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Rotterdam (1920-1928) 

 

 

   Wie heeft als ik gesnakt, gesnikt 

   In jeugds verdwaasde dronkenschap? 

   Maar als het leven het vertikt 

   Eten wij uit een houten nap. 

 

   Ik kom en doe mijn soepjas aan 

   En zet mij aan mijn schrijfbureau 

   En laat mijn jaren langs mij gaan - 

   O ja, God! het kan ook wel zóó. 

      Victor E. van Vriesland1  

   

 

1 

 

'Zich te stooten aan de wereld - het schijnt wel voor eeuwig  

het lot der dichters te moeten zijn.' Met deze woorden begint 

Bloem één van zijn eerste stukken in De gids, maart 1920: een 

recensie van de bundel Fantomen van François Pauwels. Bijna alle 

poëzie ontstaat, zo schrijft Bloem, uit dit conflict tussen 

dichter en wereld.2

Maar juist Pauwels moest dus even later als getuige à decharge 

bijspringen, toen uit deze botsing geen poëzie voortkwam. Het 

gevaar dat zijn levensomstandigheden de poëzie wegdrukken is bij 

Bloem volop aanwezig. Met regelmaat beklaagt hij zich omdat hij 

zijn gevoeligheid voor gedichten kwijt is. De omstandigheid dat 

hij zich aan geen omstandigheden kan aanpassen maakt ook dat hij 

steeds eerder naar de drank grijpt. Het is nog een wonder dat er 

dichtbundels van Bloem bestaan. 

 

                     
    1'Klacht van een ouden dagbladschrijver', Drievoudig verweer, 
Amsterdam 1949, p. 103. 

    2Het onzegbare geheim, p. 317. 



Bloem was op 1 juni 1920, dus kort voor de rechtszitting, 

begonnen als nachtredacteur van de NRC. Hij huurde een kamer aan 

de Schiedamsesingel, nummer 103b. 

Het werk aan de krant bevalt Bloem beter dan zijn voorgaande 

banen, maar de nachtdienst is in veel opzichten funest. Over het 

algemeen is hij om vier uur in de middag klaar met het ontbijt, 

terwijl hij om acht uur naar de krant gaat. Bij gebrek aan een 

eigen studeerkamer moet hij naar een café of, wat hij vaak doet, 

naar het Rotterdamsch Leeskabinet aan de Geldersekade om te 

kunnen schrijven of lezen. Hij voelt zich eenzaam in een stad 

zonder vrienden en er is dus nog de rechtszaak die tot eind 

november zorgen geeft. 

Ondanks dit alles stelt Bloem de verschijning van zijn 

debuutbundel niet langer uit. Of eigenlijk is dit toch nog te 

veel gezegd. Hij wil de bundel laten verschijnen, maar hij heeft 

zijn schriften met gedichten niet bij de hand. Nog wat 

nauwkeuriger: hij is ze kwijt. De typograaf Jan van Krimpen, de 

man van Nini Brunt en dus de zwager van Greshoff, is zo goed om 

alle gedichten over te schrijven uit tijdschriften, almanakken 

en weekbladen. 

Nieuwe poëzie schrijft Bloem haast niet meer. Wel was hij erin 

geslaagd om in de eerste helft van 1920 een aantal gedichten uit 

1917 en 1918 te voltooien.3 Terwijl de productie tot langdurige 

stilstand is gekomen, publiceert hij nu opeens belangrijke 

hoeveelheden. Op 16 mei 1920 stuurt hij zeven gedichten naar De 

gids die alle voor het september-nummer worden aangenomen en 

maart 1921, twee maanden vóór zijn bundel, verschijnen in de De 

nieuwe gids als laatste nog eens zes; hieronder veel van de 

beste poëzie uit Het verlangen. 

Begin januari 1921 bezoekt Bloem uitgeverij J. Valkhoff en Co. 

in Amersfoort om over de bundel te spreken. Wanneer -plotseling, 

                     
    3De precieze datering is niet te achterhalen. 
Op 3 mei 1920 meldt Bloem dat hij 'de schrijverij juist weer een 
beetje hervat' had. Hierbij gaat het waarschijnlijk niet om 
nieuwe gedichten, want op 1 oktober 1921 schrijft hij aan Herman 
Robbers: 'ik heb sinds ruim een jaar niets, en in het jaar 
daarvoor twee kleine versjes geschreven.' (De brieven van J.C. 
Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 158; Een dichter en zijn 
wereld, p. 89-92) 



volgens Bloem - blijkt dat Valkhoff het boek niet wil uitgeven, 

gaat hij naar de Amsterdamse uitgever P.N. van Kampen. Het 

laatste gedicht dat hij voltooit, en het moet een bijzondere 

voldoening zijn geweest om dit in zijn bundel te kunnen opnemen, 

is voor zijn ouders: 

 

 Wat is er van mijn dagen mij gebleven, 

 En van hun gloed en 't rusteloos gedruis 

 Der wereld om mijn nutteloze streven? 

 Alleen één zekerheid: het ouderhuis. 

 

 Maar dat blijft onaantastbaar en volkomen 

 Van liefde en leed en bitre tederheid; 

 Tussen de wilde warreling der dromen 

 Het enige, dat ik voorgoed belijd.4

 

Op 12 mei 1921, twee dagen na de vierendertigste verjaardag van 

de dichter, verschijnt na al die jaren Bloems debuutbundel Het 

verlangen. Oplage 500 exemplaren (plus 25 op Hollands papier), 

verschenen voor eigen risico van de auteur. De vormgeving was 

verzorgd door Van Krimpen. Voor een poëziebundel is het een 

forse uitgave geworden (25,5 bij 16,5 centimeter, 119 

bladzijden) die voor het aanzienlijke bedrag van f. 4,75 

(gebonden f. 6,-) in de winkel kwam. De opdracht luidt: 'Aan 

mijn ouders'. 

 

Kort voor het verschijnen van Het verlangen vroeg de redactie 

van De gids Bloem om een artikel over Baudelaire, naar 

aanleiding van diens honderdste geboortedag. Tegen zijn gewoonte 

levert Bloem het stuk per ommegaande. Het is een vurig en 

polemisch pleidooi om het morbide, het satanische en het 

perverse in de poëzie van Baudelaire als bijkomstig te 

beschouwen en zich door deze vorm niet te laten verblinden. 'Wat 

dan overblijft, is niets dan de ontroerde stem, als van "les 

violons vibrants derrière les collines", die zong van het 

hoogste en reinste verlangen, die smeekte om de vervulling van 

                     
    4Verzamelde gedichten, p. 110. 



een bovenaardsche teederheid, en dan, als het leven steeds weer 

onvermurwbaar bleek, tot het beschroomde fluisteren slonk van 

een heimwee naar verloren - of eigenlijk nooit bezeten - 

paradijzen'.5 Je zou bijna zeggen: wat overblijft is niets dan 

Bloem.    

Het belangrijkste verschil tussen de Tachtigers en de dichters 

Bloem-Van Eyck-Gossaert-De Haan is, aldus Van Eyck in zijn essay 

over Het verlangen (uit 1926), dat het dichterschap van de 

eersten beheerst werd door schoonheidsverlangen terwijl het bij 

de groep van Bloem om geluksverlangen gaat.6 Het meest 

uitgesproken bij Bloem zelf. Dit verlangen is onbepaald en 

onbevredigbaar; iedere nadere invulling doet afbreuk aan het 

mateloze ervan. Zo toont Van Eyck dat wanneer in Bloems bundel 

het verlangen zich uit als een drang om te reizen of te zwerven, 

de bestemming van deze tochten slechts in heel algemene vorm 

wordt aangegeven. En de drang naar liefde wordt in Het verlangen 

telkens in anderen geïdealiseerd, de ik blijft buitenstaander en 

doet geen poging om in een gewone aardse situatie alvast aan wat 

concreet geluk te proeven. 

Liever geen liefde dan geen bovenaardse geliefde. 

In Bloems debuutgedichten 'Walcheren' en 'Futura' betekenden de 

Zeeuwse wandeling en het latere leven in het witte huis aan de 

dijk, een vervulling. In het op één na laatste gedicht in Het 

verlangen blijkt dat vervulling in geen omstandigheid mogelijk 

is. 

 

 Het kleine huis, dat aan de spoorbaan staat, 

 Waarlangs de koorts van 't reizen komt gevlogen, 

 - De bonte was hangt aan de lijn te drogen - 

 Wie weet, hoe zacht daarbinnen 't leven gaat? 

 

 En deze jonge moeder met het kind - 

 Haar dromen drijven op haar zuivre zinnen 

 Naar de verliefdheid van het eerst beminnen 

                     
    5Het onzegbare geheim, p. 339. 

    6P.N. van Eyck, Verzameld werk, deel 4, Amsterdam 1961, p. 
496-525. 



 Bij de oude omhelzing van den zomerwind. 

 

 Maar zelfs al was dit onuitzegbre mijn, 

 Dan nog zou het diepst verlangen niet verdwijnen 

 Om na dit derven en dit lange schijnen 

   Eindlijk te zíjn.7   

 

Het grote verschil tussen Bloem en zijn generatiegenoten is niet 

alleen dat het geluksverlangen in zijn poëzie zo'n 

allesdoordringend thema is. Het is ook dat de gesteldheid 

waaraan Bloem in zijn gedichten uiting geeft bij hem, anders dan 

bij zijn vrienden, de dagelijkse gang van zaken overheersend 

beïnvloedt.  

 

 Nog kan ik uit drang en droom verkiezen, 

 - Om mij hing de nacht zijn klaarsten schijn - 

 Maar verkiezen is het droefst verliezen, 

 - Morgen reeds zal 't nachten langer zijn.8  

 

In de jaren dertig, om de abrupte overgang te maken naar een 

mooie anekdote die de onwil om te kiezen illustreert, is het 

voorgekomen dat Bloem een aantrekkelijke functie kon krijgen. 

Het verhaal is van Clara Eggink. De eigenaressen van uitgeverij 

De Spieghel te Amsterdam, mevrouw Schregardus en mevrouw Van 

Klooster, hadden het voornemen een kantoor van de uitgeverij in 

België op te zetten. Zij dachten in Bloem de geschikte man te 

hebben gevonden om de nieuwe vestiging te leiden. Met hun drieën 

zouden zij een bezoek aan België brengen om een aantal zaken te 

regelen. Toen om tien uur in de ochtend het autootje van de 

dames bij Bloem in Breukelen voorreed, was Clara al ongeveer een 

uur bezig hem uit bed en in de kleren te krijgen. De ene dame 

wilde nog wel binnenkomen, terwijl de ander kwaad voor het huis 

heen en weer bleef lopen. Pas tegen elf uur konden ze 

vertrekken, waarna Bloem Clara in een grensplaats opbelde, omdat 

                     
    7Verzamelde gedichten, p. 109. 

    8Verzamelde gedichten, p. 30. 



hij zijn paspoort had vergeten.9  
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Het werk dat Bloem na acht uur in de avond doet, bestaat 

voornamelijk uit het vertalen van buitenlandse telegrammen en 

bewerken van stenografisch opgenomen telefonische berichten. 

Zijn compagnon Jan Schraver heeft één van deze lange nachten 

beschreven. 'Op de eerste verdieping van het krantengebouw, 

naast de zetterij, een somber, onooglijk kamertje, meer een 

pakruimte dan een kantoorvertrek.' Tegen een wand staan 'twee 

primitieve met oud zwart zeil overtrokken tafels, de rol van 

schrijfbureaus spelend. Van een groezelig plafond hangt tot laag 

over elk der tafels een groen-overkapte lamp neer, de verdere 

ruimte van het vertrek in een schemerig duister latend. 

Op de tafels telegrammen in verschillende talen en vellen met 

uitgewerkte door ervaren stenografen telefonisch opgenomen 

berichten en verslagen uit het buitenland, die door een gleuf in 

een der wanden de kamer binnengekomen zijn en blijven 

binnenkomen, tegelijk met machinegeluiden en drukinktgeur.' Aan 

deze tafels 'zitten twee mannen gebukt over het binnengestroomde 

wereldnieuws in brutostaat, dat ze in snel tempo in behoorlijk 

Nederlands persklaar te maken en van "koppen" hebben te 

voorzien'.10

De eerste maanden valt het werk Bloem nog mee, in elk geval is 

het 'lang niet zoo onduldbaar beroerd als de gemeente- 

administratie.' Maar al snel vindt hij de nachtdienst 'ellendig 

drukkend'. Als vanouds altijd een opgewekte typering bij de 

hand. Op 30 september 1921 keert hij na een maand vakantie terug 

naar de 'Rotterdamsche galeien' om 'den Sisyphus-arbeid van het 

telegrammetjes vertalen' te hervatten.11 Het is hetzelfde 
                     
    9Leven met J.C. Bloem, p. 111-112. 

    10[Jan Schraver], 'Met de dichter Bloem nachtredacteur NRC', 
NRC, 10 mei 1957. 

    11Brieven aan P.N. van Eyck, p. 285, 298 en 309. Brief aan Jan 
van Nijlen, 30 september 1921; Archief en Museum voor het 
Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 77. 



verhaal, alleen nu ligt hij overdag in bed.     

Al van het begin af aan maakt hij zich kwaad op zijn directeur 

H. Nijgh, die hem tot zijn ontstemming het eerste jaar - Bloems 

proeftijd - niet meer dan 1800 gulden wil betalen. Begin 

september 1920, wanneer er sprake van lijkt dat hij een toelage 

(van vrienden of familie, dat is niet duidelijk) zal krijgen om 

zich aan de literatuur te wijden, wil hij zijn baan opzeggen.12 

Op 29 oktober verkondigt hij dat men hem naar verluidde toch 

graag aan de krant wil houden, tegen veel meer salaris. Mocht 

Nijgh zijn inkomenseisen inwilligen dan wil hij blijven, maar 

niet langer dan nodig is om de schulden af te betalen.13 Maar 

zowel de verwachte financiële ondersteuning als de aanmerkelijke 

salarisverhoging blijken veel mooier dan waar kan zijn. 

Als Bloem na een jaar, dus in juni 1921, als medewerker in vaste 

dienst om de gebruikelijke ophoging van zijn salaris vraagt, 

krijgt hij te horen dat dit midden in het jaar ongebruikelijk 

is. Begin 1922 wendt hij zich opnieuw tot de directie die hem 

meedeelt dat hij niet 500, zoals zijn collega's, maar 250 gulden 

extra krijgt.14 Misschien dat een ander zou denken dat dit in 

elk geval een begin is - en de NRC betaalde naast het salaris 

nog een tantième - maar Bloem heeft iedere verwachte gulden al 

bij voorbaat twee keer uitgegeven. Door deze tegenvallers 

vervliegt de mogelijkheid om zijn schulden af te lossen en de 

verontwaardiging over zijn behandeling wordt zonder twijfel erg 

versterkt doordat de angst hem om het hart slaat. 

 

Al deze brokkelige ellende. Wat stelt het nog voor wanneer er 

echt iets gebeurt? 

Sinds bij Bloems vader een hartziekte was vastgesteld, bleef de 

situatie ruim twee jaar lang zorgelijk maar wel stabiel. Eind 

februari 1922 verslechtert zijn toestand echter snel en Jacques 

gaat hem iedere dag opzoeken in de Emmakliniek te Utrecht. Op 29 

maart 1922, op de leeftijd van vierenzestig jaar, sterft hij. 
                     
    12Brieven aan P.N. van Eyck, p. 285-286. 

    13Brief aan Jan Greshoff, 29 oktober 1920; Letterkundig 
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    14Brieven aan P.N. van Eyck, p. 314. 



Twee dagen later schrijft Bloem aan Jan Greshoff: 'Ik dank je 

voor je brief, het spijt mij, dat ik je gisteren niet zelf heb 

gezien. Je kent mij lang en goed genoeg om te weten, hoeveel ik 

van mijn vader heb gehouden. Juist daarom heb ik mijn leven lang 

onder de bedreiging van den dood geleefd, ik heb altijd gevreesd 

voor het oogenblik, dat toch eens moet komen, en dat nu ook 

gekomen is.'15

Mevrouw Bloem houdt zich naar de omstandigheden goed, net als 

Ini en Jacques. 'Ik heb', schrijft Bloem aan Piet van Eyck, 'van 

mijn vader meer gehouden, dan ik ooit van iemand ter wereld heb 

gehouden of houden zal, mijn moeder dan misschien uitgezonderd. 

En toch, nu hij eenmaal dood is, verwonder ik mij over ons aller 

kalmte; een kalmte, die niet gedwongen, of uit overspanning der 

zenuwen is ontstaan, maar die werkelijk is. Ik vraag mij af, hoe 

dit mogelijk is, dat het grootste verlies van mijn leven mij zoo 

zelden, en zoo weinig ontroerde. En, voorzoover ik het verklaren 

kan, is het dit: dat ik het verdriet, wat een ander na den dood 

heeft, al voor den dood heb gehad. Zoolang ik mijzelf als kind 

kan herinneren, heb ik het oogenblik gevreesd, waarop mijn 

ouders zouden sterven, en dit gevoel is mij mijn geheele leven 

bijgebleven, de laatste drie jaren - sinds de kwaal van mijn 

vader zich voor het eerst openbaarde - is deze spanning 

natuurlijk steeds vergroot, en in de laatste weken voor zijn 

dood bijna onduldbaar geworden. Maar in de laatste dagen, dat 

hij leefde, maar toen ik wist, dat er absoluut niets meer aan te 

doen was, toen was het voor mij, alsof alles al was afgeloopen, 

en de spanning voorbij.'16

In Stad-Hardenberg is men vooral opgelucht dat de opvolger van 

burgemeester Bloem binnen de gemeentegrenzen gaat wonen: het had 

niet gewerkt al die jaren.17 Hij had nooit uit Oudshoorn moeten 

weggaan. 

 

                     
    15Brief aan Jan Greshoff, 31 maart 1922; Letterkundig Museum, 
collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    16Brieven aan P.N. van Eyck, p. 319-320. 

    17Notulen van de gemeenteraad van Stad-Hardenberg, 8 juni 
1922; Archief Stad-Hardenberg 1818-1940. 
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Langzaam is de kleur van Bloems leven veranderd, en dit staat 

los van de ziekte en dood van zijn vader. De klaagzangen tijdens 

zijn studententijd en zelfs nog de wanhoop over zijn eerste 

baantje, werden afgewisseld met toekomstplannen en 

verwachtingen. Rond 1920 is alles loodgrijs en asgrauw, zonder 

hoop. Zijn uitspattingen in de kroeg zijn overgegaan in taai 

alcoholisme. Tegen Aart van der Leeuw beweert hij dat hij nog 

slechts één ding verlangt te schrijven: 'een kritiek op het 

walgelijke moderne leven.'18

Het feit dat hij sinds het begin van 1920, samen met Van 

Krimpen, Greshoff en Van Nijlen, zorg draagt voor de bibliofiele 

reeks Palladium, is haast het enige bewijs dat Bloem nog 

perspectief ziet in literaire activiteit. Palladium is de 

voortzetting-in-reeksvorm van een vijftal door Van Krimpen 

ontworpen boeken uit de periode 1917-1920. Als eerste in de 

nieuwe serie verschijnt Deirdre en de zonen van Usnach van A. 

Roland Holst. 

Ik laat hier de bijzonderheden over de reeks (en de verdiensten 

van Van Krimpen) achterwege19 en pak de geschiedenis in maart 

1922 op. Op zaterdagavond 4 maart vergaderen de vier 

redactieleden in Bloems nieuwe woning aan de Schiedamsesingel 

41a.20 Hierbij wordt een viertal toekomstige uitgaven 

vastgesteld: als 'definitief' worden genoteerd de namen van 

Alphons Diepenbrock, Aart van der Leeuw, Jan van Nijlen alsook 

een 'klassiek' boek; het lijstje met deze vier nieuwe delen in 

de reeks is door de gehele redactie ondertekend.21 Maar in april 
                     
    18De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 154. 

    19Hierover bijvoorbeeld Guus Sötemann, 'The typographer as a 
man of letters; J. van Krimpen, his reading and his literary 
friends', Quaerendo 25 (1995), nummer 4, p. 239-257. 

    20Bloem was half december 1921 verhuisd van de 
Schiedamsesingel 103b naar nummer 41a. 

    21Dit besluit is genoteerd en ondertekend op de achterzijde 
van een brief van Bloem aan Jan Greshoff, 3 maart 1922; 
Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



schrijft Van Krimpen aan Van Nijlen dat de bundels van Van der 

Leeuw en van Van Nijlen zelf 'nog niet rijp' zijn en verder 

vindt hij, zo blijkt even later, de eerste te omvangrijk en 

daarom te duur.22 In november 1922 wordt het ook Bloem duidelijk 

dat Van Krimpen er bij nader inzien niet voor voelt Van der 

Leeuws bundel Opvluchten uit te geven. Bloem, die Van der Leeuw 

namens Palladium had benaderd, voelt zich persoonlijk geraakt en 

besluit terug te treden. Om toch zijn betrokkenheid te tonen en 

de reeks te steunen, meldt hij zich meteen aan als 'lid' van 

Palladium, wat wil zeggen dat hij voor de toekomstige uitgaven 

gewoon zal moeten betalen.23

Deze aan alle kanten groothartige houding zorgt meteen voor een 

probleem, omdat Van Krimpem in een brief zijn gelijk probeert te 

halen, waarop Bloem op 23 november per kerende post reageert: 

'Ik moet toch even op je brief terugkomen, omdat ik je 

beweringen daarin toch waarlijk al te onbeschaamd vind. Ik 

volsta hiermee: Ik laat de heele zaak van keus daar. (Hoewel ik 

er nog niet van overtuigd ben, dat Jan G. en Jan v. N. zoo 

onvoorwaardelijk tegen mij zouden zijn als jij zegt). Maar de 

quintessens voor mij - en waarom ik mij uit P. terugtrek - is 

deze: dat ik bundels, die wij hebben aangenomen of (en) gevraagd 

wil uitgeven, en dat ik daarin niet wil worden gehandicapt door 

jouw hobby's'. Het gaat, behalve om Opvluchten, ook om een 

bundel van Marie Cremers. Beide boeken waren al in een 

prospectus aangekondigd. 

Hoewel Bloem in de korte briefwisseling die volgt gespierde taal 

gebruikt, blijft hij, zolang mogelijk, vriendschappelijk als een 

oudere broer. Op 25 november blijkt dat Van Krimpen meent dat 

hij hem voor een 'bedrieger' houdt, hetgeen Bloem goedmoedig als 

'malligheid' afdoet. 'Wél voor een doordrijver, en dat ben je 

ook.' Al schrijvend maakt hij zich nog het meest boos over een 

bijkomende beschuldiging: 'dat ik altijd iets anders heb gewild 

dan jelui 3 is absoluut onwaar, en dat weet je bliksemsch goed. 
                     
    22Zie 'Beste Sander, Do it now!'. Briefwisseling J. Greshoff - 
A.A.M. Stols (ed. Salma Chen en S.A.J. van Faassen), deel 1, 's-
Gravenhage 1990, p. 484. 

    23Brief aan Jan Greshoff, 21 november 1922; Letterkundig 
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



Onder alle boeken, die tot dusver in P. zijn verschenen, is er 

geen een, dat op speciaal verzoek van mij is uitgegeven.' 

Echt gedesillusioneerd raakt Bloem pas wanneer hij een maand 

later met R.N. Roland Holst spreekt over de uitgave van diens 

Overpeinzingen van een bramenzoeker in Palladium, en hem door 

zijn vrienden wordt duidelijk gemaakt dat zijn hulp, nu hij zich 

heeft teruggetrokken, niet meer is gewenst. Bloem vindt dit zo 

onvriendschappelijk dat hij op 20 december 1922 aan Van Krimpen 

schrijft dat hij hem en Greshoff (Van Nijlen stond helemaal 

buiten deze zaak) niet meer als zijn vrienden kan beschouwen.24 

Maar nog voor het einde van het jaar heeft hij zich met beiden 

verzoend. 

 

Als er in deze jaren van Bloems leven nog iets te vinden is dat 

hem voor een moment ver boven het alledaagse uittilt, dan is het 

wel zijn bewondering voor J.H. Leopold. Ter gelegenheid van 

diens zestigste verjaardag (11 mei 1925) probeert Bloem in 

enkele regels te verklaren wat de grootheid uitmaakt van 

Leopold: het is 'die feillooze verbinding van verhevenheid en 

menschelijkheid, die alleen de grootste dichters, (maar die dan 

ook altijd) kenmerkt. (..) Bij het lezen van Leopold's verzen 

heeft men het gevoel van tegelijk in den hemel en op aarde te 

zijn.'25

Leopold en Bloem zijn stadgenoten en ze hebben elkaar in 

Rotterdam een enkele keer gesproken. Maar Leopold leeft 

teruggetrokken, geplaagd door zijn doofheid en achterdocht, en 

diepe eerbied weerhoudt Bloem om toenadering te zoeken. 

'Tegenover hem', schrijft hij de dag na Leopolds dood op 21 juni 

1925 voor de NRC, 'stond men als tegenover een gedeeltelijk al 

aan den tijd ontheven verschijning, naast wien de grootste 

gebeurtenissen van den tijd hun belang verloren, een openbaring 

van iets onuitsprekelijks'. Hij had zoëven aan Leopolds bed 

gestaan, aan het doodsbed van een legende wiens werk nooit zal 

                     
    24Brieven aan Jan van Krimpen, 23 november, 25 november en 20 
december 1922; Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur 
B. 634 B.1. 

    25Het onzegbare geheim, p. 69. 



vergaan. De kleine nieuwe kamer, in een uithoek van een 

onverschillige havenstad was wit en stil. 'Bij zijn leven had 

juist de eenigszins roode gelaatskleur Leopold iets van buiten 

gegeven. Hiervan was niets meer over. Van den doode was het 

gelaat bleek, doodsbleek, ja, zóó bleek als alleen de dood kan 

maken. Het leek een gelaat van was. Met de fijne rechte neus en 

het korte, grijze baardje was het bijna angstwekkend gelijk aan 

het borstbeeld van een Griekschen dichter of wijsgeer, maar 

omgeven door die onuitsprekelijke sfeer van onaardsche stilte, 

die het levenlooze, dat eenmaal geleefd heeft, tegenover het 

alleen maar levenlooze van een beeld eigen is.'26 Het mysterie 

van Leopolds genie, zijn eeuwige poëzie en daartegenover 

tegelijk het eeuwige niets, houden Bloem in hun ban. 

In zijn korte essays over J.H. Leopold roemt Bloem de grote 

veelzijdigheid, de helderheid en de vlekkeloze harmonie van vorm 

en inhoud, maar de onuitwisbare indruk die deze gedichten 

achterlaten is niet door deze factoren alleen te verklaren. De 

reden dat hij zoveel houdt van Leopolds poëzie, is dat er 

volmaakt in wordt uitgedrukt wat voor Bloem de bittere kern is 

van het leven: 'de botsing van een overgevoelig hart met mensch 

en wereld'.27     

Deze verwantschap maakt dat in de meest gewone situaties de 

aanwezigheid van Leopold in dezelfde stad een glans krijgt die 

voor de rest geheel en al aan Bloems leven hier ontbreekt, maar 

die nu zelfs voelbaar is in een eenvoudige notitie als de 

volgende: 'Wie hem wel eens tegenkwam, als hij zijn krant las 

midden op het drukste punt van den Coolsingel, wanneer hij van 

het gymnasium naar de Van Oldenbarneveltstraat, waar hij zoo 

lang heeft gewoond, terugkeerde of als hij, zacht in zichzelf 

fluitende, wandelde aan den buitenkant der stad, moet onbewust 

hebben gevoeld, dat er een logica, niet onder woorden te 

brengen, school in het feit, dat Leopold, die onder alle 

                     
    26Het onzegbare geheim, p. 73-76. 

    27Het onzegbare geheim, p. 70. 
Zie verder G.J. Dorleijn, 'Het begeerde en het ontbeerde. J.H. 
Leopold bij J.C. Bloem', in Bart Slijper (red.), Verlangen 
zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem, [Groningen] 1993, 
p. 118-157. 



dichters bij uitstek een vreemdeling was, zijn leven heeft 

moeten slijten in een stad waar, meer dan elders, op zich zelf 

een dichter al een vreemdeling is.'28   
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Ondertussen moet hij zich met flinke schulden, die ieder jaar 

vanwege de rente nog wat aangroeien, door het 'moderne' leven 

slaan. Eind 1922 blijkt F.C. Gerretson bereid hem de helpende 

hand toe te steken. Gerretson, die het bij herhaling heeft 

toegejuicht dat de maatschappij kunstenaars (en hoeren) als 

paria's behandelde, zodat deze onafhankelijk buiten de 

maatschappelijke orde konden leven, was zelf in zijn loopbaan 

goed geslaagd: hij had een topfunctie bij de Bataafsche 

Petroleum Maatschappij. Er is 7000 gulden nodig en hieronder 

zijn de boekenschulden bij de firma Nijhoff het meest dreigend. 

Het aanbod dat Gerretson doet komt erop neer dat hij Bloems 

schulden overneemt, indien Bloem ervoor tekent een deel van zijn 

salaris af te staan om de sanering mogelijk te maken. Gerretson 

kent Bloem al langer dan vandaag en stelt een lijst op met 

contractuele bepalingen: Bloem moet een compleet overzicht van 

zijn schulden maken, alle correspondentie overleggen en zich 

vooral nergens meer mee bemoeien. Bij deze regeling verplicht 

hij zich geen nieuwe leningen af te sluiten en in het bijzonder 

geen boeken op rekening meer te kopen. Behoudens gevallen van 

overmacht mag Bloem zijn betrekking uitsluitend verlaten voor 

een beter betaalde baan. Van Eyck, voor wie Gerretson een grote 

achting voelde, wordt bij meningsverschillen opgeroepen als 

arbiter. 

Het is een voor Bloem zeer gunstige regeling. In ruil voor 

ongeveer eenderde van zijn salaris kan hij in vier jaar van zijn 

schulden af zijn. En hij heeft rust, want hij heeft niets meer 

met schuldeisers te maken. Omdat zijn faillissement weer 

aanstaande lijkt, heeft Gerretson de schuld bij Nijhoff (f 

657,86) gewaarborgd. De tactiek die Gerretson wil volgen bestaat 

                     
    28Het onzegbare geheim, p. 396. 



uit het 'tot rust brengen' van de crediteuren door al met al 

3000 gulden te betalen en hen dan verder rustig te houden met 

schikkingen die regelmatig worden nagekomen. Over het bedrag dat 

Gerretson op deze manier moet voorschieten hoeft Bloem geen 

rente te betalen. 

Hij moet, zoals Gerretson schrijft, het 'willen veranderen' door 

een inperking van zijn vrijheid. En Bloem moet iets van deze 

goede wil tonen, voordat met de sanering wordt begonnen. 

Gerretson eist dat hij binnen een halve maand, dat is vòòr 7 

januari 1923, een klein bedrag, namelijk de helft van zijn 

schuld bij Nijhoff, opneemt bij zijn werkgever en dit aan 

Gerretson overmaakt. Daarmee, zo is de gedachte, heeft hij in 

ieder geval laten zien dat hij wat van zijn salaris wil 

inleveren. Pas dan betaalt Gerretson het hele bedrag aan Nijhoff 

en treedt het bovenstaande plan in werking.29

Na wat vijven en zessen is deze 329 gulden nog juist voor 7 

januari verzonden, maar dat is ook het laatste goede bericht. Op 

20 februari 1923 schrijft Bloem aan arbiter Van Eyck dat 

Gerretson 'altijd zoo ontzettend aanstellerig en formalistisch 

[is] als een Turksch diplomaat. Ik weet wel, wat daarachter zit: 

hij wil mij eens laten zien, hoe zakenmenschen, realisten of hoe 

je 't noemen wilt, geldkwesties behandelen'. Bloem wil de 

regeling niet, hoe dankbaar hij aanvankelijk ook was. Hij woont 

inmiddels met zijn moeder en Ini op een paar gemeubileerde 

kamers aan de Rochussenstraat 237b. 'Dat gaat nu voor een tijdje 

wel, maar ik zou zoo graag willen, dat mijn moeder, die 

langzamerhand niet zoo jong meer is en al veel narigheid heeft 

gehad, het weer een beetje behoorlijk kreeg.' Vermoedelijk was 

dit ook met het plan-Gerretson best mogelijk: naast zijn salaris 

krijgt Bloem een aanzienlijk tantième, te zamen opgelopen tot 

een bedrag van 4950 gulden per jaar; zijn moeder kreeg ongeveer 

hetzelfde. Er zou na het afdragen van het afgesproken deel van 

zijn inkomen nog ruim 8000 gulden overblijven; het bovenhuis dat 

Bloem graag wil huren kost 1000 gulden in het jaar. 

Maar Bloem wil zich geen beperkingen laten opleggen. Zijn 

                     
    29Briefwisseling Gerretson - Van Eyck (ed. P. van Hees en G. 
Puchinger), Baarn 1984, p. 66-73. 



reactie maakt wel duidelijk waarom het steeds misgaat en niet 

meer goedkomt. Hij maakt zich kwaad: hoe graag had hij het hele 

bedrag willen lenen, helemaal niets aflossen, wel aan Gerretson 

6% rente uitkeren, om na de dood van zijn grootmoeder alles in 

één keer terug te betalen. 'Ik vind', schrijft hij Van Eyck, 

'het geheel trouwens zoo mateloos gek. Hij wil mij blijkbaar 

helpen, trouwens bij zijn aanbod heeft hij, in het beste geval, 

nog altijd nadeel. Maar waarom het dan op zoo'n manier gedaan, 

dat het nog erger dan geen hulp is. (..) Misschien kun jij hem 

nog tot rede brengen'. 

Nu missen we alleen nog die andere 329 guldens die aan Nijhoff 

zijn betaald. Gerretson heeft ze nooit teruggezien, want in 

april is hij opeens 'een beste kerel, met een hart van goud.'30     

 

Dit leven met die nachtdienst, zo zegt Bloem zijn Vlaamse vriend 

Van Nijlen, wordt 'mij bij den dag een grooter obsessie'.31 En 

omdat het idee van Gerretson nu van de baan is, maar hij weer 

wel heeft besloten per 1 mei een ruimere woning te huren 

(Westerstraat 6b), wordt hij als vanouds opgejaagd door 

schuldeisers.   

De vader van Adriaan (Jany) Roland Holst heeft ook veel geld: 

ondanks het feit dat hij niets voor poëzie voelde en zijn zoon 

liever in een andere loopbaan had gezien, heeft hij gezorgd dat 

deze zich ongestoord met literatuur kon bezig houden. De band 

met Jany was de afgelopen jaren zo sterk geworden, dat Bloem een 

leegte zegt te voelen wanneer Jany op reis is en niet in Bergen. 

'Bergen is, om zoo te zeggen, het middelpunt van mijn bestaan, 

anders dan de dagelijksche journalisten-misère, het is de plaats 

waar ik mij nog weer wat anders voel dan dat verachtelijke, 

waartoe het niet hebben van geld mij dwingt.' 

Begin augustus 1923 heeft Jany moeite gedaan om bij zijn vader 

geld los te krijgen voor zijn vriend. Maar de oude Roland Holst 

weigert: hem is ter ore gekomen dat Bloem allerminst buiten zijn 

                     
    30Brieven aan P.N. van Eyck, p. 340-345. 

    31Brief aan Jan van Nijlen, 27 februari 1923; Archief en 
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 
79. 



schuld in financiële nood is geraakt. En ja, erger kun je Bloem 

niet grieven. Hij koopt al sinds jaren niet meer zoveel boeken. 

En, legt hij Jany uit, dat zijn schulden nog wat oplopen, komt 

alleen door de rente. Schulden, trouwens, die hij vooral dankt 

aan het feit dat zijn grootmoeder hem na 1914 geen studiebeurs 

meer verstrekte en aan de geringe honorering van zijn eerste 

banen: 'Had ik daarvan kunnen leven?' Een paar boeken te veel, 

dat is alles. 

Weer een mislukte poging; maar wil hij eigenlijk wel uit de 

zorgen? Een maand eerder nog had hij Jany, die in de zomer van 

1923 een poos in Italië verbleef, het volgende geschreven: 'Ik 

ben nu ontzettend benieuwd naar de resultaten van het systeem. 

Als het eens lukte - wat zou de wereld dan totaal van aangezicht 

veranderen. Het zou eigenlijk een wereld zijn, waarin het geld 

niet meer bestaat. Toch is daar ook iets angstigs in, omdat er 

opeens een hoeveelheid dagelijksche narigheid - waarmee men 

vertrouwd is geraakt - zou wegvallen. In zekere zin zou het een 

verlies zijn, omdat de dagelijksche misère nu eenmaal zoo'n 

integreerend deel van dit leven uitmaakt.'32 Het lijkt mij wel 

een goede analyse. Geldzorgen zijn uiteindelijk niet meer of 

minder dan gewone alledaagse zorgen. De problematiek kent haar 

veilige grenzen, dood zal je er niet aan gaan. Maar wat als er 

genoeg geld is, en nog steeds dat ongeluk? 

De financiële grondslag van het utopische systeem - Italië, 1923 

- waar Bloem zo benieuwd naar is, lijkt hij dan weer wat minder 

goed te hebben begrepen. 
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Jan Greshoff verbleef begin 1923 ook al in Italië, in Rapallo. 

Op 12 januari bedankt Bloem hem hartelijk voor de post, 

waaronder een kaart met 'het aanschijn van onzen grooten leider 

Benito.'33 Achter deze ironische woorden schuilt een positieve 

                     
    32Brieven aan Adriaan Roland Holst, 3 juli en 10 augustus 
1923; Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 
B.1. 

    33Brief aan Jan Greshoff, 12 januari 1923; Letterkundig 



belangstelling voor het, op dit moment nog weinig 

uitgekristalliseerde, fascistische 'systeem' van Mussolini, die 

in het najaar van 1922 premier van Italië was geworden. 

 

Aangeland op een uitzichtloos punt in zijn leven, houdt Bloem op 

22 februari 1923 een lezing in de Rotterdamsche Kring waarin hij 

zijn aversie tegen de moderne democratische maatschappij - die 

schuld heeft aan alles - naar voren laat komen. Volgens het 

verslag van de lezing in de NRC liet hij, aan de hand van een 

overzicht van de afgelopen anderhalve eeuw, zien dat er een 

zekere parallellie bestaat tussen poëzie en wereld, en dat het 

niet de goede kant op gaat. 'De slotsom van zijn betoog was, dat 

de wereld en de geestesrichting van nu zoo vervallen zijn, niet 

doordat de moderne geest zich nog niet geheel heeft kunnen 

verwezenlijken, maar doordat die moderne geest op zichzelf niet 

deugt.'34 In mei weigert De gids een bewerkte versie van deze 

voordracht te plaatsen. De kwestie zit Bloem kennelijk erg hoog 

want hij stuurt het stuk vervolgens aan Herman Robbers, 

redacteur van Elsevier's geïllustreerd maandschrift, doch ook 

deze wil het niet plaatsen, waarna Bloem er maar eens goed voor 

gaat zitten om zijn standpunten toe te lichten.35

Hij begrijpt heel goed, schrijft hij in reactie op een brief van 

Robbers, dat de neergeschreven meningen ongangbaar zijn. 'Zullen 

zij het ook blijven? Ik hoop van niet. Inderdaad is die 

reactionaire gezindheid mij absoluut vreemd, die oude 

levensvormen wenscht terug te roepen. Maar voor mij is de inhoud 

van het leven onveranderlijk, en dus ook wat dien inhoud 

grootmaakt. Daarom meen ik, dat het eenige wat deze wereld nog 

redden kan is: terugzien naar wat vroeger tijden groot heeft 

gemaakt, en dit in nieuwe vormen (maar dat is ten slotte iets 

                                                                
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    34Geciteerd naar H.T.M. van Vliet, 'Het onzegbare geheim. J.C. 
Bloem als criticus en essayist', in Bart Slijper (red.), 
Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem, 
[Groningen] 1993, p. 33. 

    35Brieven aan Herman Robbers, 31 mei, 18 juni en 27 juli 1923; 
Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



accidenteels) herscheppen.' Al die zogenaamde moderne 

geestesrichtingen zijn volledig in strijd met Bloems ideaal. En 

democratie leidt tot niets dan de heerschappij van het geld. 

'Niet aan politiek doen', had Robbers geschreven. Maar, zegt 

Bloem, wij kunnen ons toch niet aan de maatschappij onttrekken. 

Wanneer 'men aan vroeger tijden terugdenkt, is het om te rillen, 

wat de democraten van het dagelijksch leven hebben gemaakt. En 

hier is dit nog alleen de fleur, die zij eraan ontnomen hebben. 

Maar zie nu naar Rusland, en wat de Joden en hun handlangers 

daar hebben gedaan. En dan scheldt men nog op anti-semieten, 

terwijl het niet alleen om onze beschaving, maar - nuchterder 

gezegd - om onze hals gaat.' 

Bloems 'vroeger' zal in de eerste plaats betrekking hebben op de 

zeventiende eeuw en strekt zich uit tot de Eerste Wereldoorlog. 

In een aantal opzichten komen zijn denkbeelden overeen met die 

van de conservatieve vleugel van het Nederlandse liberalisme.36 

Het referentiepunt van deze oudliberalen is de door liberale 

notabelen beheerste maatschappij, die vanaf 1870 begon af te 

brokkelen. Deze samenleving werd gekenmerkt door een grote rust, 

geloof in de vooruitgang en een - schijnbare - nationale 

eenheid. Eenheid was er bij de gratie van het feit dat de 

relatief kleine, homogene groep van de gegoede burgerij de 

dienst uitmaakte. De samenleving dus waar Bloems grootvader en 

ook nog net (op een dorp gaat de tijd langzamer) zijn vader hun 

rol in hadden gespeeld. 

Toen deze 'herensamenleving' geleidelijk moest plaatsmaken voor 

een veelvormige massamaatschappij, raakten de conservatieve 

liberalen in het defensief. Zij verzetten zich met name tegen 

uitbreiding van het kiesrecht en sociale wetgeving. Angst voor 

de chaos die het gevolg zou zijn van een gebrek aan hiërarchie, 

zorgde voor steeds grotere somberheid. 'Wat is dat ook voor een 

regeling', schreef de oudliberaal B.H.C.K. van der Wijck in 1914 

aan De Savornin Lohman, 'die aan den grooten hoop, voor allerlei 

misleiding vatbaar, om de vier jaren de beslissing opdraagt, 

welken koers de landsregering verder zal inslaan. Het strijdt 

                     
    36Zie bijvoorbeeld Henk te Velde, Gemeenschapszin en 
plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-
1918, 's-Gravenhage 1992. 



met alle gezond verstand om van zoo'n regeling iets meer dan 

chaos te verwachten.'37 Maar zelfs de partij van de 

oudliberalen, de Bond van Vrije Liberalen, had in 1913 het 

algemeen kiesrecht aanvaard, hetgeen een aantal vooraanstaande 

leden van de partij vervreemdde. Een gedeelte van hen zou later 

aansluiting zoeken bij het fascisme.    

In zijn brieven aan Robbers beroept Bloem zich met nadruk op de 

ideeën van Charles Maurras: 'Maurrassisme' als tegengif voor de 

democratie. Zoals we zagen koos Bloem in de Eerste Wereldoorlog 

met grote heftigheid partij voor Frankrijk, waarbij culturele 

affiniteit een grote rol speelde. In de loop van de oorlog was 

hij zich steeds meer gaan verdiepen in het werk van leden en 

geestverwanten van de Action Française, zoals Maurras, Léon 

Daudet, Lasserre en Péguy. Binnen deze sterk reactionaire en 

nationalistische groepering was Maurras de leidende figuur. 

Maurras verzette zich tegen de grondgedachten van de Franse 

Revolutie: burgers zijn niet vrij, zijn niet gelijk. Vrijheid 

van individuen is fnuikend voor de eenheid van het land. Een 

natie moet hiërarchisch zijn georganiseerd, waarbij autoritaire 

verhoudingen noodzakelijk zijn. Niet, zoals sinds de Revolutie 

van 1789, regering en parlement, maar slechts een volkomen 

onafhankelijke, absolute vorst is volgens Maurras in staat een 

natie krachtig te besturen. Behalve liberalen, socialisten en 

communisten (en verder iedereen met democratische ideeën), 

werden ook protestanten, joden en buitenlanders door hem 

beschouwd als vijanden van Frankrijk. Doordat hij, helder en 

polemisch, een totaalalternatief uitwerkte dat een eeuw Franse 

geschiedenis ongedaan wilde maken, oefende hij grote 

aantrekkingskracht uit op velen die zich verzetten tegen 

allerlei moderne ontwikkelingen.38  

Uit een brief aan Van Eyck van 14 augustus 1921, twee jaar voor 

Bloems briefwisseling met Robbers, blijkt al duidelijk de 

invloed van Maurras' denkbeelden: 'de groote vijand van dezen 

                     
    37Geciteerd naar Henk te Velde, Gemeenschapszin en 
plichtsbesef, 's-Gravenhage 1992, p. 190. 

    38Zie bijvoorbeeld E. Defoort, Charles Maurras en de Action 
Française in België, Nijmegen / Brugge [1978], p. 10-13. 



tijd, dat is het modernisme. Ik weet heel goed, dat al het oude 

niet goed is, maar zoo slecht als het nieuwe is niets. Dat is 

juist het kenmerk van de geheele moderne wereld (sedert 1789, en 

daarvoor trouwens ook al). (..) Ik walg van de geheele moderne 

wereld, ik bedoel van alles wat in de wereld modern is. 

(Gelukkig blijven er nog eeuwige dingen over, die alles weer 

goed maken).' En in één moeite door: 'Die vervloekte pro-

Joodschheid bv. die haast alle Christenen slachtoffer maakt van 

de Joodsche wereld-kongsi, ter wille van een chimeresk 

gelijkheidsidée'.39

De democratie, schrijft Bloem aan Robbers, biedt arbeiders 

politieke rechten waar zij vanwege hun gebrek aan ontwikkeling 

niets aan hebben. De democratie leidt tot 'half-beschaving' door 

een 'zinnelooze aanwakkering van de zucht tot ontwikkeling' bij 

de lagere bevolkingsklassen en bevordert voorts de oorlog door 

het waanidee dat de mens van nature vredelievend is. Bovendien 

bestrijdt de democratie het standsverschil: 'Standen echter 

bestaan in iedere behoorlijke, dus hiërarchische, maatschappij. 

Standen zijn het groote tegenwicht tegen de ongebreidelde macht 

van het geld.' 

Hier spreekt een ontwortelde negentiende-eeuwer, die zich niet 

heeft kunnen en willen aanpassen aan de modernisering van de 

maatschappij. Heimwee naar de 'fleur' van vroeger, naar de 

afgeschermde stand van welgestelde notabelen waarbinnen Bloems 

jeugd zich had afgespeeld, voedt de afkeer tegen alles wat 

hiervoor in de plaats is gekomen en tegen iedere vermeende 

bedreiging. Dat hij in een tijd van massademocratie, toenemende 

kansen voor lagere klassen, grotere efficiëntie en hogere 

productiviteit, het hoofd niet boven water houdt, is iedere dag 

pijnlijk te merken. 

  

Zijn hopeloze financiële positie leidt er bij Bloem toe dat bij 

vlagen de machteloosheid zich omzet in wrok. Waarom allerhande 

democraten en de communisten het moeten ontgelden is 

rechtstreeks te begrijpen en in elk geval minder gecompliceerd 

dan het ressentiment tegen de joden. 'Ik ben tegen elken Jood, 

                     
    39Brieven aan P.N. van Eyck, p. 308. 



wien dan ook.'40 Eén van zijn klachten is dat binnen 'de 

democratie' niets ondernomen wordt 'tegen het ongrijpbare, 

migratoire internationale zwendelgeld (waarbij de Joden door hun 

gewiekstheid en gewetenloosheid zoo'n groote rol spelen)'.41

Het vreemde van deze categorische uitspraken is dat ze op het 

persoonlijk vlak vaak geen rol spelen. In de jaren twintig wordt 

de joodse Victor van Vriesland één van Bloems beste vrienden en 

er speelt zo te zien geen kwaadwilligheid wanneer Bloem, als zij 

elkaar een poosje niet hebben gezien, informeert of Van 

Vriesland soms plannen beraamt om de Ariërs in geheel Europa te 

verdelgen.42    

De vooroordelen tegen de joden, soms zelfs uitgesproken afkeer, 

waren in de jaren twintig wijd vertakt, niet in de laatste 

plaats in Bloems omgeving. Jany Roland Holst bijvoorbeeld was 

altijd weer blij wanneer in Bergen het hoogseizoen, met de vele 

uit Amsterdam afkomstige joodse bezoekers, voorbij was: 'Ik dank 

de heldere goden van mijn ras, dat het jaargetij van de joden-

met-Schillerkragen is weggewaaid.'43 Tot in de jaren dertig is 

er in Nederland vooral sprake van sociaal geladen antisemitisme 

(dat op geen enkele manier politiek georganiseerd is), waarbij 

allerlei jodengrappen werden gemaakt en grofheden begaan, om 

joden 'op hun plaats te zetten'.44 In een samenleving die werd 

gekenmerkt door duidelijk afgebakende geledingen van 

gelijkgezinden, dienden vooroordelen ter zelfbevesting en om de 

afstand tussen de diverse kringen te handhaven. In dit opzicht 

                     
    40Brief aan J.W.F. Werumeus Buning, 28 maart 1924; 
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Marsman (1922-1940) (ed. H.T.M. van Vliet), ['s-Gravenhage 
1999], p. 10.  

    44Ivo Schöffer, 'Nederland en de joden in de jaren dertig in 
historisch perspectief', in Kathinka Dittrich en Hans Würzner 
(red.), Nederland en het Duitse Exil 1933-1940, Amsterdam 1982, 
p. 79-92. 



verschilden, van Bloem uit gezien, socialisten, arbeiders, 

confessionelen en joden niet van elkaar. Zijn antisemitische 

uitlatingen bevatten de aloude stigmata: de joden zijn 

gewetenloos en leggen zich succesvol toe op geldwoeker. 
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Behalve zijn anti-democratische opvattingen heeft Bloem drie 

wapens tegen zijn ongeluk: drank, slaap en, als er wat tijd 

overblijft, literatuur. Wanneer hij zijn vakantie bij Roland 

Holst in Bergen doorbrengt, heeft zijn gastheer al bijna een 

hele werkdag achter de rug als Bloem opstaat. 'Hij is misschien 

de eenige soort logé, die ik zóó lang zou kunnen hebben', 

schrijft Roland Holst aan Marsman, 'want hij laat mij mijn 

morgen volkomen onaangetast, aangezien hij pas tegen half 3 's 

middags kuchende en glimlachende aan het ontbijt komt, en mij 

dan - met een beroep op de maaltijd meer dan op het uur - een 

vriendelijk "goeden morgen, mijn waarde" wenscht.'45

Weliswaar heeft hij zijn geldzaken ook zonder Gerretson, 

misschien dankzij vrienden van zijn ouders, zo kunnen regelen 

dat de acute dreiging verdwenen is, maar het gevolg is evengoed 

dat hij zich niet veel meer kan permitteren. Omdat zijn 

literaire productie in deze jaren op een dieptepunt is aangeland 

(geen gedichten en maar weinig goedbetalende pagina's kritiek in 

De gids), zijn daaruit nauwelijks inkomsten te halen. Het 

grootste succes op dit gebied is dat Het verlangen behoorlijk 

wordt verkocht, zodat Van Kampen juni 1926 700 exemplaren bij 

laat drukken. Maar meer dan honderd gulden levert het de auteur 

waarschijnlijk niet op. 

Bloem probeert wel het één en ander om, mede met het oog op zijn 

moeder en Ini, boven het kale minimum uit te komen. In overleg 

met Robbers onderzoekt hij de mogelijkheid zich, op basis van 

aan zijn grootmoeder te vragen kapitaal, met een uitgever te 

associëren. Het is in verband met zijn rusttijden goed dat dit 

                     
    45Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. 
Marsman (1922-1940) (ed. H.T.M. van Vliet), ['s-Gravenhage 
1999], p. 9. 



plan niet doorgaat. Maar hoe iets bij te verdienen als alle 

energie al opgaat aan de krant, waar hij 'met een niet te 

beschrijven weerzin' elke avond heen gaat.46

Een bijbaantje in de zomer is nog te overzien. Bloem wordt 

gecommitteerde bij de eindexamens aan de Eerste meisjes-HBS in 

Rotterdam. Eén van de schoolmeisjes die in 1925 examen deed, 

Clara Eggink, ziet jaren later nog precies voor zich hoe hij 

naast de examinator tegenover haar zit.47 De nogal gezette 

dichter, op school bekend uit de lessen Nederlandse letterkunde, 

is in haar ogen niet knap en evenmin lelijk. Achtendertig jaar 

oud is deze man en hij heeft met zorg een laatste reep haar over 

zijn kalende hoofd gekamd. De pakken die hij draagt zijn 

duidelijk te groot - ze waren van zijn vader geweest - en alleen 

de broekspijpen zijn ingekort. Maar bovenal is hij 'mild en 

vriendelijk ten opzichte van zijn slachtoffers.' Niet veel later 

ontvangt Clara een brief van de gecommitteerde, waarin deze 

informeert of zij voelt voor een nadere kennismaking. Bloem 

heeft het leven nog niet opgegeven, hoewel hij in 1924 al 'een 

soort van grafschrift'48 op zichzelf had geschreven - de enige 

gepubliceerde regels poëzie in jaren: 'Wat klaagt ge, o zwakke 

ziel, nu dat de zon gaat dalen?'49

Clara is vereerd met de belangstelling maar wimpelt de avances 

af. Zij had graag medicijnen willen studeren en het is vooral 

aan de slechte relatie met haar moeder te wijten dat ze dit niet 

heeft kunnen doen. Haar vader was toen Clara ongeveer twee jaar 

oud was naar Amerika vertrokken, om te proberen daar een bestaan 

op te bouwen. Voordat zijn vrouw, dochter en een na zijn vertrek 

geboren zoon hem konden volgen, kwam het bericht dat hij bij een 

bergtocht was omgekomen. Omdat nooit over deze man gesproken 

mocht worden, is Clara later zijn dood gaan betwijfelen. Haar 

hele jeugd heeft ze het idee gehad haar moeder een last te zijn. 

                     
    46Brief aan Herman Robbers, 10 september 1923; Letterkundig 
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    47Leven met J.C. Bloem, p. 14-15. 

    48Brieven aan P.N. van Eyck, p. 361. 

    49Verzamelde gedichten, p. 119. 



Dit gevoel werd op schrijnende wijze versterkt door het plan om 

Clara, toen zij een jaar of acht was, af te staan aan een 

bevriend kinderloos echtpaar in Brussel. Door het uitbreken van 

de oorlog moest ze echter in Nederland blijven.50

Een tijd lang woonde zij met haar moeder, grootmoeder en 

broertje aan het Haringvliet. De havens, de nabijgelegen buurten 

met zeemanspensions en 'proeflokalen', de in- en uitvarende 

zeeschepen, heel het Rotterdamse stadsleven werd door het kleine 

meisje in zich opgenomen. De lagere school van Clara stond 

vlakbij de rosse buurt, de haast beroemde Zandstraat en 

omgeving, die rond deze tijd werd gesloopt, wat door de 

onbegrijpelijk geheimzinnige toon waarop volwassenen hierover 

spraken, diepe indruk maakte. Vlak buiten de deur begon het 

donkere en onbekende leven. 'Vreemde vrouwen stonden met hun 

wastobben op straat of hingen uit hun ramen eindeloze gesprekken 

te voeren die ik niet volgen kon. Het rook er naar vis en naar 

petroleum, naar verschaald bier en oud zeepsop'. Tijdens 

echtelijke vechtpartijen kwam het voor dat, onder grote publieke 

belangstelling, de gehele huisraad door de ramen werd gesmeten. 

'Een kind doet kennis op zonder te weten wat die kennis is.' 

In 1914 hertrouwde haar moeder met een zeeman, Evert Jan 

Ebbeler, die op de Holland-Amerika Lijn voer en verhuisde het 

gezin naar Delfshaven. De tegenstelling was groot: Delfshaven 

lag enigszins in de luwte en de laatste resten landelijkheid 

gaven Clara het gevoel 'buiten' te zijn. Nu zwierf zij over een 

landweg die bij het oude kerkhof uitkwam en ze at appels van 

knoestige bomen, vast vooral lekker omdat het verboden was. Ze 

was veel buitenshuis, volgens haar herinnering gedachteloos 

geboeid. 'Ik heb nu het gevoel dat ik nooit meer iets zozeer 

bezeten heb als deze dingen waar ik alleen maar naar keek.' 

De grote vriend van Clara heette Kalmeier, een oud-stoker die, 

na een val in de machinekamer, leefde van het repareren van 

zeilen en sloepen. Hij woonde alleen op een tjalk die niet meer 

varen kon. Vaak zat ze bij hem in de kajuit waarin de soberheid 

van een kokosmat, twee banken, een scheepstafel en een fraaie 

                     
    50Lucie Th. Vermij, 'Ik stortte mij over de grenzen'. Leven en 
werk van Clara Eggink, [Amsterdam 1994], p. 11-16. 



petroleumlamp vrolijk was gemaakt met drie kanariekooien, 

waaronder hij zeildoek had gehangen tegen het morsen, een 

zilveren bal en een beschilderd struisvogelei. 'Gesprekken 

hadden wij eigenlijk niet. Ik was een zwijgzwaam kind en hij een 

stille man.' Uren zat ze naar zijn werk te kijken bij de pot met 

pek die op een vuurduveltje stond.  

Na korte tijd verhuisde ze weer naar het centrum van de stad. 

Het is vooral hier dat zij, hoewel ze alles van nabij kende, 

zich als burgermeisje een buitenstaander voelde. Het stadsleven 

was haar vreemd en zeer vertrouwd. Zij zat op een hek aan de 

waterkant en keek naar de kleine zwarte veerboten en de 

zeeschepen, tot de zon onder was, tot het koud werd.51  

Als we Clara Eggink moeten geloven vond haar moeder dat haar man 

met de HBS-opleiding van zijn stiefdochter wel genoeg kosten had 

gemaakt en dus probeerde ze na het eindexamen werk te krijgen, 

echter zonder succes. Dankzij gemeenschappelijke kennissen van 

Bloem en haar ouders daagt opeens, niet zonder  

strategisch inzicht, de dichter weer op. 

 

 

7 

 

Het is rond deze tijd dat de langzaam verdiepte kloof tussen 

Bloem en zijn oude vrienden Piet van Eyck en Aart van der Leeuw 

overgaat in ruzie, treurigstemmende roddel en uiteindelijk een 

breuk. 

Begin 1924 had Van Eyck een voor hem essentieel artikel over 

Albert Verwey gepubliceerd in De gids, waarna Bloem, erg eerlijk 

en in een overigens hartelijke brief, hem schreef dat hij het 

stuk onleesbaar vond. Het gevolg is dat Van Eyck maanden lang 

niets van zich wenst te laten horen. Uiteraard steekt dit 

'hautaine stilzwijgen' Bloem. 'Had mij desnoods eens een 

nijdigen brief geschreven, daar kan ik best tegen en dat vind ik 

niets erg.' Tegelijk houdt hij vast aan zijn oordeel: 'ik weiger 

nog altijd, gewrongenheid voor diepzinnigheid en verbositeit 

                     
    51Clara Eggink, Een Rotterdams kind en andere ontmoetingen, 
Amsterdam [1962], p. 7-30. 



voor "De Waarheid", met hoeveel hoofdletters ook, aan te 

zien'.52 Al vrij gauw is het contact weer hersteld, maar Bloems 

mening over zijn stijl van schrijven is voor Van Eyck een 

krenking die onder de oppervlakte moet zijn blijven sluimeren. 

Niemand die harder aan zijn essays werkt dan Van Eyck. Het 

steeds omwerken van zijn stukken kost hem, zoals hij aan Van der 

Leeuw schrijft, enorme inspanning (en maagpijn). Bovendien heeft 

hij de ambitie om richting en leiding te geven, zodat het feit 

dat hij, op initiatief van Roland Holst, was gevraagd als vaste 

poëziecriticus van De gids, voor hem een grote betekenis heeft. 

Ook binnen De gids-redactie heeft men grote moeite met de 

onnodig ingewikkelde stijl van Van Eyck, waarbij Roland Holst 

degene is die het voor hem op blijft nemen. Wanneer Van Eyck in 

december 1924 een reeks gedichten naar De gids stuurt, gaat het 

mis. Roland Holst wil slechts enkele van de gedichten opnemen en 

daar kan Van Eyck zich niet mee verenigen. Hoewel Roland Holst 

natuurlijk alle recht heeft om op zijn stuk te blijven staan, 

oppert hij als compromis dat de reeks als geheel, maar buiten 

zijn redactionele verantwoordelijkheid, wordt geplaatst en 

verder dat toekomstige poëzie-inzendingen van Van Eyck op 

dezelfde wijze zullen worden behandeld. Voor dit laatste voelt 

de rest van de redactie niets, wat aan Van Eyck door de 

redactiesecretaris H.T. Colenbrander wordt meegedeeld. In zijn 

brief suggereert Colenbrander dat het compromis van Roland Holst 

Van Eycks eigen idee is geweest, waarop deze diepverontwaardigd 

eist dat Colenbrander erkent dat dit een onjuiste voorstelling 

van zaken is.  

Vanaf dat moment gaat er iets mis in het hoofd van Van Eyck. 

Wanneer hij in februari uit Londen, waar hij correspondent is 

voor de NRC, naar Nederland komt, bespreekt hij de zaak met 

Roland Holst, Gossaert en Bloem. De kwestie met De gids brengt 

het gesprek op Van Eycks essays en zijn poëzieopvattingen, wat 

hem tot de pijnlijke conclusie brengt dat hij van zijn 

generatiegenoten weinig steun hoeft te verwachten. Of zoals Van 

Eyck het dan meteen ziet: hij zal worden tegengewerkt - 'dit 

alles is in laatste instantie terug te brengen tot onze 

                     
    52Brieven aan P.N. van Eyck, p. 354. 



oplossing van het vraagstuk van de verhouding tusschen kunst en 

leven'.53

In Van Eycks ogen reageert de redactie van De gids bij lange na 

niet afdoende op zijn verzoek om de vergissing (Van Eyck was 

zelf ook niet enthousiast over het voorstel van Roland Holst) 

toe te geven en hij verwijt vooral Roland Holst dat deze hier 

geen werk van heeft gemaakt. Mei 1925 ontvangt hij een brief van 

Colenbrander die hem meldt voor de voortzetting van Van Eycks 

serie kronieken in De gids 'beleefdelijk te bedanken.'54 

Maandenlang blijven zijn grieven tegen de redactie kolken, maar 

vooral het onderliggende gevoel dat hij in wezen miskend wordt 

(als dichter, essayist en leider), vergiftigt de verhoudingen. 

In Aart van der Leeuw vindt Van Eyck iemand die het allemaal 

begripvol wil aanhoren.55 In maart schrijft Van Eyck hem, naar 

aanleiding van zijn bezoek aan Nederland, dat Bloem steeds meer 

vastgroeit in plaats van zich zelf eens geestelijk te verruimen. 

Daar valt van alles voor te zeggen, maar hier betekent het 

alleen dat Bloem geen partij kiest voor Van Eyck en er 

bijvoorbeeld op kan hebben gewezen dat Roland Holst hem zo lang 

mogelijk is blijven steunen. Bij Van der Leeuw valt alles in 

even goede aarde en meer dan dat. 'Wat wil dat hangen en 

verlangen naar een eiland der zaligen zooals RHolst dat doet, 

zeggen als je in het leven gefaald hebt? (..) In Nijhoffs bundel 

(hoe knap anders ook) staat me tegen dat hij van het leven niets 

heeft weten te geven dan dekadente feestpartijtjes. (..) Geen 

wonder, dat zoo iemand jouw werk dat met al de ernst van geest 

en ziel is geschreven niet hebben kan. Bij Jacques natuurlijk 

hetzelfde. (Een paar dagen geleden was hij hier, en verzette 

zich ook hevig tegen alles wat ons ter harte gaat). Jacques die 

niets au serieux neemt, en zich in geen enkel ding tucht op kan 

                     
    53Briefwisseling Gerretson - Van Eyck, ed. P. van Hees en G. 
Puchinger, Baarn 1984, p. 127. 

    54P.N. van Eyck, 'De redactie van De gids en haar kritikus 
voor poëzie', De witte mier, nieuwe reeks, 2 (1925), nummer 7, 
p. 313-336. 

    55De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw 
(ed. Piet Delen), 's-Gravenhage 1973, p. 29-95. 



leggen; wat moet hij beginnen met menschen die voor een taak 

leven?' 

Het lijkt of Van Eyck overspannen is. In juni is het al zo erg 

dat hij, hoewel hij van mening is dat Roland Holst zijn 

gedichten behoort te beoordelen, diens oordeel zonder waarde 

acht en het zelfs aanmatigend vindt dat deze een andere mening 

is toegedaan dan Van Eyck zelf, vooral omdat Roland Holst 

'zonder eenig blijk van kritische bekwaamheid' redacteur is 

geworden. De gedichten die aanleiding gaven tot de discussie 

doen Van der Leeuw nu juist aan Goethe denken. 

Wanneer Van Eyck zich in augustus opnieuw over Bloem beklaagt, 

komt Van der Leeuw pas goed tot leven: 'Ja, Jacques - zijn 

houding tegenover jou is er alweer geen waar je verwonderd over 

hoeft te staan. Om jouw opinie te vragen kostte hem 

waarschijnlijk te veel moeite. Ik heb hem altijd graag gemoogd. 

Hij is beschaafd, geestig en hartelijk. Maar over zijn 

vriendschap (hoe warm hij er ook altijd van getuigde) heb ik mij 

nooit illuzies gemaakt. Zoover kameraadschap hem aangenaamheid 

en behagen geeft is het goed; maar hij is iemand die nooit een 

voet voor een vriend zal verzetten als die voet er geen lust in 

heeft, laat staan dan dat hij ooit een droppel bloed voor hem 

over zou hebben.' Het is drie jaar geleden dat Bloem uit 

solidariteit met Van der Leeuw uit Palladium stapte. 

September 1925 publiceert Van Eyck een lang artikel over zijn 

conflict in De witte mier, waarin hij ook de poëzie van Roland 

Holst betrekt: 'Geen kunst draagt zoo onmiskenbaar de trekken 

van een afstervende nabloei op het gelaat als de zijne'. Volgens 

Van Eyck, en dus ook volgens Van der Leeuw, bracht hij de 

discussie op een hoger plan, door haar te presenteren als een 

strijd tussen het oude, de nabloei van Tachtig, en het nieuwe, 

dat wil zeggen Van Eycks poging om in de lijn van De beweging de 

poëzie opnieuw tot bloei te brengen. 

Behalve Verwey en Van der Leeuw krijgt Van Eyck niemand 

enthousiast voor dit pleidooi voor zijn eigen zaak en Bloem wel 

het allerminst. Deze schrijft hem op 16 oktober dat hij in deze 

omstandigheden de eer aan zichzelf zou hebben gehouden. 'Wanneer 

ik merk, dat men mij ergens niet graag ziet, dan weet ik niet 

hoe gauw ik de beenen zal nemen en blijf niet wachten, tot men 



mij bij de kraag grijpt en de deur uitzet. En mocht dit toch 

gebeuren, dan ga ik niet op de deur bonzen en aan de bel rukken. 

Maar je bent nu eenmaal een geboren querulant'. Veel erger vindt 

Bloem de 'onwaardige' kritiek op de poëzie van Roland Holst. Hij 

noemt het 'uiterst smakeloos, een aanval te doen op een dichter 

in wiens schaduw je niet kunt staan en nooit zult kunnen staan 

(en dat weet je zelf bliksemsch goed, al wil je het je misschien 

niet bekennen).' Bovendien heeft deze aanval volgens Bloem niets 

te maken met de ruzie met de redactie van De gids en is het niet 

meer dan 'een minderwaardige uiting van machtelooze woede.'56         

Van Eyck heeft nooit kunnen begrijpen dat het volschrijven van 

pakken papier (artikelen, brieven die in een kleine kring gaan 

rondzingen) om zijn gelijk te halen slechts tegen hem werkt. In 

het artikel in De witte mier, waarvan niet voorstelbaar is dat 

iemand het van a tot z heeft gelezen, citeert hij brieven van 

Colenbrander, Roland Holst en zichzelf om allerlei grote maar 

vooral kleine kwesties te bewijzen en te weerleggen en nog eens 

onweerlegbaar te weerleggen, terwijl de lezer steeds beter gaat 

begrijpen waarom met hem niet valt samen te werken. '[H]ij 

schrijft je binnen de paar weken murw. Hoe kan ooit uit de 

benauwde hysterie van dit stopverf-proza een nieuwe poëzie 

komen?!', schrijft Roland Holst aan Marsman, nadat Van Eyck in 

februari 1926 weer een stuk, nu in De vrije bladen, over deze 

zaak had gepubliceerd.57

Mede door Bloems scherpe reactie blijft de ruzie maar rondspoken 

in de denkwereld van Van Eyck. Ieder aspect ervan groeit uit tot 

iets monsterlijks. En dus is Bloems brief van 16 oktober 'in 

iedere zin en in ieder zinsdeel een fantastische karikatuur van 

mijn persoonlijkheid, van de werkelijkheid, en van de waarheid', 

een 'ongeloofelijke agglomeratie van onjuistheden en 

onwaarheden, van misvattingen en misleidheden'.58 Na Van Eycks 

publicatie in De vrije bladen heeft Bloem er genoeg van: hij 

                     
    56Brieven aan P.N. van Eyck, p. 364-365. 

    57Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. 
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    58Brieven aan P.N. van Eyck, p. 366. 



vindt dat Van Eyck, door een beroep te doen op het publiek, zijn 

waardigheid vergooit en verder dat zijn gedrag langzaam aan 

eerder voor een psychiatrische beoordeling dan voor een 

literaire vatbaar is. Vriendschap is zo onmogelijk geworden. Er 

volgen over en weer nog een paar brieven waarin, wat betreft 

Bloem, hartelijke gevoelens strijden met afkeuring, maar het zal 

jaren duren voordat de betrekkingen weer enigszins hersteld 

zijn.59  

Begin 1926 bezoekt Bloem samen met een meisje, zijn meisje nog 

wel, Van der Leeuw, misschien in de hoop de dovende vriendschap 

leven in te blazen. Van Eyck, die al vernomen had dat het 'een 

pas-klaar H.B.S.-meisje' betreft, informeert hoopvol of het soms 

ook een schaap is. 'Dat het een schaapje zou zijn', antwoordt 

hem Van der Leeuw, 'zou niet erg wezen. Jacques verlangt niet 

anders. Maar lief leek ze in het geheel niet en dat is 

jammer.'60 Heel jammer, maar het is nu tijd deze twee heren in 

te ruilen voor Clara Eggink.   
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Op 15 december 1925 verloven zich Clara Hendrika Catharina 

Clementine Helène Eggink, geboren op 18 april 1906, en Jakobus 

Cornelis Bloem, die dus twee keer zo oud is als zijn aanstaande 

bruid. Misschien lukt het op deze manier om een structuur voor 

het leven te vinden. 'Mijn leven is als geheel van erg 

deprimeerenden aard geweest', schrijft hij aan Arthur van 

Schendel, 'wellicht, dat ik nu een betere toekomst tegemoet 

ga.'61 Het klinkt eerder als een zucht van vermoeidheid. 

Zaterdagnacht haalt Clara Jacques, die dan eerder vrij is, op 

bij het redactiebureau van de NRC, waarna ze in café La Commerce 

aan de Korte Hoogstraat drinken en wat eten. Tot afgrijzen van 

                     
    59Brieven aan P.N. van Eyck, p. 370-374. 

    60De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw 
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    61Brief aan Arthur van Schendel, 24 december 1925; 
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haar familie drinkt Claartje al snel whisky en jenever. Verder 

brengt Bloem haar kameraadschappelijk op de hoogte van allerlei 

bijzonderheden van zijn vrienden. 'Venijnig was hij nooit, want 

daarvoor mocht hij zijn vrienden veel te graag, maar hij bezat 

net die puntigheid en die scherpe waarneming waardoor zelfs 

degenen die hij het meest genegen was er toch niet heelhuids 

afkwamen.' 

Dankzij de beschrijving van Clara kunnen we rondkijken in zijn 

kamer in het oude redershuis aan de Westerstraat, waar hij nog 

steeds samenwoont met zijn moeder en Ini. Het huis stond aan het 

begin van de brede straat, vlakbij de Maas. Er waren dubbele 

ruiten om het roet uit de schoorstenen van de schepen te weren. 

Op Bloems kamer heerste een chaos van papieren en boeken, 

waarmee de stoelen, een schrijftafel en een antiek bureau 

overdekt waren. Aan de muur een portret van Vondel of van Hooft 

- Bloem wist het niet precies -, van Coornhert en van Maurras en 

ook nog een affiche met de tekst 'Blijft nuchteren en waakt.' 

'Naast zijn bed stond op een eenpotig tafeltje, dat nog uit zijn 

vaders studentenkamer was, diens portret. Aan dat tafeltje was 

hij erg gehecht. (..) Daar lagen verder boeken op en brillen, 

sigaren en een zak pepermunt. Natuurlijk een leeslamp. Daar lang 

niet al zijn boeken in die kamer konden, verhief zich tot mijn 

schrik en verbazing op de schemerige zolder een onbeschrijflijke 

berg. Dat was het grootste deel van Jacques' bibliotheek.'62  

Al snel leert Clara Jacques' vrienden kennen. Aty en Jan 

Greshoff, Adriaan Roland Holst en Jan Slauerhoff bijvoorbeeld: 

allemaal even innemend. De kennismaking met Van der Leeuw en Van 

Eyck en hun vrouwen verloopt niet erg soepel. Ze vindt het 

mensen uit een andere tijd, oud, vervelend en neerbuigend. 

Vooral hun huwelijksrelatie, waarin volgens Clara de vrouw een 

bewonderde en onderdanige steun is voor de dichter, stoot haar 

af.  

Op 4 november 1926 trouwen ze. Evenals veel van hun vrienden, 

die begrijpelijke bedenkingen hadden over deze combinatie, 

hebben Clara en Jacques Bloem nog even getwijfeld of dit wel 

zo'n goed idee was. Het voorstel van Clara om dan maar eerst 

                     
    62Leven met J.C. Bloem, p. 19-20. 



ongetrouwd te gaan samenwonen wordt uiteraard verworpen, maar 

laat mooi zien dat Bloem te maken heeft met een andere 

generatie, een ander milieu en vooral een andere mentaliteit. We 

moeten vrezen dat hij de moderne tijd in huis heeft gehaald. 

Terwijl het huwelijksfeest tot diep in de nacht doorgaat 

vertrekken ze via Den Haag naar Parijs. Bloem gidst Clara 

deskundig door de stad en zorgt voor een gepaste hoeveelheid 

pauzes in eethuisjes en cafés. Ze moeten nog wel wennen en hij 

komt uit zichzelf niet op het idee om aan Clara te vragen wat 

haar wensen zijn. Om de een of andere reden - bezorgdheid over 

geld, of misschien is hij ontsteld over haar eigen initiatief - 

valt het niet in goede aarde dat Clara er op een ochtend op 

uittrekt om cadeautjes voor haar familie te kopen. Bloem is 

boos, zegt een paar kwetsende dingen en hult zich vervolgens in 

stilzwijgen. En zij besluit gewoon om meteen bij hem weg te 

lopen. Tegen de avond gaat ze, omdat ze geen geld heeft, naar 

hun hotel terug. Haar man had zo in angst gezeten dat hij op het 

punt staat naar de politie te gaan. Allebei vast even opgelucht 

zijn ze snel ergens gaan eten en drinken.63           

 

Clara is niet alleen jong, ze is energiek en sportief en 

iedereen vindt haar aantrekkelijk. Voor Bloem, die toch al haar 

tegenpool was, heeft de tijd niet stilgestaan. Hij is dik, 

langzaam en enigszins afwezig, bij voorkeur een sigaar of een 

glas in de hand. Op een foto van hun verloving staat hij tussen 

de bloemen als een koe in een kerststal. 

In 1925 schreef Roland Holst, die zoals we al eerder zagen in 

één moeite boosaardig en vriendschappelijk is, nog dat Bloem, 

hoe graag hij hem ook mag, 'wel een erg vertragende invloed 

heeft op alles om hem heen.' Het wordt niet beter door zijn 

huwelijk. Wanneer Clara en Jacques in januari 1927 in een 

pension in Bergen logeren, schrijft Roland Holst aan zijn oom en 

tante dat het hem beklemt en benauwt: 'nog nooit heb ik iemand 

op zijn leeftijd al zoo seniel en volslagen uitgedoofd gezien. 

't Is als je hem dagelijks meemaakt, letterlijk angstwekkend!'64 
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    64A. Roland Holst, Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. 
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Roland Holsts hardheid is denk ik mede ingegeven door medelijden 

met Clara en misschien door jaloezie. 'Niemand begrijpt er iets 

van. Een ding is zeker: de oúde klare past meer bij hem dan deze 

jonge -'.65

Het bevalt Bloem echter goed om getrouwd te zijn, nog veel beter 

zelfs dan hij van tevoren had gedacht.66 Alleen wordt hij kort 

na zijn huwelijk ontslagen uit zijn functie bij de NRC. De reden 

hiervan is, volgens hoofdredacteur G.G. van der Hoeven, zijn 

gebrek aan 'ijver en werklust': 'Over het algemeen leek mij Mr. 

Bloem in het dagelijksch leven wat men wel noemt een 

"zwakkeling", zonder genoegzame zelfcontrole.' Het feit dat hij 

een verwoed verzamelaar van boeken is, bracht hem wel eens in 

moeilijkheden, waardoor volgens Van der Hoeven soms 'onaangename 

verwikkelingen' rond zijn positie aan de krant ontstonden.67 Ook 

zijn slechte relatie met de directeur van de krant H. Nijgh, aan 

wie hij met vaak zo tegenvallende resultaten om meer salaris had 

gevraagd, moet een rol hebben gespeeld. Bloem moet zorgen dat 

hij vóór 1 september ander werk heeft gevonden, te meer omdat 

Clara meteen zwanger is. 

Ze gaan wonen aan de Westzeedijk 72b in een oud en primitief 

huis, drie kamers waarvan één, zij het de kleinste, gevuld met 

boeken. De omgeving in deze havenbuurt is karakteristiek 

Rotterdams. Boven wonen twee oude vrouwen die klagen dat Clara 

de trap niet goed schoonhoudt; beneden is een sigarenwinkel en 

daarnaast een kroeg. De talrijke ruzies van de kroegbaas met 

zijn fors gebouwde blonde vrouw worden vanachter het keukenraam 

met veel belangstelling afgeluisterd, waarbij Clara zonder 
                                                                
Schenkeveld), Amsterdam [1990], p. 333 en 353. 

    65Brief van A. Roland Holst aan Thijs Vermeulen, januari 1927, 
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[Baarn 2000], p. 260. 
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    67Mededeling van G.G. van der Hoeven aan de officier van 
justitie te Rotterdam, naar aanleiding van Bloems sollicitatie 
naar de functie van griffier; Nationaal Archief, Den Haag, 
Ministerie van Justitie, 1915-1955, nummer toegang 2.09.22, 
inventarisnummer 16616, 21 september 1927, nummer 2723. 



twijfel het meest deskundig is. 

De gedachte aan de onafwendbare baby benauwt Bloem in het begin. 

Clara vermoedt 'dat hij het gevoel kreeg hoe langer hoe meer 

ingesloten te raken in huiselijkheden en zorgen.' Maar 

langzamerhand wordt hij een beetje trots op zijn mooie zwangere 

vrouw en hij verzint alvast allerlei koosnamen voor de 

ongeborene. Hij had haar verzekerd dat zij niets zou merken van 

zijn schulden, wat met een kind nog onwaarschijnlijker wordt.68 

Wel springt Bloems grootmoeder nu bij met een royale 

maandelijkse toelage van 200 gulden voor de opvoeding. 

Op 7 april 1927, zeven jaar na zijn rampzalige sollicitatie bij 

het kantongerecht te Veghel, waagt Bloem opnieuw een poging om 

de functie van griffier te bemachtigen, nu bij het kantongerecht 

Brielle.69 Vanwege zijn onervarenheid krijgt hij deze baan niet. 

Op vacatures in grote of aantrekkelijk gelegen plaatsen melden 

zich relatief veel sollicitanten, waaronder bovendien juristen 

zijn die eerst in een kleine gemeente ervaring hebben opgedaan. 

Om zijn kansen te vergroten neemt hij contact op met het 

kantongerecht in Rotterdam, waar hij per 1 juni tot waarnemend 

griffier wordt benoemd. Drie drukke maanden volgen, waarin hij 

deze deeltijdbaan moet zien te combineren met het nachtelijke 

werk aan de krant.    

In augustus, vlak voordat hij op straat komt te staan, begint 

hij op volle kracht aan een reeks van sollicitaties bij 

kantongerechten. De minister van Justitie J. Donner reageert 

hierop door op 5 september de procureur-generaal van Den Haag om 

vertrouwelijke inlichtingen te vragen. Deze schakelt de 

Rotterdamse officier van justitie in, die op 16 september 

bericht wat hem over Bloem gemeld is door onder meer de 

hoofdredacteur van de NRC en de twee kantonrechters voor wie 

Bloem in Rotterdam werkt.70 Uit wat Van der Hoeven over hem te 
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    69Zie over Bloems sollicitaties J.C. Bloem meester-dichter, p. 
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zeggen heeft is in het bovenstaande al geciteerd en zijn 

conlusie luidt: 'In ieder geval lijkt mij Mr. Bloem iemand, aan 

wien, bij eventueele benoeming aan een Griffie, eene plaats zou 

behooren te worden toegewezen, waar hetzij de Kantonrechter, 

hetzij de Griffier hem, voorloopig althans, onder goed toezicht 

zal houden.' 

Eén van de beide kantonrechters is positief over zijn 

functioneren. Bloem had zich kennelijk van zijn ijverigste kant 

doen kennen, liet zich bovendien 'gaarne terecht wijzen' en 

bleek begaafd met een helder oordeel. Maar over zijn juridische 

kwaliteiten durft de kantonrechter niet te oordelen omdat Bloem 

hem niet hoefde te assisteren bij openbare strafzittingen. 

De andere kantonrechter is wel door hem bijgestaan op 

strafzittingen. Zoals gewoonlijk maakte Bloem een beschaafde en 

welwillende indruk doch voor de rest is het oordeel van deze 

kantonrechter zeer afkeurend: 'uit de door hem samengestelde 

processen-verbaal van appèl-zaken heb ik niet den indruk, dat 

hij reeds in eenig opzicht op de hoogte is van de 

strafvorderings- en strafrechtsvoorschriften bij het 

Kantongerecht; te dier zake zal hij nog zeer veel moeten leeren 

om aan eenigszins redelijke eischen van een 

Kantongerechtsgriffier te voldoen'. Deze passage in het rapport 

is door de chef Kabinet aangestreept. Al even onheilspellend is 

een handgeschreven aantekening op de begeleidende brief van de 

procureur-generaal aan de minister: 'Er zijn, meen ik, ook 

inlichtingen over deze uit vorige jaren, die op voorbije feiten 

wijzen'.    

 

Terwijl dit sombere rapport wordt samengesteld, vindt op 8 

september 1927 de geboorte plaats van een zoon, Jacobus Willem 

Cornelis (Wim) Bloem, genoemd naar Bloems vader. Van het moment 

af dat hij de baby in het witte ziekenhuisbedje ziet liggen, 

leeft al zijn familieliefde op. Volgens Clara aanbidt hij het 

kind dat zijn gevoelens tot een nieuwe bloei brengt. 

Tegelijkertijd bekruipt hem - voor altijd - de angst dat Wim 

iets overkomt. 

Behalve zijn bijbaantje als waarnemend griffier heeft Bloem per 

1 september geen werk meer. Volgens Clara kwam het niet in hem 



op om zich dagelijks te melden bij de werklozenkas: 'Waar we van 

geleefd hebben die eerste tijd, mag de hemel weten.'71 In 

januari, wanneer er nog niets veranderd is, roept hij de hulp in 

van Roland Holst. De overeenkomst met vroeger is dat Bloem ook 

vroeger altijd zeker wist dat het nu nog erger was dan vroeger. 

Ernstige geldzorgen, zo schrijft hij zijn vriend, 'heb ik wel 

meer in mijn leven gehad, maar ik gevoel nu pas goed, hoe 

oneindig anders het vroeger was, nu Claartje en het kind er bij 

zijn gekomen.' Hij kan melden dat het gelukt is een groot deel 

van zijn schulden af te betalen maar dat, hoewel er niet meer 

dan 1500 gulden openstaat, dit restant uit het verleden er de 

oorzaak van is dat ze het met de toelage van 200 gulden (plus 

ongeregelmatige overige inkomsten) niet redden. Zijn vraag is of 

Roland Holst drie mensen denkt te kunnen vinden, bijvoorbeeld 

zijn vader, die hem 500 gulden willen lenen. 'Je wilt zeker wel 

je uiterste best doen, niet waar? Als het voor mij alleen was, 

zou het mij nog niets kunnen schelen vergeleken bij het gevoel, 

dat Claartje niet krijgt wat haar toekomt. Zij is natuurlijk 

niet iemand er naar, om mij er een verwijt van te maken, 

integendeel (trouwens, in dit geval - het conflict met Nijgh - 

heb ik eigenlijk ook geen schuld aan mijn werkloosheid).' Over 

dit laatste heeft Roland Holst tot Bloems verontwaardiging enige 

twijfel en net als een aantal jaren eerder ziet Roland Holst 

geen kans het geld los te krijgen.72  

Ondertussen doet hij zijn best om ergens griffier te worden. Hij 

solliciteert naar deze functie in Amersfoort, Medemblik, Goes, 

Hulst, Oostburg, Haarlem, Lemmer, Rotterdam en Schagen. In de 

grote plaatsen heeft hij geen kans, maar is hij niet op voorhand 

overal kansloos? 

Voor het griffierschap in Lemmer hebben zich slechts vijf 

kandidaten gemeld (tegen bijvoorbeeld achttien in Haarlem) en 

als waarnemend griffier en langst gepromoveerde wordt Bloem 

bovenaan de lijst geplaatst. Maar inderdaad zijn de 'voorbije 
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feiten' uit het voorjaar van 1920 boven gekomen, reden voor de 

minister om te laten nagaan of er in de afgelopen jaren iets van 

overeenkomstige aard is voorgevallen. Op 23 maart kan de 

hoofdcommisaris van politie te Rotterdam melden dat Bloem niet 

bekend is bij de afdeling Zedenpolitie en dat er ook verder uit 

zijn administratie niets nadeligs over hem blijkt. 

Kennelijk vertrouwt de minister er wel op dat hij, eenmaal in 

functie, zich snel genoeg alle werkzaamheden eigen maakt, want 

uiteindelijk wordt Bloem bij Koninklijk Besluit van 23 april 

1928 benoemd tot griffier in Lemmer; zijn jaarwedde bedraagt 

2300 gulden.   



 
 


