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3.1   Schrijven als broodwinning. 

 Jan Engelman leidde als redacteur van verschillende kranten en tijdschriften  
een jachtig bestaan. De Gemeenschap lag hem na aan het hart en vergde veel van  
zijn tijd, maar om brood op de plank te krijgen trad hij daarnaast in dienst van De 
Nieuwe Eeuw en was hij in Utrecht verbonden aan het katholieke dagblad Het Centrum. 
Zo blijkt uit zijn correspondentie dat het schrijven voor De Nieuwe Eeuw, waarin hij 
vanaf 1926 de rubriek ‘Kunst en Letteren’ voor zijn rekening nam, vooral bedoeld was 
om financieel rond te kunnen komen. Al in februari van datzelfde jaar liet Engelman 
aan Gerard Bruning weten dat hij in De Nieuwe Eeuw was gaan schrijven, hoewel hij er 
haast geen tijd voor kon vinden, ‘’t Is wel beroerd (maar blijkbaar toch noodig), dat men 
moet leven’.1 Ook het werk voor Het Centrum gaf hem weinig voldoening. Hij maakte 
lange werkdagen, de gebeurtenissen waarover hij moest schrijven waren niet altijd 
even interessant en de werksfeer op het redactiebureau ervoer hij als weinig inspirerend 
(Bijlage 3.1). Tekenend voor de situatie bij de krant is een notitie van P.J.M. Aalberse, 
die in 1925 hoofdredacteur werd van Het Centrum. In zijn dagboek omschreef hij de 
redactie als oud en futloos, met uitzondering van Zwetsloot, Engelman en Diegers, 
‘jonge krachten’, waarvan misschien onder ‘straffe leiding’ wel wat te maken was.2  
Wat Aalberse onder straffe leiding verstond schreef hij er niet bij, maar uit bronnen 
blijkt dat Engelman als journalist bij Het Centrum weinig in te brengen had en evenmin 
kieskeurig kon zijn. In feite moest hij alle werkzaamheden verrichten die zich bij de 
redactie aandienden en was hij dus een soort manusje-van-alles. Zo werd hij op een  
dag naar de Veluwe gestuurd om een verslag te schrijven over het blussen van een  
fikse brand. Dat hij over dergelijke gebeurtenissen niet met hart en ziel rapporteerde  
laat zich raden.3 
 Al met al diende Engelman als journalist een reeks broodheren, soms tegen 
heug en meug. Problemen met zijn gezondheid bleven dan ook niet uit en de kritiek 
op zijn journalistieke bijdragen loog er soms niet om. In september 1926 vertrok hij in 
overspannen toestand naar Deurne, waar hij gedurende enkele weken bij de schilder en 
huisarts Hendrik Wiegersma verbleef om te herstellen.4 Eenmaal weer aan het werk in 
Utrecht werd hij echter als vanouds geconfronteerd met de op- en aanmerkingen van 
ontevreden lezers en redactiehoofden. Vooral op zijn bijdragen aan De Nieuwe Eeuw 
kreeg hij van verschillende kanten kritiek. Zo ook van Henri Bruning, op wiens 
aanmerkingen Engelman antwoordde: ‘misschien kun je je voorstellen dat ik De Nieuwe 
Eeuw niet voor mijn plezier bewerk en de arbeid die het blad vergt onder heel veel 
andere bezigheden moet klaar spelen. De journalistiek betaalt zóó beroerd, dat men veel 
moet aangrijpen om de inkomsten te vermeerderen’.5

 Dat Engelman voornamelijk om het geld voor de dag- en weekbladen schreef, 
bleef ook voor zijn werkgevers niet onopgemerkt. Toen Max van Poll, hoofdredacteur 
van De Nieuwe Eeuw, in april 1927 een artikel weigerde en terugstuurde, gaf hij als 
motivering dat Engelmans literaire rubriek in De Nieuwe Eeuw een ‘zeer merkbare  
inzinking’ vertoonde. ‘Er is te weinig eigen werk, tè veel citaat en beoordeeling. […] 
Ik kan mij toch niet verhelen dat mij soms het gevoel bekruipt, dat U de rubriek van 
‘Kunst en Letteren’ in De Nieuwe Eeuw niet met animo bijhoudt, en U zich daar niet 
geheel in geeft doch het in hoofdzaak doet om financiële redenen’.6 Ook met de leiding 
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van Het Centrum kreeg Jan Engelman op den duur onenigheid. De redactie verweet hem 
dat hij te weinig tijd aan de krant besteedde, doordat hij ook voor andere bladen zoals 
De Nieuwe Eeuw werkte. 
 Engelman stond dus voor een moeilijk dilemma en moest kiezen tussen twee 
kwaden. Wanneer hij voor één krant werkte verdiende hij te weinig om zijn gezin te 
onderhouden, schreef hij voor meerdere bladen tegelijk dan voldeed hij niet en riskeerde 
hij ontslag. Het drukke leven was bovendien fnuikend voor zijn creativiteit. Want zeker 
voor het schrijven van poëzie en meer omvangrijke essays ontbrak het overdag aan tijd. 
Veel schrijfwerk gebeurde dan ook ’s nachts.
 Vanwege de zware werkdruk groeide bij Jan Engelman reeds in een vroeg 
stadium van zijn loopbaan de aversie tegen journalistiek, en voelde hij zich afglijden 
naar een bestaan als broodschrijver. Niettemin had hij nog hoop dat hij het tij kon keren. 
In augustus 1928 schreef hij aan Dirk Coster dat het ‘suffe redactiebureau’ waarop hij 
moest werken zijn kostbare tijd roofde: ‘Wilde ik in de journalistiek onderduiken  
(hetzelfde als: mijn bek houden) dan zou ik het zeker heel goed krijgen. Ik prefereer 
het andere en mijn gezin redt zich wel’.7 Engelman was echter niet meer in staat om de 
bakens te verzetten, want kranten en tijdschriften bleven de aandacht opeisen die hij 
liever aan eigen werk had besteed. 
 Dat hij het schrijven voor dag- en weekbladen hoofdzakelijk als broodwinning 
beschouwde, waarbij hij zich persoonlijk nauwelijks betrokken voelde, werd door 
Engelman bepaald niet onder stoelen of banken gestoken. Hij bracht het in veel van zijn 
brieven naar voren en het blijkt ook uit de adviezen die hij aan Louis de Bourbon gaf, 
toen deze zelf was begonnen met het schrijven voor een krant. Engelman adviseerde 
hem om de journalistiek met de linkerhand af te doen en de rechter zo schoon en gere-
serveerd mogelijk te houden voor andere dingen. ‘Tracht vooral niet de journalistiek 
zelf te verbeteren, dat is vergeefsche moeite, verloren tijd en opstapeling van ergernis 
en ruzie’. En later herhaalde hij de raadgeving om zoveel mogelijk scheiding te maken 
tussen het werk op de krant en dat ‘in de uren dat je jezelf bent’. 8 

3.2 Redacteur van De Gemeenschap

 Jan Engelman is gedurende veertien jaar betrokken geweest bij De Gemeenschap. 
Hij was redacteur vanaf de oprichting in 1925 tot 1930, en later van 1934 tot aan de 
opheffing van het blad in 1941. Hij heeft veel in De Gemeenschap gepubliceerd en 
toonde zich in zijn bijdragen bijzonder veelzijdig (Bijlage 3.2). Naast poëzie, proza 
en toneelteksten, schreef hij de jaarlijkse verantwoording; artikelen over godsdienst, 
politiek en literatuur; verder boek-, muziek- en toneelrecensies; en een groot aantal 
beschouwingen over alle vormen van beeldende kunst en architectuur. Engelman was 
voor De Gemeenschap het schaap met de vijf poten. Hij gold als een talentvol dichter. 
Hij was de specialist op het gebied van de beeldende kunst, maar in feite was hij op alle 
terreinen inzetbaar.
 Hoewel het blad hem na aan het hart lag en hij door de jaren heen samen met 
Anton van Duinkerken het gezicht van De Gemeenschap heeft bepaald, werd hij ook 
hier geconfronteerd met de prozaïsche plichten die nu eenmaal horen bij het maken 
van een tijdschrift. Bovendien was De Gemeenschap een klein periodiek, dat een 
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Omslag van De Gemeenschap van oktober 1925,

  door Jozef Cantré

voortdurend gevecht leverde voor 
het bestaan en naar de gunst van het 
publiek moest dingen. Om aan het 
begin van elk jaar weer voldoende 
abonnees te werven spande de re-
dactie zich buitengewoon in voor 
de kerstnummers, die met name 
in de eerste jaren prachtig werden 
geïllustreerd met werk van de 
Vlaamse graficus Jozef Cantré. Zijn 
houtsneden werden door Jan Engel-
man en Albert Kuyle op de persen 
van Het Centrum gedrukt.
 Vooral in de beginjaren heeft 
Engelman samen met Kuyle zijn 
stempel op de vormgeving van De 
Gemeenschap gedrukt. Maar nadat 
Kuyle in het begin van 1934 De 
Gemeenschap had verlaten, kwam 
de zorg voor illustraties en omslagen 

voornamelijk voor rekening van 
Engelman. 9 Dat het materiaal hiervoor 
niet altijd gemakkelijk te krijgen was,  
blijkt uit de vele verzoeken die 
Engelman kreeg om plaatjes te sturen 
aan Cornelis Vos, de directeur van 
uitgeverij De Gemeenschap. Vooral de 
verluchting van de kerstnummers  
bracht veel problemen met zich mee, 
ook omdat de voorbereidingen vaak tot 
het laatste moment werden uitgesteld. 
Eind november 1935 schreef Vos aan 
Engelman: ‘Amice, Het loopt tegen 
Kerstmis! We hebben van Eyck twee 
Kerst-teekeningen en Simon zegde wat 
toe. Dat is te weinig en zeker te weinig 
variatie. […] Ook aan copie

Hoofdstuk 3 · Journalistiek: De keerzijde

Omslag van De Gemeenschap van september 1926, 

door Sybold van Ravesteyn



44

is gebrek […] en noodig is Kerstcopie. Doe je best eens en sleur van links en rechts bij 
elkaar’. En dat laatste gebeurde, want het kerstnummer kreeg een merkwaardig ratjetoe 
aan illustraties. Behalve een traditionele kerstvoorstelling van Wiegersma op de omslag 
en een paar onbeduidende vignetten van Judy van Kessenich en Leo Gestel, was er werk 
van Pyke Koch afgedrukt. Engelman had als kerst-kopij een artikel over deze schilder 
ingeleverd, met foto’s van één van Pyke’s befaamde vrouwenportretten en van een 
zelfportret van Koch.
  Een half jaar later waren er opnieuw te weinig platen. ‘We hebben nog geen 
omslag voor het dubbelnummer van juli/augustus’, schreef Vos pas op 30 juli 1936 
aan Engelman. En ook in mei 1937 had hij nauwelijks afbeeldingen. ‘Ik meen me te 
herinneren, dat je nog teekeningen van Simon(?) had. Wees zo goed me die onmiddellijk 
te zenden’. Maar kennelijk stuurde Engelman geen materiaal, want het juni-nummer 
was amper geïllustreerd. Op de omslag stond een werk van Leo Gestel en verder was er 
één kleine tekening afgedrukt van Charles Eyck. 
 De redactie van De Gemeenschap beschouwde goede illustraties als een 
onmisbaar middel om abonnees te werven en aan zich te binden. In november 1937 
werd Engelman zoals gebruikelijk door Vos aangespoord om platen te leveren. ‘Mijn 
verzoek, hedenmorgen reeds per telefoon gedaan, herhaal ik bij deze: We hebben 
noodig, hoogstnoodig, platen, prentjes voor het Kerstnummer. […] Laten we pogen 
met een goed nummer het jaar te sluiten, wellicht houden we dan nog lieden die anders 
wegloopen. Het begint nu al met opzeggingen […]. En denk zelf ook eens aan wat 
Kerstcopie’. Engelman stuurde nog twee bijdragen, maar deze kwamen te laat binnen. 
De filmrecensie ‘Grazige weiden’ werd nog geplaatst, maar het artikel ‘Boter aan de 
galg’ is niet meer in De Gemeenschap verschenen.
 Engelman fungeerde als een onmisbaar intermediair tussen De Gemeenschap 
en de kunstenaars die door hun omslagen en vignetten het gezicht van het blad 
meebepaalden. Zijn bemoeienis met de illustraties blijkt ook uit de vele brieven die 
hij van kunstenaars ontving. Vooral de schilders van beneden de Moerdijk, onder 
wie Charles Eyck, Henri Jonas, Joep Nicolas, Otto van Rees en Hendrik Wiegersma, 
wijdden een belangrijk deel van hun correspondentie met Engelman aan de publicatie 
van hun werk in De Gemeenschap.10 Voor Engelman bracht de verzorging van het 
tijdschrift veel rompslomp met zich mee. Hij kreeg de tekeningen hiervoor thuis 
gestuurd en moest een keuze maken. Vervolgens moest hij een foto of cliché laten 
vervaardigen en met de drukker overleggen over formaat, papiersoort en kleurstelling. 
Na de verschijning van het blad kon hij dan nog de op- en aanmerkingen over de 
reproducties in ontvangst nemen, en ten slotte het materiaal terug sturen, hetgeen niet 
altijd even vlot gebeurde. 
 Al met al was Engelmans taak binnen De Gemeenschap niet eenvoudig en 
bij tijd en wijle bepaald ondankbaar. Nadat bovendien in het begin van 1934 Albert 
Kuyle en zijn broer de redactie van De Gemeenschap hadden verlaten en De Nieuwe 
Gemeenschap hadden opgericht, ondervond Engelman de concurrentie van Kuyle, aan 
wie het werven van medewerkers en abonnees wel was toevertrouwd. Engelman moest 
zich toen inspannen om de kunstenaars binnen de gelederen van De Gemeenschap te 
houden, wat hem bijvoorbeeld bij Otto van Rees, de schoonvader van Albert Kuyle, niet 
gelukte. Ook Charles Eyck overwoog ernstig om zich bij De Nieuwe Gemeenschap aan 
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te sluiten.11 Hij vond de verzorging van het ‘oude’ blad namelijk achteruit gaan en zijn 
kritiek was niet geheel ten onrechte.
 Dat de vormgeving minder allure kreeg en het aantal devote illustraties toenam 
had verschillende oorzaken. Allereerst verkeerde de uitgever voortdurend in financiële 
problemen, waardoor er minder zorg en middelen aan de verfraaiing werd besteed.12 
Verder verloor de redactie na enige jaren haar eensgezindheid, waardoor medewerkers 
als Jan Engelman en Albert Kuyle De Gemeenschap tijdelijk of definitief moesten  
verlaten. En als gevolg van de verslechterende situatie in Europa verschoof bovendien 
de aandacht van ethisch-esthetische kwesties naar actuele gebeurtenissen op sociaal-
economisch en politiek terrein. Dientengevolge verschenen er in De Gemeenschap 
steeds minder artikelen over kunst en literatuur en werd ook aan de vormgeving minder 
zorg en middelen besteed. Ten slotte was het moderne uiterlijk van De Gemeenschap 
moeilijk te handhaven, omdat er aanvankelijk een zekere discrepantie tussen vorm en 
inhoud had bestaan. Het is aannemelijk dat De Gemeenschap zich bij de oprichting 
ook door haar vormgeving ten opzichte van Roeping en andere katholieke bladen wilde 
profileren. En daarvoor functioneerden de avant-gardistische bijdragen van niet-katholie-
ke vormgevers als Rietveld en Van Ravesteyn nu eenmaal beter dan de prenten met 
bijbelse taferelen van veel katholieke kunstenaars. Het gevolg was dat De Gemeenschap 
zich door haar uiterlijk aanvankelijk vooruitstrevender manifesteerde dan het feitelijk 
was. Want de abstracte vormen van Rietveld en Van Ravesteyn waren niet alleen 
voor Roeping-adepten als de gebroeders Bruning onaanvaardbaar, ze stonden ook op 
gespannen voet met de wijze waarop door Engelman de abstractie in De Gemeenschap 
werd afgewezen. Toen dan na de beginperiode de behoefte tot profilering enigszins 
afnam, verloor de vormgeving van De Gemeenschap vanzelf haar prikkelend en 
provocerend karakter, en kregen de religieuze prenten van Hendrik Wiegersma,  
Charles Eyck, Lambert Simon en anderen de overhand. 
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3.3   Kunstkritiek

 De jaren dertig, die zich kenmerkten door een enorme economische en  
financiële crisis, lieten ook Engelman niet onberoerd.13 Uit de vele brieven die hij in  
de crisisjaren met kunstenaars en collega-critici uitwisselde, kan worden afgeleid dat  
hij er financieel slecht aan toe was. Dat bracht hem er toe allerlei hand- en spandiensten 
te verrichten voor meer of minder bevriende schrijvers en kunstenaars waardoor hij  
zijn onafhankelijkheid als criticus niet altijd heeft kunnen bewaren. Geld ging soms 
boven idealen.
 Engelman was overigens niet de enige criticus voor wie dit gold. Reeds vanaf 
1921 hadden kunstenaars zich verzet tegen wat zij beschouwden als misstanden in 
de Nederlandse kunstkritiek.14 Binnen de Federatie van Nederlandsche Beeldende 
Kunstenaars Verenigingen werd in 1921 een ‘commissie tot nader onderzoek van het 
tentoonstellingswezen’ ingesteld. Deze commissie bezon zich op maatregelen om 
kunstenaars tegen afbrekende recensies te beschermen. Men overwoog bijvoorbeeld om 
bepaalde critici de toegang tot exposities te weigeren, of schadevergoeding te vragen 
voor beledigende kritieken. Maar aangezien de federatie al in hetzelfde jaar uiteenviel, 
bleef het voorlopig bij voorstellen. 
 In 1924 kwamen kunstenaars echter opnieuw tegen de critici in actie. Met  
uit-zondering van Arti et Amicitiae (Amsterdam) en het Arnhemse Artibus Sacrum 
brachten de kunstenaarsverenigingen in april 1927 een brochure uit onder de titel 
Openbare critiek op werken van levende meesters, een werkje van 64 pagina’s, waarvan 
ruim een derde was gewijd aan de recensies van Albert Plasschaert, die als beledigend 
en insinuerend werden ervaren. De bezwaren waren verder gericht tegen Just Havelaar, 
Willink, Steenhoff, Cornelis Veth en Kaspar Niehaus, en kwamen op het volgende neer: 
Allereerst toonden critici die zelf geen kunstenaar waren geen begrip voor de problemen 
van het kunstenaarschap, en ze waren daarom niet bevoegd om over kunst te oordelen. 
Verder had men commentaar op de partijdigheid van recensenten, waardoor ze bepaalde 
richtingen consequent voortrokken. Ook de corruptie binnen de kunstkritiek werd aan 
de kaak gesteld. De kunstenaars waren van mening ‘dat niet alle critici hun werk eerlijk 
en belangeloos deden, maar dat sommigen voor een geschenk wel gevoelig waren’.15 
Bovendien verweet men de critici dat ze misbruik maakten van hun positie en naïeve 
verzamelaars tegen betaling adviseerden bij aankopen, waarbij lang niet altijd werd 
gelet op een verantwoorde samenstelling van de collectie. Ten slotte vond men het 
onzuiver dat een criticus tegen betaling exposities opende. 
 In de tijd dat Engelman begon te recenseren was de ethiek van de kunstkritiek in 
kunstenaarskringen dus volop onderwerp van gesprek. Men mag dan ook veronderstelen 
dat hij op de hoogte was van de publieke opinie en de gedragdscodes hieromtrent.

3.3.1  Belangenverstrengeling

 Brieven van de schilder en huisarts Hendrik Wiegersma maken duidelijk dat 
Jan Engelman, evenals trouwens de kunstcriticus Albert Plasschaert, door de goed 
bemiddelde Wiegersma materieel ondersteund werd. Engelman genoot niet alleen 
regelmatig gastvrijheid in Deurne, maar ook ontving hij van Wiegersma medische 
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adviezen en medicijnen, waardevolle geschenken, diners, vergoeding van zijn reiskosten 
en een vakantie naar Montreux. In ruil daarvoor fungeerde Engelman, die toch al een 
druk bestaan leidde, min of meer als Wiegersma’s impressario. Nadat Engelman in 
maart/april 1926 een tentoonstelling voor Wiegersma had georganiseerd, werd hij later 
in het jaar opnieuw ingeschakeld bij de voorbereiding van een presentatie: ‘’k Denk in ’t 
voorjaar deze laatsten, een 25 à 30 stuks in de Cirkel te exposeeren, en als dat doorgaat 
ware ’t misschien gunstig ze ook in Utrecht eens te laten zien. Daar spreken we nog wel 
over als je binnenkort in Deurne komt. Wacht daar niet te lang mee, de reis restitueer 
ik je. Verschijn dus gauw es. […] Oirschotse boerenstoelen zal ik je een zestal cadeau 
maken en ze binnenkort doen zenden’.16 En een half jaar later schreef Wiegersma:  
‘’k heb wel zin om eenige dagen niet te teekenen of te schilderen zoodat een bezoek 
nog meer op prijs wordt gesteld. Daar ik weet dat je arm bent en ik ’t nou eenmaal 
goed doen kan, stuur ik je de pecunia, voor de reis benoodigd, naar ons; van een ander 
crapuleuzen kerel zult ge ’t misschien niet aanvaarden, van mij moet je ’t’.17 Ten slotte 
kondigde Wiegersma in 1931 aan dat Engelman met hem op reis ging: ‘Beste Jan,  
ik ga, denkelijk de laatste week van September voor een dag of tien op reis, per Ford. 
Nel opzoeken die met de jongens Friso en Sjoert in Montreux is. En neem jou dan meê; 
we doen ’t dan eenvoudig en ik zal de zaak finantieel wel regelen. Dus daar reken je in 
elk geval op’.18

 Ook in de relatie van Engelman met andere kunstenaars was de ene dienst 
soms de andere waard. Zo kreeg hij gedurende zijn loopbaan nogal wat kunstwerken 
aangeboden. Hieronder waren veel tekeningen en grafiek, maar ook een enkel werk op 
doek en klein plastiek. Wanneer hij werken aankocht kwam het bovendien voor dat hij 
als kunstkenner zelf de prijs mocht bepalen. Een enkele keer wordt in correspondentie 
zelfs de indruk gewekt dat zijn recensies te koop waren. In een ongedateerde brief vroeg 
Charles Eyck aan Engelman om nog een paar dagen geduld te hebben, alvorens hij ‘het 
geld voor de kritieken’ zou krijgen. Eyck had moeite gedaan om de gevraagde ƒ 60,–  
op te brengen, maar was daar niet in geslaagd en stuurde een voorschot van ƒ 50,–.19 
Ook Wiegersma gaf in de jaren veertig soms een vergoeding voor bewezen diensten. 
In september 1949 liet hij aan Engelman weten dat hij een postwissel had gezonden als 
‘dank voor de goede vriendschapszorgen’. Verder merkte hij op dat Engelman ‘wèl’ kon 
‘werken met de pen’, en dat het artikel in de Tijd ‘best’, was.20

 Uiteraard brachten veel kunstenaars en schrijvers hun werk onder de 
aandacht van Jan Engelman, in de hoop dat hij het in een tijdschrift zou plaatsen of 
zou bespreken. Zo bevat het Engelman-archief in het Letterkundig Museum nogal 
wat gedichten van onbekende talenten die nooit zijn geretourneerd. Verder waren 
er de katholieke kunstenaars uit het Zuiden, zoals Nicolas, Wiegersma, Jonas en 
Eyck, die Engelman beschouwden als een pleitbezorger bij de boven-Moerdijkse 
kunstinstellingen. Maar ook niet-katholieke schilders als Erich Wichmann, Charles 
Roelofsz en Pyke Koch gebruikten hun relatie met Engelman om in positieve zin in 
de publiciteit te treden, of om in contact te komen met katholieke opdrachtgevers. 
Opvallend is ook het gemak waarmee sommige kunstenaars Engelman dicteerden  
wat hij in zijn kritieken moest vermelden. Henri Jonas bijvoorbeeld drong er op aan 
dat zijn kunsthandelaar in een recensie werd genoemd: ‘Verder moet ik je wat nieuws 
aankondigen, ik moet n.m. voor de St. Vituskerk te Hilversum 14 kerkramen maken […]. 
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 Den Deken van Hilversum schreef dat jij daar iets over zoudt schrijven in de courant, 
[…] vergeet dan vooral niet te vermelden dat ik dit werk heb gekregen via den 
Kunsthandel Ars en Fides van den heer Cosé alhier te Maastricht’.21 
 Ook Pyke Koch bemoeide zich met de inhoud van een kritiek. Kort nadat hij  
van Koch in het pand aan de Oude Gracht een kamer had gehuurd, kreeg Engelman  
het verzoek om in een artikel ‘eens duidelijk een paar wanbegrippen uit de weg’ te 
ruimen. De laatste vrouwen die Koch had geschilderd waren in de pers omschreven  
als ‘beestachtig, verloederd, verloren wezens, niet volwaardigen, etc.’, en aan dat 
‘gefemel’ moest Engelman ‘een eind maken’. Koch begreep namelijk niet dat er geen 
oog was voor het ‘liefelijke’, de ‘kracht’ en het ‘zachtmoedige’ in de gezichten op  
zijn schilderijen. Ook was het niet zijn bedoeling geweest om de kijker te ‘epateeren’. 
Ten slotte typeerde Koch ‘de vrouw in de schiettent’ als een ‘idool’, een ‘afgodsbeeld’ 
of ‘liever een godin’, en hij noemde dit werk zelfs ‘lithurgisch’. Koch onderkende dat 
zijn verzoek ‘misschien vreemd of onbehoorlijk’ was, en normaal gesproken vermeed 
hij contacten met critici, maar in dit geval was het nu eenmaal anders gegaan.22 Jan 
Engelman had kennelijk geen moeite met zijn positie als bevriend criticus en voldeed 
aan het verzoek. In navolging van Pyke Koch schreef hij in een artikel dat het niet de 
bedoeling van de schilder was om ‘den burger te epateeren’. Hij wees op ‘het liefelijke’ 
van de figuren die tevens ‘een kracht, een rust en een plechtigheid’ uitstraalden. En hij 
gebruikte door Koch aangereikte typeringen als ‘idool’ en ‘hiëratisch’.23 
 Doordat Engelman zich blijkbaar gemakkelijk voor het karretje van bevriende 
kunstenaars en schrijvers liet spannen, kwam zijn onafhankelijkheid als kunstcriticus  
op de tocht te staan, zeker als er materiële ondersteuning tegenover zijn diensten stond. 
Dat laatste riep bovendien het gevaar op dat wanneer de goedgeefse mecenas de 
geldkraan dichtdraaide, de onderlinge verstandhouding navenant verslechterde, met 
alle gevolgen van dien. Vooral de verstandhouding tussen Engelman en Wiegersma is 
hierdoor enorm geërodeerd. De financiële hulp en steun van Wiegersma bleek namelijk 
niet onbegrensd. Engelman, die aan een chronisch tekort aan middelen leed, kreeg in 
1934 te horen dat Wiegersma hem ‘niet aan ’t benodigde geld’ kon helpen.24 Hetzelfde 
gebeurde ruim een jaar later, toen er voor Engelman een faillissement dreigde en zijn 
vrouw hem had geadviseerd om Wiegersma om hulp te vragen.25 De Wiegersma’s 
lieten echter weten dat hun financiële situatie was gewijzigd, en dat ze het wat kalmer 
aan moesten doen.26 Daarentegen werd Albert Plasschaert een paar maanden later wel 
ondersteund. Wiegersma meldde namelijk dat hij Plasschaert, ‘die finantieel aan den 
ondergang’ was, had geholpen, en hem had gevraagd om daarvoor maar een ‘praestatie’ 
te verrichten. Plasschaert hield vervolgens een toespraak bij de opening van een 
tentoonstelling van Wiegersma.27 Dit alles moet Engelman niet onberoerd hebben gelaten.
 De verstandhouding tussen Engelman en Wiegersma kwam nog meer onder 
druk te staan toen eerstgenoemde in 1934 moest kiezen tussen Wiegersma en Joep 
Nicolas, die al jaren een onverkwikkelijke vete hadden.28 Engelman raakte in een lastig 
parket doordat Nicolas een benoeming ambieerde als hoogleraar aan de Rijksacademie, 
waarvoor ook Heinrich Campendonk kandidaat was. Engelman durfde in deze zaak 
geen standpunt in te nemen. Zijn voorkeur voor Nicolas was bekend, maar bracht zijn 
relatie met Wiegersma in gevaar. En toen voorstanders van een benoeming van Nicolas 
een request tekenden hield Engelman, die Wiegersma juist om financiële steun had 
gevraagd, zich afzijdig.29 Deze opstelling leverde hem toen een waarderende brief op 



4�Hoofdstuk 3 · Journalistiek: De keerzijde

van Wiegersma: ‘Ik ben er blij om – had ook niet anders verwacht’, zo schreef hij in 
december 1934, ‘dat jouw handteekening niet prijkt onder een request ten bate van een 
schofje’.30

 Gaandeweg liepen echter ook tussen Jan Engelman en Henk Wiegersma de 
spanningen op. In 1935 toonde de laatste zich nog bereid om de start te financieren 
van De Harp, een literair tijdschrift waarvan Engelman de initiatiefnemer was, maar 
verder hield Wiegersma de knip op de portemonnee en liet Engelman zich minder sturen.31 
Het voornemen van Engelman om in mei 1937 bij Joep Nicolas te gaan logeren was 
voor Wiegersma de druppel die de emmer deed overlopen. Hij beschouwde dit als 
een gebrek aan loyaliteit en liet weten dat hij Engelmans bezoek niet meer op prijs 
stelde: ‘Je zult al wel eerder gevoeld hebben – me dunkt dit kan wel niet anders – dat 
de wijze waarop ge onze vriendschap beantwoordt, ons niet bevalt. Het allermeeste 
hindert me dat ge niet schroomt de Nicola’s te bezoeken en bij hen te logeeren, althans 
een dergelijke uitnodiging te aanvaarden, enz. Jij vindt dit niet erg, ik wèl’.32 De relatie 
raakte daarop ernstig verstoord en de correspondentie werd, op een enkele brief na, tot 
1942 gestaakt.
 Dat Jan Engelman zich min of meer aan Wiegersma had uitgeleverd was  
een publiek geheim, waarvoor hij zich tot op hoge leeftijd moest verantwoorden. 
Sommige vrienden hadden hem gewaarschuwd voor te nauwe banden met de schilder 
uit Deurne, die bekend stond om zijn opvliegend karakter en het gemak waarmee hij 
mensen de deur wees. Henri Jonas bijvoorbeeld schreef aan Engelman: ‘Wat jou naar 
W trekt begrijp ik maar pas op’, waarmee hij suggereerde dat Engelman zich geen ruzie 
met Wiegersma kon veroorloven.33 Verder stoorde de architect Sybold van Ravesteyn 
zich aan de afhankelijkheid van Engelman van Wiegersma. Toen de gehele redactie 
van De Gemeenschap zich in 1934 buiten de benoemingskwestie rond Nicolas en 
Campendonck hield, protesteerde Van Ravesteyn hiertegen en hij schreef aan Engelman 
dat De Gemeenschap aan Wiegersma ‘verkocht’ was.34

 Forse kritiek op zijn verhouding met Henk Wiegersma kreeg Engelman in 
februari 1936 eveneens van de Utrechtse schilder Janus de Winter. Ze kenden elkaar van 
het Genootschap Kunstliefde, waar ze soms zo heftig discussieerden dat het bijna op 
een handgemeen uitliep.35 De schilder beschouwde Engelman als een dichter die helaas 
was ‘ingezakt tot journalist’ (Bijlage 3.3.1).36 Kennelijk was De Winter op de hoogte 
van de bedenkelijke vrijgevigheid van Wiegersma, want nadat hij zich in een brief had 
verbaasd over Engelmans bewondering voor Pyke Koch vervolgde hij op smalende 
toon: ‘Veel beter begrijp ik je waardering voor Wiegersma. Ik kan me voorstellen, dat 
het verblijf op de Olympos, verlangens wekt naar de doodgewone aarde’. En De Winter 
hekelde ‘de naar succes hongerende Wiegersma’, die als ‘brave alles betalende snob’ 
met financiële middelen de aandacht had gekocht van een invloedrijk criticus als Jan 
Engelman, die op zijn beurt misbruik had gemaakt van zijn ‘journalisteninvloed’. 
 Zijn verhouding met Wiegersma leverde Jan Engelman zelfs in de laatste jaren 
van zijn leven nog een conflict met Adriaan Roland Holst op. Uit correspondentie  
blijkt dat Roland Holst deze relatie had getypeerd als een ‘heer-lakei-verhouding’, 
vanwege de schenkingen die Engelman had ontvangen. Verder had hij Engelman 
verweten dat deze Nicolas in de pers had verwaarloosd uit gehoorzaamheid aan  
Wiegersma, die Engelman hiervoor had ‘gehonoreerd’. Jan Engelman verdedigde zich 
met de opmerking dat Wiegersma hem wel eens bedragen van ƒ 100,– had geschonken, 
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maar dat dit vaak was opgedrongen en uitsluitend diende om hem naar Deurne te laten 
komen.37 De typering van ‘heer’ en ‘lakei’ vond hij een uitlegging die volstrekt niet met 
de werkelijkheid overeenstemde. Maar de brieven uit de jaren twintig en dertig wijzen 
uit dat Engelman financieel wel degelijk afhankelijk is geweest van Wiegersma. 

3.3.2.  Dubieuze nevenactiviteiten

 Onder de kunstenaars die soms weinig discreet om aandacht in de pers vroegen, 
waren behalve Koch ook Charles Roelofsz en Henri Jonas. Uit correspondentie blijkt 
bovendien dat Engelman voor hen optrad als kunsthandelaar, en daarvoor provisie 
ontving. De verkoop-activiteiten vonden voornamelijk plaats in de jaren dertig, dus in 
de crisistijd, toen veel kunstenaars arm waren en ook Engelman bij tijd en wijle op de 
rand van het faillissement verkeerde. 
 Van de zuidelijke kunstenaars was het vooral Henri Jonas die Engelman 
inschakelde bij de verkoop van zijn schilderijen. In 1932 schreef hij aan Engelman:  
‘Het zou me veel plezier doen als je iets voor mij kon verkoopen, en de prijs, den  
tijd in aanmerking genomen, moeten we maar nemen wat we krijgen kunnen. […]  
Vind je goed dat ik dat aan jou overlaat, jij kent de koopkracht van die personen enfin 
nou kijk wat je doet als ’t lijkt drinken we eene fijne flesch en anders een minder  
fijne’.38 De koopkrachtige personen die door Engelman werden benaderd waren onder  
anderen Henk Reinink, die werkzaam was op het departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, en J.E. van der Meulen, de toenmalige president van de Utrechtse 
rechtbank. 
 Een belangrijk deel van de correspondentie tussen Charles Roelofsz en Jan  
Engelman had eveneens betrekking op materiële zaken, zoals de kunstwerken die  
Engelman kocht maar niet betaalde, de bittere armoede van de schilder, de opdrachten 
en subsidies die hij via Engelman hoopte te krijgen en de magere verkoopresultaten die 
hem duidelijk tot wanhoop brachten: ‘Wat is aan Mr. Reinink kwijt te raken?’ vroeg  
Roelofsz aan Engelman. ‘Een naaktjen in oostinje inkt? Ook maak ik op bestelling zoals 
je weet: Harlekijntje, voorwerpen van devotie en wat niet al, tegen niet al te zwakke  
prijzen. Potloodschets gratis op zicht. Voor jou 25% van verkoop. Drank samen te 
deelen’. Uit de brieven blijkt ook dat Engelman niet slechts incidenteel als tussenpersoon 
voor Roelofsz optrad, en dat hij regelmatig werd aangespoord om haast te maken 
met zijn transacties: ‘Het is nu wel meer dan veertien dagen dat ik het ex-libris voor 
Jacques Ponten stuurde. Valt het niet in den smaak? Stuur het dan terug. Ik ben gewend 
geweigerde ontwerpen te incasseren! (tot overschilderingen toe!!) Zoo wèl, laat dan snel 
iets van je hooren. Alles is welkom.’39

 Zoals gezegd probeerde Jan Engelman ook voor Pyke Koch werk te verkopen, 
al gebeurde dat minder frequent dan voor Roelofsz. In een ongedateerde brief bedankte 
Pyke voor wat Engelman ‘in zake de verkoop van het schilderijtje deed’, en het speet 
hem dat de ‘moeiten niet beloond werden’. Vermoedelijk was J.E. van der Meulen 
op een werk geattendeerd, maar deze liet aan Engelman weten dat hij vanwege een 
verhuizing geen middelen beschikbaar had voor het kopen van kunst.40 
 Ook tijdens de oorlogsjaren ging de handel gewoon door. Soms werkte 
Engelman samen met Hendrik Wiegersma, met wie hij zich intussen had verzoend, maar 
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die zich aanmerkelijk zakelijker opstelde dan voorheen. Toen ze in 1942 een aquarel 
van Bakker Korff verkochten werd de winst gedeeld, omdat Engelman het werk had 
geleverd en Wiegersma een koper had gevonden: ‘Volgende week krijg ik mijn geld van 
de Bakkerkorven die ik verkocht’, schreef Wiegersma aan Engelman ‘en dan zal ik je 
onmiddellijk het geld overmaken; dat wil zeggen ƒ 1250,– voor de acquarel en ƒ 125,– 
voor jou. Ik vind n.l. dat die winst, die ge maaktet, door ons samen gedeeld behoort  
te worden’.41 
 Als gevolg van de financiële afhankelijkheid van kunstenaars over wie hij 
schreef , verkeerde Jan Engelman in een precaire situatie. Dat hij zich hiervan bewust 
was blijkt uit een polemiek met de kunstcriticus W. Jos de Gruyter.42 De laatste had een 
aanval gedaan op de kunstkenner H.P. Bremmer, omdat deze zich als beoordeelaar van 
kunst bezighield met het verhandelen van kunstwerken. Engelman nam het daarna in 
De Groene Amsterdammer voor Bremmer op, met wie hij tenslotte nogal wat gemeen 
had. In het artikel ‘De Gruyter contra Bremmer’ schreef hij: ‘Men moet goed nadenken, 
alvorens men een criticus of kunstkenner verwijt, dat hij geldelijk profijt trekt, op niet 
oirbare wijze, uit zijn optreden’.43 
 Dat ook Engelman schilderijen verkocht wist De Gruyter kennelijk niet. Een dag 
later stelde hij in een brief aan Engelman namelijk de bedenkelijke handelwijze van 
Bremmer aan de orde, en bekritiseerde hij ook meer in het algemeen de ontoelaatbare 
vermenging van belangen, die ontstaat wanneer het beoordelen en verkopen van kunst 
in dezelfde persoon zijn verenigd. ‘Ik ben het volkomen met U eens’ schreef De Gruyter, 
‘dat Br. [Bremmer] subjectief eerlijk is.Wat U m.i echter waarschijnlijk niet voldoende 
realiseert, is het samenvallen met deze oprechtheid in visie van een flinken droppel 
koopmansbloed. Br. heeft jarenlange contracten gehad met schilders en vrij regelmatig 
zulk werk weer onder cursisten en volgelingen aan den man gebracht, met werkelijk niet 
geringe winst vaak, zooals een onpartijdig onderzoek – liefst voor een rechtbank en onder 
ede! – onbetwistbaar zou doen uitkomen. Nog onlangs schijnt hij Arend Hendriks kwaad 
te hebben gemaakt, door hem een prijs te bieden voor een zeer doorwerkte teekening, dat 
deze wel wat àl te bar vond. Maar de meeste kunstenaars zijn vertrouwend en onpractisch, 
en wanneer zij in geldnood zitten zijn zij blij f 50 in de hand te krijgen, ook al verdient 
hun weldoener later het vier- of zesvoudige daaraan. U moet overigens niet denken, dat al 
deze intieme finantiële aangelegenheden mij op zich zelf interesseren – hoegenaamd niet. 
Ik beweer alleen, dat een kunstbeoordeelaar zich daar buiten moet houden. Br. heeft op 
deze wijze circa 15 kunstenaars of kunstenaressen geholpen – zoodat het allerminst een 
geïsoleerd gevalletje betreft. Dat Br. in het algemeen wèl gevaren is bij dezen handel blijkt 
m.i. wel hieruit, dat zijn huis van onder tot boven gevuld is met kunstwerken, terwijl de 
meeste kunstbeoordeelaars met moeite een tientje voor een houtsnee of litho bijeen kunnen 
krabbelen. In het Wacker-proces heeft Br. 10.000 neergelegd voor een (vrij twijfelachtige) 
Van Gogh, en dergelijke sommen verdient men niet met cursussen. Ik geloof inmiddels 
zèker, dat Br. goed begonnen is, maar hij lijkt mij in de loop der jaren het slachtoffer 
geworden van een verkeerd stelsel – tenminste, ik voor mij kan het niet anders zien 
dan een totaal verkeerd stelsel. Inmiddels stel ik het natuurlijk zeer op prijs dat U in het 
openbaar de partij van ridder hebt getrokken in dezen strijd tegen den éénoogigen draak. 
Het was Donquichotterie van mij, ook dat ben ik volkomen met U eens. Maar de zaak 
heeft toch wel zoo veel stof opgewaaid, dat de cycloop een kleinen knauw heeft gekregen 
in Den Haag. Dat is merkbaar aan sommige reacties’.44 



�2 Hoofdstuk 3 · Journalistiek: De keerzijde

 Nogal schijnheilig schreef Engelman daarna in De Groene Amsterdammer:  
‘Met de opvatting van den heer De Gruyter, dat iemand, die in het openbaar als  
kunstrechter optreedt, in het algemeen gesproken zich niet moet bezighouden met 
het verhandelen van kunstwerken, ben ik het eens. […] Om een zuiveren toestand te 
scheppen en verleiding te vermijden, is het dus misschien maar het beste, dat de  
criticus zijn huis niet van den nok tot aan den achterwand van de W.C. met kunstwerken 
vol heeft hangen’.45 Publiekelijk had Engelman de integriteit van de criticus hoog in  
het vaandel, maar door zijn formulering maakte hij De Gruyters opvatting behoorlijk 
ridicuul en zelf overtrad hij de voorschriften met voeten.
 
3.4   Medewerking aan De Waag

 Hoewel Jan Engelman zich in de jaren voorafgaand aan de bezetting en ook  
tijdens de oorlog uitgesproken anti-Duits opstelde, liet hij zich soms in met personen  
en instellingen die politiek niet zuiver op de graat waren. Aangezien hij bij voorkeur 
voor kranten en tijdschriften schreef die goed betaalden, weigerde Engelman soms zijn 
medewerking omdat de beloning te klein was. Maar ook het omgekeerde kwam voor, 
want een goed honorarium lokte hem in 1937 binnen de gelederen van De Waag.46  
Dit blad presenteerde zich als een algemeen politiek en economisch tijdschrift, maar 
was in feite fascistisch georiënteerd en zou zich evenals De Schouw uitgesproken 
nationaal-socialistisch profileren.47

 Aan de schrijver D.A.M. Binnendijk legde Engelman uit dat hij voor De Waag 
schreef omdat het blad goed betaalde en hij de verzekering had gekregen dat het niet 
fascistisch was. ‘Alvorens aan De Waag mee te werken hebben V. Domburg, Hanekroot 
en ik (van terzijde gewaarschuwd) aan Hoyer – dien ik altijd als een fatsoenlijk man 
gekend heb – categorisch de vraag gesteld: is je blad fascistisch? Hij heeft dat 
zwart-op-wit ontkend. Ook is ontkend dat Deterding het blad betaalt. Wat kan men 
daartegen zeggen? Het blad betaalt behoorlijk, beter dan De Groene, die mij laat sjouwen 
voor een krats […], tot nader order, en nader bewijs – beschouw ik het schrijven in  
De Waag als een vrij neutraal iets. Zoo neutraal als ’t maar kan. Ik schrijf over kunst en  
zal mij niet intoomen als het in ’t stuk voor zou komen, dat er Nationaal-soc. kunst-onzin 
diende bestreden te worden. […] Je behoeft je niet bezorgd te maken: ik ben en blijf 
heftig tegen de Nazi’s gekant’ (Bijlage 3.4).48 Engelman had zich dus wel afgevraagd  
of het blad fascistisch was, maar liet zich door de redactie om de tuin leiden, want  
De Waag werd wel degelijk gefinancierd door Henri Deterding, de Nederlandse  
petroleummagnaat, die als bewonderaar van het Derde Rijk uitgesproken anti- 
semitische ideeën had. Als voorzitter van Stichting De Waag fungeerde bovendien  
de latere NSB-er Wigersma. 
 Dat Engelman zich liet misleiden was niet zo verwonderlijk. Uiteraard kwam 
de geruststelling door Hoyer hem goed uit, maar de ware identiteit van De Waag was 
zeker in de beginfase niet gemakkelijk te doorzien. In Het Koninkrijk der Nederlanden 
in de Tweede Wereldoorlog karakteriseert L. de Jong het tijdschrift dan ook als een 
‘verkapt-fascistisch blad’, dat anti-semitisch was en dezelfde beginselen aanhing als 
de NSB, maar dit door een meer intellectueel voorkomen wist te camoufleren. Hoewel 
zijn medewerking aan De Waag in de eerste plaats te maken had met zijn financiële 
omstandigheden, sloten bepaalde denkbeelden van het nationaal-socialisme wel degelijk 
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aan bij Engelmans eigen anti-democratische en nationalistische ideeën.49 Dit neemt niet 
weg dat hij zich in de pers van meet af aan tegen het nationaal-socialisme heeft afgezet. 
Reeds in De Gemeenschap van 1934 keerde hij zich tegen Hitler en Goering en tegen de 
moordpartijen en onchristelijkheid van de nazi’s (Bijlage 3.4).50

3.5    De kluisters van de krant: ‘Verder is hier alles bij het oude.  
Iederen dag trek ik naar Amsterdam en doe mijn plichtjens op De Tijd’51

 In 1932 trad Jan Engelman in dienst van het rooms-katholieke dagblad  
De Tijd, waar hij samen met Anton van Duinkerken en Janus van Domburg gedurende 
vele jaren de kunstredactie zou vormen. Vooral met Van Duinkerken kon hij het goed 
vinden. Omdat hij zich meer literator voelde dan criticus, kon Engelman maar moeilijk 
verdragen dat het dagelijks leven werd beheerst door zijn verplichtingen op de redactie 
van De Tijd. En toen in de oorlogsjaren veel kranten niet uitkwamen was hij daar niet 
rouwig om. In juni 1941 meldde Thea Diepenbrock hierover aan de musicus Matthijs 
Vermeulen: ‘Engelman beleeft op ’t ogenblik een heerlijke tijd, omdat zijn krant  
tijdelijk niet uitkomt’.52 In diezelfde periode schreef Engelman aan Binnendijk dat hij 
‘langzaam weer tot gedichten’ kwam en anders dan vroeger, want de oorlog bracht ‘bij 
alle hartverscheurende dingen’ ook een zekere ‘geestelijke leerstof’.53 Na de bevrijding 
nam de journalistiek hem echter als vanouds in beslag en in 1946 schreef hij zelfs: 
‘Waren de moffen maar terug, dan was het weer eenvoudiger’.54 
 Nadat Van Duinkerken De Tijd in 1952 had verlaten, verzorgde Engelman 
behalve de rubrieken voor beeldende kunst ook die voor letterkunde.55 Aan het eind  
van dat jaar schreef hij over deze verzwaring van zijn taak aan de kunsthandelaar  
Siedenburg: ‘Het geeft me de handen zéér vol maar met gedichten verdient men het zout 
in de pap niet, en ik moet dus wel’.56 Doordat hij als dagblad-journalist voortdurend op 
de actualiteit was gericht, ontbrak het Engelman in de loop der jaren aan de innerlijke rust 
die nodig is voor het schrijven van een verhandeling met meer diepgang. Hij heeft welis-
waar een enorme hoeveelheid korte artikelen voor dag- en weekbladen nagelaten, maar 
betrekkelijk weinig lange essays, laat staan complete boekwerken. Tegenover uitgever 
Bert Bakker, die aan Engelman bijdragen voor de tijdschriften Menander en Maatstaf 
had gevraagd, beklaagde hij zich in 1953 over zijn gespleten bestaan: ‘Je ziet hoe 
geplaagd een litterator is, die steeds voor artikelen aan zijn jas kan worden getrokken’. 
En een jaar later liet hij Bakker weten dat hij onmogelijk een uitgebreid essay kon 
schrijven, aangezien hem daarvoor de tijd en de rust ontbraken vanwege het samen-
stellen van in-memoriams en jubileumartikelen.57 ‘Het schrijven van die lange stukken 
in een krant bezwaart mij meer dan ik je thans duidelijk kan maken’, schreef hij in 1953 
ook aan Dirk Coster. ‘Als je een rijke blauwkous voor me weet, die geen liefde vraagt, 
alleen eens in de maand een uurtje het hoogere hou ik er direct mee op’.58 Maar een 
mogelijkheid om aan de kluisters van de krant te ontsnappen deed zich niet meer voor.
 Veel later, na zijn pensionering als medewerker van De Tijd in 1966, sprak 
Engelman over de journalistiek zoals hij hierover in 1934 reeds aan Louis de Bourbon 
had geschreven: ‘Ik heb het altijd met de linker hand gedaan. Het lag mij niet dat 
ik altijd ergens op tijd (en op De Tijd) moest zijn’.59 Toch leverde hij ook na zijn 
pensionering nog artikelen voor De Tijd. En toen hij na een ernstige ziekte in 1967 niet
in staat was om zelf te schrijven, dicteerde hij ze aan zijn huisgenote Dien van



�4

Jan Engelman op de redactie van De Tijd, circa 1947, Collectie Letterkundig Museum



��Hoofdstuk 3 · Journalistiek: De keerzijde

Wageningen. Wel waren er geregeld problemen met de redactie omdat Engelman zich 
moeilijk kon aanpassen aan vernieuwingen. Zo verlangde men omstreeks 1970 dat hij 
zijn artikelen in moderne spelling schreef, of althans toestond dat ze voor het drukken 
gecorrigeerd werden. Maar hiertegen heeft hij zich consequent verzet.

 Ter gelegenheid van Engelmans zeventigste verjaardag heeft Van Domburg in 
een speciaal nummer van Raam herinneringen opgehaald aan de kunstredactie van 
De Tijd, de enige afdeling zonder chef. Op de redactiekamer had Engelman zich aan 
zijn bureau min of meer verschanst achter vele stapels kranten, waarop hij zijn vellen 
papier legde die met een kroontjespen waren volgeschreven. Praten deed hij volgens 
Van Domburg niet veel, maar nu en dan hoorden ze een ‘diepe zucht’ of een ‘gerekte 
geeuw’, en soms ‘schreed’ hij naar het raam, keek ‘dromerig’ naar de overkant van de 
Nieuwezijds en citeerde van Marsman de volgende regels uit het gedicht ‘Sterfbed’

Ik zie de zon nog in het venster staan
En reeds vervaagt de schemering de uren.
Ik weet dat het niet lang meer duren zal,
Totdat ik met de dood alleen zal zijn.
Gij hebt mij lief…60 

 Misschien was het op de redactie van De Tijd dat Engelman op een kladblaadje 
het vers ‘Zomerdag’ schreef, dat zeker niet voor publicatie bestemd was, maar waarin 
de frustratie over zijn bestaan in elke regel doorklinkt.61 Vooral het begin is in dit  
verband niet mis te verstaan.

Zomerdag

De dag staat aan het open raam,
Geurend als een bloeiende roos.
En ik zit op kantoor en werk,
Zoo is het altoos;
ver van de dag en het leven
dit Verlangen
Ach, vogel,
je zit gevangen.
Wat doe je er aan?
in de kooi van het moeten
blijft nooit een deurtje open staan.
Geld moet je immers verdienen?
Hard werken voor het harde geld.
Laat maar de bloemen bloeien buiten op het veld
in het laaiende licht van den dag
Kleine vogel,
Droom niet van de blauwe lucht
Die groote ruimte heel alleen voor jou.






