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Deel III
De jaren dertig: 
oriëntatie op andere kringen
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7.1   Dartelen door de tuinen van Eros: Oude Gracht 341 

 Het waren roerige tijden voor Jan Engelman. In januari 1931 was hij uit  
De Gemeenschap gestapt. Een jaar later verliet hij zijn gezin en met de rest van de 
familie verwaterde het contact eveneens. De banden met het katholieke milieu werden 
losser en Engelman belandde in een heel andere omgeving, want in het voorjaar van 
1932 nam hij zijn intrek in het huis van Pyke Koch en Hans Philips aan de Oude Gracht 
341 in Utrecht. Het statige pand was in 1929 gekocht door Hans Philips, die samen 
met Victorine Hefting (de latere directeur van het Gemeentemuseum Den Haag) en 
met Heddy de Geer kunstgeschiedenis studeerde bij Professor Vogelsang.1 Niet lang 
daarna kwam ook Pyke Koch in het huis wonen en hij zou hier op een kort intermezzo 
na blijven tot aan zijn dood in 1991. Na zijn huwelijk met Heddy de Geer ging Koch in 
1934 weliswaar naar Den Haag. Maar schilderen kon hij alleen in Utrecht. Dus keerde 
hij na een jaar terug in zijn atelier aan de Oude Gracht, dat intussen door Nijhoff was 
bewoond. Tot de bewoners behoorde ook de schrijver Cola Debrot. 
 Jan Engelman had het aan de Oude Gracht niet slecht getroffen. Hans Philips 
had zijn kunsthistorische carrière intussen verruild voor een lucratieve loopbaan als 
pianist, waarvan alle bewoners meeprofiteerden. Er werd weinig huur betaald, de 
huishoudster waste en hield het huis schoon, ze woonden goedkoop en comfortabel en 
Engelman voelde zich in zijn nieuwe omgeving wel thuis. ‘Het doet me plezier te weten 
dat je je draai hebt gevonden op de Oude Gracht’, schreef Koch. ‘Trouwens ik heb je in 
dien korten tijd heel wat vroolijker zien en hooren worden’.2 Afgezien van de blijvende 
financiële zorgen, leidde Engelman inderdaad een tamelijk ongecompliceerd leven.
	 Van de bewoners was Pyke Koch wellicht de grootste tegenhanger van het 
katholieke middenstandsmilieu en de kring rond De Gemeenschap waaruit Engelman 
voortkwam.3 Koch was atheïst en een aristocraat in hart en nieren. Hij geloofde in 
een elitair systeem en deze overtuiging werkte door in zijn politieke ideeën, zijn 
kunstenaarschap en sociale contacten. Hij verkeerde in kringen van welgestelde 
jonge schrijvers, musici, schilders en geleerden. Tot zijn vrienden behoorden behalve 
Debrot, Nijhoff en Philips ook de dichter A. Roland Holst en de classica Josine van 
Dam van Isselt. Het waren volgens Bram Kempers, die het sociale milieu van Koch 
heeft onderzocht, ‘kunstenaars en aristocraten: mensen met smaak, intelligentie en 
eruditie, comfortabel levend en, als het uitkwam comfortabel reizend.’4 Verder was 
Koch bevriend met de Rotterdamse bankier Jacob Mees, de vermogende Maastrichtse 
tandarts T.J. Botke en de adelijke jongedames Jkvr. Heddy de Geer en Jkvr. J.C. van 
Boetzelaer die door Koch vaak is geportretteerd. Met elkaar vormden ze een ‘select’ 
gezelschap en in een later stadium van zijn leven zou Koch vaststellen dat hij geleefd 
had ‘als een vorst’.5

 Jan Engelman participeerde graag in de sociale klasse en het artistieke 
milieu van Pyke Koch. Liever dan zich te conformeren aan de meer en meer 
sociaal geëngageerde katholieke jongeren van De Gemeenschap neigde hij naar een 
aristocratische levenshouding en zocht hij aansluiting bij de betere kringen. Bovendien 
had hij na zijn vertrek uit De Gemeenschap en de breuk met zijn gezin behoefte aan 
een tolerant leefklimaat, en daarvoor was hij bij Koch eveneens aan het goede adres, 
want Engelman belandde in een elitair milieu waarin een vrije seksuele moraal gold. 
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Het motto aan de Oude Gracht was ‘laissez faire’ inzake promiscuïteit en seksuele 
varianten, waarvan men in eigen kring geen geheim hoefde te maken.6 Als huisgenoot 
kon Engelman de mondaine atmosfeer proeven, maar het feit dat Pyke Koch en Hans 
Philips een soort grensregeling hadden ingesteld verhinderde dat hij zich al te zeer in 
hun huiselijk verkeer mengde. Bepaalde vertrekken waren dan ook verboden terrein. 
‘Beste Engelman’, schreef Koch in de zomer van 1932, ‘Philips schrijft me zoojuist dat 
je gevraagd hebt van de badkamer te mogen gebruik maken. Ik heb daar op tegen – we 
moeten onze domeinen gescheiden houden’.7 Niettemin groeide er tussen Engelman en 
Pyke Koch een goede verstandhouding, zoals blijkt uit het verjaardagsgedicht dat Pyke 
later voor hem maakte.8

Voortreffelijke jarige,

Gij wijn- en oude klarige!
en hoewel niet zeer harige
in ’t verd’re lang niet karige!

Gij vers en prozabarige
aanhoudend gondelvarige!
Gij pret’ge en nooit narige!
Gij licht’ en nimmer zwarige

Ik bied u hier mijn nootjes aan
’k bied z’ u met beide pootjes aan.
Moog’ gij, hoezee! hoera! hoezee!!
nog lang niet onder de zoodjes gaan! 

Uw
Pyke Koch

 Zoals gezegd was de moraal binnen het milieu van de Oude Gracht veel 
toleranter dan in de kring van De Gemeenschap, waar huwelijk en gezin hoog in het 
vaandel stonden en de erotische avonturen die Engelman als vermaard rokkenjager 
beleefde niet geapprecieerd werden. Genieten van vrouwelijk gezelschap deed hij aan 
de Oude Gracht bijvoorbeeld met Roland Holst en Simon Vestdijk. Hij nodigde hen 
soms uit voor een ‘kleine eet- en drinkpartij’ op zijn kamer, ‘na dezelve een beetje te 
hebben opgeruimd’. Behalve Roland Holst en Vestdijk ‘als mannen’ vroeg hij ‘Klaartje 
en Zwaantje als kokkinnen, liefelijke bediensters en schone ornamenten’.9 Met Klaartje 
bedoelde hij de schrijfster Clara Eggink die een moeizaam huwelijksleven had met de 
dichter Jacques Bloem, Zwaantje was een vriendin van Jan Engelman. 
 Overigens hadden niet alleen de katholieke vrienden moeite met het 
jagersinstinct van Jan Engelman. Ook Marsman kon daar niet mee overweg. In een 
brief aan A. Roland Holst typeerde hij Engelman als ‘een beste kerel, waar ik veel 
aan heb, en op aan kan’. Maar helaas was Engelman niet altijd beschikbaar, want ‘die 
dartelt ’s zomers zoo hartstochtelijk door de Tuinen van eros, dat ik dan minder aan 
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hem heb. Zijn wijze van libertijn-zijn, en alles wat daarmee samenhangt is trouwens 
het eenige wat ik in hem niet erg mag’.10 Engelman had daarentegen weer problemen 
met Marsmans ingetogen leefwijze, althans met de manier waarop hij min of meer 
onder toezicht van zijn vrouw stond. Zij hield de vrienden nogal eens buiten de deur 
en gaf Marsman, zoals Engelman het uitdrukte, dan ‘celstraf’.11 ‘In zijn huwelijk met 
Rien Barendrecht werd hij vooral moederlijk beschermd’, schreef Engelman veel later 
in één van zijn brieven. ‘Anderen zoals b.v. Roland Holst, Valentijn van Uytvanck en 
ik, die veel meer erotische jagers waren, vonden juist die kant van Marsman minder 
aantrekkelijk’.12

 Het turbulente liefdesleven van Jan Engelman is in Utrecht voer geweest voor 
op sensatie beluste moraalridders. In publicaties naar aanleiding van zijn honderdste 
geboortejaar in 2000 is aan Engelmans reputatie als rokkenjager de nodige aandacht 
besteed. Zo weten we nu met wie hij de sponde heeft gedeeld; dat zijn Utrechtse 
geliefde Annie van der Meijden-Bakker de vrouw was van een violist, en dat een andere 
vriendin een modezaak dreef aan de Lange Viestraat. Deze vrouwen waren evenals 
Engelman zelf getrouwd, en dat gold ook voor een andere geliefde, de beeldhouwster 
Corine Reinink, echtgenote van een ambtenaar op het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. Andere vrouwen in Engelmans leven waren de journaliste 
Marion Laudy, die de dochter was van zijn hoofdredacteur, en de zangeres Joanna 
Diepenbrock, oudste dochter van de componist Alphons Diepenbrock.13 Kennelijk hield 
Engelman van vrouwen die behalve schoonheid ook artistiek of intellectueel iets te 
bieden hadden. 
 De liefde heeft Jan Engelman geïnspireerd tot het schrijven van bijzondere 
poëzie. Maar dat er ook een keerzijde was liet hij veel later doorschemeren tegenover 
Bert Bakker. Zeventig jaar oud, ziek en nauwelijks meer in staat om te schrijven keek 
hij terug op een amoureus leven, waarin echter veel kostbare tijd verloren was gegaan: 
‘Ik zag ineens dat ik had moeten schrijven, inplaats van vrijen. Het is niet hetzelfde, maar 
Verlangen is toch de oorsprong.’14

7.2   Pyke Koch en het nieuw realisme in de schilderkunst

 Nadat Jan Engelman de katholieke kring van De Gemeenschap rond 1932 
had verwisseld voor het vrijgevochten milieu van de Oude Gracht kreeg hij nieuwe 
voorliefdes op het gebied van de schilderkunst. Zijn appreciatie voor kunstenaars  
als Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes en andere vertegenwoordigers van  
het nieuw of magisch realisme groeide. En in 1933 noemde hij deze richting zelfs een 
hoofdstroming van de Nederlandse schilderkunst.15 Deze opvatting was nieuw.  
In de voorgaande jaren had Engelman vrijwel uitsluitend waardering getoond voor de 
romantisch realisten uit het zuiden, en had hij consequent stelling genomen tegen wat 
hij beschouwde als het gekunstelde, vooropgezette karakter van het nieuw realisme. 
Willink, Hynckes, en ook Wim Schuhmacher misten volgens Engelman de ‘zachte 
krachten’ en leden aan ‘zware calvinistische somberheid’.16 Vooral het werk van 
Willink vond hij te minutieus realistisch, te koel en cerebraal geschilderd. Door de 
verwantschap met het surrealisme was het bovendien internationaal georiënteerd, en 
daar moest Engelman weinig van hebben.17 
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 Nog in 1930, toen hij een tentoonstelling van de Hollandsche Kunstenaarskring 
recenseerde, typeerde Engelman de schilderijen van Schuhmacher en Willink als 
‘hinderlijk star en verbeten’, en waren het zoals altijd katholieke schilders als 
Henri Jonas, Charles Eyck en Otto van Rees, die de ‘blonde noot van lichtheid en 
levensaanvaarding’ inbrachten.18 Een jaar later kwam er echter een kentering in de 
opstelling van Engelman. Hij nuanceerde in De Nieuwe Eeuw zijn mening over Willink, 
en constateerde een ontwikkeling in de goede richting ‘waar de barst in zijn geest 
misschien te genezen’ viel. In dezelfde tekst wijdde hij bovendien een paar regels 
aan de schilderkunst van Pyke Koch, al hield hij in zijn waardering duidelijk een slag 
om de arm. Het was ‘knap en serieus werk’, maar ‘men moet er van houden’, voegde 
Engelman hier veelzeggend aan toe. ‘Nocturne’, Pykes schilderij van een Utrechts 
urinoir, vond hij zelfs ‘luguber’, en de ‘geestesrichting’ waartoe de schilder behoorde 
wekte ‘zeker bedenkingen’.19 Niettemin was zijn belangstelling voor het werk van Koch 
gewekt, en deze zou in de komende jaren alleen maar toenemen.
 Zijn eerste artikel over Pyke Koch schreef Engelman in 1932 voor het tijdschrift 
Forum, dat kort daarvoor was opgericht door Edgar du Perron en Menno ter Braak.20 
De publicatie vereiste van Engelman als katholiek criticus de nodige tact. Zo kon een 
essay voor Forum niet openlijk katholiek geëngageerd zijn, want met name Ter Braak 
stoorde zich aan de irrationele geloofsbeleving van de katholieken.21 Verder woonde 
Engelman met Koch onder één dak, en wellicht hield hij meer dan in andere gevallen 
rekening met de kunstenaar, die volgens Engelman een voorliefde had voor ‘duistere en 
min of meer macabere onderwerpen’.22 Hij stond dus voor de opgave om Koch in zijn 
waarde te laten, maar zijn kunstenaarschap te verheffen boven de platvloersheid van 
de geschilderde onderwerpen: het urinoir, een plassende man, hoeren, de vrouw in de 
schiettent. 
 Het is daarom niet verwonderlijk dat Engelman zich in zijn bespreking niet 
zozeer op de onderwerpen richtte, als wel op de schilderkunstige middelen, zoals 
de bijzondere ordening en belichting, waarmee een ‘hyperreëele’ of ‘verhoogde’ 
werkelijkheid werd gecreëerd die zeer suggestief was.23 Helaas kon hij de door 
Koch gesuggereerde werkelijkheid nog niet als metafysisch aanmerken. Het werk 
ontroerde te weinig, waardoor het in Engelmans optiek geen verlangen toonde naar het 
onstoffelijke. Dus speculeerde Engelman op een verandering ten goede in de toekomst: 
‘Voor mij is het zeer de vraag’, zo besloot hij zijn tekst in Forum, ‘of de wijze van 
zien en schilderen die hem thans hoofdzakelijk kenmerkt Koch’s definitieve vorm zal 
zijn’. De schilder had in zijn werk zijn ‘ontroering’ nog bedwongen, maar Engelman 
signaleerde reeds een streven naar ‘bevrijding’ en een langzaam ‘gevecht om uitkomst’. 
Het was slechts een kwestie van afwachten tot Koch zijn definitieve vorm zou hebben 
gevonden.24

 In 1935 werd Koch door Engelman in De Gemeenschap voorgesteld als 
een tot inkeer gekomen kunstenaar (Bijlage 7.2).25 Hij memoreerde dat de schilder 
voorheen een voorliefde had gehad voor duistere, min of meer macabere onderwerpen 
en morbide stemmingen. Maar intussen waren de hardheid en onbarmhartigheid 
verdwenen, en kreeg het voor Engelman zo belangrijke emotionele aspect meer ruimte. 
Het omslagpunt was in zijn optiek concreet aanwijsbaar in een schilderij met een 
onschuldig onderwerp: het ‘blanke’ jongensportret van Peter Mees uit 1932. In dit werk 
zag Engelman de schilderkunstige middelen als stofuitdrukking en kleur beter 
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Pyke Koch, Zelfportret circa 1935, foto in De Gemeenschap van december 1935
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toegepast dan daarvoor, en deze ontwikkeling zette door want ‘Zwaar weer’ van 1935 
(later bekend als ‘Electrische storm’) was volgens Engelman veel ruimelijker en zelfs 
‘superbe’ geschilderd. 
 Ook toen Jan Engelman vanaf 1937 niet meer aan de Oude Gracht woonde, 
bleef hij betrokken bij de schilderkunst van Koch (Bijlage 7.2). In 1941 publiceerde 
hij een monografie over de kunstenaar, waarin hij het beeld neerzette van een kuis 
geworden Koch. Met zijn verheven terminologie vermeed hij iedere banale associatie 
bij de onderwerpen. Zo noemde hij het door Koch geschilderde urinoir heel chique een 
‘vespasien in lantaarnlicht’, maar hij benadrukte wel dat het werk tot de ‘voorbijgaande 
phase’ van zijn kunstenaarschap behoorde, stammend uit een fase toen de schilder ‘de 
neiging had tegen-den-keer-in te gaan’.26 
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 Het kan nauwelijks op toeval berusten dat Jan Engelman de ommekeer bij  
Koch achteraf vaststelde in de periode dat hij zelf zijn intrek had genomen in diens 
huis. Hij suggereerde dat het werk daarna kuiser werd en gaf het bovendien een 
religieuze lading mee, waardoor het beter te verenigen was met het katholieke geloof. 
Zo behoorden na 1932 de niet nader verklaarde ‘geheime neigingen’ van de schilder 
tot het verleden, verdween diens belangstelling voor de ‘zelfkant der samenleving’, en 
kreeg Koch aandacht voor het ‘stil-bloeiende in de schepping’, meer ‘geestelijkheid’, 
en zelfs een ‘nieuwe eerbiedigheid’.27 
 Toen Engelman in andere kringen verkeerde waardeerde hij ook andere 
kunstenaars. In zijn beleving waren zijn vroegere bezwaren tegen hen weggenomen 
omdat de schilders hun werkwijze hadden veranderd, een verandering die primair 
schilderkunstig van aard was. Zo ontwikkelde Koch het gebruik van kleur en 
ruimtelijkheid, bracht Willink een nieuw levensgevoel tot uitdrukking door een 
concentratie op het schilderkunstige, waardoor ook zijn werk ruimtelijk en coloristisch 
vooruitging, en kreeg Dik Ket eveneens meer beheersing over ‘de middelen die des 
schilders zijn’.28 Vooruitgang in geestelijk opzicht kwam in Engelmans optiek dus naar 
voren in het vaardiger hanteren van de kwast, waarmee hij zich als vanouds op een 
ethisch-esthetisch standpunt stelde.
 Uiteraard werd de ontluikende liefde van Engelman voor de magisch realisten 
door de katholieke schilders niet geapprecieerd. Hij was altijd een loyaal pleitbezorger 
geweest van de romantisch-realisten van beneden de Moerdijk en niet in de laatste 
plaats van de Deurnese schilder Hendrik Wiegersma. Die waarschuwde Engelman 
dan ook om niet af te dwalen naar ‘den Pisbak van den Heer Pyke Koch’, waarmee 
hij doelde op ‘Nocturne’ en op het nieuw realisme als geheel, want andere schilders 
van deze richting kwamen in de brieven van Wiegersma evenzeer negatief ter 
sprake.29 Zoals reeds is vermeld had ook de Limburgse schilder Charles Eyck moeite 
met Engelmans belangstelling voor het nieuw realisme, speciaal met de groeiende 
waardering voor Pyke Koch. In één van zijn brieven schreef hij dat het met Engelman 
niet goed boterde, vanwege diens bewondering voor de stijl van Koch en Hynckes.30

7.3   Cola Debrot: Een ander soort katholicisme

 Kreeg Jan Engelman door zijn omgang met Pyke Koch allengs meer waardering 
voor het nieuw realisme in de schilderkunst, de schrijvers die hij in zijn nieuwe 
omgeving ontmoette brachten hem in aanraking met andere opvattingen over geloof 
en literatuur. Debrot bijvoorbeeld bepleitte bij Engelman een meer op de aardse 
werkelijkheid betrokken katholicisme. 
 Aan de Oude Gracht had Engelman ook het meeste contact met Cola Debrot. 
In zijn biografie over deze schrijver vertelt J.J. Oversteegen dat hun wederzijdse 
sympathie al gauw groot was. Debrot gaf allerlei raadgevingen aan Engelman,  
die in vergelijking met zijn nieuwe vrienden toch wat wereldvreemd en verlegen in 
het leven stond.31 Met name Cola’s situatie verschilde nogal met die van Engelman. 
De laatste woonde sinds jaar en dag in Utrecht en was belast geweest met een 
ingewikkeld privé-leven en intolerante katholieke ‘vrienden’ uit de kring van Roeping 
en De Gemeenschap. Om zijn gezin te onderhouden leidde Engelman een weinig 
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inspirerend bestaan als broodschrijver, en tot zijn ongenoegen schreef hij voornamelijk 
voor de katholieke dag- en weekbladen. In tegenstelling tot Engelman was Debrot een 
cosmopoliet. Hij was in 1902 geboren op een grote Antilliaanse plantage en kwam 
op zijn veertiende jaar naar Nederland, waar hij de middelbare school bezocht en 
met Pyke Koch rechten studeerde in Utrecht. Door zijn relatie met de Amerikaanse 
danseres Estelle Reed reisde hij de halve wereld rond, en woonde hij in Parijs, Dresden, 
San Fransisco, New York en Utrecht. Oversteegen typeert Cola’s leven in de dertiger 
jaren als improviserend en als ‘één lange reeks onzekerheden’.32 Vergeleken met Jan 
Engelman leidde Debrot zeker een opwindend leven.
 Maar hoe verschillend hun stijl van leven was, er waren tussen Engelman 
en Debrot ook raakvlakken. Behalve een diepe afkeer van Albert Kuyle deelden ze 
bijvoorbeeld de belangstelling voor literatuur. In het huis aan de Oude Gracht voltooide 
Engelman in 1932 zijn dichtbundel De tuin van Eros, terwijl Debrot zich eveneens als 
schrijver van poëzie en verhalen ontwikkelde. Belangrijk voor Engelman was verder 
hun gemeenschappelijke band met het katholicisme, al beleefden ze dit geloof niet op 
dezelfde manier. Anders dan Jan Engelman was Cola Debrot geboren uit een gemengd 
huwelijk en streng katholiek was hij daarom niet opgevoed. Hij stond ook kritisch 
tegenover de jongeren van De Gemeenschap en hun streven naar een middeleeuws 
geïnspireerde cultuur. Toen hij in 1926 in het klooster van de Benedictijnen in Ooster-
hout De Gemeenschap-medewerkers Albert Helman en Albert Kuyle had getroffen, 
schreef hij naar aanleiding van deze ontmoeting in een brief over zijn ‘afzijdigheid van 
de heren literatoren van De Gemeenschap, met hun aura van propagandisten voor een 
nieuwe middeleeuwen of iets dergelijks’.33 
 Anders dan Jan Engelman was Debrot als katholiek behoorlijk vrijzinnig. 
Oversteegen omschrijft Cola’s katholicisme dan ook als de ‘Pascaliaanse variant’, 
waarbij twijfel aan het geloof een geaccepteerd gegeven is.34 Beiden legden zich 
overigens niet bij de verschillen in hun religieuze beleving neer. Engelman begreep 
bijvoorbeeld niet waarom Debrot het geloof niet even ongecompliceerd en blijmoedig 
beleefde als hij zelf deed. Omgekeerd miste Debrot in Engelmans levensbeschouwing 
en poëzie een tragische component. Hij vond Engelman te etherisch, te weinig 
betrokken bij de harde realiteit van het aardse bestaan. Er was dus een kloof te 
overbruggen, en Oversteegen concludeert dat ze daarom de ander in hun kritieken naar 
zich toe schreven. Zo verdoezelde Engelman de neiging tot ongeloof bij Debrot door 
hem religieuzer en blijmoediger voor te stellen dan hij was.35 Omgekeerd speurde Cola 
in Engelmans oeuvre naar poëzie die minder metafysisch georiënteerd was, en meer 
betrekking had op de aardse werkelijkheid, vooral wanneer die een tegenstelling vormde 
met de paradijselijke geluksstaat waarover Engelman in zijn verzen zo graag zong.36 
 Dergelijke gedichten vond Debrot voor het eerst in de bundel Het bezegeld hart 
van 1937. Met name het vers ‘Bij de Spaansche kribbe’ had hem getroffen, omdat 
Engelman stilstond bij de tragedie van de Spaanse burgeroorlog, met strofen als: 
Wie, wie zal nog op u aadmen? / Mensen liggen in den dood. / Gij, die alles kunt 
omvaadmen / Waarom is het leed zoo groot?37 Debrot herkende hierin het lijden onder 
de onverenigbaarheid van aardse en metafysische werkelijkheid, waardoor hij zelf werd 
gekweld, maar tevens werd geïnspireerd tot het schrijven van poëzie.38 Dat Engelmans 
poëtische taal nogal te lijden had onder het engagement en minder muzikaal en vloeiend 

Hoofdstuk 7 · Van God los: Andere kringen



132 Hoofdstuk 7 · Van God los: Andere kringen

was dan daarvoor, voelde Debrot kennelijk niet als een verlies. Wat telde was zijn 
constatering dat Jan Engelman van zijn onbevangen en ongecompliceerd katholiek 
geloof was gevallen.

7.4   Simon Vestdijk: ‘Maria moet blijven varen’

 Tot de regelmatige bezoekers van de Oude Gracht behoorde als gezegd ook de 
schrijver Simon Vestdijk, die in Gestalten tegenover mij vertelt hoe Koch en Nijhoff 
voor hem kookten, en hoe hij van Jan Engelman onderwijs kreeg in ‘de meisjes van  
Maastricht en aanverwante zaken’.39 Verder waren de verzen van Engelman onderwerp  
van gesprek, en daarover nam Vestdijk een ander standpunt in dan Debrot. Beiden  
typeerden de poëzie die vooraf ging aan de bundel Het bezegeld hart als ongecompliceerd 
en probleemloos, maar in tegenstelling tot Debrot stond Vestdijk daar juist positief 
tegenover. 
 Onder de vermanende titel ‘Maria moet blijven varen’ schreef Vestdijk een 
kritisch essay over de dichtkunst van Engelman, die hij zoals gezegd als ‘stoorloos’ 
typeerde.40 Met betrekking tot de vorm constateerde hij dat Engelman alles vermeed wat 
‘te luid, te reëel, te heftig, te schurend de zoetvloeiende gang van het vers zou schaden’. 
Daarnaast was de inhoud gebaseerd op ‘de typische probleemloosheid van de zuidelijke 
katholiek zonder apologetische behoeften’. Evenals Cola Debrot constateerde Vestdijk 
dat Engelmans poëzie in De tuin van Eros nog probleemloos was, ‘omdat zij de 
tegenstelling niet kende’.41 Maar zoals gezegd miste Debrot in dit werk de tragiek, 
terwijl voor Vestdijk het stoorloze karakter van de verzen Engelman juist tot een groot 
dichter maakte. 
 Zowel Cola Debrot als Simon Vestdijk constateerden na De tuin van Eros een 
verandering in de poëzie van Engelman, die ze verschillend waardeerden. Debrot  
vatte Het bezegeld hart vanwege de aandacht voor de Spaanse tragedie op als een 
vooruitgang.Vestdijk daarentegen miste in deze bundel de zangerigheid en dynamiek 
van De tuin van Eros. Hij betreurde de stabilisatie die was ingetreden en typeerde 
de nieuwe verzen als ‘egale rijmoefeningen’ en ‘ouderwetse stoerheid’ waarvoor 
‘deze arcadische zanger’ niet in de wieg was gelegd. Vestdijk besloot zijn kritiek dan 
ook met de opmerking: ‘Maria moet blijven varen’, waarmee hij zich keerde tegen 
de ‘verstarring’ en ‘verstijving’ in de poëzie van Jan Engelman, die tenslotte een 
‘dynamisch dichter’ was en verzen moest maken als ‘Melodie des Herzens’.42 

Ik viel in de ogen van een ree
verbeelde schepen neem mij mee 
Maria moet gaan varen

veel vroeger zong de philomeel
voor Magdalena’s bloemprieel
en wind blies in mijn haren
 
gezelle steeg op zonnevier
de keel der kolibri is hier
van zomerschoon beslapen
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ik snoer u van de klinkerschaal
hoog in mijn mond en als ik daal
Maria wil mij rapen

 Veel indruk zal de kritiek van Simon Vestdijk op Jan Engelman niet hebben 
gemaakt, want hij nam hem als literair criticus niet serieus. Een jaar na het verschijnen 
van Lier en Lancet schreef hij namelijk aan D.A.M. Binnendijk dat Vestdijk ‘geen 
behoorlijk poëtisch descrimen’ had.43 

7.5   Martinus Nijhoff: ‘geen primair dichter’

 In 1934 woonde ook de dichter Martinus Nijhoff aan de Oude Gracht. Hij verbleef 
gedurende een jaar in Pykes atelier, dat recht boven de kamer van Jan Engelman lag.  
In ‘Eenzaam schrijvertje in het raam’, een bijdrage voor een nummer van Maatstaf 
dat aan Nijhoff was gewijd, vertelt Engelman dat hij zich afvroeg welke ‘verdoolde 
monnik’ in het atelier van Pyke Koch was komen wonen. Pyke maakte vaak muziek 
en ontving zijn modellen die op hoge hakken, met rokkengewapper en vrolijk gelach 
de trap opliepen. De nieuwe bewoner had echter een vreemde ingetogenheid. Zonder 
lawaai liep hij boven Engelmans hoofd op en neer, regelmatig als een priester die liep  
te brevieren. Na zes tot acht weken werd de ontmoeting door Engelman geforceerd:  
‘Ik maakte dus zonder overdreven haast de kamerdeur open, stapte in de gang en 
dacht dat de plavuizen uiteenweken. Ik stond tegenover de dichter Martinus, bij wien 
volstrekt geen verbazing scheen te bestaan, terwijl de mijne geen grenzen kende’.  
Voor Nijhoff was de anonimiteit een ‘dubbel genot’, schrijft Engelman, ‘omdat hij er 
een klein spel mee had kunnen spelen, omdat wij elkanders ijsberen hadden kunnen 
horen en hij precies wist waarmee ik bezig was, terwijl ik mij moest verdiepen in 
gissingen over de personaliteit van den onbekende’.44

 Nijhoff werkte in 1934 overigens aan het grote gedicht ‘Awater’, waarbij Pyke 
Koch en Cola Debrot assisteerden.45 Voor zover bekend werd Jan Engelman door 
Nijhoff niet ingeschakeld. Vermoedelijk waren de verschillen tussen hen te groot. 
Engelman was een lyrisch en spontaan dichter. Dit in tegenstelling tot Nijhoff, die in 
zijn verzen zo onpersoonlijk en on-emotioneel mogelijk wilde zijn, hetgeen ook een 
andere werkwijze met zich meebracht. Nijhoff produceerde bijvoorbeeld langzaam, 
terwijl Engelman in interviews wel graag vertelde dat hij één van zijn meest fameuze 
gedichten in vijf minuten had opgeschreven, na afloop van een concert van de griekse 
zangeres Vera Janacopoulos, aan wie hij het vers opdroeg. Een ander verschil tussen 
de poëzie van Nijhoff en Engelman heeft betrekking op de techniek. Nijhoff hield 
vast aan opbouw, metrum en rijm van de traditionele versvormen, en verwierp de 
ongebondenheid van expressionistische of dadaïstische dichtkunst.46 Engelman 
daarentegen kon helemaal opgaan in klank en ritme, en permitteerde zich soms grote 
vrijheden in de vorm, zoals bijvoorbeeld in ‘Kanaän’, waarvan Nijhoff het volgende 
fragment zeker niet had willen schrijven. 
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aëra aëra     Vera Vera
helder galmgat   wuivend palmblad
oekeloeloe    zoete zoeloe
Meereswelle    klankgazelle

razend draaft het koene ros
Vera in mijn keel – doe los!47

 In een ongedateerde tekst, bestemd voor de uitgever Bert Bakker, schreef 
Engelman dat hij Nijhoff als dichter een merkwaardige verschijning vond.48 Kennelijk 
was diens dichterschap en de onderwerpen en het taalgebruik van Nijhoffs verzen zo 
gewoon en alledaags, dat Engelman het gehalte niet goed kon peilen. Niettemin voelde 
hij feilloos aan dat de verzen niet simplistisch waren, want hij noemde Nijhoff ‘een 
geest met verdiepingen’. Met andere woorden: achter dat gewone, alledaagse uiterlijk 
van Nijhoffs poëzie lag wel degelijk een diepere laag, een emotie, een gevoel. Dat men 
in de ‘keurig nette’ Nijhoff niet direct een kunstenaar van betekenis vermoedde kwam 
volgens Engelman ook doordat Nijhoff behoefte had om in de menigte op te gaan en de 
‘accountant of zoo iets’ van Awater te wezen. Er waren genoeg anekdotes waaruit dat 
ideaal van aanpassing bleek. Zoals de herinnering aan Nijhoff die een poosje de wens 
koesterde om ‘een mooi, eenvoudig meisje van Kattenburg te vrijen. Hij zou dan des 
daags in een blauwe overall chauffeur zijn op een vrachtauto die naar de havens reed en 
met zijn collega’s in volkskroegen hangen’. Zo was volgens Engelman Nijhoffs vorm van 
‘opgaan in een verbroedering met de massa’, hetgeen niet wegnam dat hij een ‘boeiend 
mensch’ was onder de dichters, ‘geen primair dichter, maar wel groot en virtuoos’.49

 Dat Nijhoff volgens Jan Engelman geen primair dichter was, had te maken met 
de verschillen in hun poëzie-opvatting. Voor Engelman was het echte dichterschap 
voorbehouden aan de lyricus en dat was Nijhoff niet. Waar Nijhoff naar een dichtkunst 
streefde die objectief en onemotioneel was, waardeerde Engelman juist de poëzie als 
uiting van ontroering. Het motto van Nijhoff dat een dichter niet schreit werd door 
Engelman niet onderschreven.50 Ook deelde hij Nijhoffs belangstelling voor de 
‘eenvoudige dingen des levens’ niet. De poëzie van Engelman was gewijd aan het 
goddelijke, al of niet in de gedaante van goddelijke vrouwen als Ambrosia of Vera 
Janacopoulos.51 Een volslagen anoniem figuur als Awater uit het gelijknamige gedicht 
van Nijhoff zou in een vers van Engelman niet gauw voorkomen. En Nijhoffs uitspraak: 
‘Ik heb mij aangepast, ik ben een gewoon mens’ was op Engelman al evenmin van 
toepassing.52 Een gewoon mens was wel het laatste wat hij wilde zijn. 
 Ter gelegenheid van Engelmans zestigste verjaardag heeft Anton van Duinkerken 
in De Tijd zo beeldend uiteengezet hoe de alledaagse dingen door Engelman ‘ontheven 
werden aan hun sleetse gewoonheid’. Want wat men in de omgang ‘een liedje tijdens 
het lof’ noemde,‘heet bij Engelman een cantiek. Een misdienaar noemt hij een koorknaap. 
Konijn en eekhoorn vluchten uit zijn verzen voor de nadering van gazelle en antilope. 
De drankhuizen die hij bezoekt, hebben een overvolledige vergunning. Hij gebruikt er 
ambrozijn. Zijn hoofd rust daarna op een peluw. Bij het opstaan wandelt hij niet een 
ommetje door het bos, maar schrijdt door een woud van torens. Dit is Maastricht. Deze 
verrukkelijke droomgang door het daglicht kent geen verstoring. Wakker worden is 
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niet mogelijk, alleen: ontwaken. Opstaan is rijzen; wassen is baden, haar kammen hoeft 
niet. De melkboer heet Orpheus, de postbode is Apollo en de fluitketel heft een hoog 
geluid aan. De luchter brandt. De morgen schuimt. De aarde orgelt’.53

 In Een dichter schreit niet. De poëtica van M. Nijhoff concludeert  
W.J. v.d. Akker dat voor Nijhoff het dichterschap niet van goddelijke maar van 
natuurlijke orde was.54 Poëzie zweefde niet boven de werkelijkheid, maar behoorde 
daartoe. Nijhoff stond volgens Van den Akker op werkelijkheidsbesef en zag niets in 
het projecteren van metafysische grootheden in de werkelijkheid. De kunst moest de 
gewone alledaagse werkelijkheid beschrijven. En de taal die hij daarvoor geschikt vond 
was een eenvoudige niet poëtische taal, bij voorkeur de spreektaal, maar wel gegoten 
in een traditionele versvorm. In tegenstelling tot Nijhoff deed Engelman niet anders 
dan metafysische grootheden in de werkelijkheid projecteren. Het was de essentie van 
zijn dichtkunst, en de dichter had dan ook een verheven status. Hij was een goddelijk 
instrument, wiens vriendin geen Annie heette maar Ambrosia. De dichterlijke taal 
was geen gewone spreektaal maar een vrije, zich loszingende muzikale uiting van een 
werkelijkheidsbeleving die zeker ook aards, maar uiteindelijk metafysisch was gericht. 
 Tot een confrontatie tussen de opvattingen van beide dichters kwam het enige 
jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen Engelman in 1949 de volgende dichtregels 
schreef voor het Verzetsmonument op het Domplein te Utrecht.

Gedenk uw dooden die den goeden strijd 
Gestreden hebben in gerechtigheid.
Draagt voort hun vlam, zij zijn gebleven,
Maar in dien gloed wordt nieuw ons leven.

 Nijhoff had het gedicht al gelezen voordat het in de steen werd aangebracht en 
hij was gestruikeld over de laatste twee regels. Naar aanleiding hiervan verzocht hij 
Engelman om zijn taalgebruik wat meer aan te passen aan de gewone man: ‘Namens 
Jan Pet, die op alle Zon- en Feestdagen langs dit monument zal slenteren; namens alle 
kinderen die op weg naar school erlangs zullen komen […] smeek ik je nog één uur bij 
de versregelen stil te staan, om te zien of zij waarlijk bevattelijk zijn’. In zijn brief gaf 
hij ook een suggestie voor een wijziging. De laatste twee regels zouden moeten luiden:
Draagt voort de vlam door hen geheven,
Want door die gloed werd nieuw uw leven.

 ‘Dit kunnen Jan Pet en de schoolkinderen begrijpen’, voegde Nijhoff hieraan 
toe, de ‘archaïstische’ betekenis van ‘gebleven’ zou hen ‘vreemd’ zijn voorgekomen.55 
De op het eerste gezicht kleine veranderingen in Engelmans vers wijzen niettemin 
op een verschil in levens- en literatuuropvatting. Voor Nijhoff was de zin ‘zij zijn 
gebleven’ niet gewoon genoeg. Engelman daarentegen hield juist van dit niet-alledaagse 
en verheven taalgebruik. Ook in de tweede regel veranderde Nijhoff weinig, maar door 
in de verleden tijd te spreken over het leven dat werd vernieuwd, bepaalde hij zich tot 
de werkelijke gebeurtenissen aan het einde van de oorlog, toen men de draad van het 
leven weer kon oppakken. Engelmans vers daarentegen refereert aan een toekomstige 
status, wanneer het leven nieuw wordt. 
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 De aanpassingen die Nijhoff voorstelde waren niet alleen ten behoeve van de 
gewone man. In feite veranderde hij de essentie en sprak er een andere dichter met 
een andere poëtica. Nijhoff verlegde de oriëntatie van Engelman op het bovenaardse 
naar het ondermaanse. Dat Engelman zelf de wijzigingen van Nijhoff niet onbelangrijk 
vond, blijkt wel uit het feit dat hij ze niet overnam. Andere kringen betekende voor 
Engelman geen ander geloof.
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Engelman, tussen A. Roland Holst en Nijhoff, wordt vijftig jaar. Collectie Letterkundig Museum




