarop Engelman antwoordde dat hij voor het ‘filosoferen’ van 
Mondriaan geen enkele waardering kon opbrengen, omdat het ‘uitermate dilettantisch’ 
was, ‘hoewel veel sympathieker dan dat van Van Doesburg, die een fanatisch charlatan 
was’. In tegenstelling tot Oud zag Engelman in Mondriaans composities geen  
‘bovenaardsche klaarte’.30 
 Jan Engelman had zowel moeite met het gedachtegoed als met de kunst en 
architectuur van De Stijl. In de eerste plaats had de geest van de moderne tijd voor 
Engelman een andere waarde dan voor de Stijl-kunstenaars. Anders dan Mondriaan 
en Van Doesburg die de moderne tijdgeest als een positieve inspiratiebron benutten, 
beschouwde Engelman haar slechts als een gegeven waarmee gerekend moest worden. 
De Stijl had bovendien duidelijke ideeën over de wijze waarop de tijdgeest in de 
kunst vertaald kon worden, namelijk door het streven naar vergeestelijking, hetgeen in 
geschriften tamelijk concreet werd uitgewerkt. Het manifest van De Stijl uit 1918  
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vermeldde expliciet dat ‘het individueele (het natuurlijke)’ de ontwikkeling van het 
nieuwe tijdsbewustzijn in de weg stond. Om de moderne tijdgeest in de kunst tot uiting 
te brengen diende het individuele dus ondergeschikt te zijn aan het gemeenschappelijke. 
Zowel Mondriaan als Van Doesburg waren daarom van mening dat het uitdrukkings-
 middel van de kunstenaar een universele taal moest zijn, zonder specifieke bijzon-
derheden. En dit bracht een voorkeur voor objectiviteit boven subjectiviteit met zich 
mee, hetgeen in de schilderkunst uiteindelijk tot de geometrische abstractie voerde.31

 In tegenstelling tot de kunstenaars van De Stijl verwachtte Engelman weinig 
van de moderne tijdgeest. Hij erkende haar, en verlangde evenals de Stijl-kunstenaars 
overschrijding van de grenzen van de stof, maar vergeestelijking – zo constateerde hij 
met heimwee en verlangen – was een bestanddeel van de gotiek en de barok, maar in 
het algemeen niet van de eigentijdse bouwkunst. Onder deze omstandigheden, waarin 
de kunst niet werd gevoed door een katholieke gemeenschap, vroeg Engelman ruimte  
voor de ontplooiing van individueel leven. Hij richtte zich op de individuele  
grootheden en op datgene waarin een kunstenaar zich onderscheidde, namelijk de door 
De Stijl verworpen specifieke bijzonderheden zoals het individuele of subjectieve, de 
uitingen van het gevoel, fantasie en verbeelding. In tegenstelling tot De Stijl kantte 
Engelman zich tegen de objectiviteit van de uitdrukkingsmiddelen en stelde hij het juist 
op prijs wanneer de hand van de kunstenaar of architect zichtbaar was. Sterker nog: hij 
veroordeelde ieder die zijn persoonlijke beleving ondergeschikt maakte aan vormelijke 
schema’s, waarmee hij doelde op de formele principes van De Stijl.
 Zoals gezegd streefden de kunstenaars van De Stijl naar vergeestelijking en 
hanteerden ze evenals Jan Engelman een metafysisch ideaal. De gerichtheid hiervan 
was echter zeer verschillend. In De Nieuwe Beelding in de schilderkunst (1917) 
introduceerde Mondriaan de moderne mens als een contemplatief wezen die niet 
gericht moest zijn op het materiële of het gevoelsleven, maar op de bewustwording of 
verheffing van de menselijke geest.32 Engelman daarentegen gaf met zijn metafysische 
kunstopvatting uitdrukking aan zijn godsverlangen, of zoals hij het zelf zo beeldend 
uitdrukte: aan een ideaal dat ‘metafysisch is en boven de sterren’.33 Zijn streven naar 
vergeestelijking diende de eeuwige bestemming van de mens en niet, zoals bij de 
humanistisch getinte metafysica van De Stijl, de verheffing van de menselijke geest. 
Engelmans typisch katholieke mensbeeld was er een van nederigheid en deemoed, 
waardoor het enorm verschilde van het zelfbewuste ideaalbeeld van De Stijl. Ook 
zijn opvatting van de kunstenaar of architect als eenvoudige ambachtsman was 
tegengesteld aan dat van De Stijl. Engelmans profiel was geënt op het voorbeeld van de 
middeleeuwse kunstenaar. De leden van De Stijl daarentegen waren intellectuelen die 
hun kunstwerken theoretisch onderbouwden, waardoor hun status meer overeenstemde 
met de humanistische visie op de kunstenaar, zoals die zich tijdens de Renaissance had 
ontwikkeld. 
 Verschil in opvatting tussen Engelman en De Stijl bestond ook ten aanzien  
van de ontwikkeling van kunst en architectuur. De Stijl-kunstenaars waren gericht op  
de vooruitgang en ook het bouwen stond binnen De Stijl in het teken van de evolutie. 
De architect Jan Wils, die van 1917 tot 1919 aan De Stijl meewerkte, schreef in  
De nieuwe bouwkunst dat architectuur die op overleveringen voortbouwde ‘reeds 
in beginsel ten doode [was] opgeschreven’.34 Stijl-architecten bepleitten dan ook 
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nieuwe technieken en procédés, zoals betonbouw en staalconstructies. Ze streefden 
naar grootschaligheid, rationele organisatie en standaardisering in het bouwen, terwijl 
het handwerk en het individuele in hun optiek verouderde begrippen waren.35 In 
1924 bepleitten Van Doesburg en Van Eesteren in hun essay ‘Vers une construction 
collective’ dat architectuur gerelateerd moest zijn aan de wetten van economie, 
wiskunde, techniek en hygiëne.36 Sloten de Stijl-kunstenaars in hun denkwijze aan op 
een negentiendeeeuws, positivistisch geloof in technische, sociale en wetenschappelijke 
vooruitgang,37 Engelman, die juist het gevoels-element en het individuele waardeerde, 
trad eerder in de traditie van de Romantiek. Ook zijn belangstelling voor het gotisch 
verleden paste in de romantische gedachte. Hoewel hij, zoals reeds eerder is vermeld, 
de neo-gotiek afwees.38

 Bepaalde aspecten van het gedachtegoed van De Stijl komen echter overeen met 
de opvattingen van Jan Engelman. Zo keurde ook hij het voortbouwen op overleveringen 
af. En evenals De Stijl keerde hij zich tegen de ‘verouderde’ monumentale 
schilderkunst van R.N. Roland Holst en tegen de Amsterdamse School waar het 
‘werkelijk moderne’ niet werd nagestreefd.39 Toch bleef Engelmans waardering voor 
de bouwkunst uit het verleden onbetwist en blikte hij regelmatig verlangend terug 
in de tijd, terwijl Stijl-kunstenaars uitsluitend vooruitkeken en gericht waren op de 
evolutie en op een meer rigoureuze breuk met de geschiedenis.40 Anders dan de leden 
van De Stijl, die juist een groot belang hechtten aan de vooruitgangsgedachte, geloofde 
Engelman niet in de ‘opwaartsche continuïteit’ van de kunst. Hij constateerde in de 
geschiedenis eerder een op- en neergaande lijn, vergelijkbaar met de wisseling van 
seizoenen.41 
 Uit het voorgaande valt af te leiden dat Engelman in feite alle architectuurstijlen 
van zijn eigen tijd afwees. De neo-stijlen voldeden niet vanwege het archaïsme en de 
geestloze imitatie van middeleeuwse vormen. De Amsterdamse School-architecten 
verweet hij gebrek aan oorspronkelijkheid en epigonisme. De Nieuwe Zakelijkheid of 
het constructivisme leed onder te ver doorgedreven functionalisme, rationalisme, en 
dus gebrek aan emotie. Voor de moderne architectuur vestigde Engelman zijn hoop dan 
ook niet op groeperingen en stromingen, maar op een paar getalenteerde individuen. 
Zo waardeerde hij binnen de richting van het constructivisme Sybold van Ravesteyn 
en binnen de Amsterdamse School Michel de Klerk, architecten die zeer verschillend 
bouwden, maar beiden ornamentaal waren ingesteld. En zoals we hierna zullen zien 
isoleerde Engelman De Klerk en Van Ravesteyn uit hun context en plaatste hij hen 
binnen zijn eigen (katholieke) kader.
 
5.4   ‘De versiering treedt in’. Het ornament in de bouwkunst

 Jan Engelman hechtte groot belang aan het ornament in de bouwkunst.42 Zijn 
voorliefde voor de versiering vloeide voort uit zijn levensbeschouwelijke visie op 
schoonheid. Versierde gebouwen herinnerden hem aan de uitbundig geornamenteerde 
architectuur van gotiek en barok, aan bouwwerken dus die de katholieke idealen 
belichamen van de voor-reformatorische gemeenschap en de contra-reformatie. 
Bovendien ontsproot het ornament meer aan de verbeelding en fantasie van de 
architect dan aan verstandelijk vernuft. Ornamenten bepaalden in Engelmans optiek 
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het vermogen van een bouwwerk om te ontroeren. Ze verzachtten in de moderne 
architectuur een te dogmatische zuivering van de vorm en beperkten de eenzijdige 
gerichtheid op functionaliteit. Het ornament was dus een wapen in de strijd tegen 
het rationalisme in de bouwkunst. Een ander argument om gebouwen en interieurs te 
versieren was de behagelijkheid die er van uitging. Engelman gebruikte in dit verband 
het woord ‘feminijn’. Versiering refereerde behalve aan geestelijke waarden dus ook 
aan het zinnelijke. Het riep associaties op met vrouwelijk behagen, met erotiek en 
verlangen naar aardse liefde, zoals hij die ook in zijn verzen veelvuldig heeft bezongen, 
en die in de receptie van zijn gedichten wel is opgevat als een afspiegeling van het 
verlangen naar goddelijke liefde.
 Een toepasselijke karakterisering van Engelmans poëzie in dit verband is 
gegeven door Simon Vestdijk. ‘Zijn verzen behoren tot de sierkunst’ schreef Vestdijk, 
‘maar dan zoals de plastiek, de aquarellen en pentekeningen der Oostaziaten daartoe 
behoren, in wier arabesken tevens de diepste zin is neergelegd die zij in en voor het 
leven hebben weten te vinden’. Vestdijk stelde vast dat de erotiek in het werk van 
Engelman evenals bij de Oostaziaten was verheven tot een ‘feilloze curve tussen hemel 
en aarde’. In Engelmans verzen constateerde hij een verbinding tussen heilige en 
wellustige vrouwen als Maria en Ambrosia.43 
 Niet iedereen had in de eerste decennia van de vorige eeuw waardering voor 
de ornamentale architectuur. Het ornament vormde al langer een punt van discussie 
en werd bijvoorbeeld binnen De Stijl niet toegepast. Ook de architect J.J.P. Oud brak 
een lans voor strakke vormen en zuivere verhoudingen. Hij beschouwde versiering 
als bijkomstigheid, als uiterlijke compensatie voor een innerlijk tekort, en noemde 
het zelfs een ‘universeel lapmiddel voor bouwkunstige impotentie’. Bouwen zonder 
ornamenten vereiste de grootst mogelijke zuiverheid van de bouwkunstige compositie. 
Voor Oud, die tot 1921 lid was geweest van De Stijl, betekende versiering bovendien 
‘verindividualisering’ en dus beperking van het universele dat door de Stijl-kunstenaars 
werd nagetreefd.44 In de praktijk was Oud echter niet zo streng in de leer. Hij keurde 
de toegevoegde versiering af, maar zelf paste hij het ornament als een geïntegreerd 
onderdeel van de totale architectuur wel toe. Door het aanbrengen van kleine accenten 
en geraffineerde details vermeed hij een al te dogmatische soberheid. Op deze manier 
verzette Oud zich tegen de overheersing van het materiële, het technische en het 
functionalisme. Evenals Jan Engelman verlangde hij van de architect het vermogen om 
te ontroeren.45 

5.4.1  De sculpurale bouwkunst van De Klerk

 Engelman had zoals gezegd een voorliefde voor de ornamentale bouwkunst 
van Michel de Klerk, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Amsterdamse School. 
In februari 1925 schreef hij er een beschouwing over in De Gemeenschap. Het stuk 
was eigenlijk nog een in memoriam voor de architect, die op 24 november 1923 was 
gestorven (Bijlage 5.4.1).46 Zoals in een dergelijke tekst gebruikelijk is, prees Engelman 
de gestorven bouwmeester, wiens ‘geniaal en explosief talent’ zo plotseling van het 
‘dramatisch speeltoneel der wereld’ was weggenomen. 
 Omdat hij voor de Amsterdamse School weinig bewondering had, dreef 
Engelman in zijn beschouwing een wig tussen De Klerk en de andere architecten van 
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de Amsterdamse School. Hij stelde De Klerk voor als een eenling en merkte op dat het 
onmogelijk was om zijn architectuur in een bepaalde ontwikkeling te classificeren.  
Ze stond alleen en ontleende slechts aan haar kracht ontstaansrecht. De bouwkunst 
van De Klerk vergeleek hij met een korte donderbui die plotseling opkomt en weer 
verdwijnt, en waarvan herhalingen moeten teleurstellen. 
 Tegen de Amsterdamse School had Engelman verschillende bezwaren. Zo was 
het socialistische gedachtegoed dat eraan ten grondslag lag moeilijk te verenigen met 
zijn eigen levensbeschouwing.47 Verder vond hij de gebouwen van de Amsterdamse 
School tamelijk ouderwets en weinig origineel. Hij miste in de decoratie een zekere 
frisheid, de ornamenten typeerde hij als uitgeleefd en de architecten als epigonen. 
Volgens Engelman ontbrak het hen aan verbeelding en aan eigentijdsheid.
 Engelman wees er herhaaldelijk op dat architectuur zich moest aanpassen aan 
de behoeften van de eigen tijd (Bijlage 5.1).48 Maar omdat hij niet in een katholieke 
gemeenschap leefde verdiende een bouwstijl die uitsluitend eigentijds was georiënteerd 
evenmin de voorkeur. Daarom relateerde hij het werk van De Klerk zowel aan het 
moderne leven als aan oude bouwstijlen waarin de katholieke gemeenschapsidealen 
nog werden uitgedragen. In zijn analyse van de architectuur van De Klerk legde 
Engelman twee accenten. Ten eerste benadrukte hij de verbeelding die De Klerk wel 
had en andere Amsterdamse School-architecten niet. Ten tweede interpreteerde hij het 
werk van De Klerk als eigentijds èn traditioneel georiënteerd, waardoor hij de architect 
eveneens boven zijn geestverwanten plaatste.
 Dat Engelman het anti-rationele imago van De Klerk sterk aanzette, vloeide 
voort uit zijn katholieke schoonheidsleer waarin rationeel handelen verwerpelijk was 
en intuïtie een gewaardeerde eigenschap. Daarom typeerde hij de bouwwerken van 
De Klerk als sprookjesachtig, en dat de massa’s goed geproportioneerd waren was 
geen gevolg van logisch denken en berekenen, maar kwam voort uit een ‘onderbewust 
gevoel voor harmonie’. ‘Men moet hier niet te veel van practische oplossing, 
rationalisme en doelmatigheid spreken’, meende Engelman. In plaats daarvan 
benadrukte hij de ‘felle bezielde schoonheid’ van de architectuur en ‘het bewogen hart’ 
van de architect. 
 De Klerk paste in zijn bouwwerken veel ruimtelijke niet-functionele details toe, 
zoals torens, sterk geaccentueerde hoekoplossingen, beeldhouwwerken en parabool-  
of trapeziumvormige raam- en deuropeningen.49 Deze formele eigenschappen omschreef 
Engelman bij voorkeur in de vorm van metaforen. Zo golfden de bakstenen als ‘plaat-
ijzer’, was een ingang vervormd tot een ‘gigantesk noorsch sprookje’ en een dak 
uitgerekt tot het ‘vreemd-slanke lijn-accoord van een oceaan-steamer’, waarmee hij 
de bouwkunst van De Klerk kenschetste als ornamentaal en rijk aan verbeelding. Met 
de metaforen maakte Engelman tevens duidelijk dat De Klerks werk evenwichtig was 
samengesteld uit eigentijdse en oude componenten. Enerzijds ontlokte de ornamentiek 
associaties met modern plaatstaal en met iets Amerikaans als een ‘oceaan-steamer’, 
anderzijds was ze te vergelijken met een oud primitief noors sprookje. Vooral in de 
sculpturale en ornamentale opvatting van het gebouw als geheel zag hij overeenkomst 
 met katholieke bouwstijlen uit het verleden: ‘al is ieder ornament vergroot en in het 
massale gezien – als men aanknopingspunten wil zoeken belandt men bij de laat-gotiek 
of de barok’. En Engelman vergeleek de ornamentiek van De Klerk met de ‘sculpturale 
feesten’ aan gotische kathedralen.50
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 Maar hoewel De Klerk hem buitengewoon aansprak, beschouwde Engelman 
zijn architectuur toch als een doodlopend spoor. Vanwege de zuiverende werking die 
ervan uitging en de aansluiting bij de moderne tijdgeest was het constructivisme een 
beter alternatief. Daarom besloot hij de gedenktekst voor De Klerk met de opmerking 
dat we ‘de soberheid, de zuiverheid en de strakheid [moeten] aandurven’. Want ‘uit een 
naaktverzuiverd materiaal, uit de utiliteit die de niet als schoonheid ervaren schoonheid 
van ons tijdperk zal blijken, bouwt de dienende kunstenaar zijn dienend werk’. Daarbij 
vroeg Engelman zich wel af of de constructivist voldoende dienstbaar was aan het 
religieuze ideaal, met andere woorden: of hij wel genoeg steun kon verlenen aan ‘de 
ziel, die haar heimwee naar eeuwigheid uitroept’. Het was zoals hierna zal blijken de 
architect Sybold van Ravesteyn, de enige niet-katholiek onder de vaste medewerkers 
van De Gemeenschap, die Engelman op dit punt op zijn wenken bediende.51

5.4.2  Sybold van Ravesteyn: Feminijn
 
 Anders dan met De Klerk, die immers in 1923 was gestorven, had 
Engelman met Sybold van Ravesteyn een persoonlijk contact. Binnen de kring van  
De Gemeenschap bestond er tussen hen een zekere verwantschap. Toen Van Ravesteyn  
zich in 1936 niet langer kon verenigen met de opvattingen over kunst en architectuur  
binnen De Gemeenschap beëindigde hij zijn medewerking, en schreef bij die gelegenheid 
aan Engelman: ‘zooals je weet waardeer ik je houding op het gebied der beeldende 
kunsten in hooge mate; je bent in Holland de eenige van zulk een breede en warme 
visie. De Gemeenschap is nog te zeer afzijdig van de visuele kunsten; jij bent de eenige 
die hierop een uitzondering maakt.’ Van Ravesteyn wilde graag nog eens met Engelman 
samenwerken, maar niet meer in De Gemeenschap.52  
 Sybold van Ravesteyn had zich na zijn studie voor civiel ingenieur in Delft 
ontwikkeld tot een architect van de constructivistische richting, die zich graag op het 
buitenland oriënteerde.53 Via zijn contacten met Rietveld maakte hij kennis met De 
Stijl en het Russische Constructivisme, en door bemiddeling van J.J.P. Oud ontmoette 
hij de Berlijnse architecten Adolf Behne en Mendelsohn. Ook bezocht hij de moderne 
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Sybold van Ravesteyn, Slaapkamerameublement 1924/25, foto: Centraal Museum Utrecht
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woningen in Stuttgart-Weissenhof, een project waaraan architecten als Mies van der 
Rohe, Oud en Le Corbussier hadden meegewerkt. Verder maakte Van Ravesteyn 
diverse reizen naar Italiaanse steden, zoals Florence, Sienna, Venetië, Ascona en Rome. 
De indrukken die hij in het buitenland opdeed waren dus zeer divers en varieerden van 
uiterst zakelijk en functionalistisch tot uitgesproken expressionistisch en barok.
 Hoewel hij als architect hoofdzakelijk voor de Nederlandse Spoorwegen 
werkte, waarvoor hij diverse seinhuisjes maakte en tussen 1937 en 1940 het Centraal 
Station van Utrecht verbouwde, ontwierp hij ook meubels en complete interieurs voor 
kantoorgebouwen en particuliere opdrachtgevers. Over het interieur dat hij in 1927 
voor Jhr. M.R. Rademacher Schorer ontwierp schreef Jan Engelman een uitgebreide 
beschouwing (Bijlage 5.4.2).54 De opdrachtgever was een belangrijke mecenas voor 
de Utrechtse kunstenaars, op wiens literaire avonden ook Engelman regelmatig te 
gast was.55 Dat hij de inrichting van Rademachers huis aan het Wilhelminapark zou 
waarderen lag dus enigszins in de lijn der verwachting. 
 In zijn artikel over het interieur van Van Ravesteyn noemde Engelman het 
constructivisme een welkome zuivering van de ‘crisis-barok’ van de Amsterdamse 
School. Constructivisten hadden terecht eisen gesteld aan de doelmatigheid van 
architectuur als gebruikskunst. Maar na deze positieve introductie werd de toon 
kritischer, want Engelman miste in het nieuwe bouwen het ornament, of zoals hij zelf 
uitdrukte: ‘het versieren, het behagen op persoonlijke wijze’. 
 Van Ravesteyn vormde daarin echter een uitzondering. Hij had in het interieur 
van Rademacher Schorer weliswaar de ‘hedendaagsche soberheid’ toegepast, maar 
daarop wel het ‘herkenbaar merk’ van zijn eigen artistieke persoonlijkheid gedrukt. 
Door de vrijheid waarmee hij rechthoekige en gebogen vormen afwisselde werd het 
systematische karakter verzacht. En hoewel de inrichting doelmatig was, bezat deze 
tevens een ornamentale kracht, die charmeerde, behagelijkheid uitstraalde en door 
Engelman als ‘feminijn’ werd aangeduid. Door het ornament reduceerde Van Ravesteyn 
het dogmatische van het constructivisme. Hij hanteerde voor zover de opdracht dat 
toeliet een zekere vrijheid van vorm en persoonlijke oplossingen, welke door hemzelf 
werd aangeduid als ‘lyriek’, terwijl Engelman voor dergelijke architectuur de term 
‘rechtstandige lyriek’ verkoos.56 
 Jan Engelman prefereerde de architectuur die hij zowel in zijn eigen tijd als in 
de katholieke traditie kon plaatsen. Het ornament was daarvoor van cruciaal belang.  
Het bracht de moderne architectuur op een hoger geestelijk plan, omdat het refereerde 
aan het oude katholieke ideaal. Mits er sprake was van een evenwicht tussen 
doelmatigheid en behagelijkheid, tussen helderheid van constructie en ornament koos 
Engelman voor het constructivisme. ‘Tegenover het nieuwe bouwen blijf ik staan 
zonder vrees’ schreef hij in 1937 aan Henri Bruning, ‘het is al door zijn eerste stadium 
heen, de starre doctrine wordt verlaten, de versiering treedt in’.57
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Sybold van Ravesteyn, Armstoel 1935/36, foto: Nederlands Architectuur Instituut






