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1900 Jan Engelman werd op 7 juni in Utrecht geboren. Zijn volledige naam luidde 
Johannes Aloysius Antonius Engelman. Hij was de op één na jongste van negen 
kinderen. Zijn vader, Kees Engelman had een goed renderende vishandel aan de 
Vismarkt 13. Jan ging in Utrecht eerst naar de HBS, maar hij behaalde met een 10 voor 
Nederlands zijn Mulo-diploma en begon zonder vervolgopleiding aan een journalistieke 
loopbaan. 

1916 Op zestienjarige leeftijd kreeg hij een aanstelling bij het katholieke dagblad  
Het Centrum. Hij werkte aanvankelijk als corrector, maar spoedig daarna ook als 
journalist en muziekrecensent.

1922 Huwelijk met de achtentwintigjarige verpleegster Bep Oosterman. Ze kregen 
twee kinderen: Elisabeth (Lies) en Carolien (Carla). Erg gelukkig was de verbintenis 
niet. In feite bestond deze vanaf 1931 alleen op papier.

Na de oprichting in 1922 van het katholieke tijdschrift Roeping door H.W.E. Moller 
werd Engelman één van de vaste medewerkers. 

1924 Samen met Henk en Louis Kuitenbrouwer en de architect Willem Maas 
richtte Engelman in het najaar het katholieke tijdschrift De Gemeenschap op. Met een 
onderbreking van drie jaar was hij redactielid tot het blad in 1941 door de bezetter werd 
verboden.

1926 Met Marsman en Gerard Bruning besprak Engelman de oprichting van een 
nieuw literair tijdschrijft waaraan katholieken en neutralen zouden samenwerken. De 
poging mislukte omdat voor Bruning de deelname van Slauerhoff niet bespreekbaar 
was. 

Als opvolger van Pieter van der Meer de Walcheren verzorgde Engelman van 1926 tot 
1941 de rubriek ‘Kunst en Letteren’ voor het katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw. 
Hij schreef hiervoor talloze kritieken over kunst en literatuur, besteedde veel aandacht 
aan de ontwikkelingen binnen het literaire leven en de literaire tijdschriften in het 
bijzonder.

Op 15 februari bezocht Engelman als muziekrecensent van Het Centrum een concert 
van de Braziliaanse zangeres Vera Janacopoulos. Dit optreden inspireerde hem tot het 
schrijven van de cantilene die haar naam draagt.

1927 Op aandringen van Marsman bundelde Engelman zijn eerste gedichten in  
Het Roosvenster. 

1930 Wederom door de stimulans van Marsman verscheen bij uitgeverij De 
Gemeenschap Engelmans tweede bundel, Sine Nomine. Het boek kreeg van de 
Maastrichtse drukker Charles Nypels een moderne, heldere typografie en bevatte  
naast de cantilene ‘Vera Janacopoulos’ experimentele klankgedichten als ‘En rade’en 
‘Arne Borg’.
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1931 Als gevolg van conflicten met Albert Kuyle maakte Engelman vanaf 1 januari 
geen deel meer uit van de redactie van De Gemeenschap. In hetzelfde jaar verliet 
hij zijn gezin en kreeg hij in Utrecht onderdak in het huis Oude Gracht 231. Onder 
de bewoners van dit pand waren kleurrijke figuren als de schilder Pyke Koch en de 
schrijvers M. Nijhoff en Cola Debrot.

Uitgave van Parnassus en Empyreum bij Leiter-Nypels te Maastricht. De bundel  
bevat essays over dichters als Marsman, Slauerhoff, Van Ostaijen, Gorter en  
Henriette Roland Holst. De artikelen waren verschenen in Roeping, De Nieuwe Eeuw  
en De Gemeenschap.  

Engelmans eerste verzameling opstellen over beeldende kunst en architectuur, Torso, 
verscheen bij uitgeverij De Gemeenschap. De essays, over eigentijdse en oude kunst uit 
Holland en Vlaanderen, waren tussen 1923 en 1930 geschreven voor De Gemeenschap, 
Roeping, De Vrije Bladen, Opgang en De Nieuwe Eeuw. 

1933 Engelman gaf regelmatig lezingen over beeldende kunst, onder meer in het 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Deze voordracht werd opgenomen in  
De Vrije Bladen, onder de titel ‘Nieuwe Schilderkunst in Holland’.

In Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst bundelde Engelman artikelen uit 
De Nieuwe Eeuw, De Gemeenschap en Het Gildeboek. Het boek met de bekende gele 
rug verscheen bij Van Munster in Amsterdam. Het diende volgens Engelman het belang 
van een volwaardige kunst voor de katholieken. 

Aanstelling op de kunstredactie van het rooms-katholieke dagblad De Tijd. 
Aanvankelijk verzorgde Engelman de kunstkritieken en werkte hij op de redactie samen 
met Van Domburg en Van Duinkerken. Nadat de laatste in Nijmegen tot hoogleraar was 
benoemd nam Engelman ook de literaire kritieken voor zijn rekening. 

1934 Met ingang van 1 januari keerde Engelman terug in de redactie van De 
Gemeenschap, nadat zijn opponenten, Albert Kuyle en Hendrik Kuitenbrouwer, de 
redactie hadden verlaten. 

Voor zijn dichtbundel Tuin van Eros ontving Engelman de Meiprijs van de 
Maatschappij der Nederlandse letterkunde.

Voor het Groningse Studenten Corps Vindicat Atque Polit schreef hij het toneelstuk 
Prinses Turandot, naar het gelijknamige chinese sprookje. De chinoiserie in vijf acten 
was een vrije bewerking van het tragi-comische sprookje van Carlo Gozzi (1720-1806). 
Het stuk werd op 19 en 21 oktober 1934 opgevoerd onder regie van Johan de Meester.

1935 Engelmans belangstelling voor de Vlaamse cultuur kwam onder meer tot uiting 
in zijn redacteurschap van het Leuvense blad Dietsche Warande en Belfort.  
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1936 Met het gedicht De dijk won Engelman de declamatoriumprijsvraag van de 
AVRO. De tekst werd op toon gezet door de componist Bertus van Lier en voor het 
eerst ten gehore gebracht bij de opening van de nieuwe AVRO-studio in april 1937.  
De zangeres Joanna Diepenbrock declameerde bij deze gelegenheid de tekst.

1937 Na hun kennismaking bij de uitvoering van De dijk kreeg Engelman een relatie 
met Joanna Diepenbrock, de oudste dochter van de componist Alphons Diepenbrock. 
In 1948 kregen ze een zoon, Florian. Met Joanna verkeerde Engelman in een kring van 
muzikale vrienden, onder wie de componisten Matthijs Vermeulen, Bertus van Lier, 
Marius Flothuis, Rudolf Esscher en de hoogleraar muziekwetenschap Eduard Reeser.

Jan Engelman verhuisde van zijn kamer aan de Oude Gracht naar de boven-verdieping 
van een oud palfreniershuis aan de Van Asch van Wijckkade 29 bis A. Hier leefde hij 
jarenlang tussen zijn boeken, schilderijen, plastieken, stapels tijdschriften en kranten. 

Verschijning van de bundel Het bezegeld hart. De verzen waren traditioneler dan die uit 
een vorige periode. Er was minder klank en zang dan in Sine Nomine en Tuin van Eros, 
en er was meer betrokkenheid bij menselijke tragedies zoals de Spaanse burgeroorlog. 
Eveneens in 1937 verscheen Bij de bron, een bundel religieuze liederen, samengesteld 
op verzoek van het Comité ‘Voor God’.

1938 In opdracht van het Delftse Studentencorps schreef Engelman het Lustrumspel 
Om de dooje dood niet of Jan Klaassen komt naar huis. De tekst werd uitgegeven bij 
uitgeverij De Gemeenschap. Op 4, 5, en 6 juni 1938 werd het stuk onder regie van Paul 
Storm opgevoerd op de Grote Markt in Delft. De muziek was van Henk Badings, de 
decors van Lambert Simon en de choreografie van Chaja Goldstein.

1940 In de nacht van 20 op 21 juni verdronk Engelmans beste vriend, de dichter  
H. Marsman, die aan boord van de getorpedeerde Berenice op weg was van Bordeaux 
naar Engeland. In de bundel Noodweer van 1942 nam Engelman het vers ‘In memoriam 
H. Marsman’ op.

1941 Engelman schreef de eerste monografie over Pyke Koch. Eerder had hij over de 
Utrechtse schilder gepubliceerd in Forum en De Gemeenschap.

1945 De gedichten waarmee hij vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
de Duitse bezetter bestreed werden direkt na de oorlog gebundeld in Vrijheid. 
Tijdgedichten en berijmde schotschriften. Voor het vers ‘Ballade van de Waarheid’ 
kreeg hij de prijs voor verzetspoëzieprijs van de stad Amsterdam.

1946 Samen met M. Nijhoff en A. Roland Holst richtte Engelman het bibliofiele 
tijdschrift De Harp op, waarvan maar twee nummers zijn verschenen.

Lidmaatschap van de Gemengde technische Commissie tot uitvoering van het Cultureel 
Accoord Nederland-België.
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1948 In opdracht van de minster van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
vertaalde Engelman de tekst van de Matthäuspassion in het Nederlands. Op 24 maart 
1949 werd de Nederlandse vertaling in het Gemeentelijk Concertgebouw in Haarlem 
uitgevoerd door een Haarlems koor en orkest o.l.v. dirigent Jac. Zwaan. 

1950 Van de teksten die Engelman in samenwerking met musici heeft geschreven 
was de opera Philomela, op muziek van Hendrik Andriessen, zijn grootste project. De 
opdracht hiervoor werd in 1947 door het departement van O.K. en W. verstrekt. Het 
was de bedoeling dat het stuk in 1948 zou worden uitgevoerd ter gelegenheid van het 
vijftig-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, maar de première door de 
Nederlandse Opera vond pas op 23 juni 1950 plaats, tijdens een galavoorstelling in het 
kader van het Holland Festival. De decors waren geschilderd door Charles Roelofsz, de 
declamatoria werden voorgedragen door Joanna Diepenbrock.

Engelman kreeg de opdracht om de Nederlandse inzending voor de Biennale van 
Venetië samen te stellen en koos tegen de stroom in voor het realisme. Hij presenteerde 
in het Nederlands paviljoen de schilderijen van Charles Eyck, Raoul Hynckes, Pyke 
Koch, Jan Sluyters, Hendrik Wiegersma, Carel Willink en de beeldhouwwerken van 
Mari Andriessen.

1953 Op 3 februari deed Jan Engelman zijn intrede als hoogleraar in de esthetiek en 
nieuwere kunstgeschiedenis aan de Jan van Eyckacademie te Maastricht. Hij volgde in 
deze functie Van Duinkerken op. Het docentschap bracht echter niet de erkenning en 
financiële zekerheid die hij ervan verwachtte. 

1954 Voor zijn gehele oeuvre ontving Engelman de Constantijn Huygensprijs van de 
Jan Campert Stichting te ’s-Gravenhage. 

1955 De vertaling van Sofokles’ Koning Oidipoes werd in 1955 voltooid. Het 
Amsterdams Toneelgezelschap voerde het stuk in 1956 op in de Amsterdamse 
Schouwburg.

1956 Engelmans reisboek over Griekenland, Tweemaal Apollo, werd in 1956 
bekroond met de essayprijs van de stad Amsterdam. In 1958 kreeg hij voor dit boek 
bovendien de ANWB-prijs.

1958 Engelman keerde zich fel tegen het Verkeersplan voor Utrecht van de verkeers-
deskundige Feuchtinger. Hij werd voorzitter van het ‘Comité Binnenstad en Singels’, 
dat grote doorbraken in de oude binnenstad en demping van de singels wilde voorkomen.

1960 Op 7 juni vierde Engelman zijn zestigste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan 
gaf Querido te Amsterdam de Verzamelde gedichten uit. In de reeks Ontmoetingen van 
uitgeverij Desclée de Brouwer verscheen van de hand van Jan Cartens een monografie 
over Engelman.
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1966 Op Engelmans zesenzestigste verjaardag overleed Joanna Diepenbrock aan de 
ziekte van Kahler. 

1967 Omdat zijn gezondheid achteruit ging trok Engelman in januari in Joanna’s huis 
aan de Johannes Verhulsstraat 89 te Amsterdam, waar ook hun zoon Florian Diepenbrock 
woonde. 

1969 Met de verschijning van Het bittermeer, de laatste dichtbundel van Jan Engelman, 
kwam er in feite een einde aan zijn loopbaan als dichter. Het schrijven kostte hem in 
zijn laatste levensjaren te veel moeite. 

1972 In het huis aan de Johannes Verhulststraat werd Jan Engelman tot zijn dood 
verzorgd door een vriendin, mevrouw Dien van Wageningen. Engelman stierf op  
20 maart 1972. Op 23 maart werd hij op de RK Begraafplaats in Buitenveldert begraven 
in het graf van de componist Alphons Diepenbrock (graf 1-A-238). 






