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   The desire of the moth for the star, 

   Of the night for the morrow, 

   The devotion to something afar 

   From the sphere of our sorrow. 

      Percy Bysshe Shelley1

 

1 

 

In de tweede helft van 1907 waagde Bloem een nieuwe poging bij 

Verwey, waarop hij geen antwoord kreeg, en op 9 december 1907 

probeerde hij het voor de derde maal. Op 19 december 

retourneerde Verwey het ingezonden gedicht met het commentaar 

dat het 'een paar goede regels' bevatte.2 Bloems geduld werd dus 

zwaar op de proef gesteld. 

 

Nadat hij in 1908 voor de tweede keer was gezakt voor het 

Staatsexamen, ging zijn grootmoeder, de weduwe van de oud-

minister, zich met de zaak bemoeien. Zij was bereid de opleiding 

van haar onijverige kleinzoon te financieren en besloot dat hij 

twee keer per week naar Den Haag moest komen voor bijlessen 

Latijn en Grieks. Hiervoor was meteen maar de rector van het 

Haagse gymnasium, dr Th.P.H. van Aalst, aangezocht.  

Van Aalst was een vreeswekkende man. Dit weten we vooral door 

Bordewijk, die rond de eeuwwisseling les van hem kreeg: 'Bij hem 

werd het het ganse uur repetitie van het Griekse werkwoord, dat 

verschrikkelijke, waarvan wij ook dualis en medium moesten 

kennen, en die honderden onregelmatigheden', schreef Bordewijk 

bij zijn dood. 'Een heel uur lang een geknetter van vragen, 

hoog, scherp, bijtend, haast keffend, kris kras over de klasse, 

                     
    1'One word is too often profaned', The complete poetical works 
(ed. Thomas Hutchinson), Oxford 1904, p. 720. 

    2De brieven aan Albert Verwey, p. 17. 



en allerwege benauwd antwoord, snel, want hij liet je haast geen 

tijd tot nadenken, Nederlands omgezet in grieks, vice versa, en 

de onmogelijke vormen. En aldoor het gebliksem van de 

brilleglazen en daartussen de flitsen van het groot blikkende 

oog, niet boos, maar vervaarlijk van loden ernst.' Hij lachte 

nooit, zelfs niet spottend. De figuur van Van Aalst is 

legendarisch geworden doordat Bordewijk, zoals deze zelf heeft 

verklaard, hem als model heeft genomen voor de karaktertekening 

van de rector uit zijn roman Bint.3  

Een jonge dichter, naderhand door iedereen gezien als veruit de 

meest luie figuur uit de Nederlandse letteren, krijgt hier les 

van de man die de nietsontziende tucht en discipline 

symboliseerde. Wat moeten we ons bij die bijlessen voorstellen? 

Zou de rector Bloem net als Bordewijk een 'dolle angst' hebben 

ingeboezemd? Op clementie hoefde hij in elk geval niet te 

rekenen, en al helemaal niet op grond van zijn ongewone 

literaire gevoeligheid. Voor Van Aalst zal vast hetzelfde hebben 

gegolden als voor de rector in de roman: 'Bint had geen 

belangstelling voor buitengewone begaafdheid. Hij zei, dat hij 

daar later nooit iets van had gemerkt in de maatschappij. De 

buitengewoon begaafden van vroeger jaren waren in de 

maatschappij vrijwel spoorloos verdwenen.'4

Van Aalst kon van zo iemand als Bloem voor de toekomst 

onmogelijk veel verwachten, maar hij slaagde deze keer wel voor 

het examen. Na de zomer van 1909 begon hij in Utrecht met zijn 

rechtenstudie.    

   

Bloem werkte als gezegd jaren achtereen aan zijn drie 

netschriften, maar ergens in de eerste helft van 1908 is het 

opeens afgelopen. En definitief, denkt hij op dat moment. Het 

duurt bijna twee jaar voordat hij onverwacht toch weer aan het 

schrijven raakt. Dankzij de poëzie die dan ontstaat maakt hij 

kennis met Jan Greshoff.5 En vanaf dat ogenblik wordt alles 
                     
    3F. Bordewijk, Verzameld werk, deel 11, Amsterdam 1988, p. 
446-450. 

    4F. Bordewijk, Verzameld werk, deel 1, 's Gravenhage 1982, p. 
118. 

    5Vergelijk Het onzegbare geheim, p. 824 en 948. 



anders. 

In het voorjaar van 1910 was Jacques aan het studeren achter het 

grote bureau ministre van zijn opa op de bovenverdieping van het 

huis aan de Zeestraat, waar zijn grootmoeder na de dood van haar 

man was gaan wonen. Juist toen hij de deur van de studeerkamer 

open deed, kwam Jan Greshoff de trap op. Op hetzelfde moment, zo 

herinneren ze zich later, wisten zij dat ze met elkaar verbonden 

waren.6 Volgens Bloem en volgens Greshoff - beiden hebben 

naderhand het verslag van de ontmoeting op schrift gesteld - is 

er 'op die gedenkwaardige dag over literatuur en niets dan 

literatuur gesproken'.7 Want, zoals Bloem het zei, 'dat zat ons 

beiden in onze jonge jaren heel hoog'.8 Hij was ineens uit zijn 

isolement verlost. Naast al het andere dat de letterkunde 

betekende, werd hij nu dankzij de literatuur opgenomen in een 

vriendenkring. 

In tegenstelling tot Bloem stond Jan Greshoff, anderhalf jaar 

jonger dan hij, midden in het leven: hij had de HBS niet 

afgemaakt, woonde niet meer thuis en was in 1908 op 

negentienjarige leeftijd verloofd. Zijn journalistieke loopbaan 

begon eveneens in 1908 bij het Dagblad voor Zuid-Holland en 's-

Gravenhage. In 1909-1910 was hij redacteur van De Hofstad, een 

wekelijks verschijnend krantje dat voornamelijk gewijd was aan 

toneelopvoeringen, tentoonstellingen en andere culturele 

evenementen in en rond Den Haag, maar waarin Greshoff veel 

aandacht schonk aan de literaire stand van zaken. Bovendien had 

hij, ruim een jaar voor de kennismaking met Bloem, in de Haagse 

                     
    6In zijn autobiografie Afscheid van Europa (1969), verhaalt 
Greshoff uitvoerig van de kennismaking met Bloem. Hierbij 
citeert hij uit Bloems in 1949 verschenen herinneringen 
ondermeer de passage waarin hij de trap op liep precies toen 
Bloem de deur opendeed. Op dat moment, zo citeert Greshoff 
Bloem, 'wist ik dat wij verbonden waren.' Dit heeft Bloem echter 
niet geschreven, althans niet in de in 1949 gepubliceerde versie 
van zijn artikel. Het feit dat Greshoff Bloem deze woorden in de 
mond legt, betekent in dit geval zonder twijfel dat de 
verbondenheid door hen beiden werd gevoeld.  

    7J. Greshoff, Afscheid van Europa. Leven tegen het leven, 's-
Gravenhage / Rotterdam [1969], p. 91. 

    8Het onzegbare geheim, p. 689. 



boekhandel Van der Haar & Van Ketel contact gelegd met een 

andere leeftijdgenoot: P.N. van Eyck. 

Bloem meende naderhand dat Jan Greshoff in het late voorjaar van 

1909, in juni of anders in mei, hem voor het eerst opzocht in 

het huis van zijn grootmoeder. Hij associeerde de ontmoeting op 

nogal overtuigende wijze met de tijd dat hij eindelijk bijna 

verlost is van zijn studie in de klassieke talen.9 Maar het is 

haast onmogelijk dat dit klopt. Het voorjaar van 1909 ligt in 

het midden van een grote leegte; uit de periode tussen 18 maart 

1908 en 24 januari 1910 is geen dichtregel, geen enkel briefje 

overgeleverd.10 Daarvoor en vooral daarna: handenvol materiaal. 

In de eerste plaats: hoe kon Greshoff weten van het bestaan van 

een dichter die nog nooit iets had gepubliceerd en die in 1909 

vrijwel zeker geen pogingen heeft ondernomen om de poëzie uit 

zijn netschriften ergens geplaatst te krijgen. Bovendien volgde 

in de tweede helft van 1910 de ene opwindende gebeurtenis op de 

andere. De gesprekken met Jan Greshoff hadden daar van alles mee 

te maken en gezien het ongeduld van beiden is het niet voor te 

stellen dat ze hun plannen eerst maar eens een jaar hebben laten 

bekoelen. 

Het kan niet anders dan dat Bloem zich een jaar heeft vergist. 

Hij herinnerde zich in een interview uit 1947 dat hij dankzij 

zijn gedichten met Greshoff in contact kwam.11 De kans is groot 

dat Bloem een keuze heeft gemaakt uit de poëzie die hij begin 

1910 had geschreven en dat hij deze gedichten naar het Vlaamse 

tijdschrift Ontwaking en Nieuw leven heeft gestuurd. Van dit 

tijdschrift zijn slechts twee dubbelnummers verschenen. In de 

lijst van medewerkers, afgedrukt op het omslag, komt Bloems naam 

                     
    9Vergelijk Het onzegbare geheim, p. 688-689. 

    10Het enige handschrift van Bloem dat uit deze twee jaar 
bekend is, staat in het groenenboek voor 1909 waarin de 
eerstejaars zich door middel van een rijmpje voorstellen. En dat 
is symbolisch voor de afwezigheid van zijn dichterschap. 'Ik ben 
novitius Bloem, mijnheer en / Ik ga in de rechten studeeren / Ik 
kom uit Amersfoort / En draag een lage boord'. (Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B 00634 P.)  

    11Het onzegbare geheim, p. 948. 



voor; redacteur voor Nederland was Jan Greshoff.12

Dankzij Greshoff leerde hij al snel Piet van Eyck kennen, en het 

gegeven dat Bloems zeer intensieve briefwisseling met Van Eyck 

in september 1910 begint, levert nog weer een argument om, tegen 

Bloem in, een van de belangrijkste momenten uit zijn leven een 

jaar later te plaatsen.13 Hij zal in mei of juni 1910 terwijl 

hij bij zijn grootmoeder logeerde, nog eens wat aan zijn 

rechtenstudie hebben gedaan achter het bureau van zijn overleden 

grootvader, maar het is begrijpelijk dat hij in zijn 

herinneringen (van bijna veertig jaar later) deze situatie 

koppelde aan de twee keer per week terugkomende verplichting van 

de bijlessen uit het jaar ervoor. 

Na de eerste ontmoeting werd Bloem een vaste bezoeker van 

Greshoffs kamer aan de Bilderdijkstraat 98, waar deze een kamer 

huurde bij 'een moederlijke hospita', genaamd juffrouw Moonen.14 

Bloem had nu hij eerstejaars student in Utrecht was, veel meer 

vrijheid dan voorheen, zodat hij geregeld kon komen logeren. 

'Vlak in de buurt, op de hoek van de Elandstraat en de 

Toussaintkade, was een enorm groote delicatessenwinkel', wist 

Bloem zich te herinneren: 'Het waren de betere, althans 

gezondere, jaren, waarin eten een veel grootere bekoring voor 

ons had dan drinken en wij waren dan ook trouwe klanten van die 

zaak. De aangekochte artikelen werden dan 's avonds en 's nachts 

verorberd onder het voeren van gesprekken, die veelal, maar 

gelukkig niet altijd, over de letterkunde liepen.'15

                     
    12Er is echter nooit iets van Bloem in Ontwaking en Nieuwe 
leven gepubliceerd. Dat er wel contact is geweest blijkt ook uit 
een niet verzonden briefje van Bloem aan het tijdschrift 
Ontwaking, dat in de loop van 1910 zou opgaan in het 
fusietijdschrift. Op 31 maart 1910 schrijft hij: 'het zou mij 
zeer veel genoegen doen, indien U het vers 'Villapark' zoudt 
meenen te kunnen houden. Ik stuur U hierbij nog twee verzen, 
misschien lijken U die voor de 'Ontwaking' geschikt.' (Zie 
Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 4-5.)  

    13Het onzegbare geheim, p. 690. 

    14Nini Brunt, Het huis in de Heemskerckstraat. Meisje tussen 
boeken, Amsterdam 1978, p. 33. 

    15Het onzegbare geheim, p. 689. 
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Hoe had intussen Jacques Bloem zich ontwikkeld, als persoon en 

als dichter? Uit de nazomer van 1907, dus nog uit de tijd van 

het derde netschrift, is een vel papier bewaard waarop Bloem 

acht korte notities heeft gemaakt die verband moeten houden met 

plannen voor nieuwe gedichten.  

 

 Ik houd van je, omdat je al zoo veel 

 gemeene[?] dingen weet, en toch zoo jong bent. 

 

    + 

 

      een glimlach, 

 een amper en wellustig trillen van 

 de mondhoeken bij een jong en [xxxxx] 

 meisje 

 

    + 

 

     want het verlangen is 

 mij liever dan bevrediging daarvan.16

 

Dat klinkt hoopgevend, vooral als we deze notities mogen 

opvatten als nader uit te werken programmapunten voor de poëzie 

die gaat komen. 

Maar het lijkt erop dat Bloem langzaam vastloopt in zijn 

gedichten: echt nieuwe mogelijkheden weet hij niet te vinden. 

Het volgende gedicht, geschreven op 28 november 1907, is wat 

betreft woordkeus, toon en onhandigheid goed vergelijkbaar met 
                     
    16Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 
De geciteerde aanzetten maken deel uit van een omvangrijke 
verzameling kladhandschriften uit de periode 1907-1910. 
Chronologisch bezien sluit deze collectie aan bij de in 
hoofdstuk 1 geciteerde kladgedichten uit augustus 1907. Te samen 
lijkt dit materiaal een representatief beeld te geven van Bloems 
poëzie tot aan de tijd van zijn debuut. 



Bloems gedichten uit 1904 en 1905. De eerste strofe luidt: 'O 

zing mij een liedje zoo teer / Als in rozige hemel een witte 

wolkveer' en eindigt met de regels 'Dan zal ik aandachtig hooren 

/ Met oogen, in heerlijke verte verloren. // En mijn ziel zal 

zijn zoo gerust, / Als de mond van een kind, die de zon heeft 

gekust.'17 Meer en meer versregels ontstaan uit routine: woorden 

als 'in heerlijke verte verloren' geven nauwelijks nog een 

variatie op Bloems vaste arsenaal ('in heerlijke droomen 

verzonken', en dat op de bodem van de zee, was in 1905 misschien 

kinderlijk maar wel echt). Nog zo'n bewijs dat hij niet verder 

meer komt, vormt een gedicht van 2 februari 1908. 'De lichte dag 

gaat heen: ik kan hem niet weerhoûen. / Maar voor de donk're 

nacht, / Haar vleug'len hemelwijd zal over 't land ontvouwen / 

Komt als een onverwacht // En teêr geluk d'avond'. De avond is 

vervolgens 'een donkerende stroom' die ons meevoert 'onder 

slaap's schaduwboom'.18

En dan opeens lijkt Bloem schoon genoeg te hebben van de toon 

van zijn poëzie en een nieuwe richting te willen forceren. Op 18 

maart 1908 schreef hij het zeer lange, ironisch bedoelde gedicht 

'Ode'. Het is het mooist mislukte gedicht uit Bloems 

nalatenschap. 

 

 Daar zaten zij, die flinke jongelingen, 

 - Een vierde als publiek - de kaarten in 

 De handen. Dachten zij aan liefde-dingen? 

 Neen toch, hen spoorde hoop op vuig gewin 

 Hun voorvaderlijk erfdeel vergokkend, 

 Wanneer het kon om hunnen inzet jokkend, 

 Of hoe dan ook bedriegende elkander 

 (..) 

 Gezeten om het tafeltje waar 't kleed 

 Van afgerukt is, maken zij zich heet 

 Op wisselende kans van kleffe kaarten. 

 (..) 

 - Geld? 't Mocht wat. Op den beer wordt ongehinderd 

                     
    17Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    18Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 



 Gespeeld, tot dat de middag is verkracht. 

 

 Terwijl de laatste stralen d'aard vergulden 

 Gaan zij naar huis, de ziel bedrukt door schulden. 

 Eén evenwel zegt: Malheureux au jeu ... 

 En glimlacht veelbeteek'nend: hij moet denken 

 Aan 't sexueele schoon dat hem zal schenken 

 Te [xxxxx] 't meisje, waarbij hij is reu. 

 De tweede[?] troost zich met pianospel, 

 En quatremains. De winnaar evenwel 

 Vloekt muzikaal en sexueel gehos 

 En denkt: Van al mijn winst krijg 'k toch niets   

        los.19

 

Deze 'Ode' is Bloems laatste echte jeugdgedicht. Alles wijst 

erop dat hij niet meer zo sterk geïnspireerd werd door het werk 

aan zijn poëzie. Hij komt niet meer 'Boven den klank van 't 

daaglijksch leven uit', behalve door zich te herhalen. Zijn 

poging om eens een heel ander pad in te slaan, laat in haar 

volle misluktheid zien dat hij hoe dan ook zichzelf moet 

blijven. De poëzie die hij zal moeten schrijven is lyrische 

poëzie: de stem van het hart, zoals het in die dagen heette. 

Voor zover te zien begint na het gedicht 'Ode' de lange stilte 

die tot aan het begin van 1910 zou duren. 'Opeens', zo 

herinnerde Bloem zich in 1953, 'stokte deze verzenstroom en ik 

dacht: het is afgeloopen.'20 Deze stilte bleek echter geen 

stilstand te zijn: na de lange pauze lukte het hem los te raken 

van, wat in de loop der jaren was gaan worden, zijn eigen 

retoriek. 

 

Het is moeilijk om precies uit te maken hoe het kwam dat Bloem 

weer ging schrijven, maar de bewaard gebleven gedichten uit 1910 

geven wel een aantal aanwijzingen. De eerste regels in bijna 

twee jaar dateren van 24 januari 1910: 

 

                     
    19Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    20Het onzegbare geheim, p. 824. 



     Zoo lag ik ook 

 Als kind, en hoorde naar de donkere 

 Geluiden van den nacht 

  En ik peins: Wat 

 Is ouder worden anders dan te voelen 

 hoe het geheim verlangen grooter groeit. 

 

Op de andere zijde, geschreven op dezelfde dag, staat een 

gedicht dat hiermee nauw verband houdt: 

 

 Over het paars-dor struikgewas 

 Over het kale wintergras 

 Over de groene brem 

 Over de smeltende sneeuw nu gaat 

 Voorjaarsregen, die heel zacht praat, 

 Als een vergeten stem. 

 

De voorjaarsregen, in 'zachte val', zal het land weer doen 

bloeien en nu ontwaakt 'wat al zoo lang zwijgt': het 

'verlangen'.21

Het ligt voor de hand dit groeiende geheime verlangen als bron 

en als motor te zien van de poëzie die nu ontstaat: dat wat zo 

lang heeft gezwegen, wil zich weer uitspreken. In een gedicht 

dat twee weken later ontstond, gaat Bloem expliciet in op de 

problematiek van het dichterschap en weer speelt het verlangen 

hierbij een grote rol. Het, aan Shelley ontleende, motto boven 

dit gedicht luidt: 'Rarely, rarely comest thou spirit of 

delight' en het blijkt dat Bloem er nog lang niet van overtuigd 

is dat hij de onproductieve jaren heeft kunnen afsluiten.22

                     
    21Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    22Zie 'Song', in The complete poetical works (ed. Thomas 
Hutchinson), Oxford 1904, p. 713. 
De eerste strofe luidt: 
 
 Rarely, rarely, comest thou, 
  Spirit of Delight! 
 Wherefore hast thou left me now 
  Many a day and night? 
 Many a weary night and day 
 'Tis since thou art fled away.    



 

 Hoe zelden zijn die zalige oogenblikken 

 Als wij vermogen ons gevoelde denken 

 In woorden te uiten en die te doen zwenken 

 Zoodat ze in maat en rijm zich willig schikken, 

 

 Geleid door de verreinde en [xxxx] klanken 

 Van binnenste muziek (..) 

 

 De nieuwe lente, die nu komen gaat 

 Gaf mij wel menig [xxxx] groot verlangen, 

 Maar het hevigst om in zuivre zangen 

 Te zeggen, wat ons weenend lachen laat.23

 

Het al te tere, rozige en mooie is verdwenen. Een gedicht van 24 

juni waarin het bed wordt vergeleken met 'een vuilige vacht', 

eindigt met de volgende regels: 

 

 Ruste, die rusten kan. 

 

 Altijd wakende dood, 

 zijt gij niet zeer gelijk 

 Aan den slaaf, grijs en groot? 

 Is u niet eender rijk? 

 

 Maar o, die droomen dan.24

 

Het bed om in te rusten is het bed waarin wij sterven, moet wel 

het verband zijn. Een week later hernam hij het thema slapen-

dood in het gedicht 'Slapen': 'Door de poriën van 't doodmoe 

lijf / Zeeft de tijdelijke dood naar binnen.'25 Dat is om zo te 

zeggen al heel erg Bloem. 

Het is soms verbluffend om te zien hoe in deze kladjes al klaar 

                     
    23Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    24Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    25Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 



ligt wat de dichter veel later heeft gebruikt. 'Voorjaarsregen, 

die heel zacht praat, / Als een vergeten stem' bijvoorbeeld, zal 

door ieder lezer van Bloem herkend worden als voorloper van 'de 

kleine stem der zachte regen, / Die aan mijn open venster 

praat.'26 In een gedicht van 26 maart 1910 schreef Bloem over 

'rechte straten, / Waar nieuwe huizen doodsche rijen zijn' in 

'effen middagrouwschijn'.27 Twintig jaar later vond hij voor 

deze laatste woorden een synonieme formulering: 'Schijnt uit de 

troosteloze straten / Een ongekleurd namiddaglicht.'28 En zo 

zijn er meer voorbeelden te geven. Na een diepe inzinking heeft 

Bloem, rond de tijd dat hij kennismaakte met Greshoff, 

bewoordingen en thema's gevonden waar hij, en nu definitief, mee 

verder kon.  
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Tussen de Tachtigers en Bloem staat de generatie die rond 1890 

begon te publiceren. Van hen is in de eerste plaats P.C. Boutens 

voor Bloem belangrijk geweest. Na het lezen van diens bundel 

Stemmen uit 1907 waren hij en zijn vrienden, zo herinnert hij 

zich twintig jaar later, 'er compleet dol van.'29 Boutens' 

poëzie maakte zo'n grote indruk dat Bloem er een tijd lang door 

beïnvloed is geweest, alleen hiervan is, zo schreef hij 

naderhand, in zijn eerste publicaties al niet veel meer te 

merken. 

Beiden lijken weinig met elkaar gemeen te hebben. Bloem heeft 

ook later nog grote bewondering voor de poëzie van Boutens, maar 

zonder dat hij er diep door geraakt wordt: het koele licht, het 

gebrek aan 'hart' (zoals Bloem het noemt) en het platonisch 

geïnspireerde wereldbeeld, allemaal zo kenmerkend voor het werk 

van Boutens, staan ver van zijn beleving af. Naar Bloems mening 

                     
    26Verzamelde gedichten, p. 101. 

    27Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    28Verzamelde gedichten, p. 131. 

    29De bewaard gebleven brieven, p. 11. 



is echter in het algemeen bij beïnvloeding niet zozeer 

gelijkgestemdheid alswel 'het formeele meesterschap' de factor 

die beslissend is voor het uitoefenen van invloed.30 Zo is het 

ook in het geval van Boutens. Van Vriesland - een jongere 

generatiegenoot van Bloem - is er zeker van dat bijvoorbeeld 

Roland Holst en Bloem een andere, minder esthetische, taal 

hadden geschreven, wanneer de 'poëtische taal' van Boutens in 

hun jeugd niet zo overheersend was geweest: 'De invloed zijner 

gedichten is veeleer een tijdsverschijnsel geworden, zo 

algemeen, dat hij nauwelijks meer te onderkennen valt.'31 Het is 

daarom terecht dat Bloem in 1940, naar aanleiding van diens 

zeventigste verjaardag, over Boutens schreef: 'dit is een van 

hen, van wie ik nog altijd leef. Het mag niet meer te herkennen 

zijn, het is er, onvergankelijk.'32

Naast Boutens noemt Bloem de Vlaamse dichter Karel van de 

Woestijne, met wiens poëzie hij meer verwantschap voelde. Waar 

hij 'het licht aan het einde van een korten wintermiddag met 

sneeuw' kenmerkend vindt voor de poëzie van Boutens, herkent hij 

bij Van de Woestijne een atmosfeer van 'vermoeidheid, herfst en 

dood' maar tegelijk 'de belofte van een toekomstige lente'.33 

Diens invloed is, zoals Bloem zelf heeft opgemerkt, nog 

zichtbaar in de vier oudste gedichten van zijn eerste bundel, 

maar bijvoorbeeld ook in 'Kerkhof in een oud stadje aan zee'.34 

Later schreef hij nog wel eens schertsend in woestijniaanse 

stijl, bijvoorbeeld in 1912 in een brief aan Van Eyck: 'Nog 

druipt ten zielemond me uw weelge verzenstroop.'35 Maar zijn 

bewondering voor de poëzie van Van de Woestijne was er niet 

minder om.        

 

                     
    30Het onzegbare geheim, p. 828-829. 

    31Zie Een dichter en zijn wereld, p. 112-113. 

    32Het onzegbare geheim, p. 965. 

    33Het onzegbare geheim, p. 80, 347 en 829. 

    34Verzamelde gedichten, p. 7-11 en 20-21. 

    35Brieven aan P.N. van Eyck, p. 90-91. 
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De debuutbundels van Van Eyck (De getooide doolhof) en Greshoff 

(Aan den verlaten vijver) verschenen in 1909; Van Eyck schreef 

bovendien al sinds september 1907 in De beweging. Wanneer Bloem 

op 9 juni 1910 voor de vierde keer aan Verwey schrijft, heeft 

hij nog geen enkel gedicht gepubliceerd. Deze maal stuurt hij 

een sonnet met de titel 'Leven' in: 

 

 O, leven! In de zon en in de wind 

 Uitgaan op Aarde's rijke dagebuit; 

 Gelijk een sterke krijger, goud en luid, 

 Te strijden, dat men eind'lijk vreugde vindt; 

 

 Wanneer de dag te schemeren begint 

 Te voelen diep, wat het geluk beduidt, 

 Als men zijn teederheid en armen sluit 

 Om die al voor 't aanschouwen was bemind. 

 

 En als het warme donker is gekomen, 

 Terwijl op 't raam aanspoelt de zomernacht, 

 En de insecten gonzen om de lamp, 

  

 Te lezen ouder dichters schoone droomen, 

 Die doemen op in duizel-lichte pracht, 

 Zooals een landschap door de zonnedamp.36

 

Ook 'Leven' werd door Verwey geweigerd. De intussen 

drieëntwintigjarige dichter moet er langzamerhand moedeloos van 

zijn geworden. In de tweede helft van 1910 stond Bloem verzen af 

voor de Utrechtsche studenten-almanak en voor de door Greshoff 

opgezette bloemlezing Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 

1911, die in december 1910 zouden verschijnen. Voorts raakte hij 

betrokken bij twee Vlaamse tijdschriften Ontwaking en Nieuw 

leven en De boomgaard, alsook bij het aloude Nederlandse 

                     
    36De brieven aan Albert Verwey, p. 18. 



tijdschrift De tijdspiegel.37 Maar dit had allemaal betrekkelijk 

weinig waarde vergeleken bij een publicatie in De beweging. Ruim 

veertig jaar later herinnerde Bloem aan het feit dat Van Eyck al 

lang in De beweging publiceerde, en, zo schreef hij 'mijn vurige 

ambitie - de eenige die ik, naar ik meen, ooit gehad heb - was: 

dit ook te doen. Want 'De Beweging' was voor ons niet zoo maar 

een tijdschrift, maar het tijdschrift.'38

Op 22 oktober 1910 probeerde Bloem het weer. 'Ik stuur U hierbij 

twee verzen, in de hoop, dat U ze misschien voor de 'Beweging' 

zult meenen te kunnen behouden. 

Het zou mij zeer veel genoegen doen, indien u ze daarvoor 

geschikt vondt; niet dat ik zoo publiceerzuchtig ben - ik zie 

integendeel altijd eenigszins tegen uitgeven op - maar omdat ik 

hierin een waarborg zou meenen te vinden, dat mijn verzen iets 

beteekenen. Aangezien nu in de andere tijdschriften dikwijls 

m.i. minderwaardige poëzie voorkomt, vind ik dien waarborg 

daarbij niet. Daarom stuur ik mijn verzen naar U.' 

Verweys brieven aan Bloem zijn verloren geraakt, maar bij de 

eerste brieven van Bloem (1905-1910) maakte hij geregeld 

aantekeningen. Onderaan deze brief noteerde hij op 31 oktober: 

'aanvaard'. Op de achterzijde staat het klad van Verweys 

antwoordbrief. 'Uw verzen Futura en Walcheren zijn een groote en 

verrassende stap vooruit na het sonnet dat U me van de zomer 

gezonden heeft. 

Ik zal ze beide plaatsen en help u bidden om gunstige 

                     
    37In februari en juni 1911 verschenen gedichten van Bloem in 
De tijdspiegel en in mei en oktober 1911 publiceerde hij in De 
boomgaard. Van deze - twaalf - gedichten heeft Bloem alleen 'De 
zieke' en 'De stervende' uit juni 1911 opgenomen in zijn eerste 
bundel. Evenals 'De avonturier' en 'De bedelaar' in Het jaar der 
dichters van Greshoff, zijn al deze gedichten geschreven in 
1910. De vier verzen die Bloem voor de Utrechtsche studenten-
almanak afstond, stammen nog uit de tijd van zijn derde 
netschrift (1907-1908). Het is niet bekend wanneer precies Bloem 
de poëzie voor deze zes publicaties heeft ingestuurd. (Zie Een 
dichter en zijn wereld, p. 76-78.) 

    38Het onzegbare geheim, p. 756. In het bewaard gebleven 
typoscript is deze passage langer: 'het zoogenaamde plaisir de 
se voir imprimé', zo vervolgt Bloem daar, 'beteekende eigenlijk 
niets, tenzij binnen de roode omslag [van De beweging].'      



oogenblikken, waaraan u weinig, en geweten, waaraan u al iets 

meer kunt doen.' Meteen de volgende dag schrijft Bloem aan 

Verwey dat het hem moeilijk valt zijn dankbaarheid in een brief 

te vertolken. 'Laat mij daarom volstaan met te zeggen, dat uw 

brief van gisteren avond mij zoo gelukkig heeft gemaakt als ik 

in geen tijden ben geweest.' 

Met die vaderlijke hulp bij het bidden wordt Verwey een beetje 

zichtbaar in zijn rol van mentor. Er is waarschijnlijk een brief 

van Bloem verloren gegaan, waarin hij Verwey heeft geschreven 

over de schaarse momenten van inspiratie en over het 

problematische van zelfkritiek. In de dankbrief van 1 november 

1910 komt Bloem er nog op terug: 'Ja zeker, dat geweten, daaraan 

kan men veel doen. Maar dikwijls is het toch zoo moeilijk, over 

eigen verzen een oordeel te vellen, omdat men dan wel eens wil 

voor daad neemt.'39 Het was na het door Verwey gevelde oordeel 

voor even een theoretisch probleem. 

De gedichten verschenen in de december-aflevering van De 

beweging. Het jaar der dichters en de Utrechtsche studenten-

almanak kwamen later in de maand december uit, zodat 'Futura' en 

'Walcheren' Bloems debuut werden. 

 

'Futura' en 'Walcheren' zijn geluksgedichten. Het geluk is in 

'Futura' inderdaad in de toekomst gelegen ('Als eens de hoge 

vloed der jeugd gaat dalen, / Dan vloeit mijn leven kalm en toch 

zo schoon'), maar de opgeroepen utopie impliceert dat het heden 

gevuld wordt met verwachtingen.40 'Walcheren' is een gedicht 

over het geluk van een lange eenzame wandeling. 

Aan deze gedichten is goed te zien hoe Bloem zich voegt binnen 

de groep dichters rond Verweys tijdschrift. De parallellen met 

de poëzie van bijvoorbeeld Jan Prins, Th. van Ameide en Aart van 

der Leeuw (alle drie zo'n tien jaar ouder dan Bloem) zijn 

talrijk en opvallend. Een vergelijking tussen 'Walcheren', Van 

Ameides 'Lentegang' en Van der Leeuws 'Morgenwandeling' geeft 

hier een mooie illustratie van.41

                     
    39De brieven aan Albert Verwey, p. 19-20. 

    40Verzamelde gedichten, p. 12. 

    41Verzamelde gedichten, p. 13-15; Th. van Ameide, Verzamelde 



Het weer zat om te beginnen mee: Van der Leeuws wandelaar (het 

lyrisch ik, evenals bij Bloem en Van Ameide) wordt gewekt door 

'het dartle morgenlicht' even later al een 'rosgeel vuur'. Van 

Ameide: 'Terwijl ik trad langs helbezonde wegen, bedroomde ik 

met een blijden glans, tevreê, / de blijde wereld, die terzij 

vergleê'; Van Bloem had het zelfs wel iets koeler mogen zijn: 

'Ik ging door vlakke groene landen / In 't barre middaglicht'. 

De zon bepaalt voor een groot deel de atmosfeer van de 

gedichten. 

De liefdevolle beschrijvingen van de omgeving lijken soms op 

elkaar alsof het om dezelfde wandeling gaat: 

 

 Een oude boerderij lag veilig laag 

 onder haar dek van bruin en groen, met schijn 

 van goudglans over 't mos, de lange lijn 

 van 't dak was groot van zware golving, traag. 

 

 Om 't huis daar stonden hooge populieren, 

 blinkend van licht als in een net van stralen, 

 verheerlijkt met hun bevend loof te pralen 

 en zachtjes op den zoeten wind te zwieren. 

 

 Een huisje met veel helgekleurde blinden 

 stond blank verscholen achter appelbloesem 

        ('Lentegang') 

 

 

 Dan kwam 'k aan witte boerderijen, 

  Omtuind door zwaar geblaart 

 Van hoge bomen, waar het glijen 

  Der schaadwen was ter aard. 

 

 (..) 

 

 Toen door het dorpje: groen-en-witte 

                                                                
gedichten 1906-1912, Apeldoorn, C.M.B. Dixon en co., 1912, p. 
10-15 en Aart van der Leeuw, Liederen en balladen, Amsterdam, W. 
Versluys, 1911, p. 76-85. 



  Luiken voor huisjes klein 

        ('Walcheren') 

 

Het landelijke decor wordt ingevuld met - en nu pluk ik in 

willekeurige volgorde maar wat uit de drie gedichten - een 

'eendenvloot',  een 'molmen vlonderplank', een 'wei vol lief 

gewiegel: paars in groen', 'holle stap van klompen / In 

echoënden stal', een 'herberg met een lovertentje' en nog veel 

meer. Maar het belangrijkste is: hier wordt het meest zuivere 

geluk beleefd. De drie wandelaars zijn in een volmaakte harmonie 

met zichzelf en de omgeving. Ze worden wel bespied of nagewezen, 

maar het raakt hen niet. De lichte afwisseling van dromen, 

gedachteloosheid en 'mijmerij' dreigt in alle drie de gevallen 

heel even verstoord te worden en juist dan blijkt dat ze veilig 

zijn. Een naderend onweer drijft over (Van Ameide) en de 

rinkelende bel van een ophaalbrug verjaagt elke somberheid (Van 

der Leeuw). In 'Walcheren' is Bloems ik-figuur bij zijn 

terugkeer 'omvangen' door de stadswal en 'omsponnen' door de 

stilte. Een carillon dat met 'scherpe klanken' deze stilte 

'doorboort' had voor een ontnuchtering kunnen zorgen, maar ook 

Bloems evenwicht is onstoorbaar. Aan het einde van de tocht is 

er het besef dat de dag heel bijzonder is geweest. Tot aan de 

thuiskomst toe vertonen de gedichten een vergelijkbaar beeld:42

 

 Dan schreed ik node naar mijn woning, 

  Voor slaap nog te vervuld 

 Van vreugde om zó rijke loning, 

  Als meest een droom slechts duldt. 

        ('Walcheren') 

                     
    42Er zijn gemakkelijk nog meer opvallende overeenkomsten aan 
te wijzen, bijvoorbeeld door een vergelijking van het 
taalgebruik. Uiteraard zijn er ook verschillen. Van Ameides 
'Lentegang' bevat een paar innerlijke monologen met een 
expliciet filosofische of levensbeschouwelijke inhoud, terwijl 
bij Van der Leeuw uitvoerige humoristische beschrijvingen (van 
de boerderijbeesten) een rol spelen om de gedachtenloze 
blijdschap te benadrukken. Bloem verschilt van de anderen door 
de overtuiging dat de gelukservaring van deze dag een 
zeldzaamheid is.  



 

 

 Zoo kwam ik weer terug en in de stad, 

 maar rustig eenzaam in het scherp gedruisch 

 wist ik mijn ziel en bracht haar veilig thuis, 

 in 't vol bezit van dezen heldren schat. 

        ('Lentegang') 

 

 

 Werken kon ik niet dien dag, 

 Wijl ik voor mijn venster lag, 

 En den zomer droomend dronk, 

 Tot mijn zon in 't Westen zonk. 

       ('Morgenwandeling')   

 

Het is niet de bedoeling te beweren dat er tussen deze zo mooi 

synchroon lopende gedichten onderlinge invloed is geweest, maar 

het gaat mij erom bij Bloems debuut alvast iets te laten zien 

van het gemeenschappelijke klimaat dat deze dichters bond. 

Hierdoor konden 'Walcheren' en 'Morgenwandeling' vrijwel 

gelijktijdig ontstaan, nog voordat Bloem en Van der Leeuw elkaar 

persoonlijk kenden. In Bloems zeer lovende recensie van Aart van 

der Leeuws bundel Liederen en balladen uit 1911, schrijft hij 

dat 'de aarde' - het landschap, de natuur - bij de meeste 

moderne dichters voornamelijk dient als achtergrond bij 'de stem 

des harten': 'Niet alzoo bij Van der Leeuw. Er is in zijn werk 

een innigheid tot die aarde, als bij geen tweede hedendaagsch 

dichter.'43 Maar dezelfde innigheid spreekt even sterk uit 

'Walcheren' en 'Lentegang'. Dit opgaan in het landschap, de 

luchten en de seizoenen is een opvallend kenmerk van veel poëzie 

van Van der Leeuw en Van Ameide, en ook van Jan Prins - allemaal 

door Bloem bewonderde dichters uit de kring van De beweging. 

En, om nog even terug te komen op 'Futura': het toekomstbeeld in 

Bloems andere debuutgedicht is helemaal gebouwd op eenzelfde 

harmonie met de omgeving:  

 

                     
    43Het onzegbare geheim, p. 273. 



 Dan leef ik in een wit huis, weggedoken 

 Terzij van de' allen winden open dijk, 

 Te midden van de honinglijke roken 

 Van linden en van rozelaars in prijk. 

 

Dit huis is een herademing, het uitzicht reikt tot de horizon en 

de wisselende luchten tonen alle 'schakeringen der teerheid'. 

 

Bloem voelde zich door het succes ongetwijfeld niet alleen 

gelukkig, zoals hij aan Verwey schreef, maar ook zelfbewuster. 

Met zijn dankbrief van 1 november stuurde hij prompt een nieuw 

gedicht in, dat overigens niet geplaatst werd. Op 3 december of 

één van de dagen er vlak na, verschenen 'Futura' en 'Walcheren'. 

Evengoed was hij bij vlagen erg onzeker. Op 8 december 1910 

wanneer hij Verwey nog drie gedichten zendt, is hij zoals hij 

zegt 'de kluts wel eenigszins kwijt geraakt': 'Soms dacht ik: Ze 

zijn misschien toch zóó kwaad nog niet, dan weer: Neen, ik moet 

ze toch bepaald niet opsturen.' Het is alleen een andere 

onzekerheid dan voorheen, want Bloem hoorde er nu helemaal bij. 

Dat blijkt even later, op 19 december, nog eens: 'Goedgekeurd en 

moed ingesproken', noteerde Verwey onderaan Bloems brief van 8 

december.44   
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Met Piet van Eyck had Jan Greshoff plannen gemaakt voor het 

oprichten van een maandblad. 'Het duurde natuurlijk niet lang of 

het onmogelijke tijdschriftplan werd ook met [Bloem] ampel 

besproken. Zo waren wij op een sinterklaasavond samen. Mijn 

moeder had mij voor het feest een mand gezonden met zoute en 

zoete versnaperingen, waaronder vooral een Gelderse worst ons 

boeide.' Tijdens dit eetfestijn kwamen ze tot de conclusie dat 

een eigen literair tijdschrift financieel niet haalbaar was. 

'Deze slotsom, die te waarderen viel als de overwinning van het 

gezonde verstand, liet bij ons niettemin een pijnlijke leegte 

                     
    44De brieven aan Albert Verwey, p. 21. 



na.'45

Al eerder hadden Bloem en Greshoff, waarschijnlijk naar een idee 

van de laatste, besloten een bibliofiele reeks dichtbundels op 

te zetten. Door de kleine oplage - veertig tot zestig exemplaren 

voor de eerste delen - en de afwezigheid van een wurgend 

tijdschema, bleek dit plan wel uitvoerbaar. Voor het eerste deel 

werd Van Eyck gevraagd de kopij te leveren. Dat was een 

begrijpelijke keuze. Zowel Greshoff als Bloem erkenden met 

vriendschappelijke bewondering dat Van Eyck aanvankelijk in 

vrijwel alle opzichten veruit hun meerdere was. Tegen het einde 

van 1910 begon de onderneming duidelijke vormen te krijgen. Van 

Eyck leverde een lang gedicht in dialoogvorm en besloten werd om 

gedrieën voor de uitgave van de reeks, die op voorstel van Van 

Eyck De Zilverdistel gaat heten, zorg te dragen. Geen van de 

drie had de technische kennis die nodig was om hun hooggestemde 

plannen waar te maken en daarom werden de boekverzorging en de 

uitvoering, op de keuze van het lettertype en het papier na, 

overgelaten aan de befaamde Haarlemse drukkerij Joh. Enschedé en 

Zonen. Van Eycks bundel Worstelingen verscheen nog net in 1910 

en de veertig exemplaren, prijs vijf gulden, werden voor een 

groot deel aan vrienden en bekenden verkocht.46 Hoewel Bloem met 

waarachtige bevlogenheid deelnam aan het maken van de plannen, 

was zijn praktische inbreng klein. Toen Van Eyck hem op 2 of 3 

januari 1911 het eerste deel van De Zilverdistel toestuurde, 

bleek Bloem de tekst nog niet te kennen en wist hij zo te zien 

evenmin hoe het boek was vormgegeven: 'gefeliciteerd met de 

waardige uitgave van dit uw kunstwerk. Ik keek het onder het 

opensnijden even door en zag zoo reeds prachtige fragmenten: ik 

verheug mij op deze middag, wanneer ik het werk zal lezen.'47 

Voor Bloem èn voor Greshoff gold dat zij, natuurlijk ook pas 

twee-, drieëntwintig jaar oud, niet de accuratesse, de ijver, de 

                     
    45J. Greshoff, Afscheid van Europa. Leven tegen het leven, 's-
Gravenhage / Rotterdam [1969], p. 91. 

    46Zie Een dichter en zijn wereld, p. 163-164 en Disteltype, 
corps 15. Over de Disteltype van J.F. van Royen en L. Pissarro, 
en de literatuur van de Zilverdistel, Amsterdam 2000, p. 17-18. 

    47Brieven aan P.N. van Eyck, p. 31. 



rust en het doorzettingsvermogen hadden de serie uit te bouwen. 

Van Eyck kon het wel en hij nam doortastend de leiding. Zoals 

bekend groeide De Zilverdistel later uit tot een befaamde 

bibliofiele reeks.48

In 1911 verschenen De Zilverdistel-uitgaven Naar 't geluk van 

Jan van Nijlen en Experimenten van Geerten Gossaert. En al was 

het niet Bloem die de uitgaven verzorgde, zijn betrokkenheid 

bleef onverminderd. 'Begin Januari kom ik in den Haag', schreef 

hij op 3 december 1910 aan Van Eyck, 'en hoop dan met Jan en jou 

nog vele Zilverdistelarijen te brouwen!'49

Twee maanden later zette Bloem zich in om een lastige kwestie op 

te lossen rond hun vriend de dichter J.J. de Stoppelaar, met wie 

Bloem al eind 1906 kennis had gemaakt doordat 'de Stop' toen 

voor een jaar bij de moeder van Philip van Goethem in de kost 

kwam.50 Van Eyck was er tegen een bundel van De Stoppelaar in de 

reeks op te nemen, 'dus het gebeurt niet', schrijft hij. Van 

Eycks 'groote mate van koelbloedigheid' - zoals Bloem het 

vriendelijk spottend noemt - is veel te rigoreus: 'Ik ben er 

zelf weliswaar tegen, een bundel van hem nu te publiceeren (nu 

we zooveel dringender dingen op ons programma hebben). Maar het 

is hem nu eenmaal beloofd (niet door mij, ik kan er dus niets 

aan doen) en ik vind hem een veel te goed dichter om hem nu met 

een kluitje in het riet te sturen.' Daarom heeft Bloem al 

voordat hij de zaak met Van Eyck opneemt, De Stoppelaar een 

lange brief geschreven waarin hij hem afraadt de bundel in De 

Zilverdistel-reeks te publiceren, maar tevens toezegt dat de 

                     
    48Dit is ondermeer te zien aan de prijzen die tachtig, 
negentig jaar later gevraagd worden. Bijvoorbeeld 2000 gulden 
voor Worstelingen; 1450 gulden voor het derde deel uit de reeks 
Experimenten van Geerten Gossaert en 650 gulden voor het vierde 
deel Het eigen rijk van Albert Verwey. (antiquariaat Fokas 
Holthuis, catalogus 27, 1999) 
De latere delen zijn nog kostbaarder, hetgeen alles te maken 
heeft met het feit dat J.F. van Royen de leiding op den duur 
naar zich toe trok en van De Zilverdistel een private press 
maakte met twee eigen lettertypen.  

    49Brieven aan P.N. van Eyck, p. 21. 

    50Bevolkingsregister Amersfoort; Gemeentelijke Archiefdienst 
Amersfoort. 



uitgave gewoon doorgaat wanneer De Stoppelaar hierop staat. Via 

een diplomatieke weg bereikt Bloem zo dat De Stoppelaars bundel 

De parelduiker in 1912 bij C.M.B. Dixon te Apeldoorn verschijnt 

- verzorgd, en dat is dan ook weer veelzeggend, door Greshoff en 

Van Eyck.51

Met regelmaat stelt Bloem in zijn briefwisseling met Van Eyck de 

geplande uitgaven in de reeks aan de orde en toont hij zijn 

belangstelling voor de vormgeving, de oplage en de 

verkoopmogelijkheden. In één geval leek hij een grotere rol te 

zullen spelen. Op 2 september 1911 schrijft hij hierover aan Van 

Eyck, in een brief die meteen iets laat zien van hun werkwijze. 

'De quaestie is deze: Mevrouw Labberton-Drabbe had gaarne, dat 

wij haar gedichten uitgaven. Zij neemt aan 20 exx. te plaatsen à 

f 5. De bundel zal 3 à 4 vel beslaan. Ik ben er sterk voor, en 

zou je zelfs met alle aandrang willen verzoeken, ook hierin toe 

te stemmen. Zij is een uitstekende dichteres, die zich gaarne 

met de uitgave van haar verzen buiten het publiek houdt. Vooral, 

waar we hier wat de kosten betreft absoluut gedekt zijn, 

aangezien wij altijd nog wel 5 exx. zelf verkoopen, onze vaste 

abonnés meegerekend. Dit is samen f 125, dus genoeg voor de 

drukkosten. Wil jij nu 50 of 60 circulaires laten drukken'.52 

Maar om onduidelijke redenen gaat de uitgave niet door; Enkele 

verzen van Henr. Labberton-Drabbe verscheen in 1912 bij W. 

Versluys. En dat moet Bloem zeer hebben gespeten. Niet alleen 

mocht hij de dichteres en haar man, met wie hij kort tevoren had 

kennisgemaakt, bijzonder graag, maar hij bewonderde bovendien 

haar poëzie. Zowel Henriëtte Labberton als haar echtgenoot J.H. 

Labberton (pseudoniem: Th. van Ameide, de dichter van 

'Lentegang') publiceerden in De beweging. Vriendschap en 

bewondering waren als zo vaak in deze jaren nauw verweven: 'Ik 

was zoo pas eenige dagen in Middelburg, en ondervond 

buitengewoon veel hartelijkheid van den heer & mevrouw 

Labberton', schreef Bloem op 5 september 1911 aan Verwey. 'Het 

is zoo ongemeen, en zeker bij geen ander tijdschrift het geval, 

                     
    51Brieven aan P.N. van Eyck, p. 39. 

    52Brieven aan P.N. van Eyck, p. 59-60. 



hoe de Beweging ook een persoonlijken band is'.53 In zijn 

bespreking van Enkele verzen noemt Bloem de poëzie van Henriëtte 

Labberton-Drabbe 'iets zeer schoons en zeer bizonders' en 

spreekt van 'een der beste bundels van het laatste jaar'.54 

Zestien jaar later, toen Bloem hoorde van haar dood, herlas hij 

de bundel nog eens en werd er opnieuw door getroffen. 'Deze 

gedichten zijn ons gebleven wat zij waren, toen wij ze voor het 

eerst in De Beweging lazen; het fijne, stille, maar zoo innige 

en diepe leven gloeit er onverflauwd in voort.' Gedichten als 

'Gevloden uren' en 'Bij den dood van een vreemde' behoren voor 

Bloem 'tot die soort van poëzie, die mij persoonlijk bovenal 

dierbaar is: die op eenvoudige, haast vanzelf sprekende, wijze 

groote en diepe dingen over het leven zegt.'55

Het grote aantal brieven tussen Verwey en Van Eyck in verband 

met de uitgave van Het eigen rijk van Verwey als vierde deel in 

De Zilverdistel, toont hoeveel werk Van Eyck voor de reeks 

verrichtte. Alle technische en financiële zaken worden uitvoerig 

met de auteur doorgesproken: de keuze van het formaat, de 

papiersoort, het lettertype en de bladspiegel; voorts komen aan 

de orde de drukproeven en revisies, de oplage, de begroting, de 

prospectus en de (potentiële) kopers van het boek. Midden in de 

besprekingen, op 11 september 1912, kondigde Van Eyck aan dat 

hij De Zilverdistel waarschijnlijk alleen gaat voortzetten in de 

verwachting dat hij met buitenlandse poëzie - Les fleurs du mal 

bijvoorbeeld - winst zal kunnen maken.56

Van Eyck had geld nodig omdat hij wilde trouwen en dacht erover 

met zijn studie te stoppen. Op 14 september 1911 schreef Bloem 

hem dat hij graag op deze manier wilde helpen om zijn 

'huwbaarheid van een potentialiteit tot een realiteit te maken.' 

Na wat over en weer schrijven werd besloten dat Bloem de 

uitgaven van De Zilverdistel voortaan tegen de kostprijs kon 

                     
    53De brieven aan Albert Verwey, p. 38. 

    54Het onzegbare geheim, p. 280-283. 

    55Het onzegbare geheim, p. 85. 

    56Zie De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey 
(ed. H.A. Wage), deel 1, 's-Gravenhage 1988, p. 157-186.  



krijgen.57

 

Het feit dat Greshoff en Bloem hun activiteit voor De 

Zilverdistel lieten verlopen doet niets af aan hun passie voor 

mooie, goed uitgegeven boeken. In mei 1912 verscheen bij 

uitgeverij C.M.B. Dixon De witte mier. Een klein maandschrift 

voor de vrienden van het boek onder redactie van Jan Greshoff. 

Bloems bespreking van de eerste aflevering in het Utrechtse 

studentenweekblad Vox studiosorum zegt veel over hun motivatie 

die anderhalf jaar eerder tot het ontstaan van De Zilverdistel-

reeks had geleid. In tegenstelling tot de meeste nieuwe 

tijdschriften voorziet De witte mier volgens Bloem in een 

schrijnende behoefte. 'Ik geloof inderdaad, dat er weinige 

gebieden zijn, waarop Hollanders zoo achterlijk zijn als dat der 

boekkunst en der liefhebberij voor boeken.' In Engeland is bijna 

ieder nieuw boek 'een meesterstuk van typographie'; ook in 

Frankrijk en sinds kort zelfs in Duitsland is de situatie veel 

bemoedigender. Nogmaals: 'Wij zijn in dit opzicht al bizonder 

achterlijk. Hoe ontzettend weinig bibliophilen-uitgaven 

verschijnen er in ons land; en de gewone uitgaven - hoe 

smakeloos zien zij er dikwijls uit.' Daarom wil De witte mier, 

zoals Greshoff schrijft, 'ijveren voor de veralgemeening van 

zuivere inzichten omtrent de eischen van vormschoonheid'. Het 

aanwakkeren van de behoefte aan een eigen bibliotheek, een 

tweede doelstelling van het nieuwe tijdschrift, lijkt Bloem al 

even hard nodig in verband met de door hem opgemerkte 

geestelijke barbaarsheid van de laatste decennia.58  
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Dat Greshoff en Bloem aan de wieg stonden van De Zilverdistel 

zegt iets over beider behoefte aan een stijlvolle vorm. Bij 

Bloem was de zorg besteed aan kleding, interieur en maaltijden 

een vanzelfsprekendheid waar hijzelf niets voor hoefde te doen. 

                     
    57Brieven aan P.N. van Eyck, p. 123-125. 

    58Het onzegbare geheim, p. 275-277. 



En de wellevende maar ook ouwelijke wijze waarop hij zich 

uitdrukte paste bij de stand van zijn familie. Toen Greshoff de 

trappen van het voorname pand aan de Zeestraat beklom om Bloem 

te ontmoeten, was hij zonder twijfel bekoord door de luxueuze 

levensstijl en zich zeer bewust van het grote verschil met zijn 

eigen omstandigheden. Zijn vader was in juni 1900 vroegtijdig 

gestorven waarna zijn moeder om in haar levensonderhoud te 

voorzien een pension hield te Apeldoorn. Bloem ging er wel eens 

heen met zijn vriend: 'Het pension was uitsluitend bevolkt met 

oude dames, die eruit zagen alsof zij allen aan de rand van het 

graf stonden, hoewel velen van hen erin geslaagd zijn, de 

doodendans nog lang te ontspringen, en die over het algemeen de 

wonderlijkste achternamen droegen. Het had aan tafel 

aanvankelijk wel iets beklemmends, maar men wende eraan.'59 Na 

zijn mislukte opleiding was Greshoff vrij, alleen had hij weinig 

geld. En dat was een zwaarwegende beperking voor de jongeman die 

in een boekbespreking uit 1910 schreef dat '"intellect" zonder 

adel en voornaamheid geen waarachtig, hoog-levend intellect 

is'.60 Hij droomde bitter over 'een rijkgeschakeerde garderobe', 

over verre reizen en over een huis met ruime vertrekken - hij 

woonde op een achterkamer en had niet het geld voor een goede 

inrichting.61  

Toen de boek- en kantoorboekhandelaar Brunt enige tijd eerder, 

in 1907, door zijn dochter Aty op de hoogte werd gesteld van 

haar plan zich te verloven met Jan Greshoff, schijnt de man wit 

te zijn geworden van drift over deze 'snotneus' die niets anders 

kon dan versjes maken en die bovendien zijn school wilde opgeven 

voor de journalistiek. Vader Brunt verbood natuurlijk prompt 

iedere omgang. Het jongere zusje van Aty, Nini, heeft een hoogst 

charmant verslag opgetekend van hun vriendschap met Jan 

Greshoff, Piet van Eyck en Jacques Bloem.62 Nini Brunt 

                     
    59Het onzegbare geheim, p. 691. 

    60Jan Greshoff, Het gefoelied glas, 's-Gravenhage, L.A. 
Dickhoff Jr., 1911, p. 64. 

    61J. Greshoff, Afscheid van Europa. Leven tegen het leven, 's-
Gravenhage / Rotterdam [1969], p. 84. 

    62Nini Brunt, Het huis in de Heemskerckstraat. Meisje tussen 



beschrijft hierin hoe Aty en zij Greshoff voortaan in het geheim 

bezochten door iedere zondag zogenaamd naar Scheveningen te 

fietsen. In 1908 werd Greshoff redacteur van De hofstad, waarmee 

hij vijftig gulden per maand verdiende. Dit laatste was voor de 

heer Brunt die, alleen al door de grote hoeveelheid 

binnenkomende post waarschijnlijk wel vermoedde dat Aty en Jan 

elkaar toch zagen, reden om uiteindelijk toestemming voor de 

verloving te geven.63

Al spoedig na zijn kennismaking met Greshoff, kwam Bloem veel 

bij de familie Brunt, waar hij door de gastvrije moeder altijd 

werd uitgenodigd te blijven eten. Nini herinnert zich hoe hij 

dan op Aty's kamer zijn nieuwe verzen voorlas: 'Hoewel Jacques 

heel zacht, bijna fluisterend sprak, met vreemde keelgeluiden en 

gekuch, las hij buitengewoon mooi en merkte je daarbij van dat 

vreemde gekuch niets.'64 Op zijn beurt getuigt Bloem ervan dat 

Aty, Nini en hun ouders zich onderscheidden door de gave 'een 

sfeer van de allerbeste soort van gezelligheid om zich heen te 

scheppen. Een verdere aantrekkelijkheid van dit huis was een 

beeldschoon dienstmeisje, Betje genaamd.'65 Volgens Nini was 

Betje behalve mooi ook nog heel jong en kon Jacques zijn ogen 

niet van haar afhouden wanneer zij het eten opdiende. In het 

algemeen vervoerden jonge dienstmeisjes, bij wie hij vast een 

zekere lichtzinnigheid vermoedde, hem heel wat meer dan een 

gedegen potentiële huwelijkspartner en hij was dol op de 

'verrukkelijke lucht' van hun katoenen japonnen. Nini vertelt 

dat Jacques ook veel voelde voor jonge fabrieksmeisjes die hij 

'heerlijke flaarzen' noemde, maar verder dan in een duister 

cafeetje wat met hen drinken kwam hij volgens haar niet.66

In de herinneringen van Greshoff, Bloem en Nini Brunt staan de 

gebeurtenissen uit deze jaren in het zonlicht, er spreekt 

vrolijkheid en onbevangen opwinding uit. Het is wel zo dankbaar 
                                                                
boeken, Amsterdam 1978. 

    63Het huis in de Heemskerckstraat, p. 30. 

    64Het huis in de Heemskerckstraat, p. 33. 

    65Het onzegbare geheim, p. 690. 

    66Het huis in de Heemskerckstraat, p. 65. 



dat Bloem daarom niet alleen de schoonheden liefdevol herdenkt. 

Bij Greshoffs hospita woonde, zo schrijft hij, 'een al wat 

oudere Zeeuwsche dienstbode, Rika genaamd, die oorspronkelijk 

nog in de dracht van haar geboorteplaats was gehuld. Zij was 

echter al zoo lang in Holland, dat de versleten deelen van haar 

gewaad niet op authentieke wijze waren vervangen, zoodat zij om 

het zoo te zeggen van boven Zeeuwsch, maar van onderen algemeen-

Nederlandsch was. Een integreerend deel van die onderste 

uitrusting waren de sokken van Jan Greshoff'.67

 

Door zijn nieuwe vriendschappen kreeg Bloem dus een enorme 

impuls. Zijn brieven aan Van Eyck laten gedetailleerd zien wat 

hem allemaal bezighield.68

Brief na brief vraagt Bloem naar het literaire werk van zijn 

vriend die hem zijn handschriften, overdrukken en bundels zendt. 

Ironisch cultiveert hij zijn welgemeende bewondering. De eerste 

brief aan Van Eyck (22 september 1910) is een ode, waarvan de 

laatste regels luiden: 'Gij hebt steeds de meeste lef, ski- / 

loopend op Parnassus' top: / Baud'laire, Balzac, Dostojewski / 

Hebt gij in uw zielekrop. // Neem dan aan dit zangrig kusje / 

Uit mijn Amersfoortsche huis, / Zooals het bescheiden muschje / 

Piept zijn odes aan de struis.'69 Tot zijn spijt moest hij op 4 

januari 1911 een afspraak met Van Eyck voor de volgende dag 

uitstellen. Ik 'zal dus niet het onuitsprekelijke genoegen 

hebben, tegen het reeds gelauwerde jonge dichterhoofd, mijn 

kale, schamele schedel aan te drukken'. 

Het bezoek hoefde niet meer dan twee dagen te worden 

opgeschoven, maar toch kan Bloem er haast niet op wachten. Als 

voorschot op hun gesprek neemt hij in zijn brief alvast de 

gehele inhoud door van de nieuwste aflevering van De beweging.70

                     
    67Het onzegbare geheim, p. 689. 

    68De brieven van Bloem aan Greshoff zijn pas van april 1915 af 
bewaard gebleven; bovendien zijn de brieven van Greshoff en Van 
Eyck aan Bloem verloren geraakt. 

    69Brieven aan P.N. van Eyck, p. 18.  

    70Brieven aan P.N. van Eyck, p. 33-34. 



Dankzij Jan Greshoff maakte Bloem vrienden en vriendinnen, 

Albert Verwey gaf hem een plaats als dichter en even later als 

criticus, maar voor zijn literaire ontwikkeling heeft hij deze 

eerste jaren vooral veel aan Van Eyck te danken. Door zijn 

fenomenale belezenheid was Van Eyck een inspirerende gids. 

Op 21 december 1910 stuurde Bloem Van Eyck het gedicht 'Aan een 

verloren vriend' dat hij zojuist had omgewerkt en, afgezien van 

een gedicht voor de studentenalmanak, kreeg Van Eyck vervolgens 

ieder gedicht dat hij in de komende acht jaren voltooide. 'Ik 

heb geweldig veel van hem geleerd, ook van zijn opmerkingen over 

mijn eerste verzen', zou Bloem later zeggen.71 Telkens weer 

vraagt Bloem Van Eyck om zijn oordeel en dankt hij hem voor de 

opmerkingen waarvan hij profijt heeft getrokken. Maar hoewel hij 

inderdaad allerlei kritiekpunten - op kleine en soms wat grotere 

onderdelen - in een volgende versie verwerkt, blijft Van Eycks 

invloed op de toegestuurde gedichten toch min of meer beperkt 

tot de oppervlakte. 

Bloem had Dostojewski nog niet in zijn zielekrop en het is 

interessant om te zien hoe hij de literatuur uit binnen- en 

buitenland verkent, zodat hij zijn achterstand ten opzichte van 

Van Eyck wat kan inlopen. Bloem koopt gretig en leest met 

passie, maar hij weet dat hij de concentratie en vooral de 

systematiek van zijn vriend mist. 'Ik benijd je rust', schreef 

hij op 14 maart 1911. 'Ik kan die maar niet vinden, en vandaar 

nooit lange en groote dingen achterelkaar lezen.'72 Wanneer Van 

Eyck zijn bibliotheek weer eens heeft aangevuld schrijft Bloem: 

'Ik ben zeer benieuwd, die verschillende werken te zien, vooral 

Browning. Aan The Ring and the Book ben ik deze vacantie ook 

begonnen, maar heb het er maar een paar bladzijden in gebracht; 

hoewel ik die weinige bladzijden reeds geweldig goed vond. Maar 

het is zoo'n kluif, en ik ben altijd zoo onrustig'.73

Duidelijk blijkt hoezeer de kring van nu grotendeels vergeten 

dichters rond De beweging de omgeving vormde waarin Bloem - en 

                     
    71Het onzegbare geheim, p. 825. 

    72Brieven aan P.N. van Eyck, p. 48. 

    73Brieven aan P.N. van Eyck, p. 70-71. 



Van Eyck - leefde en werkte. Er gaat bijna geen week voorbij of 

de poëzie van J.Jac. Thomson, de in 1910 overleden Alex. 

Gutteling, Th. van Ameide, Henriëtte Labberton-Drabbe, Aart van 

der Leeuw, Jan Prins, Jacob Israël de Haan, François Pauwels, 

J.J. de Stoppelaar en 'de meester' Albert Verwey komt in zijn 

brieven aan de orde. 'Ik verlang zeer naar de bundels van v.d. 

Leeuw en Jan Prins, die dit voorjaar uitkomen'; 'Vond je in die 

verzen van de Haan in de laatste Beweging niet prachtige dingen. 

Wat jammer toch dat die man zoo onrythmisch schrijft' en: 'Heeft 

[Jaap de Stoppelaar] zijn "Dooden" naar Verwey gestuurd? Ik vind 

dat echt een vers voor Verwey; vooral aangezien het voor onze 

overige tijdschriftredacteuren door zijn groote fijnheid niet te 

begrijpen is' - het zijn maar enkele kenmerkende uitspraken van 

een jonge dichter die zich in het tijdschrift De beweging als 

een vis in het water voelt.74 Binnen korte tijd leert Bloem al 

deze dichters persoonlijk kennen. 

 

Ondertussen was Bloem ook nog gewoon tweedejaars student rechten 

in Utrecht. Van 3 februari tot en met 8 december 1911 maakte hij 

deel uit van de Utrechtse redactie van het landelijke 

studentenweekblad Minerva. In de eerste maand van zijn 

redacteurschap was hij erg actief. Op 10 februari maakte hij in 

Minerva zijn debuut als criticus met een stuk onder de titel ... 

'Albert Verwey en De Beweging'.75 Een echte 'studie' over dit 

onderwerp wilde Bloem niet schrijven, omdat hij daarvoor naar 

eigen zeggen nog lang niet genoeg belezen was. Toch is het een 

interessant artikel geworden, waarin hij een publiek van, om zo 

te zeggen, ongeletterde studenten kennis laat maken met 'onzen 

grootsten hedendaagschen dichter en ons beste tijdschrift op 

letterkundig gebied.' De beweging is, aldus Bloem, in 

tegenstelling tot de revolutionaire Nieuwe gids-beweging, 

evolutionair van karakter: zij bouwt in stilte voort op de 

voorgaande generatie. De groei die we aan De beweging danken is 

volgens hem van zoveel belang omdat de Nederlandse literatuur 

                     
    74Citaten uit de periode maart-oktober 1911; De brieven aan 
P.N. van Eyck, p. 47 en 69-70. 

    75Het onzegbare geheim, p. 241-243. 



tot stilstand was gekomen: '[n]a een prachtigen, maar 

kortstondigen bloei van dichterschap was Kloos, en daarmee de 

Nieuwe Gids, wiens ziel hij was en is, totaal opgeraakt.' Uit 

Bloems artikel blijkt dat nog niet iedereen dit helemaal 

begrepen heeft. Het is namelijk bar en boos gesteld met de smaak 

van het zogenaamd letterkundige publiek, dat bovenal van 

lelijkheden houdt. Dat de schrijver van deze beschouwing niet in 

'diepe moedeloosheid' hoeft te eindigen, komt alleen door een 

groep oudere en jongere dichters die aansluiting heeft gevonden 

bij het tijdschrift van Albert Verwey. 
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Doordat Bloem vanaf het einde van 1910 zeer geregeld brieven 

schreef, zijn er vanaf dit moment veel meer mogelijkheden om 

hem, soms van dag tot dag, te volgen. In zijn brieven aan Piet 

van Eyck en (vanaf eind 1911) aan Aart van der Leeuw gaat het 

bovendien lang niet alleen over literatuur. Toch zijn er steeds 

weer omwegen nodig om in de buurt te komen van de 'binnenzijde' 

van Bloems leven. Op de achterkant van een paar kladvellen met 

poëzie uit 1910 houdt Jacques de puntentelling bij van een 

spelletje met zijn broertje Floris. En meteen dringt zich dan 

het besef op hoezeer de beelden van een avondje- of een 

zondagmiddag-in-huiselijke-kring verwaaid zijn. Jacques Bloem 

hield geen dagboek bij en als zijn ouders of zijn zusje dat wel 

deden is daar nooit een spoor van teruggevonden. Er bestaat geen 

foto van het interieur van het huis aan de Regentesselaan in 

Amersfoort, er zijn geen getuigenissen van vrienden (zoals 

Greshoff) die kwamen logeren. 

Een scène van meer dan vijftig jaar later, laat Bloems reactie 

zien na de dood van Ini. De schrijfster Aya Zikken had op de dag 

dat Clara Eggink het huis van Ini was wezen ontruimen, voor 

Bloem gezorgd in zijn boerderij in Kalenberg. Toen Clara 's 

avonds laat thuis kwam, had ze van alles uit de nalatenschap van 

Ini bij zich. Aya hielp met uitladen en dezelfde avond nog kreeg 

alles een plaats. 'Voor het eerst zag ik Jacques met een 

hoogrode kleur, de fotoalbums in zijn handen. Er was ook een 



ouderwetse stoof met een vuurtestje, herinner ik me, en die 

moest bij zijn bed blijven staan'. Bed - want Bloem was oud en 

hulpbehoevend. 'Allerlei dingen uit het huis van Ini werden op 

en rond zijn bed gezet: een theepot die een liedje speelde zodra 

je hem oppakte, een hengselmandje dat van Jacques' moeder was 

geweest - het sleutelmandje, zei Jacques, losse en ingelijste 

foto's van vergeelde familieleden. Voor mij is het beeld van die 

avond ook tot een foto geworden: Jacques als een pasja op zijn 

bed, stralend tussen de hervonden schatten uit het ouderlijk 

huis'.76

Deze roerende anekdote bevestigt nog eens het beeld van Bloems 

niet aflatende nostalgie du passé. Maar hoe was het in 1910 in 

de royale huiskamer van de familie Bloem, sprak Jacques veel met 

zijn ouders? Werd er gepraat over de buren, over familie of over 

politieke en maatschappelijke kwesties? En, wat dit laatste 

betreft: wat vond Jacques? Hier is het niet meer dan een snipper 

die voor een aanknopingspunt zorgt. Op een kladvelletje, 

gevonden tussen zijn gedichten, noteerde hij midden 1910 het 

volgende: 

'Multatuli: Jezus op een scheurkalender 

Amerikanen: Zelfs kwakzalvers richten wel eens iets goeds 

uit.'77

Het meest opvallende aan deze 'aforismen' is dat het beide 

politiek-maatschappelijk gerichte uitspraken zijn die Bloem zijn 

leven lang zou onderschrijven. Net als in de poëzie liggen een 

aantal kernpunten al vroeg vast. In de eerste plaats de 

minachting, ongetwijfeld ook angst, voor de democratie die in 

zijn ogen zou leiden tot nivellering, plat materialisme en 

overheersing door het gewone volk, een ontwikkeling waarvoor in 

Amerika het draaiboek klaar lag. Voor Multatuli had hij een 

koele bewondering: hij erkende dat deze, samen met Busken Huet, 

de enige grote Nederlandse schrijver was uit de negentiende eeuw 

vóór de Tachtigers, maar diens militante sociale opvattingen 

                     
    76Aya Zikken, '"Uil! Uil!" Herinneringen aan Jacques Bloem en 
Clara Eggink', in Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en 
zonder naam. Over J.C. Bloem, [Groningen] 1993, p. 188-189. 

    77Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 



waren Bloem antipathiek. Als gezegd zijn deze ideeën terug te 

voeren op Bloems jeugd, althans op de utopie die hij in zijn 

jeugd projecteerde. Zijn oordeel over Multatuli past binnen een 

cultuur van vooruitgang die, zoals Jacques de Kadt het 

omschrijft, 'goeie vrienden wil blijven met het behoud, met 

alles wat geld heeft en met alles wat deftig is'.78

De omschrijvingen van Eduard Douwes Dekker en van het 

Amerikaanse volk laten zien dat zijn reactionaire opvattingen 

niet geleidelijk zijn ontstaan, in een proces van toenemende 

maatschappelijke vervreemding - aangewakkerd door eigen armoede, 

de crisis, modernisering en schaalvergroting - maar dat dit 

soort denkbeelden al van jongs af aan bestonden. Zonder twijfel 

hebben de gesprekken met zijn vader hierop grote invloed gehad. 

De keuze van Bloems studie was dus ook al bepaald door zijn 

vaders ideeën. Gezien de moeilijke financiële situatie van zijn 

ouders, kan het hebben meegespeeld dat de rechtenstudie een 

snellere weg naar onafhankelijkheid bood dan andere studies. Hoe 

Bloem zich de ideale verhouding tot de maatschappij voorstelde, 

legt hij aan zijn medestudenten uit in een stukje in Minerva (17 

februari 1911) met de titel 'Levenstucht'.79 Dat hij op het idee 

is gekomen iets over dit onderwerp te schrijven, blijkt te maken 

te hebben met een zeer onmaatschappelijk probleem: hoe zorg je 

ervoor dat de 'weidsche vreugden van hart en intellect' volop 

tot hun recht komen in het corset van studie of werk; en het 

feit dat Bloem zich tot een schematische uitwerking zet, wijst 

erop dat het om een nijpende zaak gaat. 'Voor het meerendeel der 

menschen is hun betrekking een goedig-aangenaam iets. Zij 

stappen 's morgens welgemoed naar hun werk, en komen na afloop 

niet minder en niet meer welgemoed er van terug. Dat zijn de 

eenvoudige, suffe Jannen, Pietten en Klazen der maatschappij.' 

Deze categorie kan voor Bloems probleemoplossing gevoegelijk 

buiten beschouwing blijven. Een tweede groep - kleiner in aantal 

en sympathieker - ziet het saaie dagelijkse werk als een 

onvermijdelijke rijstebrijberg en doet morrend haar plicht, om 

                     
    78J. de Kadt, De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn 
verspreide geschriften, Amsterdam [1991], p. 134. 

    79Het onzegbare geheim, p. 247-248. 



na afloop als beloning een gering aantal uren van vrijheid te 

genieten. Maar, zegt Bloem, er is een derde groep mensen die wel 

het goede evenwicht heeft weten te vinden. 'Zij zien in de 

grauwe dagelijkschheden des levens een tegenwicht, een tucht 

voor andere, schooner neigingen, wier stroom zonder deze tucht 

vermoedelijk buiten haar bedding zou treden, en aldus vervloeien 

en te niet gaan.' Wie zich deze levenshouding kan eigen maken, 

'zal voorzeker daardoor de grootste bevrediging in het leven 

vinden.' 

Wat in dit kleine essay niet wordt gezegd, is dat de tweede 

groep de rechtenstudent J.C. Bloem onder haar leden telt. Hij 

spiegelt niet alleen de lezers maar vooral zichzelf een uitweg 

voor. En of het met Bloems vader zo goed ging, zonder 'een 

tegenwicht', is maar de vraag. 
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De dag na zijn debuut als criticus in het studentenweekblad 

Minerva, op 11 februari 1911, heeft Bloem alweer een artikel 

geschreven. Deze keer gaat het om een korte bespreking van het 

reeds vier jaar oude boek Leben und Meinungen des Herrn Andreas 

von Balthesser van de Oostenrijkse schrijver Richard Schaukal.80 

Het is, zoals hij prompt zelf toegaf, geen erg sterke recensie 

geworden. Belangrijk is wel dat hij het stuk instuurde voor De 

beweging. Aan Verwey schreef Bloem dat het hem hier niet 

speciaal om dit ene boek is te doen, maar dat hij een door hem 

'in 't bizonder verafschuwd genre van literatoren' wil 

aanpakken.81 Veel van Bloems opmerkingen getuigen van een nog 

erg jeugdige polemische opwinding ('Waarlijk, dit loopt de 

spuigaten uit!'), maar het stukje bevat ook een rake formulering 

die, zij het in het negatieve, toont waar het in zijn poetica-

in-ontwikkeling om gaat. Schaukal behoort volgens Bloem tot de 

schrijvers bij wie het moderne en het excentrieke een doel op 

zich is geworden: 'Zij nemen het wonderlijke voor het nieuwe, 
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het aanstellerige voor het oorspronkelijke, het blinkende voor 

het stralende.' Deze hang naar het nieuwe (zonder vernieuwend te 

zijn) wordt naar Bloems mening, al noemt hij dit hier niet met 

zo veel woorden, veroorzaakt door een gebrek aan fundament: een 

gebrek aan belezenheid, aan kennis van de traditie. 

Op 15 februari 1911 herriep Bloem zijn artikel. 'Meer bezonnen 

nadenkende over het stukje, dat ik U eenige dagen geleden heb 

gestuurd, vind ik het toch eigenlijk een onvergeefelijke 

dwaasheid U met dit prul te hebben lastig gevallen'.82 Tot zijn 

verbazing ontvangt hij de week daarop gewoon de drukproef van 

zijn bespreking, die door Verwey in de eerstvolgende aflevering 

van De beweging werd geplaatst. Dit succes is voor Bloem 

aanleiding om aan Verwey te vragen of hij niet eens vaker boeken 

voor De beweging mag bespreken, maar dan boeken die hij wel mooi 

vindt. In het bijzonder denkt hij aan de nieuwe poëziebundels 

van Emile Verhaeren en Henri de Régnier, wat meteen een 

ambitieus plan is, want beiden stonden deze jaren in het centrum 

van de literaire belangstelling. Verwey, die zelf een half jaar 

eerder vertalingen van De Régnier in De beweging had 

gepubliceerd en beide dichters bewonderde, stemde toe. 

Binnen vier weken tijd waren er nu opeens vier (korte) stukken 

van Bloem in Minerva verschenen, waaronder het artikel over De 

beweging, en in De beweging dus de recensie van Leben und 

Meinungen des Herrn Andreas von Balthesser. Drie maanden na zijn 

debuut als dichter was ook Bloems loopbaan als essayist vol 

perspectieven. Aan Van Eyck schreef hij dat hij benieuwd was 

diens oordeel over de bundels van De Régnier en Verhaeren te 

lezen - en met ingehouden triomf: 'Voor welk tijdschrift doe jij 

het? Ik vind het verbazend prettig, dat ik het voor de Bew. mag 

doen.'83 Maar begin maart komt zijn productie weer net zo snel 

tot stilstand. Op 7 maart vraagt hij eerst maar eens of hij een 

portretfoto van Verwey kan krijgen. 'Ik houd zeer veel van 

portretten - van portretten van sommigen althans, en zou gaarne 

uw beeltenis bij die van enkele anderen die op mijn boekenkast 
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staan, zetten.'84 Binnen enkele dagen krijgt hij een foto waarop 

Verwey is afgebeeld aan het met boeken en manuscripten afgeladen 

bureau in zijn werkkamer en accepteert Verwey bovendien opnieuw 

drie gedichten. Met de beide besprekingen vlot het echter nog 

niet. Bloem had gehoopt deze rond half maart in te sturen, mede 

in verband met de actualiteit van de bundels. Maar omdat hij er 

'de grootst mogelijke zorg' aan wil besteden, zal hij ze pas aan 

het einde van de maand of anders begin april naar Verwey 

zenden.85

Anderhalve maand later, op 25 april 1911, blijkt uit een bericht 

van Bloem op een ansichtkaart uit Wapenveld, dat het lang niet 

goed gaat. Hij hoopt het stuk over De Régnier spoedig te sturen, 

hij is er aan begonnen: 'Maar ik heb het erg druk, want ik moet 

spoedig examen doen en wandel hier veel (..) het is hier 

prachtig.'86 Zijn kandidaatsexamen, dat hij begin mei zou doen, 

schuift hij op naar 19 juni, maar niet om voluit aan zijn 

kritieken te kunnen werken. Op 23 mei schrijft hij aan Van Eyck 

dat hij met Greshoff bij Thomson is geweest en dat ze tot diep 

in de nacht het werk van Stefan George hadden gelezen en 

besproken. Bovendien was hij van plan naar Bussum te gaan om bij 

Roland Holst te eten. Op 20 juni hoort Verwey weer eens wat van 

hem: hij is gezakt voor het examen, maar niettemin opgelucht dat 

hij nu even rust heeft. De tegenslag kwam ook niet als een 

verrassing. Een paar dagen tevoren schreef hij aan Van Eyck: 'Ik 

ben op 't oogenblik in de wanhopige stemming van iemand, die 

voelt, dat hij naar den bliksem gaat, tenminste tijdelijk (..) 

niet voor niets heb ik zoo ontzachelijk weinig uitgevoerd.'87

Met Verwey overlegt Bloem wanneer hij in Noordwijk op visite mag 

komen. De dag na zijn bezoek schreef Bloem een dankbrief die, 

hoe welgemeend ook, niet helemaal representatief is voor de 

betrekkelijk nuchtere en in elk geval niet dweperige bewondering 

die hij voor Verwey voelde, maar die wel laat zien welke haast 
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ootmoedige houding hij in deze relatie aannam. 'Waarlijk, ik kan 

het U niet zeggen, hoe heerlijk ik het vond, bij U geweest te 

zijn. Het is altijd moeilijk, zekere meer dan gewone gevoelens 

van genegenheid uit te drukken, omdat men hier zoo gauw in 

overdreven of vleierige termen vervalt. Maar ik wil mij nu ééns 

door dezen schroom niet laten hinderen, en U zeggen, dat ik den 

dag van gisteren nooit vergeten zal en dat ik het altijd als een 

van de groote vreugden van mijn leven zal beschouwen, dat ik U 

heb gekend.'88 Alleen: over zijn artikelen geen woord. Dan 

eindelijk op vrijdag 14 juli 1911 kondigt Bloem aan dat hij de 

volgende dag (of hooguit nog een dag later) beide artikelen af 

heeft, zodat Verwey ze uiterlijk op de maandag in huis heeft. Op 

dinsdag 18 juli blijkt dat hij plotseling uit logeren is 

gevraagd door zijn nicht en haar man. Het moet voor Verwey - en 

niet alleen voor hem - een raadsel zijn geweest waarom hij die 

uitnodiging niet gewoon heeft afgeslagen. Een eeuw later voel je 

je nog wanhopig worden wanneer Bloem beschrijft hoe hij zijn 

werk probeert te organiseren. In ieder geval is het geen raadsel 

waarom hij voor ieder examen zakte. Hij heeft, schrijft hij aan 

Verwey, het artikel over De Régnier wel af, maar moet het nog 

overschrijven 'en dat neemt zoo veel tijd weg. Ik heb nu twee 

pag. groot formaat papier overgeschreven, maar er moeten er nog 

zoowat acht volgen, en het is al laat in den nacht. Morgen ben 

ik weer zeer bezet.'89 Bloem stelt voor dat hij op 19 juli per 

expresse bestelling de ene helft vanuit Leiden zendt en de dag 

erna, wanneer hij weer thuis is, de andere helft. Op 20 juli 

stuurt hij uiteindelijk de eerste bespreking in, met de 

mededeling dat hij het andere artikel, over Verhaeren, alleen 

nog hoeft over te schrijven. Het spijt Bloem enorm dat Verwey 

hem tot tweemaal toe heeft moeten aanmanen 'maar ik was zoo 

bezet, dat ik het met de beste wil van de wereld niet kon 

afmaken. (..) Ik heb misschien niet zeer duidelijk geschreven, 

maar mijn hand trilt vanmiddag zoo, dat het niet beter ging.'90 
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Omdat Bloem de dagen erna zelf iemand te logeren heeft, volgt 

het tweede stuk pas op 25 juli: 'De vacantie heeft tot dusver 

een noodlottige invloed op mijn schrijverij, vindt u niet?'91

Toch is er ook een andere en veel belangrijkere reden dat hij 

het geduld van Verwey zo lang heeft beproefd: Bloem had een half 

jaar nodig, niet om te schrijven maar om zijn oordeel te laten 

rijpen. Ten opzichte van de stukken die hij in het begin van 

1911 schreef, heeft hij een grote stap gemaakt en met de 

artikelen over De Régnier en Verhaeren is Bloem niet alleen een 

volwassen criticus, maar meteen één van de belangrijkste 

essayisten op het terrein van de poëzie in Nederland. 

 

De bespreking van Henri de Régniers bundel Le miroir des heures 

verscheen in het augustus-nummer van De beweging (1911); die van 

Emile Verhaerens bundel Les plaines in het oktober-nummer.92 

Samen beslaan de artikelen 18 pagina's. Hoewel Bloem tegen 

Verwey wegwerpend opmerkte dat hij niet veel nieuws heeft 

gezegd, heeft hij zeker het gevoel gehad meer te brengen dan een 

recensie alleen. Maar de gevolgen van zijn publicatie had hij 

nooit kunnen voorzien. 

Voorafgaand aan de eigenlijke bespreking maakt Bloem een paar 

meer algemene opmerkingen, die veel belangrijker zijn dan de 

rest van het artikel. Hieraan is overigens meteen af te lezen 

hoeveel werk hij in de voorbereiding van dit stuk heeft gestopt. 

Binnen het oeuvre van De Régnier ziet hij steeds een 

vooruitgang, inhoudelijk maar vooral ook wat betreft de vorm. De 

Régniers Premiers poèmes waren in een conventionele vorm 

geschreven en nog weinig oorspronkelijk; in zijn tweede bundel 

overheerste juist het vrije vers. En dat heeft allebei iets dat 

te gemakkelijk is, lijkt Bloem te vinden. Daarom ziet hij de 

strijd tussen het oude en het vrije vers, die de volgende vier 

bundels kenmerkt, als een belangrijke nieuwe fase. En van deze 

strijd is de nieuwste bundel van De Régnier het gelouterde 

resultaat: de klassieke versvorm heeft overwonnen, maar is 

hernieuwd. 'Wat in de Premiers Poèmes was overgenomen is hier 
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verworven.' Hierdoor voegt De Régnier zich, volgens Bloem, met 

Le miroir des heures meer dan ooit in de Franse verstraditie. 

De omschrijving van de 'tradition française' die Bloem 

vervolgens geeft, zou tot een korte storm van opwinding en 

verontwaardiging leiden: 'Welke dan is die "tradition 

française"? Ik meen, kort gesproken, niet beter te kunnen 

antwoorden dan: het bezield-rhetorische, of: het levensvolle-

vormelijke.' En verder: Nederlanders 'verstaan niet zoo zeer die 

kunst van oude vormen te bezielen, en omgekeerd in die vormen de 

ziel te speuren. Bij ons is een vorm veel spoediger iets 

verstards. 

In de Stances van Jean Moréas hebben wij nog kunnen waarnemen, 

hoe men met de meest gebruikte en meest gekende beelden, in den 

gewoonsten versvorm, echte en oorspronkelijke poëzie kan 

schrijven. Dit boek van De Régnier is er een nieuw voorbeeld 

van.' 

Zoals in de kladversies van Bloems gedichten uit 1910 al 

verbluffend precies te vinden is wat hij veel later zal 

gebruiken, zo staat in deze kenschets van Moréas en De Régnier, 

in zijn eerste poëzierecensie, al de kern van zijn eigen 

poëzieprogramma op papier. Het samengaan van traditie, eenvoud 

en oorspronkelijkheid zou om zo te zeggen zijn handelsmerk 

worden. Maar de bewondering voor deze soort van poëzie uitte hij 

hier op een moment dat hij zelf dit ideaal (uiteraard) nog maar 

zeer ten dele bereikt had. 

In Bloems leven en in Bloems werk treft het keer op keer dat 

cruciale gedachten en formuleringen die hij zich al vroeg heeft 

eigen gemaakt, later een bepalende invloed blijven houden. Zijn 

eerste grote stuk in De beweging is een duidelijk voorbeeld en 

de belangrijkste passage hieruit is zelfs terug te voeren op 

zijn eerste kennismaking met de poëzie. Zoals gezegd kreeg hij 

voor zijn zestiende verjaardag, op 10 mei 1903, de Gedichten van 

Jacques Perk cadeau. Ter gelegenheid van de vierde druk van de 

Gedichten had Willem Kloos een nieuwe voorrede geschreven onder 

de titel 'Jacques Perk's kunst, historisch en aesthetisch 

beschouwd'.93 Het was ongetwijfeld deze in 1901 verschenen, 

                     
    93Willem Kloos, 'Jacques Perk's kunst, historisch en 
aesthetisch beschouwd', in Jacques Perk, Gedichten, vierde druk, 



herziene uitgave die het beginpunt vormde van Bloems 

boekenverzameling en het lijkt geen al te wilde veronderstelling 

dat de nieuwe inleiding van Kloos de eerste beschouwing over 

literatuur was die hij bestudeerd heeft. 

Twintig jaar geleden bij de dood van Perk, zo schreef Kloos, was 

de tijd nog niet rijp voor deze kunst. 'De geesten der 

toentertijd volwassenen gingen, met bukkende hoofden, in 't 

afgebakend spoor. Traditie gold als wet, neen, als eenige norma, 

en conventie, de strakke, was de onwrikbaar-aangelegde maatstaf, 

waar men alles meê mat en dwong.' Toch kon volgens Kloos 

conventie groots zijn. 'Ja, conventie, de echte, moet wezen de 

vorm, maar de zielvolle vorm, die 't leven, het bruisende, 

begeerlijk en toonbaar, die 't leven harmonisch maakt en 

levenswaard.' En hij verwijst naar Frankrijk in de tijd van 

Lodewijk XIV als voorbeeld van een periode waarin de conventie 

grote innerlijke kracht bezat. In het betoog van Kloos' 

'Voorrede' functioneren deze regels als een historisch uitstapje 

om de fonkelende wijn die Jacques Perk voor ons schenkt, op 

waarde te kunnen schatten. 

De parallellen tussen wat Bloem las in 1903 en zijn eigen tekst 

uit 1911 zijn talrijk. Om het goede van de conventie 

respectievelijk de (Franse) verstraditie aan te duiden, gebruikt 

Bloem - voor mijn gevoel onbewust - dezelfde woorden als Kloos: 

zielvolle vorm, leven, innerlijke kracht, versus: innerlijk, het 

bezield-rhetorische, het levensvolle-vormelijke, oude vormen 

bezielen. Voorts zijn de conventie van Kloos en het bij Bloem 

opduikende rhetorische twee begrippen met dezelfde negatieve 

lading, die varieert van geijkt tot, in ergere gevallen, 

ondoorvoeld en klakkeloos gebruik van beeldspraak en taalvormen. 

Niettemin wordt in beide betogen noch door de conventie, noch 

door het retorische een levende vorm uitgesloten (zij het dat we 

om een goed voorbeeld te vinden wel naar Frankrijk moeten). Het 

grote verschil tussen Kloos en Bloem is dat voor de eerste de 

waarachtige voorbeelden van een conventionele vorm definitief 

historie zijn, terwijl voor Bloem in 1911 de 'meest gekende 

beelden, in den gewoonsten versvorm' weer vol mogelijkheden 
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zijn. Bloem vond, zoals zovelen, dat het dichterschap van Kloos 

na korte tijd geheel was opgebrand en zijn bewondering voor de 

poëzie van Moréas en De Régnier komt mede voort uit het besef 

dat de mogelijkheden van 'de aller-individueelste expressie' al 

sinds lang hun grens hebben bereikt. 

Het feit dat Bloems essay in Verweys tijdschrift nog lang zou 

doorwerken en uiteindelijk zelfs tot een soort van debat leidde 

is, ironisch genoeg, alleen te begrijpen tegen de achtergrond 

van de leuzen waarmee Kloos en Verwey zich sterk hadden gemaakt 

tegen de slappe conventionele poëzie uit het derde kwart van de 

negentiende eeuw: de vaak gesmade domineespoëzie, het 

kleingeestige werk van hen 'voor wie de liefde de weg naar het 

huisgezin, en de dood de weg naar den hemel, en het geheele 

leven eene oefenschool in braafheid is', om met Kloos te 

spreken.94 Juist Verwey had telkens weer de retoriek van deze 

dichters aan de kaak gesteld. Mede dankzij het afschudden van 

het retorische had de Nederlandse poëzie een schitterende bloei 

gekend. Het is dus opvallend dat Bloem 'het bezield-rhetorische' 

als hoofdkenmerk noemt van de door hem bewonderde Franse 

verstraditie. 

 

Er moet iets in de lucht gehangen hebben, want vrijwel 

gelijktijdig bracht ook de dichter Geerten Gossaert in een 

brochure over A.Ch. Swinburne de begrippen traditie en retoriek 

naar voren; Bloem las Gossaerts beschouwing juist op het moment 

dat hij zijn stuk over De Régnier voltooid had. Het is goed 

mogelijk dat zowel bij Bloem als bij Gossaert op de achtergrond 

hun minachting meespeelde voor de epigonen van Kloos in De 

nieuwe gids. Bij beiden vormt hun visie op het grote belang van 

de traditie voor de moderne literatuur, de achtergrond van de 

meest belangwekkende passages. Gossaert vergelijkt de lijn van 

de Engelse traditie van Shakespeare tot Swinburne met een 

antieke fakkelloop, 'waarin op de toorts van het genie, van hand 

tot hand voortgegeven, de vlam der poëzie al hooger en hooger 

schijnt op te laaien.'95 De beladen kwalificatie retorisch komt 
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in Bloems bijdrage slechts één keer voor en lijkt hem dan nog 

terloops te zijn ontvallen; het was slechts één van de woorden 

die in hun samenhang een aspect van de grote Franse traditie 

benaderden. Dat is geheel anders in de uitdrukkelijke, haast 

provocerend gestelde tekst van Gossaert: 'Het woord rhetoriek 

heeft voor ons, modernen, een afschrikwekkenden klank gekregen 

die het niet geheel en al verdient. (..) Men verstaat onder 

rhetoriek tegenwoordig te veel valsche rhetoriek, het zonder 

begrip gebruiken van classieke beelden'. Naar de mening van 

Gossaert is in de poëzie 'een welbegrepen en zuiver gebruik der 

classieke beelden verre te verkiezen boven het thans in zwang 

zijnde tot elken prijs opjagen van nieuwe beelden'.96

Deze discussie is de geschiedenis ingegaan als het retoriek-

debat. Het is niet waarschijnlijk dat Bloems essay op zichzelf 

ooit tot enig debat aanleiding had kunnen geven. Dat een jonge 

dichter bewondering toonde voor hecht in de traditie gewortelde 

Franse poëzie, was in 1911 geen buitengewoon opvallende 

gebeurtenis. Het zijn de woorden van Gossaert geweest waardoor 

de vlam in de pan sloeg. Maar niet meteen. De retoriek-kwestie 

schoof in 1912 naar de achtergrond en Bloem had al lang weer een 

nieuw stuk over de Franse poëzie aan Verwey beloofd. (Het 

artikel kwam deze keer helemaal niet af, misschien ook omdat 

Verwey na een aantal maanden heeft laten merken dat het te lang 

duurde.)97

In de tweede helft van 1912 dooft het contact tussen Bloem en 

Verwey vrijwel uit. Des te meer werd Bloem verrast door Verweys 

essay 'De richting van de hedendaagsche poëzie', dat in de 

januari-aflevering van De beweging uit 1913 verscheen.98 In deze 

grote evaluerende beschouwing gebruikt Verwey de uitlatingen van 

Gossaert en Bloem als beginpunt. Verwey stelt vast dat Bloems 
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oordeel meer omvattend is en dat hij dieper ziet dan Gossaert. 

Maar belangrijker is de overeenkomst tussen beiden: 'Geen van de 

twee ziet het wezen van de poëzie als noodzakelijke schepping 

van het oorspronkelijke beeld. Beide erkennen als poëzie een 

uiting waarin de dichter met het geijkte beeld genoegen 

neemt.'99 Voor Verwey zijn de verklaringen van deze twee 

jongeren aanleiding zich de vraag te stellen of de Nederlandse 

poëzie op een keerpunt is aangeland. 

Verwey had de eerste twee bladzijden van Bloems stuk over De 

Régnier, dat wil zeggen het hele algemeen-beschouwende deel, 

integraal overgenomen, wat Bloem als een geweldige eer gevoeld 

moet hebben. Hij heeft het aan zijn ouders laten lezen en aan 

zijn studievrienden. Op 25 januari schreef hij aan Gossaert dat 

hij met zichzelf verlegen is, omdat hij het zo onaangenaam vond 

dat Verweys vergelijking in Gossaerts nadeel uitviel. Bloem zegt 

te vinden dat hun beide stukken door het verschil in opzet 

feitelijk onvergelijkbaar zijn.100

Meteen na het verschijnen van Verweys artikel, kreeg Bloem een 

brief van Aart van der Leeuw - met wie hij begin 1912 bevriend 

was geraakt - waarin helder staat te lezen welke gevoeligheid, 

om niet te zeggen: angst, in deze hele kwestie meespeelt. Voor 

'één uitverkoren denker', schreef Van der Leeuw, 'kan ik 

aannemen dat het geen doodsgevaar is volzin en beeldmateriaal 

kant en klaar te vinden als hij dichten gaat, maar wordt het 

leuze en richting, dan zijn we over een tiental jaren weer 

modderdik in de na '80 zoo moeizaam ontworstelde rhetoriek 

aangeland. (..) Ik heb zoo het gevoel dat er nog maar enkele 

weinige beelden geboetseerd zijn van de duizenden nieuwe, die 

ons moderne leven door hun vormen moeten verduidelijken. Ik voel 

in mij een onbegrensde mogelijkheid van beelden en mijn grootste 

drang is die alle het daglicht te doen zien. Wat moeten wij, met 

ons jonge bloed, met een traditie aanvangen?'101 Op dit punt is 

goed te zien hoezeer de term retoriek besmet was - het was een 
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taboe-woord dat iedere discussie bemoeilijkte. Over het kant en 

klaar vinden van volzinnen had nog niemand het gehad: het is een 

karikatuur van wat Gossaert schreef, het heeft niets te maken 

met wat Bloem bedoelde. En de retorische vraag naar wat moderne 

dichters met een traditie moeten aanvangen, is haast 

onbegrijpelijk voor een dichter als Van der Leeuw wiens poëzie 

zoveel conventionele kenmerken bezit. Wees maar niet bang, 

schreef Bloem aan hem, 'ik ben heusch niet de rhetor, die je 

vreest'.102

Op 19 januari 1913 schreef Bloem aan Verwey dat hij nog niets 

van zich had laten horen omdat hij bezig is aan een recensie van 

de bundel Uitzichten van Van Eyck, waarin hij nog zal terugkomen 

op het artikel van Verwey, en dus op zijn eigen aantekeningen 

uit 1911. 'Ik had eigenlijk dit alles niet achter mijn stukje 

over de Régnier vermoed, of althans het mij niet duidelijk 

gemaakt.'103 Drie dagen later stuurde hij het artikel dat door 

Verwey meteen in het februari-nummer van De beweging werd 

geplaatst. 

Aangezien de discussie over de mate waarin de traditie van 

waarde is dreigt te ontsporen, gaat Bloem in deze bespreking 

eerst maar eens proberen orde op zaken te brengen. Maar hij zal 

uiteindelijk vooral problemen, onbegrip en boosheid over zich 

afroepen. Na te zijn aangevangen met een lang citaat uit de 

brief van Van der Leeuw, schrijft hij: 'Het is een bekend feit, 

dat vele quaesties opgelost zijn, zoodra men van beide kanten 

precies weet waar het om gaat. Hoe vele polemieken ontaarden 

niet in naast, in plaats van tegenover elkaar redeneeren!' Zijn 

oplossing is even slim als naïef: hij werkt een opdeling uit van 

goede retorische poëzie en slechte retorische poëzie en hoopt 

door deze splitsing de terminologische verwarring voortaan uit 

de wereld te hebben (en aangezien goede dichters over het 

algemeen goed goed vinden en slecht slecht, kan er over de 

inhoud van de zaak ook niet veel onenigheid meer bestaan, moet 

hij gedacht hebben). De goede retorische dichter vindt in Bloems 

rolverdeling 'volzin en beeldmateriaal' helemaal niet 'kant en 

                     
    102De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 33. 

    103De brieven aan Albert Verwey, p. 48. 



klaar' wanneer hij gaat dichten; met deze voorstelling van zaken 

door Van der Leeuw wordt 'eigenlijk alleen de slechte rhetoriek 

getroffen (..). En ik zal het wel uit mijn hoofd laten die te 

verdedigen, dat spreekt van zelf.' 

Op heldere wijze laat Bloem vervolgens zijn beschouwing uitlopen 

op een definitie van retorische-poëzie-in-goede-zin: 'neem den 

grootsten, den sterksten, den individueelsten dichter dien gij 

wilt - hoe ontzettend veel is er in hem, dat niet van hem alleen 

is. Hoe zou het ook anders kunnen? Wij zijn toch allen menschen 

onder menschen, wij leeren toch onszelf niet spreken, denken, 

dichten? Wij ontwikkelen deze functies, maar in het begin 

knoopen wij aan bij onze ouders en leermeesters en dichters. Dit 

is de traditie, die zelfs in den "allerindividualistischen" 

Nieuwe Gidstijd niet verloren ging, getuige bijvoorbeeld het 

feit dat zoovelen dezer dichters hun verzen schreven in den 

sonnetvorm.' De traditie is, zo zegt hij, 'machtig in ieder 

mensch, zelfs in den haar loochenenden of bestrijdenden. 

De natuur is nu eenmaal sterker dan de leer. Waar men dus 

verplicht zooveel overneemt, valt het daar wel te verwonderen 

als men ook eens iets niet verplicht overneemt?' In dit opzicht 

lijkt 'de zgn. "rhetorische" poëzie' Bloem niet iets nieuws en 

zeker niets verkeerds te zijn: 'Onder rhetorische poëzie in den 

goeden zin des woords versta ik poëzie, die zich bewust 

vastknoopt aan een traditie.'104

Bloems artikel was dus in eerste instantie een recensie van de 

nieuwe bundel van zijn vriend P.N. van Eyck, maar pas in het 

laatste gedeelte komt hij toe aan een bespreking. Op 6 februari 

1913 schreef Bloem hierover aan Van Eyck die in een brief op het 

artikel had gereageerd: 'Ik ben zeer verheugd, dat je mijn 

stukje goed opgenomen hebt en niet bijv. gepiqueerd bent, dat ik 

je gebruikt heb als kapstok om mijn rhetorische meeningen aan op 

te hangen. Maar je zult wel begrepen hebben, dat het niet anders 

kon - ik moest wel op de quaestie rhetoriek nader ingaan, omdat 

deze zoo précair is.' De kwestie was precair omdat de term 

retoriek zo beladen was. De domineespoëzie, dàt was retoriek. En 

Bloems enige taxatiefout is dat hij de onverminderd negatieve 

                     
    104Het onzegbare geheim, p. 90-94. 



kracht van de term heeft onderschat. Retoriek was per definitie 

in strijd met oorspronkelijkheid. 

Nu blijkt dat hij met zijn gedachtegang nog een andere doel 

hoopte te kunnen dienen. In zijn optimisme dacht Bloem, zoals 

hij aan Van Eyck schreef, diens naam 'définitief van de slechte 

rhetoriek te scheiden, door hem aan de goede te verbinden.'105 

Naar zijn gevoel was dat nodig, moest er in ieder geval iets 

gebeuren, zoals hij uitlegt in een brief aan Verwey van 20 maart 

1913. Een week tevoren had Verwey Bloem uitvoerig over de 

retoriekkwestie geschreven: 'U heeft evenveel hekel aan retoriek 

als wie ook; - dat u des ondanks de uitdrukking retorische 

poezie in gunstigen zin wou gangbaar maken, was m.i. een 

gevaarlijk beginnen en het doet mij genoegen dat Van Eyck zich 

niet ermee kon vereenigen.'106 Over Van Eyck die net als Th. van 

Ameide inmiddels in de maart-aflevering van De beweging had 

gereageerd, zo meteen meer. Eerst het antwoord van Bloem aan 

Verwey van 20 maart, waarin hij op bijna hilarische wijze de 

discussie te niet doet. 'Ik nam waar, dat men van Eyck een 

rhetorisch dichter noemde, ik vond zelf aan den eenen kant dat 

van Eycks poëzie inderdaad dikwijls den indruk maakt van - laat 

ik niet zeggen rhetorisch, maar toch - zoo iets dergelijks te 

zijn, aan den anderen kant toch dat hij, vooral als geheel, een 

zeer belangrijke figuur onder de jongeren is. Hoe moet ik dus 

die uitdrukking rhetoriek verklaren, vroeg ik mij af. Ik mag wel 

zeggen: Hoe moet ik er een mouw aanpassen? - Ziedaar mijn 

compromis, waarmee ik inderdaad verkeerd heb gedaan, maar wat 

toch geen gevolgen verder dan zichzelf heeft, vindt u wel? Als U 

en ik overeenkomen, in 't vervolg een tafel een stoel en een 

stoel een tafel te noemen, begrijpen wij elkaar toch even goed 

als voorheen, hoewel een dergelijke overeenkomst even dwaas als 

hinderlijk zou zijn, dat erken ik gaarne.'107

Bloems brief sluit geheel aan bij de bijdrage van Van Ameide die 

schreef: 'Een woord is maar een woord en niemand kan een ander 

                     
    105Brieven aan P.N. van Eyck, p. 146-147. 

    106De brieven aan Albert Verwey, p. 53. 

    107De brieven aan Albert Verwey, p. 55. 



verbieden het in nieuwe beteekenis te gebruiken.' Alleen, het is 

'verwarrend en dus ondoelmatig' een woord dat tot dusver stond 

voor 'schijn-poëzie' te gebruiken voor 'een wel degelijk 

gevoelde uiting'.108

Het is gezien het bovenstaande begrijpelijk dat Van Eyck - die 

dus kennelijk in zijn brief aan Bloem aanvankelijk positief 

gereageerd had - al met al boos en verward is. Van Eyck is in 

zijn stellige afwijzing van Bloems artikel ongetwijfeld gesterkt 

door Verwey die hem op 8 februari 1913 het volgende schreef: 'Ik 

vind de onderscheiding retorische poëzie en andere volstrekt 

onjuist, en kan ook niet zien dat de positie van retorisch 

dichter (in hoe gunstige zin ook verstaan) je van voordeel zal 

zijn.'109 De eerste zinnen van het essay van Van Eyck voorspellen 

meteen niet veel goeds: 'De rhetoriek schijnt dus weder 

uitdrukkelijk in de nieuwere poëzie waargenomen te zijn. Een 

beschouwing over haar aard en toelaatbaarheid werd vastgeknoopt 

aan de beoordeeling mijner gedichten.' Over de term bij Van Eyck 

geen misverstand: retorische poëzie is de staande uitdrukking 

geworden voor 'slechte of geen poëzie'. Om zijn gedichten aan 

Bloems definitie van retorische-poëzie-in-goede-zin te laten 

ontsnappen, beweert hij zelfs dat hij 'nimmer bewust aan eenige 

kunsttraditie [heeft] vastgeknoopt.'110 Het is eenvoudig aan te 

tonen dat dit onwaar is, maar Bloem maakt het met zijn tafels en 

stoelen ook niet gemakkelijk. Zijn 'compromis', dat er dus uit 

bestond dat hij de poëzie van Van Eyck retorisch noemde na eerst 

omstandig gepoogd te hebben de term een veel positievere lading 

te geven, is in ieder geval pijnlijk mislukt. 

Bloem is werkelijk wel overtuigd dat de term retoriek 

onbruikbaar is om ook maar iets positiefs aan te duiden. Het 

woord duikt bij hem nadien nog geregeld op en uitsluitend in de 

gewone negatieve betekenis. Bezielde retoriek, een etiquet 

                     
    108Evenals de essays van Verwey en Van Eyck is de bijdrage van 
Van Ameide herdrukt in Bloems Verzamelde beschouwingen; Het 
onzegbare geheim, p. 222. 

    109De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey 
(ed. H.A. Wage), deel 1, 's-Gravenhage 1988, p. 199. 

    110Het onzegbare geheim, p. 226-229. 



waaronder tot de dag van vandaag Bloems poëzieopvatting wordt 

gerubriceerd, is ook voor hem vanaf maart 1913 een contradictie. 

Maar belangrijker is dat er door de hele discussie niets 

veranderd is aan zijn visie op de noodzakelijke verhouding met 

de traditie. 

 

Het retoriekdebat - onder deze naam is de kleine reeks essays de 

literatuurgeschiedenis ingegaan - is vooral zo interessant omdat 

vooraanstaande dichters hun plaats bepalen ten opzichte van de 

Tachtigers en van de traditie. In dit licht valt slechts het 

stuk van P.N. van Eyck uit de toon wat, zoals we zagen, niet 

alleen aan hem lag. Van Eyck voelt zich miskend en zijn hele 

artikel is niet veel anders dan een onaangename hamerende 

uitwerking van de stelling dat zijn gedichten door Bloem ten 

onrechte gestigmatiseerd worden: 'Treffend blijkt nu, hoe zeer 

hij zich met deze definitie vergiste.'111 Ook zijn vrienden zagen 

in Van Eycks bijdrage vooral een zelfverdediging en geen 

verheldering van de kwestie. 

Los van het feit dat Van Eyck door de toonzetting van zijn 

slecht verhulde pleidooi-voor-eigen-poëzie, door de al te ver 

uitgewerkte ontkenningen, zijn werk eerder verdacht maakt dan 

vrijpleit, rijst de vraag of hij zijn hechte vriendschap met 

Bloem niet op het spel zet. In Bloems brief van 12 maart is te 

lezen dat hij inderdaad zeer onplezierig getroffen was, maar 

vooral blijkt hier dat zijn gevoelens voor Van Eyck zo hartelijk 

waren en blijven. 'Ik heb lang in den nacht wakker gelegen, 

zinnende op een boozen brief aan je. Gelukkig schreef ik dien 

niet, want deze stemming is nu voorbij, en, ofschoon ik je 

artikel als geheel blijf désapprouveeren, wil ik je toch even 

het volgende verklaren: Zoolang er geen onmogelijk gekke dingen 

gebeuren, zal het mij altijd een geluk en een eer zijn, je 

vriend te zijn, en hoop ik je van mijn kant altijd een 

onverflauwde vrienschap toe te dragen. En deze is heusch wel 

bestand tegen litteraire quaestietjes. Geloof mij, als steeds, 

en niets, absoluut niets minder je vriend Jacques.'112     

                     
    111Het onzegbare geheim, p. 235. 

    112Brieven aan P.N. van Eyck, p. 149. 
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Met Bloems schoolvriend Van Goethem, die net als hij in 

Amersfoort was blijven wonen, ging het steeds slechter. 

In 1910 was bij Versluys zijn bundel Uit eenzame uren 

verschenen, waarover Greshoff schreef: 'Eene jonge, rijke en 

gevoelige ziel, lijdend door het lijden des lichaams, spreekt 

zich hier uit: open en helder, met het klaar geluid der 

echtheid, dat als eene klok is boven landen van schijn.'113 In de 

jaren 1911-1913 verscheen er werk van Van Goethem in onder meer 

De gids, De nieuwe gids en Groot Nederland - niet in De 

beweging. Voor Van Goethem was De nieuwe gids nog steeds het 

eerste tijdschrift. Zijn onverminderde bewondering voor Willem 

Kloos uitte hij in het Gedenkboek van De nieuwe gids uit 1910, 

waarin hij het opneemt tegen hen die dit tijdschrift een 'ultra-

modern ding' vinden.114 Hieraan is de grote afstand tot Bloem te 

meten - voor wie Kloos als gezegd een lang en breed achterhaald 

fenomeen was - zonder dat dit de meest vriendschappelijk 

gevoelens uitsloot. 

Philip van Goethem heeft zijn ziekte moedig gedragen. Het 

gegeven alleen dat hij bleef voetballen maakt dat duidelijk. Aan 

Kloos vroeg hij op 21 september 1910 of deze bij een eventuele 

beoordeling van Uit eenzame uren, het ziek zijn niet wilde 

noemen.115 Het moet door Van Goethems ziel gesneden hebben dat 

Greshoff ondanks de erkende zuiverheid van de gedichten, in de 

eerste plaats een innig medelijden voelde met hem die deze 

poëzie schreef. Maar in dezelfde recensie spreekt hij van de 

verwachtingen die hij van deze dichter heeft. En dat is terecht. 

Het navrante verhaal 'Het einde'116, uit september 1912, geeft 
                     
    113Vragen van den dag. Maandschrift voor Nederland en koloniën 
26 (1911), januari-aflevering, p. 86-87. 

    114A. Aletrino e.a. (red.), De nieuwe gids. Gedenkboek 1885 - 
1 october - 1910, 's-Gravenhage 1910, p. 68. 

    115Letterkundig Museum, collectie-Van Goethem, signatuur G. 
493 B.1. 

    116Groot Nederland 11 (1913), september-aflevering, p. 275-
280. 



een uitzichtloos beeld van een jongen in een verpleeginrichting 

die ongeneeslijk ziek is - uitzichtloos en zonder de glans die 

een gedicht met de titel 'Herfst' uit dezelfde tijd wel heeft. 

 

 O herfst, als al wat sterk is, maar moet sterven, 

 Als al wat grootsch is, maar moet ondergaan, 

 Heb ik u lief, uw brons, uw gouden verven, 

 Uw paarse misten, uw verdorde blaân. 

 

 Mij is 't geluk uw stilten te doorzwerven, 

 Uw stervende oogen zien mij troostend aan, 

 De Godheid doet o herfst u lachend derven: 

 In u voelt zich mijn hart het meest verstaan. 

 

 Ook achter mij ligt een verloren zomer: 

 Leven, geluk, dat bloeide en weer verging; 

 Reik mij nog eens den goud-en-blauwen romer: 

 Een nieuwe lente, dat ik éens nog zing 

 En niet zal sterven als een eenzaam droomer 

 En niet mij de onvervulde handen wring.117

 

Eén lente kreeg Van Goethem nog. Op 9 oktober 1913 sterft hij. 

Bloem hoor je nadien haast nooit meer over zijn vriend. Een poos 

heeft hij diens nagelaten gedichten in huis gehad om een bundel 

samen te stellen, waarin een keuze uit Uit eenzame uren en de 

sinds 1910 gepubliceerde verzen zou verschijnen. Het is treurig, 

niet te verontschuldigen: toen de familie Bloem in 1915 

verhuisde naar Almelo en hijzelf geveld was door pleuritis en in 

het ziekenhuis moest worden opgenomen, zijn deze gedichten 

zoekgeraakt.118

Maar vijf jaar na diens dood herdenkt Bloem Van Goethem in 'In 

memoriam', één van de hoogtepunten uit zijn bundel Het 

verlangen. 'In memoriam' is verweven met de poëzie van Van 

Goethem, het is een indrukwekkend en troostvol gedenkteken voor 

                     
    117De gids 76 (1912), november-aflevering, p. 328. 

    118Brief aan Victor E. van Vriesland, 17 oktober 1939; 
Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



een dichter die tegenwoordig niemand meer kent: 

 

 De blaren vallen in de gele grachten; 

 Weer keert het najaar en het najaarsweer 

 Op de aarde, waar de donkre harten smachten 

 Der levenden. Hij ziet het nimmermeer. 

 

 Hoe had hij dit bemind, die duistre straten, 

 Die atmosfeer van mist en zaligheid, 

 Wanneer het avond wordt en het verlaten 

 Plaveisel vochtig is en vreemd en wijd. 

 

 Hij was geboren voor de stille dingen, 

 Waarmee wij leven - maar niet even lang - 

 Waarvan wij 't wezen slaken in ons zingen, 

 Totdat wij zinken, en met ons de zang. 

 

 Het was een herfst als nu: de herfsten keren, 

 Maar niet de harten, na hun korten dag; 

 Wij stonden, wreed van menselijk begeren, 

 In de ademloze kamer, waar hij lag. 

 

 En voor altijd is dit mij bijgebleven: 

 Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is; 

 Dat het een daaglijks wonder is, te leven, 

 En elk ontwaken een herrijzenis. 

 

 Nu weer hervind ik mij in het gewijde 

 Seizoen, waar de gevallen blaren zijn 

 Als het veeg zonlicht van een dood getijde, 

 En denk: hoelang nog leef ik in dien schijn? 

 

 Wat blijft ons over van dit lange derven, 

 Dat leven is? Wat, dat ik nog begeer? 

 Voor hem en mij een herfst, die niet kan sterven: 

 Zon, mist en stilte, en dan voor immermeer.119

                     
    119Verzamelde gedichten, p. 111-112. 
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Ondertussen had vanaf het begin van 1912 Bloems vriendschap met 

Aart van der Leeuw gestalte gekregen. Toen in de zomer van dat 

jaar Van der Leeuw een wandeltocht maakte bleef hij in 

Amersfoort een aantal nachten bij Bloem logeren. Na afloop 

schreef Bloem: 'Aart, waarom ik de dagen, die je hier was, zoo 

heerlijk vond, is nog 't meest om dit: ik voelde, dat ik een 

werkelijken vriend rijker ben geworden, iemand, die mij 

begrijpt, en dien ik begrijp. Dit is zoo iets zeldzaams, dat ik 

er onzegbaar blij mee ben'.120 Bloems genegenheid blijkt haast 

uit iedere brief die hij aan Van der Leeuw stuurde. Het 

leeftijdsverschil van ruim tien jaar was niet te groot om op 

voet van gelijkheid op te kunnen trekken, maar had wel tot 

gevolg dat Bloem een aanhankelijk soort van vertrouwen in zijn 

vriend stelde. 

Zo schreef Bloem hem in oktober 1912 openhartig over zijn 

gevoelens voor vrouwen en vooral meisjes. Zojuist thuisgekomen 

van zijn kennismaking met Arthur van Schendel blijkt Bloem 

getroffen door de verschijning van diens dochtertje Bartje. 'Je 

weet, dat ik voor vrouwen - als ik er voor voel - verbazend laat 

ik zeggen lichamelijk voel. Aan den anderen kant heb ik voor 

sommige kleine meisjes van zoo 10 tot 14 jaar een ontzettend 

gevoel van adoratie. Ik kan het niet goed uitdrukken, het is een 

zeer verheven gevoel, misschien vindt je dit een gek woord, maar 

ik weet geen beter. Ik word er bepaald door ontroerd.'121  

Bloems belangstelling voor dienst- en fabrieksmeisjes, die zo 

lekker naar gewassen katoen ruiken, moet wel een passie zijn 

voor de ideale mengvorm van 'vrouwen' en zulke prille en zuivere 

meisjes als Bartje van Schendel. Dat blijkt bijvoorbeeld een 

paar jaar later, in het voorjaar van 1916, wanneer hij in 

Monster bij een vriend logeert en hevig verliefd is geworden op 

een tuindersmeisje met de naam Corrie. ''t Is een geweldig knap 

                     
    120De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 28. 

    121De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 30. 



meisje van een jaar of 17. Door de week draagt ze haar haar nog 

in een dikke vlecht, maar Zondags opgestoken, juist in die 

heerlijke leeftijd tusschen 2 leeftijden in.' Het is zo erg dat 

hij zijn vertrek uit Monster steeds uitstelt en er zelfs in de 

vroegte door wakker wordt 'omdat ik stik van mijn gedachten.' 

Hij voelt zich alsof zijn jeugd is teruggekomen. Dit alles lijkt 

niet veel met de unieke kenmerken van Corrie van te doen te 

hebben, want zoals Bloem aan Van der Leeuw schrijft: hij heeft 

al 'verscheidene knappe tuindersdochters' gezien. Toch is hij 

heel serieus en is op de zondag bij de ouders van het kind thee 

wezen drinken en 'toen zijn we naar den tuin gegaan'.122 Maar het 

is niets geworden. 

Een half jaar voor deze affaire, op 1 november 1915, beschreef 

hij in een onthullende brief weer zijn gevoelens voor een veel 

jonger meisje. En wederom is duidelijk dat deze verliefdheid 

heel weinig te maken heeft met het meisje zelf. Ik ben, schreef 

hij aan Van der Leeuw, 'voor de zooveelste maal van mijn leven 

hier weer eens verliefd geraakt. Ditmaal - ik schaam mij 

eigenlijk er met iemand over te spreken, maar aan jou durf ik 

alles zeggen - op een kind van een jaar of 11, 12. Men schijnt 

zooiets in 't algemeen pervers te vinden; zou het een oratio pro 

domo zijn als ik zeg, dat ik dit niet zoo vind? Er is iets in 

dit rijpende van een kind, dat nog in 't geheel geen vrouw is, 

en waaromheen toch al zoo iets vaag-vrouwelijks, iets wordend en 

groeiend is, wat mij bovenal aantrekt. Het is zoo'n echt frisch 

arbeiderskind, blond, licht blozend en proper: Zaterdags is haar 

schort nog even helder en zijn haar klompen nog even wit als 

Maandags. 4 malen op een dag zie ik haar voorbijkomen, behalve 

natuurlijk Woensdag en Zaterdagsmiddags, en den geheelen Zondag 

niet. (..) Die dag is voor mij een grijze, ijle leegte, en 

waarom: alleen omdat ik haar niet zie voorbijkomen. 't Is 

bespottelijk - maar 't is zoo. Natuurlijk heb ik het kind nog 

nooit gesproken, ik zal mij daar ook niet aan wagen, want men 

zou mij waarschijnlijk van de ergste onzedelijkheden 

verdenken.'123  
                     
    122De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 100-
102. 

    123De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 80-81. 



In Bloems voordeel moet worden gezegd dat hij in juli ernstig 

ziek was geworden en nog steeds herstellende en aan huis 

gebonden is. In ieder geval speelt grote onvrede met zichzelf en 

zijn situatie een rol in de idealisering van tuinders-, 

arbeiders- en dienstmeisjes: zijn studie vlot bijzonder langzaam 

en hij voelt zich soms al oud en angstig voor de dood. Deze 

liefde is een vlucht uit zijn omstandigheden en sociale kring - 

'The devotion to something afar / From the sphere of our 

sorrow'.124

En het gaat hier niet alleen om een weemoedig verlangen naar 

eenvoud en de ontluikende vrouwelijke schoonheid, want uit het 

vervolg van de brief blijkt Bloem vrij concrete gedachten over 

een verbintenis te hebben. Mocht het zo zijn dat zijn liefde nog 

vier jaar stand houdt (hij is nog wel zo nuchter om daaraan te 

twijfelen) dan 'zou het juist geschikt zijn, dan zou zij zoowat 

16 en ik 32 zijn, juist dubbel zoo oud. Maar, dat ligt in mijn 

geheele levensgevoel, ik zou het zoo vreeselijk vinden om een 

vrouw te hebben, die al oud was, terwijl ik nog midden in mijn 

leven was'.125  

Een goed gesprek over bijvoorbeeld literatuur staat in Bloems 

toekomstdromen over het huwelijk dus niet voorop, zo kon later 

ook Clara Eggink (twintig jaar oud en Bloem negenendertig toen 

zij trouwden) getuigen. Toen hij in de zomer van 1917 

trouwplannen bleek te hebben met een zekere Neeltje, aan haar 

naam te oordelen iemand uit zijn lievelingscategorieën, werd nog 

eens duidelijk van welk soort harmonie hij wèl droomde: 'Juist 

zoo als ik Neeltje heb beziggezien in het huishouden, zoo'n 

vrouw moet ik hebben. Wat ellendig, dat ik zoo absoluut met mijn 

studie in een verkeerde richting ben verdwaald, anders werd ik 

tuindersknecht.' In dezelfde brief legt hij uit dat hij met 

burgermeisjes niet veel op heeft, omdat de meesten niets anders 

zijn dan 'gemanqueerde dames'.126

                     
    124Percy Bysshe Shelley, geciteerd door Bloem in de april-
aflevering van De beweging 11 (1915); Het onzegbare geheim, p. 
28.   

    125De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 81. 

    126De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 130. 



 

In Bloems debuutgedichten 'Futura' en 'Walcheren' is de 

echtgenote afwezig in het huis naast de dijk en wordt de 

harmonieuze Zeeuwse tocht in eenzaamheid gelopen. Beide 

gedichten vertolken een rustig en evenwichtig levensgevoel 

waarin geen plaats is voor de heftigheden van zijn liefdesvuur. 

En gemankeerde dames, gesteld dat die al aan de dijk zouden 

willen wonen, zullen we nergens in zijn poëzie tegenkomen. 

Integendeel, het in dezelfde tijd geschreven gedicht 'Kerkhof in 

een oud stadje aan zee' is een verheerlijking van het eenvoudige 

leven onder 'de bewogen luchten': 'Uw poovre levens hebben wèl 

geweten / Het grootse, dat elk leven eêlt en wijdt'.127

Bloem hield in het leven van alledag veel van het draaiorgel, 

niet van een concertgebouw. Hij wandelde graag rond op de kermis 

en proefde de atmosfeer van stegen en kroegen; een stille gracht 

met heldere blauwachtige straatstenen en linden tegen de oude 

gevels, een mooi meisje dat paling koopt bij een kar. Bloem liep 

nooit voor zijn plezier door een nieuwe wijk.    

De hartstocht is in Bloems gedichten uit het begin van de jaren 

tien hecht vervlochten met de inwoonsters van volksbuurten - met 

fabrieksmeisjes en meisjes zoals Betje dus. 

 

 Kranke muziek weende langs verre wegen; 

 Een weemoed pijnde 't hart, dat immer vroeg. 

 Wanneer een vrouwenlach uit een der stegen  

 Door de'avond als een licht te voorschijn sloeg.128

 

Het is goed mogelijk dat Bloem hier enigszins omzichtig verwijst 

naar de aantrekkingskracht van prostituees maar essentieel is 

dat niet. Het gaat in de eerste plaats om liefde die binnen de 

cocon van zijn leven, van de normen van zijn omgeving, 

onmogelijk is. De ik-figuur is een toeschouwer, een wandelaar 

die 's nachts dwaalt door de verlaten straten. Alleen. 

 

 Maar in de onzichtbaarheid der zwarte stegen 

                     
    127Verzamelde gedichten, p. 20-21. 

    128Verzamelde gedichten, p. 25. 



 Gist het leven als gekelderde wijn: 

 Lijven, die hunkren naar elkanders zegen; 

 Klanken van stemmen, die geen woorden zijn.129

 

In het gedicht 'Bede' uit juli 1911 is het perspectief eens een 

keer niet dat van de buitenstaander, maar droomt de ik-figuur 

van een algehele overgave. 'Wees mij nabij voordat mijn jeugd 

gaat sterven, / Brandend en jong en naakt van elken schijn.' De 

identificatie met de armoede en daar kennelijk bijhorende 

brandende daadkracht is onvoorwaardelijk: 

 

 Laat ons geringer zijn dan de geringsten, 

  Derven al wat ons hart eens heeft bemind, 

 Met iedre nacht niet dan de zuivre winsten, 

  Die 't bonzend hart aan 't bonzend hart hervindt. 

 

 Ja, iedre nacht voordat de schemers korten, 

  Als mij uw mond tot bloedens heeft gekust, 

 Wil ik me als in een donkere afgrond storten 

  In de geheimen van uw warme lust. 

 

 Verlaten 't huis, dat davert van de treinen, 

  Weg van de erinring, die verlamt en bindt130

 

Voor wie het nog niet wist: J.C. Bloem is in het dagelijks leven 

nooit fabrieksarbeider of tuindersknecht geworden. Het ligt voor 

de hand dat hij de in dit gedicht ontworpen voorstelling toch 

wat grotesk vond en dat daarom 'Bede' niet is gepubliceerd. 

Een veel overtuigender beeld van het grote verlangen geeft hij 

in 'Kortste nacht'. Hier is de ik 'een verloren dromer' die, 

terwijl de kortste zomernacht langs hem heenglijdt, uit de verte 

'vage vlagen / Stemgejoel en dronkene muziek' hoort aanwaaien. 

Hij hoort het murmelen van geliefden, het dreunen van treinen: 

'Alles was één trekken en verlangen, / Vol van de onrust, die in 

't donker wacht.'  

                     
    129Verzamelde gedichten, p. 38. 

    130Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 45-46. 



 

 Laat die vlam altijd mijn hart verteren, 

 Door wier brand ik droefste dagen dùld; 

 Laat mij hijgen in een fel begeren 

 Zó verlangend en zó onvervuld.131
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Bloems medewerking aan De beweging heeft niet meer dan 

viereneenhalf jaar geduurd. In 1911 en 1912 publiceerde hij 

naast de artikelen over Schaukal, De Régnier en Verhaeren, 

twaalf betrekkelijk lange gedichten in het tijdschrift en dat is 

gezien zijn productie veel. Weliswaar probeerde hij het in 1911, 

1912 en 1913 ieder jaar een keer bij De gids, maar dat had alles 

te maken met het uitstekende honorarium (vier gulden per 

bladzijde) dat De gids bood. Doordat de redacteuren De Meester 

en Van Hall hem telkenmale de toegang tot het tijdschrift 

ontzegden, bleef De beweging deze jaren het belangrijkste podium 

voor Bloems poëzie. Maar al vrij snel begint er van alles te 

wringen. 

In een interview met 's-Gravesande uit 1925 zegt Bloem over zijn 

eerste bundel dat hij in de tijd dat deze ontstond 'nog mee 

[dreef] op den stroom van levensverheerlijking, die in De 

Beweging gepredikt werd.'132 In de levensbeschouwing van Verwey 

zijn de ideeën van verbondenheid, eenheid en vooruitgang 

centrale begrippen. Verbondenheid tussen mens en oneindigheid en 

dus leven en dood; tussen de mensen onderling en dus tussen de 

landen van Europa en ten slotte tussen kunst, wetenschap en 

politiek, die dan ook binnen De beweging een eenheid moesten 

vormen. Zijn vooruitgangsgeloof impliceert dat binnen korte tijd 

een nieuwe fase in de geschiedenis zal aanbreken waarin de 

mensen elkaar als gelijkwaardigen tegemoet zullen treden en dus, 

in Verweys denkwereld, een fase waarin ook de dichtkunst tot een 

nieuwe hoogte reikt. Kunst is een uitdrukking van de idealen van 

                     
    131Verzamelde gedichten, p. 29. 

    132Het onzegbare geheim, p. 936. 



de levensbeschouwing.  

Nog in de jaren vijftig was Bloem een gepassioneerd verdediger 

van het tot en met 1919 verschenen tijdschrift van Verwey, maar 

van diens filosofie moest hij niet veel hebben. Het zwakste punt 

van De beweging vormden volgens hem de bijdragen die opgenomen 

werden omdat zij overeenstemden met het recept van Verwey, een 

stroom van proza en poëzie die soms de afleveringen dreigde te 

verstoppen.133  

Prompt na het retoriekdebat, in april 1913, verschenen er vier 

gedichten van Bloem in De beweging, waarna het anderhalf jaar 

duurde totdat Verwey drie verzen opnam die de laatste zouden 

zijn: 'Zomernacht', 'Eenzaamheid' en 'Circusmuziek'.134 Deze drie 

gedichten hebben een belangrijke eigenschap met elkaar gemeen. 

De structuur is steeds zo dat de angst, de eenzaamheid of het 

gemis de kern is van het eerste (en langste) gedeelte, waarna 

aan het einde een uitweg, een troost of een verwachting voor een 

'oplossing' zorgt. Door het tweede deel worden de gedichten, om 

het maar voorzichtig te zeggen, niet sterker. 'Circusmuziek' 

besluit, na een zacht en bitter begin, met onder meer de woorden 

'Hoe dieper 'k van des levens hoogten stort, / Hoe hoger zich 

mijn droom ten aanval schort. (..) Al dringt de lente me in het 

hart als pijn, / Ik klaag niet: eenmaal zal ik zalig zijn.' Waar 

de zeldzaam gelukkige dag in 'Walcheren', de verre toekomstdroom 

in 'Futura' authentiek zijn, is dat hier moeilijk te geloven. 

Bloem moet zich duidelijk forceren om aan de gedichten een draai 

van levensverheerlijkende receptuur te geven. Dat de dichter 

wanhoopt aan het realiteitsgehalte van zijn houding, is in alle 

drie de gedichten te voelen.135

 

Maar Bloem heeft steeds benadrukt dat Verwey er niet op uit was 

aan anderen zijn wet op te leggen: 'men vertrouwde op zijn 

oordeel, omdat men wist dat hij uzelf in uzelf zocht, en niet 

                     
    133Het onzegbare geheim, p. 379. 

    134Verzamelde gedichten, p. 74-79. 

    135Zo geven de regels 'Ik voel: eens zal ik winnen, daar 'k 
zozeer, / Zo onuitsprekelijk 't geluk begeer' uit 
'Circusmuziek', een frappante omkering van Bloems vaste logica. 



zichzelf.' Zijn oordeel steunde op grote belezenheid, scherp 

inzicht en zuiver gevoel. Het is daarom geen overdreven lof 

wanneer Bloem schrijft dat Verwey 'de goede genius' was van zijn 

generatie: 'Hij was als het ware ons dichterlijk geweten.'136

Verwey gaf leiding door zijn brieven en door zijn studies en 

kritieken in De beweging. Zijn vaste rubriek 'Boeken, Menschen 

en Stroomingen' vormde voor Bloem één van de hoogtepunten van 

het tijdschrift en van de hele Nederlandse letterkunde - alleen 

Busken Huet was een criticus van hetzelfde formaat geweest. 

Alles wat De beweging voor Bloem had betekend komt naar boven op 

het moment dat Verwey in de december-aflevering van 1914 

schrijft dat het voortbestaan van het tijdschrift niet meer is 

gewaarborgd. Op 13 december schrijft Bloem aan Verwey: 'Door 

allerlei drukten - en druktetjes - las ik pas gisteravond uw 

artikel: Bij een eindpunt, en schrok van een zin, die daarin 

zinspeelde op een eventueel ophouden v/h tijdschrift. Het heeft 

mij zoo gedeprimeerd gemaakt, dat ik den moed niet kon vinden 

tot schrijven, maar nu wil ik dat toch doen. 

 Ik heb het altijd wel geweten, maar nooit zoo - pijnlijk, 

mag ik wel zeggen - gevoeld, hoeveel ik van de Beweging hield, 

hoeveel de Beweging voor mij was. Ik kreeg gisteravond, niet bij 

wijze van spreken, maar werkelijk een zelfde soort gevoel als ik 

gehad zou hebben als een vriend van mij gestorven was; een 

zelfde gevoel, zij het natuurlijk in mindere mate, dat ik zou 

hebben als ik plotseling hoorde, dat u dood waart. (..) 

 Ik kan mij nog niet gewennen aan de gedachte, dat ik in 't 

vervolg misschien niet meer bij het begin van elke maand de 

roode aflevering zal wachten, dat ik niet meer zal zeggen tegen 

mijn vrienden: ik heb de Beweging nog niet gekregen, 't is laat 

dit maal, of: De Beweging is er al, en er stukken uit voorlezen 

of laten lezen, en ze bespreken.'137

Het probleem was dat door de oorlogsomstandigheden de drukkosten 

sterk gestegen waren, terwijl aan de andere kant meer dan 

twintig lezers hun abonnement hadden opgezegd. Bovendien was het 

aantal bijdragen aan het tijdschrift afgenomen. 

                     
    136Het onzegbare geheim, p. 56-57. 

    137De brieven aan Albert Verwey, p. 63-64. 



Bloem komt meteen met praktische ideeën. Weliswaar, zo zegt hij 

in dezelfde brief, is hij niet bij machte Verwey financieel te 

steunen, maar hij zou graag op andere manieren helpen. Mocht 

Verwey overwegen het tijdschrift nu zelf in exploitatie te nemen 

(zodat er geen extra geld voor een uitgever hoeft te worden 

uitgetrokken) dan wil Bloem, wanneer het administratieve werk 

Verwey te veel drukte geeft, deze 'rompslomp' na zijn 

doctoraalexamen graag op zich nemen. 

Met een tweede plan dat hij oppert, kan hij snel aan het werk: 

samen met een aantal andere vaste medewerkers van De beweging 

wil Bloem proberen vijftig nieuwe abonnees te werven. Frederik 

Carel Gerretson (de man achter het pseudoniem Geerten Gossaert) 

en Jacob Israël de Haan hadden in reactie op Verweys artikel 

geld aangeboden, maar Verwey voelt meer voor Bloems idee. In 

januari 1915 komen Verwey, Gerretson, De Haan en Bloem in Den 

Haag bijeen om hierover te spreken, waarna de drie medewerkers 

van Verwey een circulaire opstellen en laten drukken. Volgens de 

circulaire is het aantal van zestig nieuwe abonnees voldoende om 

De beweging te laten voortbestaan. De tekst is niet voor een 

algemeen publiek bestemd: 'Wij vragen alleen hun, die het 

tijdschrift op prijs stellen, nu die genegenheid ook 

daadwerkelijk te toonen. Wij ontveinzen ons niet, dat de tijden 

voor zulk een verzoek ongunstig zijn. Maar wij meenen tevens, 

dat het niet gewenscht is, in deze dagen van "ontzettende 

krachtsinspanning van de stoffelijke en staatkundige wereld" in 

de eerste plaats op geestelijke behoeften te gaan bezuinigen.'138

De zorgwekkende economische en politieke situatie kan niet de 

enige oorzaak zijn geweest van de afgenomen belangstelling. In 

1914 had De beweging nog slechts 209 abonnees tegen 230 in 1913, 

terwijl de dreiging van een oorlog pas in de loop van 1914 

zichtbaar werd. Maar uit de circulaire blijkt dat sommige lezers 

hun abonnement na het begin van de oorlog hadden opgezegd, 

waardoor het aantal abonnees voor 1915 als er niets gebeurde, 

verder zou dalen. 

Maart 1915 heeft Bloem twaalf nieuwe abonnees geworven en hoewel 

                     
    138Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), A. Verwey-
collectie, signatuur XXXII 135. 



hij weer eens vlak voor een examen zit, blijft hij Verwey met 

plannen bestoken. Op 31 maart schreef hij dat het goed zou zijn 

een circulaire te sturen naar de grote bibliotheken en openbare 

leeszalen. Even eerder, tijdens een gezamenlijke treinreis van 

Amersfoort naar Amsterdam, had hij voorgesteld te proberen om De 

beweging rond te laten zenden in de leestrommels van de Indische 

leesgezelschappen. Zulke trommels waren doorgaans niet gevuld 

met eersterangs literatuur en Verwey, die zich met zijn 

tijdschrift voornamelijk richtte tot een kleine kring van 

kunstenaars en intellectuelen, voelde niets voor deze 

popularisering. Maar Bloem blijft met de meest praktische 

koopmansgeest - doch zonder resultaat - aan deze mogelijkheid 

vasthouden. Want: is het tijdschrift eenmaal in de leestrommels 

'dan is het er zoo gauw niet uit; vooral niet in Indië, waar men 

niet op een paar guldens ziet. En of de Indianen het nu 

begrijpen of niet begrijpen, mooi of leelijk vinden - dat doet 

er niet toe, als wij daardoor ons tijdschrift kunnen behouden. 

En u kunt het dan toch precies zoo redigeeren als u het 

verkiest, zonder de minste Rücksicht op de lezers.'139

De op Bloems initiatief opgezette campagne ten behoeve van De 

beweging had evengoed succes. In plaats van een verdere 

afbrokkeling groeide het abonneesbestand van 209 tot een aantal 

van 246 in 1915.140
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Wat Verwey eind 1914 verder soms de moed ontnam om door te gaan 

met het tijdschrift, was de afnemende medewerking. Op Bloems 

hierboven aangehaalde aanhankelijkheidsverklaring van 13 

december reageerde hij betrekkelijk koel, naar Bloems gevoel 

omdat Verwey het hem enigszins kwalijk nam dat hij nog maar zo 

                     
    139De brieven aan Albert Verwey, p. 73-74. 

    140Zoals blijkt uit de door uitgeverij Versluys bijgehouden 
'Registers op het verzenden van de Beweging'; 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), A. Verwey-collectie, 
signatuur XVI C7. 



weinig kopij leverde.141 Ook daaraan wil Bloem werken. Op 20 

februari 1915 stuurde hij voor De beweging 'een klein poëtisch 

credo' onder de titel 'Het verlangen'.142 Dit korte essay heeft 

echter niets van doen met Bloems opvattingen over poëzie maar is 

de dichterlijke omschrijving van zijn levensgevoel. 

Aan het begin van dit hoofdstuk wees ik op een kladvel uit de 

nazomer van 1907 met de regels 'want het verlangen is / mij 

liever dan bevrediging daarvan.' Het was een passend motto 

geweest van Bloems eerste gedichtenbundel die in 1921 zou 

verschijnen onder de titel Het verlangen. In deze bundel, die 

uit negenenvijftig gedichten bestaat, komen woorden als 

verlangen, droom, hunkeren en begeren samen bijna 200 keer voor. 

Het verlangen is de tegenhanger van de onvolkomenheid van het 

dagelijks bestaan - de beleving van het verlangen, de droom op 

zichzelf geeft een intens zij het vaak bitter geluk. Het precies 

invullen van dit verlangen zou afbreuk doen aan de weidsheid, 

maakt de droom tot iets alledaags.  

Het gedicht 'Lentewind', dat begint met de woorden 'Er waait een 

wind van ademend verlangen / Deze' eersten zoelen nacht' laat de 

vage contouren van het verlangen zien: 

 

 O, als een wolk te vlieden over zeeën 

 Naar al de havens van mijn weemoed heen. 

 O, leven aan het hart van vreugde en weeën 

 In gloed en eindeloze vlucht alleen.143

 

Het essay 'Het verlangen' dat Bloem aan Verwey stuurde is niet 

minder dan een geloofsbelijdenis. Hij begint het stuk met aan te 

geven wat het verschil bepaalt tussen de dichterlijke mens en de 

ondichterlijke. (Het gaat als gezegd hier niet over literatuur, 

dus ook niet om het onderscheid tussen dichter en niet-dichter.) 

Wat beide categorieën scheidt is: het verlangen. 'Het verlangen, 

                     
    141Brieven aan P.N. van Eyck, p. 180. 

    142De beweging 11 (1915), april-aflevering, p. 67-70; Het 
onzegbare geheim, p. 26-29. Naderhand veranderde Bloem de titel 
in 'Over het verlangen'. 

    143Verzamelde gedichten, p. 31. 



dat ik op het oog heb (..) is niet de ontevredenheid om een 

gemis, die een leven, dat overigens zoo kalm als een sloot zou 

zijn, vertroebelt met haar slijmerig kroos; het is de goddelijke 

onvervuldheid, die wel verre van ons het leven tot een last te 

maken, ons juist den anders onduldbaren last des levens doet 

dragen niet alleen, maar zelfs bovenal beminnen.' Dit verlangen 

tilt de mens ver boven het leed en de dagelijkse nooddruft. 'Het 

kan zich op aarde niet vervuld zien, en is zich daarvan wel 

bewust.' 

Bloem heeft in zijn beschouwing over het verlangen een paar 

fragmenten van bewonderde dichters opgenomen. Onder hen is ook 

Verwey, maar Bloem zou, zo schreef hij hem, niet durven beweren 

dat hij recht heeft gedaan aan het oorspronkelijke verband 

binnen het gedicht.144 Dit onbehagelijk gevoel is te begrijpen. 

Bloem eindigt zijn citaat uit 'De Voetwassching' van Verwey met 

de regels: 

 

 Die aarzling en die afkeer voor de daad 

 Die nooit volmaakt kon zijn wat ik haar wou, 

 Die nooit volkomen werd wat gij haar wenscht. 

 

De regels hierna in Verweys gedicht gaan echter over het weer 

thuis zijn, 'stil-voldaan, / Zo zeker dat haar kringloop is 

vervuld'.145

Het wegschuiven van de vervulling bij Bloem, het meer en meer 

benadrukken van de ontoereikendheid van het bestaan en dus het 

niet erkennen van het idealisme van Verwey, is steeds meer 

tussen beiden in komen te staan.  

  

Bloems essay over het dichterlijke in de mens, dat gekenmerkt 

wordt door het Verlangen, is een gestileerde beschouwing voor 

een toonaangevend cultureel tijdschrift. Het is niet een 

rechtstreeks persoonlijke ontboezeming. En dan is de vraag: 

waaruit bestaat het onvervulbare verlangen van de dichterlijke 

                     
    144De brieven aan Albert Verwey, p. 69. 

    145Albert Verwey, Oorspronkelijk dichtwerk, eerste deel, 
Amsterdam / Santpoort 1938, p. 796. 



mens J.C. Bloem. Goddelijke onvervuldheid, zoals Bloem schreef, 

is niet een definitie van het verlangen waar we in dit opzicht 

veel mee opschieten. Maar al het materiaal dat we tot nu toe 

hebben gezien afwegend, is het mogelijk om te proberen een 

biografische omschrijving van zijn Verlangen te geven.  

Bloems 'nostalgie du passé' richt zich concreet op het einde van 

de negentiende eeuw, op een wandeling van Craandijk door het 

verdwenen landschap, op de kleine wereld in Oudshoorn met de 

onwrikbare boom in de tuin. Het kenmerkende van dit denkbeeldige 

paradijs is natuurlijk niet die toevallige tijd en entourage 

maar de, in de beleving van een kind, veilige 

onveranderlijkheid. 

Het bezielende verlangen van Bloems dichterschap bestaat uit een 

toekomst die vervuld is met de herinneringen aan de tijd van 

zijn jeugd. Zijn toekomstdromen hebben de bekoring van 

gelukzalige beelden uit het verleden. Het ideaal is dat verleden 

en heden ineenvloeien. Het ideaal is onveranderlijkheid. Een 

herfst die niet kan sterven. 

Dit van het verleden doordrenkte verlangen doet zich lang niet 

alleen gelden op poëtisch gebied. Bloems politieke opvattingen 

worden, zoals zal blijken, net zo goed door deze gesteldheid 

bepaald als zijn liefde voor de klassieke versvorm. Zijn 

miskenning van vooruitgang op allerlei gebied is er het logische 

gevolg van, evenals - al snel - zijn gebrek aan ambitie en zijn 

passiviteit.  

Het Panorama-Mesdag met zijn 'stilstaande beweging' - een beter 

symbool van de geest van Bloem is niet denkbaar. Het uitzicht 

rondom is uitzicht op het verleden. 



 
 


