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Oudshoorn, Leiden, Amersfoort (1887-1907) 

 

 

   En Sluimer daalt, op vlinder-wieken, neêr, 

   Met wuivend rijs, waaraan de druppen beven, 

   Die, dauwend, droom en zoet vergeten geven, 

   En zweeft, in schaduw, peinzend heen en weêr. 

         Jacques Perk1

 

1 

 

In het vroege voorjaar van 1903 onderging Jacques Bloem, 

vijftien jaar oud, een verandering in het diepst van zijn ziel, 

toen hij in een schoolboek het sonnet 'Sluimer' van Jacques Perk 

las. Op zijn minst vijf maal zou Bloem naderhand van deze schok 

van herkenning verhalen: 'Welk een nooit te vergeten geluk, dat 

iemand nimmer in de steek laat', schreef hij vijftig jaar later, 

en: 'nog kan ik iets navoelen van de extase' die deze woorden 

wekten.2

Het gedicht van Perk gaf Bloem van het ene op het andere 

ogenblik het gevoel van grote nieuwe mogelijkheden en 

vergezichten die, al konden ze zijn eenzelvigheid en zijn angst 

niet wegnemen, hem in ieder geval een tegenwicht schonken - en 

al heel snel ambitieuze plannen bovendien. Over de betekenis van 

poëzie schreef Bloem, in de zomer van 1907 terugkijkend: 

 

 Ik hoorde woorden, die ik steeds wel had gehoord 

 Maar nimmer zoo, want nu zong ieder woord 

 En had een eigen, zilveren geluid 

 Boven den klank van 't daaglijksch leven uit. 

 En staam'lend schreef 'k, en anders werd mijn smart.3

                     
    1'Sluimer', Gedichten, vierde druk, Amsterdam 1901, p. 120. 

    2Vergelijk Het onzegbare geheim, p. 729, 797, 820, 930 en 935. 

    3Fragment uit het gedicht 'Een dag', geciteerd naar H.T.M. van 
Vliet, 'Stemmen uit de tweede rang. Biografische aantekeningen 
rond J.C. Bloem', De parelduiker 4 (1999), nummer 3, p. 50-66. 



 

En geschreven heeft Bloem deze eerste jaren, meer dan in enige 

andere periode van zijn leven. Vasthoudend en met grote 

toewijding werkte hij aan de ontwikkeling van zijn dichterschap, 

zozeer dat zijn schoolcarrière (net als later zijn studie) zich 

sinds de overrompeling door Jacques Perk in het laagst denkbare 

tempo voltrok. Wie was deze scholier wiens wèrkelijke leertijd 

zijn neerslag vond in een paar cahiers waarin hij de 

netafschriften van zijn gedichten noteerde? 

 

Jakobus Cornelis Bloem werd op 10 mei 1887 rond acht uur 's 

avonds geboren in het Zuidhollandse dorp Oudshoorn - nabij 

Alphen - waar zijn vader burgemeester was. Het geboortehuis van 

de dichter stond aan de Heimanswetering, niet zo ver van waar 

dit water uitkomt op de Oude Rijn. 

Ruim een jaar tevoren, in de raadsvergadering van 19 maart 1886, 

was Jacobus Willem Cornelis Bloem (geboren 1857) plechtig 

geïnstalleerd. In zijn eerste woorden tot de gemeenteraad sprak 

de achtentwintigjarige burgemeester, zoon van de minister van 

Financiën J.C. Bloem, dat 'hij zich niet ontveinst eene zware 

doch tevens eervolle taak te hebben aanvaard'.4 'Als blijk van 

ingenomenheid met den nieuwen burgemeester wapperde uit vele 

woningen de Ned. driekleur', meldde De Rijnbode van 21 maart. 

Burgemeester Bloem was een liberaal van Nederlands Hervormde 

huize, doch dit laatste alleen in naam. Hij was bekend met de 

streek, want na zijn rechtenstudie in Leiden had hij anderhalf 

jaar als volontair (zonder enig salaris) op de 

gemeentesecretarie van Alphen-Aarlanderveen in Alphen gewerkt. 

Volgens de burgemeester daar had 'de Heer Bloem zich met ijver 

op de kennis der verschillende takken van Gemeente beheer 

toegelegd'.5 Bij zijn sollicitatie naar het burgemeesterschap 

van Oudshoorn waren er meer dingen die goed uitkwamen: Bloem 

wilde trouwen en bovendien beschikten zowel de familie van zijn 
                     
    4Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 19 maart 1886; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 

    5Nationaal Archief, Den Haag, Kabinetsarchief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1817-1935, nummer toegang 
2.04.26.02, inventarisnummer 314. 



aanstaande vrouw als zijn eigen ouders over voldoende financiële 

middelen om iets voor het jonge gezin te betekenen.6 Het werd 

namelijk voor een dorp als een goede zaak beschouwd dat een 

burgemeester niet ergens binnen de gemeentegrens voor zich zelf 

een paar kamers huurde, maar dat hij mèt zijn gezin aan het 

hoofd van de gemeenschap stond, het liefst in de meest 

aanzienlijke woning van het dorp en met een bijpassende stijl 

van leven. Dit kon je allemaal maar beter niet proberen wanneer 

je afhankelijk was van de vergoeding die een burgemeester van 

een kleine gemeente ontving. Bloem kreeg een salaris van 700 

gulden per jaar, een bedrag waarmee hooguit een eenvoudig 

burgergezin zich goed kon redden. 

Oudshoorn telde in 1885 2300 inwoners. Dankzij de ligging aan de 

Oude Rijn en de Heimanswetering leverden de nijverheid, de 

handel en scheepvaart veel werkgelegenheid. Aan het einde van de 

negentiende eeuw stonden in Oudshoorn drie dakpannenbakkerijen, 

twee kalkbranderijen, een leerlooierij en twee 

scheepstimmerwerven waar al met al 84 arbeiders werk vonden; er 

was een korenmolen, een grutmolen en verder tientallen kleinere 

ambachtelijke bedrijven.7  

Op 12 mei 1886 trouwde Bloem met Catharina Maria Anna van Eck 

(geboren 1861). Het huis van de burgemeester en zijn vrouw was 

een voormalige directeurswoning op het terrein van de 

leerlooierij - de Leder Industrie Gebroeders Kloot - en het 

uitzicht over het water werd bepaald door een dakpannenfabriek. 

Net als bij het aantreden van de burgemeester in maart, was het 

dorp bij zijn huwelijk in een feestelijke stemming. Bij de 

terugkomst van hun huwelijksreis werd het echtpaar zelfs 

onthaald op een aubade.8 Dit soort hartelijke conventies zeggen 

                     
    6In een dossier uit 1903 rond de benoeming van Bloems opvolger 
meldt de commissaris der Koningin met zoveel woorden, dat hij in 
Oudshoorn het liefst weer een burgemeester zou zien die gehuwd 
is en enig vermogen bezit. (Nationaal Archief, Den Haag, 
Kabinetsarchief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1817-
1935, nummer toegang 2.04.26.02, inventarisnummer 446.) 

    7B.W. van der Kloot Meyburg, De economische ontwikkeling van 
een zuid-hollandsch dorp (Oudshoorn) tot in den aanvang der 
twintigste eeuw, 's-Gravenhage 1920. 

    8Zie A.P. Dekker, 'Een monument voor J.C. Bloem', De 



veel over het vanzelfsprekende respect waarmee het gezin van de 

eerste burger werd opgenomen in de dorpssamenleving. Op zijn 

beurt liet Bloem zich niet onbetuigd. Begin augustus 'werden de 

kinderen der openbare school onthaald door den heer J.W.C. Bloem 

burgemeester der Gemeente. Na eene vertooning van de poppenkast, 

werden ze getracteerd op krentebrood enz, en ontving elk hunner 

bovendien nog een geschenk bestaande in speelgoed. Dat het voor 

de kleinen een ware feestdag was, zal wel niet behoeven te 

worden vermeld.'9 Een maand later gaven Bloem en zijn echtgenote 

een feest voor de oudere jeugd en het was een 'prachtige dag, 

een ieder in eene vroolijke stemming'. Of het nu was na het 

mastklimmen, het 'vermakelijke turfrapen', het zaklopen ('Zeer 

opmerkelijk was het, dat de kleinste baasjes hier met de prijzen 

gingen strijken') of het boegsprietlopen, steeds stond de nieuwe 

burgemeester klaar om na een persoonlijke toespraak de prijzen 

uit te reiken.10 Kenmerkend voor deze kindervriend is het 

verhaal dat hij later binnen zijn gezin net zo veel pret had als 

de kinderen over verboden grappen, vaak rond de thema's poep en 

pies, zoals de keer dat zijn jongste zoon Floris de deur van de 

huiskamer had vastgebonden aan de WC-deur en deze via het deksel 

van de WC had verbonden met de doortrekketting.11

Tien maanden na Jacques werd een meisje geboren, Louise, dat in 

juli 1889 overleed aan een infectieziekte, waarschijnlijk 

dysenterie. Jacques' vroegste ervaringen zijn zo gekleurd door 

de zorgen en de vrees van zijn ouders. En in zijn eerste 

herinneringen moet het verdriet van vooral zijn moeder steeds 

aanwezig zijn geweest. Drie maanden na de dood van Louise ging 

mevrouw Bloem tijdelijk met haar zoontje in Den Haag wonen. 

Waarschijnlijk hoopte zij het verlies beter te verwerken door 

wat afstand te nemen; in Oudshoorn was zij door het gebrek aan 

afleiding veel sterker aan huis gebonden. 

                                                                
viersprong. Uitgave van de historische vereniging Alphen aan den 
Rijn 15 (1998), nummer 56, p. 57-61. 

    9De Rijnbode, 8 augustus 1886. 

    10De Rijnbode, 5 september 1886. 

    11Leven met J.C. Bloem, p. 30-31. 



Wanneer burgemeester Bloem jaren later afscheid neemt van 

Oudshoorn, lijkt hij in zijn laatste toespraak tot de 

gemeenteraad aan de dood van zijn dochtertje te herinneren: 

'Leed en smarten ze zijn mijn gezin en mij niet gespaard 

gebleven, doch liefde en vriendschap ze zijn ons in ruime mate 

ten deel gevallen'.12

Rond 1892, Jacques was toen vijf jaar oud, kwam na deze donkere 

jaren een nieuw begin: het gezin betrok in Oudshoorn een 

buitengewoon groot en mooi huis met de naam Villa Nuova.13 Deze 

villa, gebouwd op het terrein van de afgebroken buitenplaats 

Vredelust, ligt aan de Oude Rijn en was nog omringd door een 

tuin met oude bomen, twee vijvers en een theekoepel. Dit is het 

huis van Bloems jeugd; de gelukkige beelden van deze jaren zal 

hij levenslang meedragen. Tot 1903, toen Bloems vader zijn ambt 

neerlegde, bleef de familie Bloem in Villa Nuova wonen. December 

1892 werd Jacques' zus Ini geboren en ruim zes jaar later hun 

broer Floris, die dus twaalf jaar jonger was dan Jacques. 

De kinderen groeiden op in een liefdevol gezin. 'Die mensen 

hielden van elkaar', schrijft Bloems latere echtgenote Clara 

Eggink, en dit maakte dat zij aanvaardden wat er bij de anderen 

'aan zwakheden of erger mocht opduiken.'14 Zo geformuleerd is 

meteen te zien dat de innige warmte niet alleen maar positief 

uitwerkte. Van Jacques, zijn zusje en zijn broertje werd heel 

weinig discipline geëist; wanneer zij iets niet wilden, gebeurde 

het in het algemeen niet en dat gold ook voor hun schoolwerk. 

Deze gemakkelijke houding lijkt in de hand gewerkt door de 

vader, die zelf ternauwernood maatschappelijke ambities kende. 

Van zo mogelijk nog meer invloed op Jacques was de 

overbezorgdheid van zijn moeder. De angst voor ziekte en 

ongelukken moet bij haar ontstaan of op zijn minst erg versterkt 

                     
    12Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 20 mei 1903; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 

    13Villa Nuova werd in 1883 gebouwd in opdracht van de 
houthandelaar J. Piek. Deze verkocht de Villa in mei 1892 aan W. 
Kammeraad die het pand kort hierna verhuurde aan burgemeester 
Bloem. 

    14Leven met J.C. Bloem, p. 21. 



zijn door de dood van Louise. Kenmerkend is dat de kinderen bij 

slecht weer met het eigen rijtuig naar het dorpsschooltje werden 

gebracht, terwijl de school op een paar minuten lopen van Villa 

Nuova stond. En toen Jacques in 1899 naar de Burgerschool, zoals 

de HBS toen werd genoemd, in Leiden ging, vond zijn moeder het 

niet verantwoord dat hij dagelijks op en neer reisde. Het gevolg 

was dat hij zes jaar lang door-de-weeks in de kost moest bij het 

gezin van zijn geschiedenisleraar Jan Kunst. Eggink: 'dat moet 

voor hem zoiets als de verbanning uit het paradijs geweest zijn. 

Het joyeuze burgemeestershuis werd verwisseld voor iets sombers 

en burgerlijks. Hij moest een kamer delen met anderen. Hij vond 

het eten afschuwelijk. (..) Blij ging hij zaterdags naar 

Oudshoorn, maar na de zondagmorgen viel de gedachte aan het 

weggaan op maandag als een zonsverduistering over ieder 

genoegen.'15 Voor zover bekend heeft Bloem het zijn 

goedbedoelende ouders nooit kwalijk genomen. In het voordeel van 

Bloems moeder moet ook worden gezegd dat de reis naar school 

niet erg eenvoudig was. Villa Nuova ligt een paar kilometer van 

het station in Alphen, maar deze etappe zou ongetwijfeld met het 

familierijtuig worden afgelegd, zodat de tocht van het Leidse 

station naar de binnenstad wel als het meest bezwaarlijke en 

riskante deel van de reis zal zijn beschouwd. Gezien dit laatste 

ging Jacques waarschijnlijk de gehele afstand (langs de Lage 

Rijndijk; zo'n dertien kilometer) met het rijtuig. Nu hij maar 

één keer per week op en neer hoefde te reizen, kostte dit de 

koetsier niet meer dan twee halve dagen. 

Vergelijkt men de levenswijze van de moderne welgestelden rond 

1900 met die van een halve eeuw eerder,16 dan past de stijl van 

Bloems ouders in het traditionele, ouderwets negentiende-eeuwse 

patroon. En dat geldt niet in de laatste plaats voor Bloems 

moeder: er is geen enkele reden om te denken dat zij, laten we 

zeggen aangestoken door de vrouwenbeweging, zich wijdde aan 

maatschappelijke bezigheden buitenshuis en zitting nam in het 

                     
    15Leven met J.C. Bloem, p. 34. 

    16Zie voor dit onderwerp bijvoorbeeld P.J. Blok, Geschiedenis 
eener Hollandsche stad. [deel 4] Eene Hollandsche stad in den 
nieuweren tijd, 's-Gravenhage 1918, p. 186-217. 



bestuur van de een of andere vereniging, laat staan dat ze zich 

druk maakte over de rechtspositie en ontwikkelingsmogelijkheden 

van de vrouw. Dijntje (zoals zij binnen het gezin genoemd werd) 

zat thuis, bestierde het huishouden en zorgde voor de kinderen. 

Het is vast niet toevallig dat zij in de enige over haar bekende 

anekdote uit Bloems jeugd, samen met de twee dienstmeisjes, 'met 

doeken om het hoofd en ragebollen in de hand', een vleermuis uit 

haar huis probeerde te verdrijven. Zoals vanzelf spreekt leidde 

het binnenkomen van de kleine Jacques, die weinig onder de 

indruk was en de dames uitlegde dat er eigenlijk twee soorten 

van vleermuizen bestaan, tot driestemmig angstgekrijs.17

 

 

2 

 

Zowel binnen het gezin als in de kleine wereld rondom, waren de 

banden dus hecht. In de afscheidstoespraak van burgemeester 

Bloem krijgt de verhouding met de dorpsbewoners haast utopische 

trekken. Na enkele meer voor de gelegenheid geijkte woorden, 

spreekt Bloem van 'een oneindig gevoel van weemoed' dat hem bij 

de scheiding beheerst. Nadat hij de moeilijke tijd uit zijn 

huwelijk heeft aangestipt, noemt hij de onvergetelijke 

hartelijkheid waarmee hij zich omringd wist. 'De liefde en het 

vertrouwen der ingezetenen, ziet, wij hebben daarnaar gestreefd 

vanaf den dag, waarop wij Oudshoorn's bodem betraden en met een 

gevoel van oneindige dankbaarheid erkennen wij, dat wij er in 

mochten slagen die te verwerven.'18

Dat Bloem in mei 1903 na zeventien jaar zijn functie neerlegde, 

was niet omdat er een grotere plaats lonkte waar hij 

burgemeester kon worden. Evenmin had hij een andere functie op 

het oog. Hij was gelukkig in Oudshoorn - wilde hij dan, toch pas 

vijfenveertig, voortaan niets meer? Uitgesloten is in ieder 

geval dat Bloem door een incident of een misstap gedwongen was 

te vertrekken, want hij was al jaren voordien begonnen met het 

                     
    17Leven met J.C. Bloem, p. 27. 

    18Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 20 mei 1903; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 



reduceren van zijn werkzaamheden. Met ingang van 1 februari 1898 

had hij ontslag genomen als gemeentesecretaris, een functie die 

Bloem sinds 1888 met het burgemeesterschap combineerde.19 

Kennelijk hechtte hij op dat moment weinig belang aan de hoogte 

van zijn salaris, dat voor bijna de helft bestond uit de 

inkomsten die hij genoot als secretaris. In plaats van 1600 

gulden ontving hij nu 850 gulden in het jaar.20 Bovendien, toen 

de burgemeester in december 1902 zijn besluit om ontslag aan te 

vragen meedeelde, bracht hij de gemeenteraad in herinnering dat 

hij reeds enige jaren eerder het komende vertrek had 

aangekondigd.21

Er is één moment terug te halen waarop Bloems vader zijn ontslag 

motiveert. Eind september 1914 solliciteert hij, gedrongen door 

zijn slechte financiële situatie op dat moment, weer naar een 

burgemeesterspost, nu in de nog kleinere gemeente Stad-

Hardenberg. Een aantal dagen later heeft hij een onderhoud met 

de commissaris der Koningin van Overijssel, die vervolgens in 

een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken uitlegt waarom 

hij aan Bloem de voorkeur geeft boven de veertien andere 

gegadigden. 'De heer Bloem is van huis uit een man van 

beschaving, wat bij eene persoonlijke ontmoeting terstond 

blijkt; hij maakt op mij den indruk van iemand, die met tact 

maar tevens zoonoodig met het vereischte gezag weet op te 

treden.' Uit Oudshoorn had de commissaris een al even gunstig 

beeld gekregen. En dan komt het: 'In het belang van de opvoeding 

zijner kinderen heeft hij zijn ambt indertijd neergelegd'.22 Er 

is geen zweem van ironie in deze woorden. Het is mogelijk dat er 

binnen Bloems gezin ernstige problemen waren die maakten dat hij 

                     
    19Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 28 december 1897; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 

    20Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 7 september 1897; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 

    21Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 19 december 1902; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 

    22Nationaal Archief, Den Haag, Kabinetsarchief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1817-1935, nummer toegang 
2.04.26.02, inventarisnummer 529. 



zijn handen vrij wilde hebben, maar daarvoor is niets van een 

aanwijzing te vinden. 

De ware reden van Bloems vaders ontslag was zonder twijfel van 

financiële aard. Op 1 september 1902 was in Den Haag zijn vader 

overleden en het erfdeel dat de burgemeester toeviel was ruim 

voldoende om de rest van zijn leven te kunnen rentenieren. De 

baten uit de boedel van de oud-minister en zijn tweede vrouw, de 

stiefmoeder van Bloems vader, werden op 1 december vastgesteld 

op 463.372 gulden en 42,5 cent. Het erfdeel van Bloems vader is 

108.429 gulden en 52 cent groot, meer dan honderd maal het 

jaarsalaris van een dorpsburgemeester.23 Hiermee moet het 

laatste restje maatschappelijke ambitie zijn verdwenen en op 19 

december 1902 maakte Bloem zijn definitieve besluit bekend om 

zijn ambt neer te leggen.  

 

Op 4 januari 1903 kwam De Rijnbode met een kort bericht uit 

Oudshoorn: 'Alhier is een petitie op touw gezet om te trachten 

den EdelAchtb. heer Bloem te bewegen niet in te gaan op zijn 

besluit om zijn ambt als burgemeester neer te leggen.' Vrijwel 

iedere inwoner tekende de lijst, volgens de krant een sprekend 

bewijs hoezeer men aan burgemeester Bloem was verknocht. 

Omgekeerd is Bloem de ontwikkelingen in Oudshoorn altijd met 

belangstelling blijven volgen, wat wel blijkt uit het feit dat 

hij tot zeker tien jaar na zijn vertrek geabonneerd was op De 

Rijnbode. 

Toen in juli de nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd, 

vertrouwde de oudste der wethouders op een aangename 

samenwerking, tenminste, 'wanneer u in deze een voorbeeld zoudt 

willen nemen aan uw geachten voorganger, den heer Bloem, die 

door zijn onpartijdig en humaan optreden de achting van alle 

ingezetenen heeft weten te verwerven.'24   

Nog in 1920 schreef de Oudshoornse onderwijzer W.M.C. Regt met 

                     
    23Memorie van successie, opgemaakt te Den Haag, 1 december 
1902; Nationaal Archief, Den Haag, Inventaris van de memories 
van successie van Zuid-Holland, nummer toegang 3.06.05, 
filmnummer 99a, nummer 91. 

    24Notulen van de gemeenteraad van Oudshoorn, 21 juli 1903; 
Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn. 



veel liefde over zijn oude burgemeester: 'Zijn naam blijft in 

dankbare herinnering!'25 In dit artikel over de Alphense en 

Oudshoornse buitenplaatsen beschrijft Regt de vernietigde 

omgeving van zijn woonplaats: 'ik herinner het mij nog goed uit 

mijn prille jeugd, welk een tooverachtig-schoonen aanblik Alphen 

door haar geboomte bood, als ik daar (±1877) door reed, komende 

uit de vlakten tusschen Waddingsveen en Koudekerk. 

Ja, wat was het nog mooi, toen ik hier voorgoed kwam wonen 

(1897). Eén laan van prachtig opgaand geboomte verbond Koudekerk 

met Zwammerdam. (..) De lage zijde van Alphen tot Zwammerdam, 

bood over Gouwsluis in het voorjaar en den zomer één zee van 

groen, waartusschen alleraardigst oude boerenhofsteden en 

bescheiden, doch niettemin schilderachtige arbeidershuisjes.' 

Maar de meeste boerenhofsteden zijn gesloopt en het 'zware 

geboomte is weg, de mooie rij populieren vóór Overpost is 

omgehakt, alle boschjes zijn verdwenen, de vogelstand is zoo 

goed als vernietigd'. Thans grijnst de wandelaar 'een 

wanstaltige betonfabriek of een collectie armzalige loodsen 

tegen.' De woorden die Regt aan Bloem wijdt, maken duidelijk dat 

de voormalige burgemeester van Oudshoorn nooit een blinde 

dienaar van dit soort vooruitgang is geweest. 

Het is goed dat Regt, op zoek naar zijn bomen en voor de 

gelegenheid vergezeld door de burgemeester en zijn zoon, niet 

nog eens een wandeling door Oudshoorn hoefde te maken in het 

jaar 2000. Op de plaats van het geboortehuis van de dichter 

liggen bergen van grind en het drietal zou wensen - de tuin, ja 

de tuin is al zo lang verdwenen - dat de liefdeloos verbouwde en 

vervolgens verwaarloosde Villa Nuova snel uit haar lijden 

verlost wordt. 

 

 

3 

 

De tijd van zijn jeugd in Oudshoorn krijgt kleur en diepte in 

Bloems herinneringen. En altijd is de grauwheid van het heden 

                     
    25W.M.C. Regt, 'Alphense buitenplaatsen', Jaarboekje voor 
geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 17 (1920), 
p. 130-247. 



dan maar een stap uit de buurt. 

Maart 1918 had de dichter een baantje aan de gemeentesecretarie 

van Almelo, waarover hij aan zijn vriend P.N. van Eyck schreef: 

'Je weet niet wat dat is, dag aan dag den geheelen dag het 

misselijkste klerkenwerk te doen - ik zit den heelen dag voor de 

schrijfmachine'.26 In deze situatie ontstond een gedicht, 

'Dageraad', dat ongewoon direct met Bloems levensomstandigheden 

verbonden is. 

 

 Dan, in gewende kerker neergezeten, 

 Half wezenloos in 't rauwe dagbegin, 

 Dringt nochtans met de koude winterzon, 

 Die licht alleen schijnt, en bijna geen gloed, 

 Een flauwe warmtë in mijn doodsheid binnen; 

 En door die warmte wordt het bloed gewekt 

 En stroomende van een herinnering 

 Aan jeugd, aan andre morgens, aan een zomer, 

 Toen ik niet hunkerde buiten 't domein 

 Van tuin en vijver, en de warme reuk 

 Der groen-bewassen aarde. 

      Een kinderhand 

 Streelde den goeden, den onwrikbren boom, 

 Die in zijn schilfrende en bemoste schors 

 Een leven op zich zelf van groei en dood 

 Vertoonde. - En anders niet was mijn verlangen 

 Dan bij die boom te hooren, innig als 

 De schaduw, die zacht bij zijn wortels sliep27

 

Dit idyllische beeld toont meteen ook hoe het leven had behoren 

te zijn - hoe goed het leven kan zijn, in bittere tegenstelling 

tot wat ervan geworden is. 

In dit licht staan veel van Bloems herinneringen, aan zijn eigen 

jeugd zowel als aan de periode rond de eeuwwisseling in het 

algemeen: 'die hartstochtelijke, die soms haast pijn doende 

liefde voor, dat terugverlangen - al beseft men volkomen het 

                     
    26Brieven aan P.N. van Eyck, p. 263-264. 

    27Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 124. 



vruchteloze ervan - naar het verleden', schreef hij in 1951.28

Een herinnering in de eerste graad, waarmee hij bedoelt: géén 

herinnering aan een herinnering maar een rechtstreeks zicht op 

het verleden, is het beeld dat Bloem bewaarde van zijn eerste 

kinderboek.29 Is dit literatuur? - 'Wel neen. Maar waarom niet? 

Waarom mag men zijn eerste prentenboeken geen literatuur noemen? 

Wanneer men uitsluitend uitgaat van de vervoering, die de 

primitieve geschriften uitoefenen op het jeugdig gemoed, dan zou 

men eerder moeten zeggen, dat alle erkende klassieken slechts 

ulevellenrijmen hebben vervaardigd.' Juist voor Bloem, als geen 

ander een lezer die zich levenslang aan het dagelijks bestaan 

probeerde te onttrekken, wil het wel wat zeggen wanneer hij 

opmerkt: 'Dit volkomen verrukte, aan heel het daagse leven 

onthevene lezen dat men doet als kind - het keert nooit meer 

terug'. 

Hij was ongeveer drie jaar oud, schreef Bloem over zijn vroegste 

(naar eigen gevoel dus 'rechtstreekse') herinnering, toen hij 

werd voorgelezen uit een boekje dat, zoals hij later ontdekte, 

een bewerking was van het Engelse kinderversje 'Who killed cock 

Robin'. 'Ik weet wel dat ik het eindeloos ontroerend vond, en 

herinner mij nog enkele regels er van, ongeveer: 

 

 Wie schoot Roodborstje dood? 

 Ik, zei de boze mus. 

 Ik schoot een pijl hem uit mijn boog 

 Hij weigerde mij een kus. 

 

Het eindigde met een begrafenis die ook diepe indruk op mij 

heeft gemaakt, maar waarvan ik mij alleen vaag iets herinner.' 

Een ander kinderboek waaruit Bloem na zestig jaar nog regels 

letterlijk kon citeren, heeft hij op ongeveer zesjarige leeftijd 

gelezen: dit 'was, uit een litterair oogpunt bezien, een heel 

wat bedenkelijker product. Het was namelijk uit het Duits 

"vertaald" in wat ik toen natuurlijk nog niet wist dat 

germanismen waren en ik koester de geheime vrees, dat het juist 

                     
    28Het onzegbare geheim, p. 741. 

    29Het onzegbare geheim, p. 726-729 en 791-794. 



deze wantaal was, die zo'n diepe indruk in mijn memorie heeft 

gemaakt. Een paar poëmata er uit wil ik u niet onthouden. Dit 

bijvoorbeeld: 

 

 Tot ganzenhoeden is hij gewillig, 

 Maar voor het overige vrij onverschillig. 

 

En dit: 

 

 Gegroet o schoone pauw. 

 Wat nieuws uit Asia? 

 Pardon, ik heet kalkoen, 

 Kom uit Amerika.' 

 

Toen Jacques op de lagere school zat, behoorde het griezelen  

tot de meest intense fascinaties van het lezen: 'ik zou de uren, 

daaraan gewijd, niet graag hebben gemist, hoe doodsbenauwd ik 

toen ook in het donker wakker lag.' Begrijpelijk dat een 

afbeelding van de onthoofde graven van Egmont en Hoorne in een 

geschiedenisboek, een onuitwisbare indruk had gemaakt. 

Bovenstaande citaten stammen uit het begin van de jaren vijftig: 

rond zijn vijfenzestigste levensjaar heeft Bloem een groot 

aantal pogingen gedaan zijn jeugd te hervinden in de 

herinnering.30 Wat - ook hemzelf - opvalt is dat na al die jaren 

de beelden van het uiterlijk van zijn boeken zich zo helder naar 

voren dringen, net als omgekeerd het zien van een oud boekomslag 

heel direct de sfeer van een tijd oproept. Daarom is hij zo 

gehecht aan de vorm van zijn jeugdboeken. In een artikel 

'Tovenaar voor de oudere jeugd' over Jules Verne, wiens werk 

Bloem op zijn tiende al bijna helemaal had gelezen, getuigt hij 

van zijn dankbaarheid voor 'het genot, dat [Verne] mij in mijn 

jonge jaren geschonken heeft, een genot, groter dan welk ander 

ook door de in die jaren gelezen boeken.' Het doet hem veel 

plezier dat de boeken van Verne, op het moment dat hij dit 

schrijft, pas weer zijn herdrukt 'in hun oude zelfde bandjes en 

                     
    30Bloem publiceerde over de tijd van zijn jeugd korte 
artikelen in Elseviers weekblad en een in boekvorm uitgegeven 
lezing Terugblik op de afgelegde weg, Amsterdam 1954.  



met hun oude zelfde prentjes.'31

Bloems 'nostalgie du passé' laat zich dubbel zo zwaar voelen 

wanneer hij schrijft over een tweetal auteurs die hij in zijn 

jeugd heeft gelezen en die in hun werk het Nederlandse landschap 

en de samenleving uit het derde kwart van de negentiende eeuw 

centraal stellen. De periode dus die Bloem net niet meer, maar 

in een zo langzaam veranderende tijd toch eigenlijk nog net wel 

heeft meegemaakt. Zijn woede over wat er sindsdien veranderd is, 

laait in deze teksten hoog op en het is duidelijk dat we zo méér 

te weten komen over de gesteldheid van de terugkijkende en -

verlangende dichter dan over de feitelijke situatie in zijn 

jeugd. Toch biedt deze omweg in de context van het geheel van 

Bloems herinneringen uit de jaren vijftig, een interessant 

perspectief. 'Wandelingen door ex-Nederland' is de veelzeggende 

titel van een stuk over de reeks Wandelingen door Nederland met 

pen en potlood van J. Craandijk en de illustrator P.A. 

Schipperus, die op hem als kind al diepe indruk had gemaakt.32 

Herlezing van deze boeken gaf Bloem de volgende bespiegeling in 

over de onverstoorbare en consequente achteruitgang die op alle 

gebieden het leven vervlakte. 'Een van die gebieden waarop zijn 

gevolgen het ergst en het onherstelbaarst zijn, is wel dat van 

stad en landschap. Alles draagt bij tot de vernieling daarvan: 

de overbevolking, de verarming der vroegere bovenste standen van 

de maatschappij (..) en de algemene drang naar buiten. Daarom 

worden oude kastelen jeugdherbergen, en weergalmen de heiden en 

bossen, die een eeuw geleden nog slechts werden betreden door 

inheemse of werkelijke minnaars van natuur en stilte, thans van 

het gekrijs der losgelaten vacantie-benden en worden aardige 

ouderwetse dorpskroegjes verbouwd of verknoeid tot ongezellige 

café's met radio en inferieure strijkjes.' 

Naast J. Craandijk vermeldt Bloem Justus van Maurik en in het 

bijzonder diens Toen ik nog jong was.33 Hij noemt Van Maurik de 

laatste grote vriend van zijn jeugd - hij moet hem korte tijd 

                     
    31Het onzegbare geheim, p. 745-747. 

    32Het onzegbare geheim, p. 740-743. 

    33Het onzegbare geheim, p. 743-745, 794 en 795-796. 



voor zijn kennismaking met de poëzie van Perk hebben gelezen - 

en zijn waardering is door de jaren heen alleen maar toegenomen: 

'wat een heerlijke tijd is het, die hij beschrijft! Inderdaad 

"la belle époque".' 

 

Het leven overziend in de sombere jaren van zijn latere leven, 

geeft Bloem steeds opnieuw aanduidingen van zijn jeugd die in 

verband staan met zijn zeer beschermde opvoeding in een 

bevoorrecht milieu. Hij heeft al zijn moderne talen nodig om te 

verhalen van 'de zoetheid des levens', 'douceur de vivre', uit 

deze 'halcyon days' - 'de vroegere rust' en 'de windstille 

jaren' waarvan het geluk haast niet meer denkbaar is.34

Met instemming citeert hij Stefan Zweig die het tijdperk vóór de 

Eerste Wereldoorlog betitelde als 'Die Welt der Sicherheit'.35 

Het gevoel van zekerheid en geborgenheid dat Bloem verweven ziet 

met de wereld van zijn jeugd, heeft een harde materialistische 

kant. Zijn verloren paradijs was voorbehouden aan een kleine 

bovenlaag van de maatschappij - waartoe uiteraard het gezin van 

de zoon van een minister behoorde - maar dat is voor hem eerder 

een voorwaarde dan een probleem: 'Vroeger waren er o.a. armen, 

thans is het leven voor iedereen armelijk geworden.'36

Volgens latere bronnen sprak Bloem steeds met liefdevol, aan 

bewondering grenzend respect over zijn vader. Zijn vader die zo 

vanzelfsprekend boven de verhoudingen in het dorp stond, een 

humaan en geliefd burgemeester en een goede, zorgzame vader 

bovendien. Een man die door zijn opvoeding en afkomst zóveel 

hoger stond dan de bewoners van Oudshoorn dat hij er geen 

behoefte aan had zich daar op voor te laten staan. Voor iemand 

als hij was het geheel natuurlijk dat zijn gezin in een klein 

paleis woonde, met personeel waaronder een Franse gouvernante 

voor de kinderen, iedere dag een feestmaal - en daarbij alle 

ruimte om niet hard te hoeven werken. Het is dit paradijs, 

tenminste het bééld dat hij ervan bewaarde, waaraan de dichter 

                     
    34Het onzegbare geheim, p. 687 en 709-710. 

    35Het onzegbare geheim, p. 709. 

    36Leven in het verleden, p. 145. 



maatschappelijke situaties zal toetsen. Kinderlijk, wereldvreemd 

en egocentrisch. Voor Bloem was iedere verandering een stap 

verder van zijn jeugd en om die reden een verslechtering: 'wat 

is er onnoemelijk veel veranderd en in zo korte tijd! (..) hoe 

onherstelbaar veel goeds [is] er uit het leven (..) verdwenen 

door het verdwijnen van de "leisured classes"'.37 En in een 

artikel over Den Haag, de stad van zijn vader: nu zijn de 

fortuinen van de rijke Hagenaars 'versmolten of wegsmeltende en 

neemt de grauwheid en de egaliseering de overhand.'38

Bloems ideaal bestond dus niet alleen uit de welstand, maar uit 

de hele levensstijl en -houding van zijn vader. Deze nam royaal 

de tijd voor zijn artistieke belangstelling. Tijdens zijn studie 

rechten, die hij niet voltooide, was Bloems vader onder meer 

praeses van de commissie voor de redactie van de Almanak van het 

Leidsche studentencorps, die voor een groot deel aan literatuur 

was gewijd (maar bekwaamde zich terzelfder tijd in het 

pistoolschieten). Hij was muzikaal en belezen en heeft steeds 

met grote belangstelling de literaire ontwikkeling van zijn 

oudste zoon gevolgd. 'Door hem ben ik bepaald in een "litterair" 

milieu opgegroeid.'39 De sympathie die Bloem had voor een figuur 

als J. Craandijk gold evenzeer zijn vader, beiden waren 

vertegenwoordigers van 'die uitstervende soort van mensen, die 

de ruimte en de rust in zich hadden om iets anders te zijn dan 

één ding alleen.'40

Uit een andere wereld blikt Bloem mismoedig terug: 'welk een 

rust, welk een tijd voor alle mogelijke vormen van geluk!'41

 

Jacques logeerde in zijn jeugd geregeld bij zijn grootouders van 

vaderszijde, die in een statig achttiende-eeuws pand aan de 

                     
    37Het onzegbare geheim, p. 783-784. 

    38Het onzegbare geheim, p. 751. 

    39Brief aan P.J. Buijnsters, 11 januari 1962; deze brief is 
afgebeeld in P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken. Een 
handleiding, tweede druk, Utrecht 1992, p. 251. 

    40Het onzegbare geheim, p. 742. 

    41Het onzegbare geheim, p. 710. 



Prinsegracht, nummer 69, in Den Haag woonden. Nergens zijn 

Bloems herinneringen méér geladen met betekenis dan in de twee 

opstellen - wederom uit de jaren vijftig - die hij wijdde aan 

Den Haag en Scheveningen rond de eeuwwisseling.42 Want maar een 

enkele aantekening in deze bladzijden is zo argeloos als je zou 

verwachten (waar het gaat om uitjes bij zijn opa en oma), zoals 

deze beschrijving van een zomerdag in Scheveningen: 'De schepen 

werden nog op het strand getrokken, men zat in tentjes en men 

kreeg als kind allerlei heerlijkheden van Kokaré.'43 Ook maakte 

de familie tochtjes in een rijtuig om vervolgens eindeloos lang, 

terwijl ze gewoon in het rijtuig bleven zitten, te luisteren 

naar 'de muziek van de Grenadiers en Jagers in de tent in het 

Bosch'. 

Ongeveer van dezelfde soort kinderbelevenissen is het bezoek van 

Jacques aan het Panorama-Mesdag (uit 1881) dat grote indruk op 

hem maakte. Bloem zegt niet uitdrukkelijk dat hij het Panorama 

in zijn vroege jeugd heeft gezien, maar uit de wijze waarop hij 

de ervaring weergeeft blijkt duidelijk dat dit zo is. Frappant 

is bijvoorbeeld de overeenkomst met de bewoordingen waarin Bloem 

de verrukking weergeeft die zijn kinderboeken teweegbrachten. Op 

de benedenetage was een schilderijententoonstelling.'Dan ging 

men, als ik het wel heb, een donkere trap op en kwam te staan 

achter een rond rustiek hek, op den top van een nagemaakt duin. 

En opeens was men van deze wereld weg.' Doordat de randen van 

het immense doek (1680 vierkante meter) voor de toeschouwer 

onzichtbaar waren leek het schilderij, zeker voor een kind, niet 

op een schilderij. De illusie nog te kunnen staan op het 

verdwenen Seinpostduin en in het rond te kunnen kijken was zo 

sterk dat de dravende huzaren op het strand voor een ongewone 

verwarring zorgden, want hier is, schrijft Bloem, 'geen beweging 

en ook geen stilstand. Stilstaande beweging zou men het wellicht 

kunnen noemen.' In de Dictionnaire des beaux arts uit 1806 werd 

om deze reden geadviseerd om geen bewegende figuren in een 

panorama te schilderen.44 Bij Bloem werkte deze verstoring van 

                     
    42Het onzegbare geheim, 768-771 en 837-839. 

    43J. Kocaré verkocht sorbets en limonade met ijs. (zie foto) 

    44Yvonne van Eekelen, 'Magisch Panorama', in Yvonne van 



de werkelijkheidssuggestie juist prikkelend. 'Zoo moet het in 

het slot van Doornroosje zijn geweest, toen het tooverwoord werd 

gesproken, dat opeens het leven deed stilstaan, midden in het 

verrichten der gewone daden.'  

H.W. Mesdag en zijn medewerkers hadden gebruik gemaakt van 

foto's, veel aandacht aan de architectuur van de gebouwen 

besteed en soms langdurig aan de minutieuze weergave van een 

klein detail gewerkt, waardoor het Panorama uitnodigt tot een 

historische blik en, in Bloems geval, sombere bespiegelingen. 

Want ook in deze tekst ontbreken de bekende klachten over het 

heden niet. Het rondzicht toont 'Scheveningen, maar hoe lang 

geleden, hoe weinig nog ontluisterd door den hedendaagschen 

mensch'. 

Maar Bloems sterkste gewaarwording is het gevoel dat hij aan het 

hier en nu ontheven is: 'op het beschilderde doek [begon], rond 

en alles begrenzend als een klein heelal, de verbeelding, de 

droom.' Staand ìn het schilderij is het de stilte, de totale 

stilte, die aan de vervlogen tijd een bovenaardse bekoring 

geeft. Deze stilte doordringt het diepste van de ziel 'met een 

ontzag en een geluk, dat op aarde niet bereikbaar scheen.'45

Zo geeft Bloem met terugwerkende kracht aan dit bezoek de 

betekenis van een ontmoeting met de kern van zijn dichterlijke 

wezen, wat één van de redenen moet zijn waarom het stuk over het 

                                                                
Eekelen (red.), Magisch Panorama. Panorama Mesdag, een belevenis 
in ruimte en tijd, Zwolle 1996, p. 17. 

    45Frappant is hoezeer ook in 'Scheveningen: mistige 
wintermiddag' - een van de zeldzame gelegenheden waarbij Bloem 
een gedicht verbindt met een plaatsnaam - de buitenwereldse 
stilte aanwezig is. De eerste twee strofen luiden: 
 
 Doodstille decemberdag, 
 Nevel en stilte overal. 
 Geen enkel geluid maakt gewag 
 Van een wereld van schijn en schal. 
 
 Landwaarts is het kil, maar de kust 
 Is zoel als een najaarsnoen, 
 Betogen door een rust 
 Als van een eeuwig seizoen. 
    (Verzamelde gedichten, p. 115) 



Panorama-Mesdag behoorde tot de weinige bladzijden uit zijn 

proza, waar hij zelf veel van hield.46 Maar tegelijk is hij door 

deze lading vóór het jongetje van - laten we zeggen - tien jaar 

oud gaan staan, zonder overigens het zicht op zijn kindertijd 

helemaal te belemmeren. Want dat de kleine Jacques ademloos en 

betoverd heeft staan te kijken naar de huzaren te paard met hun 

kleurige uniformen en al het andere moois in deze droomwereld, 

is nog goed te merken. 

Andere herinneringsbeelden die Bloem oproept hebben betrekking 

op twee gesloopte gebouwen uit Scheveningen. Het ene was de oude 

Promenade aan de Scheveningseweg. 'Als ergens de sfeer van 

Couperus waarde, dan daar, in dat café met zijn meubels van rode 

pluche met zwarte randen, die waarschijnlijk sinds de oprichting 

nooit waren vernieuwd. 

Maar het andere huis - hoe zal ik het beschrijven? Hoe de 

beklemmende bekoring weergeven, die er van uitging voor het 

kind, dat ik was? Of het bewoond was, weet ik niet meer, het zag 

er in elk geval niet naar uit. De naam ervan was 'Pax 

intrantibus'47, een naam die, ook nadat mijn vader hem voor mij 

had vertaald, fascinerend bleef als een toverspreuk. 

Het had iets - een vergelijking die ik toen natuurlijk nog niet 

maakte - van een verwaarloosd graf. De eens witte muren waren 

groen vervuild (of groeide er een kwijnende klimplant tegen?) 

(..) Ik was nog te jong voor het lezen van spookverhalen en van 

Edgar Allan Poe had ik natuurlijk nog nooit gehoord. Maar het 

oefende een ban op mij uit, die ik nu, na een halve eeuw, nog 

kan navoelen, al is het beeld van het huis vervaagd. Voorvoelde 

het kind toen al iets van de schaduw van de vergankelijkheid des 

levens (..)?' 

                     
    46Het onzegbare geheim, p. 910. 

    47Ik heb niets over dit intrigerende huis kunnen terugvinden. 
Rond de eeuwwisseling waren er voor Scheveningen nog geen 
adresboeken; het enige pand met deze naam dat tien jaar later 
genoemd wordt, voldoet niet aan Bloems beschrijving. In 1901, 
dus niet lang nadat Jacques het huis bekeek, stond in elk geval 
noch aan de Scheveningseweg noch aan de Badhuisweg - voor de 
hand liggende routes van Den Haag naar Scheveningen - een woning 
met de naam Pax Intrantibus. (met dank aan Wim de Koning Gans, 
Haags Gemeentearchief) 



 

 

4 

 

Het gedwongen vertrek naar Leiden maakte dat Jacques op zijn 

twaalfde uit zijn kindertijd werd getild. 'Afscheid', een vroeg 

gedicht dat is opgedragen aan zijn zusje Ini, laat de 

radeloosheid voelen op het moment dat hij voor het eerst naar de 

school wordt gebracht. 

 

 Het donkere muziekgeklaag 

 En 't vaag rumoer der vele stemmen 

 Zweeg. Alles scheen in een te zwemmen 

 In 't licht der eerste tranenvlaag. 

 

 Wij kusten toen als kind en kind, 

 Ik zag mij loopen langs de trappen, 

 Hoorde den doffe deur dicht klappen, 

 En buiten was 't al herfst en wind.48

 

Nergens in heel zijn latere leven kan Bloem worden betrapt op 

een gelukkige of zelfs maar weemoedige herinnering aan zijn 

middelbare school. Waarschijnlijk lukte het hem pas in de loop 

van de jaren een aantal vrienden te vinden bij wie hij zich 

vertrouwd voelde. 

Dat Bloems ouders voor de Hoogere Burgerschool voor jongens 

kozen en Jacques niet naar het gymnasium stuurden, is opvallend 

modern. Misschien speelde hierbij mee dat het Leidse gymnasium 

decennia lang een kwijnend leven had gekend en tot in de jaren 

tachtig een wel erg eenzijdig ouderwetse instelling was die 

grote moeite had om aansluiting te vinden bij de eisen die het 

negentiende-eeuwse leven stelde. De HBS was een relatief nieuw 

schooltype (uit 1864) waar sterker de nadruk kwam te liggen op 

het bieden van algemene ontwikkeling en practische opleiding op 

                     
    48Niet gepubliceerd gedicht, meegestuurd met een brief aan Ini 
Bloem van 12 september 1910, Letterkundig Museum, collectie-
Bloem, signatuur B. 634 H.1. 



moderne grondslag.49 Op het moment dat de 'doffe deur' achter 

Bloem dichtviel telde deze school aan de oude Pieterskerkgracht 

ongeveer 190 leerlingen waaronder zo'n vijftien meisjes, 

kennelijk met bijzonder verlichte ouders, die eerst de 

toestemming van het gemeentebestuur moesten krijgen om de 

Burgerschool voor jongens te kunnen volgen.50 (De stedelijke HBS 

voor meisjes richtte zich wat meer op de 'speciale behoeften' 

van de vrouw en die waren niet in de eerste plaats 

maatschappelijk.)  

Het is buitengewoon moeilijk om goed zicht te krijgen op de zes 

jaren dat Jacques Bloem in Leiden woonde en naar school ging. 

Uit zijn schoolrapporten blijkt in ieder geval dat hij op de HBS 

aanvankelijk zijn best deed.51 Op het oktober-rapport uit het 

eerste jaar is bij alle elf vakken aangegeven dat zowel Bloems 

'Vlijt' als 'Gedrag' goed tot zeer goed waren. In februari is de 

lust om iets aan de exacte vakken te doen kennelijk even 

verdwenen, wat aan het beeld van de goed werkende en zich nog 

beter gedragende eersteklasser weinig afdoet. De resultaten 

waren behoorlijk. Al tijdens de laatste jaren op de dorpsschool 

las Jacques Franse kinderboeken en zijn voorsprong op dit gebied 

bezorgde hem op het eerste rapport een 10 voor Franse taal; 

alleen 'Schoonschrijven' en gymnastiek waren onvoldoende. In de 

loop van het jaar daalde het gemiddelde cijfer geleidelijk tot 

een nog net toereikend eindresultaat. Zijn geschiedenisleraar en 

hospes Jan Kunst beloonde hem steeds met een 6 (op een schaal 

waar ook een 5 als nog voldoende gold). Dat Kunst grote moeite 

had met orde houden, zozeer dat een oud-leerling hem een 

tragische figuur noemde, zal hem in Bloems ogen alleen maar 

                     
    49Zie P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. [deel 4] 
Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd, 's-Gravenhage 1918, 
p. 195-196. 

    50J.D.A. Boks, 'Groei', in Honderd jaar. 1864-1964 
('Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Gemeente 
H.B.S. thans Rembrandt-Lyceum te Leiden'), [z.p. z.j.], p. 6-10. 

    51Een kopie van Bloems rapporten, afkomstig uit het 
gemeentearchief van Leiden, wordt bewaard in de collectie-Bloem 
van het Letterkundig Museum, signatuur B 634 P.  



sympathieker hebben gemaakt.52

Het eerste jaar woonde Jacques aan de Jan van Goyenkade 26 

daarna verhuisde Kunst naar de Langebrug 107, in het oude 

centrum vlak bij de school. Het was in die tijd heel gewoon dat 

scholieren van buiten de stad, wanneer ze niet op en neer 

reisden, bij de leraren inwoonden; een meer betrouwbaar adres 

was haast niet denkbaar en op deze manier konden de ouders het 

toezicht op het schoolwerk veilig uitbesteden. Doordat er veelal 

meer kostleerlingen waren dan beschikbare leraarsgezinnen, 

groeide het huishouden van een leraar vaak uit tot een 

miniatuurinternaat. Zo was het ook bij het jonge gezin van Jan 

Kunst. We kunnen veilig aannemen dat Clara Eggink Bloems 

verhalen over zijn kosthuis in Leiden goed heeft weergegeven en 

dat het waar is dat het vooruitzicht om op de maandag weer van 

huis te moeten ook de weekenden bedierf. Het is alleen sterk de 

vraag of dit betekent dat hij, zoals Eggink schrijft, bij de 

familie Kunst in een naargeestig burgerlijk gezin terecht was 

gekomen. Wat er bekend is over hen wijst hier helemaal niet 

op.53 Jan Kunst, zoon van een predikant, geboren in 1866 te 

Venlo, woonde in zijn jeugd in Sint Petersburg en daarna in 

Tübingen waar hij het gymnasium bezocht. In september 1896 werd 

hij leraar geschiedenis aan de HBS in Leiden. Drie jaar eerder 

was Jan Kunst getrouwd met Johanna Elisabeth Maingay. Zij kregen 

vier kinderen ('Door oefening baart mevrouw Kunst', volgens 

Jacques Bloem).54 Rond de tijd dat Jacques naar Leiden kwam 

kreeg Kunst last van een ongeneeslijke beenkwaal die hij volgens 

de overlevering wist te dragen 'geholpen door zijn aangeboren 

opgewektheid en zijn eindeloos geduld. Zijn zin voor humor was 

bij zijn vrienden en leerlingen alom bekend; bij het aanhooren 

of vertellen van een grap kon hij soms schudden van 't lachen'. 
                     
    52J.J. Broeze, 'Herinneringen aan de oude H.B.S.', in Honderd 
jaar. 1864-1964 ('Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van de Gemeente H.B.S. thans Rembrandt-Lyceum te Leiden'), [z.p. 
z.j.], p. 26-29.  

    53Onderstaande gegevens zijn ontleend aan Ch.F.H. Dumont, 'In 
memoriam Jan Kunst. 31 maart 1918', Jaarboekje voor geschiedenis 
en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 16 (1919), p. LXX-LXXII. 

    54Leven met J.C. Bloem, p. 31. 



Het echtpaar had grote muzikale belangstelling. Kunst werd in 

1907 commissaris van de Leidsche Maatschappij voor Toonkunst en 

'met trots kon hij opzien naar zijn begaafde echtgenoote, die 

hem menig genotvol uur bereidde en hem medesleepte' wanneer zij 

achter de vleugel zijn geliefde muziek vertolkte. Vast en zeker 

had Jacques beroerder terecht kunnen komen dan bij deze mensen, 

maar het heimwee naar de dagen in Oudshoorn drukte hem zwaar. 

Jacques stuurde Ini het hierboven geciteerde 'Afscheid' in 

september 1910, samen met een brief waarin hij haar probeerde op 

te beuren toen zij naar een kostschool in Brussel ging. 

Toevallig was Jacques op dat moment weer voor korte tijd in 

Leiden, zodat zijn gedachten als vanzelf teruggingen naar zijn 

schooltijd. Ini werd, zo blijkt, niet aan haar lot overgelaten. 

Moeder en vader Bloem waren meegereisd en bleven de eerste dagen 

bij haar. Maar misschien, schrijft Jacques, zul je daarna 

heimwee krijgen. 'Ik ken dat gevoel wel, en ik was pas 12 jaar 

toen ik uit huis ging'. De troostrijke overwegingen die hij Ini 

voorhoudt, tonen iets van wat hemzelf door de moeilijke tijd in 

Leiden heeft geholpen: 'Denk er dan maar aan dat we allen heel 

dichtbij zijn en als 't noodig mocht zijn, direct kunnen 

overkomen. (..) En denk er maar eens aan, hoe veel we allen van 

je houden'.55    

 

Aan Clara Eggink - en misschien wel alleen aan haar - heeft 

Bloem decennia later verteld over twee gebeurtenissen uit deze 

tijd die zijn toch al beproefde gevoel van veiligheid diep 

hebben geschokt. Op een gegeven moment besloot mevrouw Kunst dat 

het nodig was de amandelen van haar kostganger te laten knippen, 

dit zonder enig overleg met de op medisch gebied zo omzichtige 

moeder van Jacques. Mogelijk was de operatie al een poosje 

vooruitgeschoven of had de moeder uit zorgelijke angst voor de 

risico's van een ingreep de noodzaak ervan niet willen 

onderkennen. Het gevolg was in ieder geval dat Jacques 

onvoorbereid, zonder zijn ouders en, zoals dat toen ging, zonder 

verdoving 'geknipt' werd. 

Ten tweede raakten Bloems ouders enige tijd later, in 1904, van 

                     
    55Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



de ene op de andere dag in financiële problemen. Er was 

verbijsterend genoeg zelfs een grote schuld ontstaan. In de 

familie ging het verhaal dat deze ramp veroorzaakt is door 

slecht beheer van een administrateur. Clara Eggink kreeg eerder 

de indruk dat Bloems vader - die zij zelf niet gekend heeft - te 

'losbandig' met het geld is omgesprongen en dat daarbij het 

gezin op te grote voet leefde.56 Het lijkt wel zeker dat Bloems 

vader zijn geld onverantwoord heeft beheerd, maar het is 

moeilijk voorstelbaar dat alleen door een te verspillende 

levensstijl zijn aanzienlijke kapitaal binnen twee jaar kon 

verdwijnen. Ook de paniek die ontstond, wijst op een onverwachte 

klap.  

De zoon van de dichter, Willem Bloem, komt met een andere 

verklaring. Hij vertelde mij in 1991 dat het geld door 

speculatie verloren is gegaan: Bloems vader had zijn geld belegd 

in waardepapieren van één of meer Russische 

spoorwegmaatschappijen. Ook Willem Bloem, geboren in 1927, kent 

de verhalen over de financiële ramp niet uit de eerste hand. Wat 

hij echter met eigen ogen heeft gezien is een koffertje bij zijn 

tante Ini, Bloems zuster, met de waardepapieren. Zij heeft de 

obligaties tot haar dood bewaard, in de hoop dat het eens nog 

goed zou komen.57 Omdat onbekend is om welke obligaties het 

precies gaat, was het niet mogelijk om de lezing van Willem 

Bloem te verifiëren.58 Duidelijk is wel dat pas na 1917 de 

Russische papieren op grote schaal hun waarde verloren.  

Hoe het zij, de oplossing die Bloems ouders bedachten toen de 

omvang van de ramp duidelijk werd, bestond eruit dat zij het 

                     
    56Leven met J.C. Bloem, p. 45. 

    57Mondelinge mededeling van J.W.C. Bloem, 17 september 1991. 
Net als Clara Eggink vermeldt A.L. Sötemann het (familie)verhaal 
dat een administrateur van het bezit een rol speelde bij de 
verdwijning van het geld. Het zou zo kunnen zijn dat deze 
administrateur Bloems vader misleidende informatie heeft 
gegeven, of eigenmachtig obligaties heeft aangekocht. Ook in dat 
geval blijft staan dat Bloem niet erg handig met zijn kapitaal 
is omgesprongen. (Vergelijk Een dichter en zijn wereld, p. 14.) 

    58Met dank aan Jeroen Huber, Document & Information 
Management, Euronext Amsterdam. 



Jacques lieten opknappen bij vrienden om een bedrag van 35.000 

gulden te vragen. Hij kreeg het geld, maar de prijs was dat ook 

de laatste vanzelfsprekendheid aan flarden lag. De fysieke 

bescherming en de geborgenheid bij zijn moeder, zowel als de 

maatschappelijke zekerheid van een onaantastbaar gewaande vader 

waren niet toereikend gebleken. Plotseling waren zijn ouders 

armlastig, onvrij en afhankelijk van anderen; 'ik schaamde me 

zo,' zei Bloem naderhand, 'ik vond het zo een vernedering.'59 De 

herinneringen aan zijn kinderjaren in Oudshoorn kregen er des te 

meer glans door. 

 

Tegenover dit alles stond dat hij intussen (dankzij de school!) 

met de poëzie in aanraking was gekomen en zelf was gaan 

schrijven. In een lang, ongepubliceerd gebleven gedicht, 

getiteld 'Een dag', uit de zomer van 1907, ziet Bloem een 

rechtstreeks verband tussen het gedwongen afscheid van de jeugd 

en het ontstaan van zijn dichterschap. Op een dag verlaat de 

'ik' het huis van zijn ouders: 

 

 Ik ging, en droevig was mijn avond. Maar 

 Wat was dat, diep in mij? Een wonderbaar 

 Zacht zingen, als van nymphen in de golven, 

 Wind in de boomen, water in een grot. 

 Heel mooie woorden werden opgedolven, 

 Zacht, als de glimlach van een god. 

 Een ongekende zaligheid 

 Kwam in mij op en sloeg haar vleug'len wijd 

 Beschermend om mijn droefheid heen, 

 En stilde elk verzet en elk geween.60

 

 

5 

 
                     
    59Geciteerd naar Clara Eggink, VARA radio, Hilversum II, 21 mei 
1972. 

    60Geciteerd naar H.T.M. van Vliet, 'Stemmen uit de tweede 
rang. Biografische aantekeningen rond J.C. Bloem', De 
parelduiker 4 (1999), nummer 3, p. 50-66. 



De oudste regels die we van Bloem kennen zijn op een grappige 

manier meteen bijzonder kenmerkend: 'Het leven is een wond met 

roofies / De ene neemt het tragisch op, de ander filosofies.'61 

De vijftien- of net zestienjarige scholier noteerde dit epigram 

in het inmiddels verloren geraakte aantekenboek van een club, 

Excelsior, die gevormd werd door cultureel en maatschappelijk 

geïnteresseerde leerlingen van zijn HBS. Het feit dat Bloem lid 

werd betekent dat hij zich geleidelijk meer thuis begon te 

voelen. Een van de leden van Excelsior met wie hij bevriend 

raakte was zijn klasgenoot Frans Vreede, later hoogleraar Franse 

letteren aan de Universitas Indonesia. Vreede herinnerde zich 

nog op hoge leeftijd Bloems 'bijzonder fijne geest in zijn 

appreciaties' en zijn subtiliteit die hem onderscheidde van de 

andere leerlingen. Volgens Vreede was zelfs op de HBS zijn grote 

gehechtheid aan het verleden al merkbaar en toen Excelsior op 

een gegeven moment werd opgeheven wilde Bloem het notulenboek 

hebben om het te bewaren.62

De, ondanks de wond met korstjes, lichte toon en de sociale 

context van een 'genootschap' waarin die eerste regels 

ontstonden zijn echter uitzonderlijk, want Jacques Bloem heeft 

jarenlang betrekkelijk afgezonderd en met toegewijde ernst aan 

zijn poëzie gewerkt. Van deze eerste gedichten is maar een klein 

gedeelte bewaard gebleven, want de cahiers waarin Bloem zijn 

voltooide gedichten schreef zijn tot op heden niet 

teruggevonden.63 Toch is het via wat omwegen goed mogelijk een 

beeld te vormen van deze tijd. In Terugblik op de afgelegde weg 

uit 1954 schreef Bloem, met de cahiers onder handbereik: 'Ik was 

een jaar of vijftien toen ik mijn eerste vers schreef. Ik weet 

niet of het anderen ook zoo gegaan is als mij, maar ik heb als 

voornaamste herinnering eraan het besef van woorden en rhythmen 

in zich te voelen, die alleen om zichzelfs wil bestaan, ik 

                     
    61Geciteerd naar Leven met J.C. Bloem, p. 37. 

    62Een dichter en zijn wereld, p. 13. 

    63Voor de merkwaardige lotgevallen van Bloems netschriften zie 
Bart Slijper, '"Uit handen van biografen en andere pluizers". De 
verdwenen jeugdverzen van J.C. Bloem', Biografie bulletin 10 
(2000), nummer 1, p. 1-6. 



bedoel, dat er geen enkel wèrkelijk gevoel in uitgedrukt is. 

Niet dat men op die leeftijd geen werkelijke gevoelens heeft, 

integendeel: die jaren zijn van een bewogenheid die men later 

nooit meer zal hervinden. Maar deze heeft niets te maken met wat 

in het gedicht wordt uitgesproken en wat grootendeels 

reminiscentie aan lectuur is.'64

Het is logisch dat bij dit laatste aan de invloed van Jacques 

Perk moet worden gedacht. Op 10 mei 1903 kreeg Bloem voor zijn 

zestiende verjaardag de buitengewoon mooie vierde druk (uit 

1901) van Perks Gedichten cadeau. Deze allereerste dichtbundel 

was een gekoesterd bezit en niet veel later is hij zelf aan het 

schrijven. De schok van de kennismaking met Perk, even voor zijn 

verjaardag, was als gezegd te danken aan een schoolboek. Volgens 

Bloem las hij het sonnet 'Sluimer' 'in een taalboekje met een 

groenen omslag, van Appeldoorn en Van Vliet.'65 Maar noch in het 

door Bloem bedoelde Kunstvormen in poëzie en proza (uit 1901) 

noch in de bijbehorende Korte geschiedenis der Nederlandsche 

letterkunde staat het gedicht afgedrukt. Wèl is in het 

taalboekje een bijzonderheid te vinden die Bloems vergissing zou 

kunnen verklaren: als voorbeeld van 'Zesvoetige trochaeën' 

worden vier regels opgenomen van Fiore della Neve (pseudoniem 

van de in 1849 geboren jurist M.G.L. van Loghem). De eerste 

regel luidt: 'Kom in 't bootje, liefste, naar de donkere 

kreek'.66 Nu had Jacques al rond zijn negende jaar Fiore della 

Neve uit de boekenkast van zijn vader gelicht en bijna zestig 

jaar later nog herinnerde hij zich duidelijk welke indruk de 

verzen op hem hadden gemaakt, hoe ver ook deze dichtkunst op 

zich zelf was weggezakt: 'Eene liefde in het Zuiden heette het 

boek, waarmee hij destijds onmiddellijk zijn naam had gevestigd 

en ik vond het prachtig (..). Er moet toch iets, dunkt mij, in 

dien poëet gezeten hebben'.67 Vervolgens verdween de poëzie voor 

                     
    64Het onzegbare geheim, p. 823. 

    65Het onzegbare geheim, p. 935. 

    66J. Appeldoorn en W.F. van Vliet, Kunstvormen in poëzie en 
proza, 's-Gravenhage 1901, p. 13. 

    67Het onzegbare geheim, p. 819. 



jaren uit zijn blikveld. De enige regel die Bloem achteraf, 

bijna letterlijk, wist te citeren is de bovengenoemde. 

Met Fiore is het erg slecht afgelopen. Zijn vier keer herdrukte 

Eene liefde in het Zuiden68 heeft in 1885 als een model gediend 

voor Julia. Een verhaal van Sicilië, de beruchte persiflage 

waarmee Kloos en Verwey de onbevoegdheid van de Nederlandse 

critici wilden aantonen. Hierna hebben nog maar weinigen iets 

positiefs over hem durven te melden. Maar dat wist Bloem 

allemaal niet toen hij negen was. Het boekje bevat een verhaal 

in verzen vol buitensporig romantische en onwaarschijnlijke 

verwikkelingen, die in verband staan met de liefde, de ontrouw 

en de ontijdige dood van de door de ik-figuur geredde en 

aanbeden Rosaura. Niet alleen deze inhoud maar ook de overdaad 

aan beeldspraak - met een voorliefde om driemaal hetzelfde op 

andere wijze te zeggen - en de opvallende variatie in de 

versvorm, zullen Jacques zeer hebben geboeid. 

Rond de tijd dat Bloem voor het eerst 'Sluimer' las kon hij op 

school in zijn Korte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 

zien dat Fiore daar nog in één adem werd genoemd met Van Eeden, 

Kloos, Verwey en Perk.69 En dit is niet helemaal zo vreemd als 

het lijkt. Voor Fiore was het 'verhaal' een mogelijkheid om bij 

de heftige emoties die in de diverse situaties optraden, 

kleurrijke en sensuele gedichten te maken. Losgezien van de 

gehele dolzinnige verhaallijn, dus opgevat als lyriek, zijn de 

gedichten veel beter te lezen en is het verschil met Perk 

kleiner.  

 

 De nacht is heerlijk, alles ruischt en trilt, 

 Alsof natuur ons lokte om te genieten; 

 't Is of de oranjebloesem, kwistig mild, 

 Zijn geuren alle op eenmaal uit wil gieten.  

 De hemel straalt in reine sterrenpracht 

 Als gouden bruiloftslampen in het donker, 

                     
    68Fiore della Neve, Eene liefde in het Zuiden, Sneek 1881; 
vijfde druk 1885. 

    69J. Appeldoorn en W.F. van Vliet, Korte geschiedenis der 
Nederlandsche letterkunde, 's-Gravenhage 1899, p. 182. 



 Zacht wiegelend met sluimerziek geflonker.... 

    En 'k wacht.70

 

Hoewel het niet valt te bewijzen is het, alles samengenomen, aan 

te nemen dat in Bloems poëzie van het eerste jaar - 1904 -, 

dankzij de heel vroege lectuur en door herlezing, invloeden van 

Fiore della Neve hebben gewerkt. 'Dit typisch-Hollandse 

mannetje', schreef Bloem in 1951, 'met dat malle pseudoniem 

draag ik in mijn hart altijd nog een geheime genegenheid toe.'71

 

Jacques Bloem las met een enorme gretigheid; zijn vader had een 

goede bibliotheek en zelf verzamelde hij geleidelijk het werk 

van Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse dichters. Het is dus 

niet vreemd dat het oudste gedicht in zijn netschrift een 

vertaling is: op 26 augustus 1903 vertaalde hij de volgende 

regels van Lord Byrons Childe Harold: 

 

 But when the sun was sinking in the sea, 

 He seized his harp which he at times could string, 

 And strike, albeit with untaught melody, 

 When deem'd he no strange ear was listening: 

 And now his fingers o'er it he did fling, 

 And tuned his farewell in the dim twilight, 

 While flew the vessel on her snowy wing, 

 And fleeting shores receded from his sight, 

 Thus to the elements he pour'd his last 'Good Night'.72

 

Het is van belang om te weten dat deze regels Bloem zo hebben 

geboeid,73 maar mooier was het geweest te kunnen zien hoe de 

                     
    70Fiore della Neve, Eene liefde in het Zuiden, Sneek 1881, p. 
30. 

    71Het onzegbare geheim, p. 729. 

    72Lord Byron, The poetical works, London / New York, Frederick 
Warne and co., [z.j.], p. 153. 

    73De invloed van Byron in Nederland was destijds groot. In een 
radio-interview uit 1955 vertelde A. Roland Holst over zíjn 
eerste gedicht (enkele strofen van een ode aan Napoleon): 'Naar 
taal en klank was het niet weinig onder invloed van Byrons 



vertaling luidt waarmee hij zijn cahier opent. Helaas zijn van 

dit plechtige begin slechts de laatste regels bewaard die, 

losgehaald uit het gedicht, niet zoveel zeggen: 'Zong hij, 

terwijl de lichte dag ging dood, / En d' avondbries zijn wang 

kleurde met een flauw rood.'74 De oorzaak van deze 

fragmentarische overlevering is dat Clara Eggink in Leven met 

J.C. Bloem hier en daar wat regels uit de netschriften citeert, 

maar, schrijft ze: 'Ik zal mijn uiterste best doen ze uit de 

handen van biografen en andere pluizers te houden door ze tijdig 

te vernietigen. Ik krijg tranen in mijn ogen bij de gedachte, 

maar het moet, want ik weet dat Jacques het niet anders zou 

hebben gewild.'75

Bloem: 'Eenige maanden later schreef ik mijn tweede gedicht, 

maar sindsdien ging het steeds vlotter. Het werd in de 

letterlijkste zin des woords: nulla dies sine linea.'76 In de 

periode van 26 augustus 1903 tot 30 januari 1908 schreef hij 

maar liefst 270 gedichten (of, dat komt ook een paar keer voor, 

stukjes proza) die hij goed genoeg vond om ze een plaats in de 

cahiers te geven. Van de drie netschriften, waarin Bloem zijn 

werk in chronologische volgorde opnam, is het tweede al lang 

geleden verloren geraakt; ook Clara Eggink heeft dit schrift 

nooit onder ogen gehad. 

Eggink gunt ons een vluchtige blik op de gedichten meteen na 

Lord Byron: 'De eerste vier verzen van eigen compositie zijn 

kennelijk geschreven onder de invloed van een eerste 

verliefdheid. De dateringen zijn 10 oktober 1903, tweemaal 2 

maart 1904 en 4 maart 1904. Een "zij" zal komen in rode luchten, 

in rode luchten goudomrand en uit haar ogen zal het dagen / Van 

zalige blijdschap over mij. En glimlachend ga ik van het raam af 

                                                                
'Childe Harold', en het was in elk geval romantisch-rhetorisch.' 
(J.C. Bloem, Vraaggesprek met A. Roland Holst, Tull en 't Waal 
[1984].) 

    74Geciteerd naar Leven met J.C. Bloem, p. 38. 

    75Leven met J.C. Bloem, p. 42. 

    76Geen dag zonder lijn (penseelstreek) - de zinspreuk van 
Apelles volgens Plinius - wat hier natuurlijk betekent: geen dag 
zonder versregel. Het onzegbare geheim, p. 824. 



/ Vervuld van mijn liefdesgeluk ... Dan versombert de jonge 

dichter bij de gedachte dat hij haar nooit bezitten zal. 

Natuuraandoeningen houden gelijke tred met de gevoelens. Een 

koud-kalm glinsterkleed overspreidt de velden in het derde vers 

dat dan ook 'Winter' heet en de dichter eindigt met een klacht 

over zijn groot leed, zijn treurig lot en het vergaan van zijn 

droom van weelde.'77

Uit wat Eggink loslaat over het oudste cahier, getiteld Verzen I 

(92 genummerde gedichten), worden twee dingen zichtbaar. Ten 

eerste gaat het in veel van de gedichten over de onbereikbare 

geliefde of de vergankelijkheid van het leven. Dit op zacht 

klagende toon en tegen de achtergrond van een intense 

natuurbeleving. Het achtste gedicht heet dan ook 'Elegie' en 

eindigt met de regels 'Maar niet dit leven, dit zal nooit keren 

/ Dit is weg, als gedroomde dromen ...'78 Er is een gedicht met 

de titel 'Liefde-Dood' en thema's als eenzaamheid en het 

voorbijgaan van de seizoenen sluiten hierbij aan. 

Ten tweede blijkt iets van de gedrevenheid waarmee Bloem zijn 

terrein verkende. Zo las hij De nieuwe gids en schreef hij in 

1905 het gedicht 'De jongste generatie', een lofzang op de 

Tachtigers met daarin een aanval op hun epigonen: 'De misselijke 

prutsertjes met woorden, / Ik wou dat 'k hen kon met mijn pen 

vermoorden.' Van evenveel strijdlust getuigt het volgende 

epigram: 'Knoeien met rijm en maat maakt de verzenlijmtijd wel 

korter, / Maar dat maakt nog niet iedre prulpoëet tot een 

Gorter.'79 Naast Byron en de Tachtigers spelen achtereenvolgens 

Rodenbach, Shakespeare, Verlaine, Mallarmé en Coleridge een rol 

van betekenis: Jacques Bloem schreef over de dichters met wie 

hij leefde, citeerde hen of probeerde hun werk te vertalen. Van 

de Franse dichters maakten vooral Verlaine en Baudelaire een 

diepe indruk. Van de eerste bezat Bloem Choix de poésies 'avec 

un portrait de l'auteur par Eugène Carrière' en de gedichten 49 

en 71 uit Verzen I zijn aan deze afbeelding van Verlaine gewijd. 

                     
    77Leven met J.C. Bloem, p. 38. 

    78Geciteerd naar Leven met J.C. Bloem, p. 39. 

    79Leven met J.C. Bloem, p. 40-41. 



In 1905 verwierf hij een editie uit 1892 van Les fleurs du mal 

en met Bloems vertaling van Baudelaires sonnet 'La beauté', 

gedateerd 6 januari 1906, besluit het oudste netschrift. 

Gelukkig heeft Bloem nog iets anders gedaan om zijn loopbaan in 

gang te zetten. Hieraan is het te danken dat tenminste van één 

gedicht uit Verzen I de hele tekst is overgeleverd. 

 

Jacques Bloem is net achttien jaar oud wanneer hij, ongetwijfeld 

met al zijn moed bijeengeraapt, toenadering zoekt tot één van de 

Tachtigers. Perk, Kloos, Gorter en Verwey waren in 1905 voor 

Bloem legendarische namen, helden uit 'een verrukkelijke tijd'80 

waarvan de gloed doorwerkte in zijn eigen literaire beleving. 

Onduidelijk is waarom Bloem zich juist tot Albert Verwey wendde. 

In januari 1905 had deze het tijdschrift De beweging opgericht, 

maar het is zeer de vraag of Bloem welbewust aansluiting zocht 

bij de uitgangspunten van Verwey. Het is waarschijnlijk juni 

1905 als Bloem, die op dat moment in Leiden aan zijn eindexamen 

moest werken, aan Verwey schrijft: 'Hierbij stuur ik U een vers; 

kunt U het misschien in 'de Beweging' opnemen? Ik heb nog nooit 

iets in een tijdschrift geplaatst, en ben dus nog absoluut 

onbekend. Misschien is het bijgaande vers zeer slecht; ik kan 

het niet beoordeelen, maar ik stuur U ten minste het beste, wat 

ik geschreven heb, al is dat nog niet veel zaaks. 

Zoudt U, wanneer het niet opgenomen wordt, toch zoo goed willen 

zijn, mij eens te willen schrijven, hoe U het vindt. Misschien 

is dit te veel gevraagd, maar ik zou zoo verbazend graag eens 

het oordeel van een groot letterkundige over mijn verzen hooren. 

Ik heb niemand, wien ik dat vragen kan, en heb mij daarom tot U 

gewend. Neemt U het mij niet kwalijk.' 

Op de achterzijde van zijn brief schreef Bloem 'Onder zee', 

veruit het oudste gedicht dat bewaard is gebleven. Wegdromend in 

een zorgeloze wereld, zijn voor een ogenblik de schoolse 

verplichtingen (en Bloem zou zakken voor zijn examen) niet aan 

de horizon. 

 

 't Mooie van de aarde 

                     
    80Het onzegbare geheim, p. 821. 



  lijkt me nu klatergoud; 

 nu ik in heerlijke 

  droomen verzonken 

 de zeebodem schouwde: 

  't veeltakkig waterwoud, 

 waarin wazig wit 

  de schelpbootjes blonken. 

 

 Om mij blinkschubbig, 

  grootoogig, de visschen, 

 zwemmend door 't water 

  met streelende slagen, 

 vreezend de laatste 

  gloren te missen 

 der watergezeefde 

  groene lichtlagen. 

 

 Schrijdende lomp 

  op de zinkende zanden, 

 Stootende tegen 

  de ranke koralen, 

 rees ik weer op 

  tot de wereldsche landen. - 

 Boven de zee 

  dreef de zonne te pralen.81

 

Verwey plaatste 'Onder zee' niet. Wel heeft hij Bloem vrijwel 

zeker teruggeschreven om zijn mening te geven. Links van het 

gedicht noteerde Verwey namelijk wat de kernzin van zijn 

retourbrief zal zijn geweest: 'Ik zeg daarom niet dat uw verzen 

die van een dichter zijn, maar ze zijn van iemand die een indruk 

aardig weet te teekenen.'82 Dat is zuinig, maar alleen al het 

                     
    81De brieven aan Albert Verwey, p. 11-16. 'Onder zee' werd 
door Bloem onder nummer 72 (volgend op het tweede gedicht met de 
titel 'Bij een portret van Paul Verlaine'), gedateerd 2 mei 
1905, opgenomen in zijn netschrift Verzen I. Zie Historisch-
kritische uitgave, deel 2, p. XVI-XVII en p. 1. 

    82De brieven aan Albert Verwey, p. 16. 



feit dat 'een groot letterkundige' hem antwoordde moet voor 

Bloem een sterke stimulans zijn geweest om door te werken.   

Helaas is dit ook wel alles wat er over Bloems vroegste 

leerjaren te zeggen is; de eerstvolgende bron stamt pas uit juni 

1907. 
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Jacques bleef in 1903 zitten in de vierde klas. Het vertrek uit 

Villa Nuova en, ongeveer gelijktijdig, de ontdekking van de 

poëzie kunnen zijn prestaties op school geen goed hebben gedaan. 

De eerste drie jaar was hij iedere keer nipt overgegaan dankzij 

redelijk goede cijfers voor Frans, Nederlands en geschiedenis, 

maar deze kunnen uiteindelijk de slechte resultaten voor de 

exacte vakken en Duits niet meer compenseren: ondanks een 7 op 

het eindrapport voor zowel Franse als Nederlandse taal doubleert 

hij met een 4 als gemiddelde.83 Uit het mei-rapport blijkt dat 

Bloem bij sommige vakken geen enkele vordering meer boekte. Voor 

meetkunde, mechanica, natuurkunde en 'kosmographie' behaalde hij 

het cijfer 1 en voor handtekenen en rechtlijnig tekenen een 2. 

Dat hij veel beter moest kunnen, is te zien aan de hem hier 

toegekende cijfers voor vlijt: drie keer een 0 en drie keer een 

1 (bij gedrag en vlijt liep de schaal van 0 'slecht' tot 3 'zeer 

goed'), hetgeen zal betekenen dat hij de lesstof in de klas 

langs zich heen liet glijden en vervolgens thuis niet meer aan 

deze vakken werkte. Deze geringe ijver had niets te maken met 

baldadigheid of puberale opstandigheid: voor zover bekend is hij 

nooit de klas uit gestuurd en zijn gedrag op school werd steeds 

beoordeeld als 'goed' of 'zeer goed', iets dat zich toch 

moeilijk met luiheid laat combineren.84 Maar Jacques Bloem wist 

                     
    83Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B 634 P.  

    84Bloems naam komt niet voor in het 'Register van weggezonden 
en gestrafte leerlingen' van de Leidse HBS. Aan de hier genoemde 
vergrijpen 'met koek gooien', 'speelt den gek', 'gepraat en 
gelach', is 'lummelachtig', 'onwillig', 'lomp', 'brutaal', 
bezondigde hij zich kennelijk niet. Zie A.P. Dekker, 'Een 
monument voor J.C. Bloem', De viersprong. Uitgave van de 
historische vereniging Alphen aan den Rijn 15 (1998), nummer 56, 



het buitengewoon welopgevoede gedrag van zijn milieu te paren 

aan een gevoel van moedeloze tegenzin, waarmee hij de dagen op 

school moest zien door te komen. 

Een lichtpunt was de bekende schoolbloemlezing van De Groot, 

Leopold en Rijkens.85 Dat was nog eens een schoolboek: twee 

banden, samen ruim 1000 bladzijden waarop poëzie en 

proza(fragmenten), voorafgegaan door een minibiografie van de 

betreffende auteur, elkaar van de pagina's dringen. Het eerste 

deel vangt aan met het zestiende-eeuwse 'Hoe schoon moet Godt 

zijn!' van Anna Bijns; de laatste honderd bladzijden van het 

tweede deel zijn gewijd aan de literatuur sinds Perk. Deze 

bloemlezing moet het gedegen fundament hebben gelegd van Bloems 

belezenheid en grote literatuur-historische kennis. Niet alleen 

bezat hij nu een krachtige stimulans om van al die schrijvers na 

Anna Bijns nog meer te lezen, maar de twee delen bevatten meteen 

een plattegrond voor zijn toekomstige bibliotheek in de vorm van 

een duizelingwekkende literatuurlijst: zo'n 750 titels, ook nog 

eens 'Zooveel mogelijk met opgave van den prijs', hebben hem 

ongetwijfeld op een idee gebracht.   

 

Januari 1905 hadden Bloems ouders, na korte tijd in Den Haag te 

hebben gewoond, een nieuw huis betrokken te Amersfoort, 

Regentesselaan 6 in een kleine villawijk bij het station.86 Het 

is op het eerste gezicht bevreemdend dat Bloems vader zich zo 

terugtrekt: geboren in Amsterdam, opgegroeid in Den Haag, 

gestudeerd in Leiden - waarom wilde hij, nu hij niet meer 

werkte, in een provinciestad wonen? Het was de bedoeling dat 

Jacques de Burgerschool in Leiden zou afmaken, wat de keuze voor 

Amersfoort nog moeilijker te begrijpen maakt. 

Maar aan het begin van de twintigste eeuw bood Amersfoort een 

combinatie van aantrekkelijke mogelijkheden. De nieuwe huizen 

                                                                
p. 57-61.   

    85D. de Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens, Nederlandsche 
letterkunde. De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen, 
twee delen, achtste druk, Groningen 1901. 

    86Bevolkingsregister Amersfoort; Gemeentelijke Archiefdienst 
Amersfoort. 



lagen te midden van de natuur, terwijl dankzij de goede 

spoorwegverbindingen Amsterdam in drie kwartier en Den Haag in 

een uur te bereiken waren. Bovendien waren de huurprijzen in 

verhouding laag. Een niet te grote villa met een mooie tuin 

kostte niet meer dan 400 of 500 gulden per jaar, waardoor Bloems 

ouders de schijn van welstand konden blijven ophouden.87 Ter 

vergelijking: in Amsterdam huurde je voor 400 gulden een 'net 

bovenhuis' met vier kamers en was een herenhuis al gauw twee of 

drie keer zo duur. 

In augustus 1905 zakte Bloem voor het eindexamen hoewel hij voor 

het mondeling examen van Engels, Frans en zelfs Duits een 9 

behaalde en voor het mondeling Nederlands een 10. Toen besloten 

zijn ouders hem uit zijn lijden te verlossen: hij moest de 

laatste klas in Amersfoort overdoen en kon zo na zes jaar 

eindelijk weer thuis wonen. 

Zo werd het jaar aan de HBS in Amersfoort Bloems mooiste 

schooljaar. Aan deze school heeft hij niet anders dan met 

plezier teruggedacht en voor de directeur G.J. Buys voelde hij 

grote genegenheid.88 Bovendien slaagde hij nu, op zijn 

negentiende, voor het examen. 

Eén van zijn klasgenoten was Johannes Philip van Goethem. De 

vader van Philip was al gestorven toen zijn moeder in 1895 met 

haar kinderen van Den Haag naar Amersfoort verhuisde. Dat haar 

situatie in financieel opzicht niet gemakkelijk was, is af te 

leiden uit het gegeven dat er soms voor langere tijd kostgangers 

bij hen inwoonden. In Van Goethem, die twee jaar ouder was, trof 

Jacques een jongen met dezelfde ambities. Zonder twijfel heeft 

Bloem hem verteld van zijn poging om 'Onder zee' geplaatst te 

krijgen in De beweging en hebben ze de mogelijkheden van 

publicatie besproken. In april 1906 stuurde Van Goethem drie van 

zijn gedichten aan Willem Kloos voor De nieuwe gids. De korte en 

kordate brief laat zien dat Van Goethem heel wat minder deftige 

beleefdheden tentoonspreidde dan Bloem tegenover Verwey: 'Tevens 

zou ik in elk geval Uw meening willen vernemen, zoo U zich de 

                     
    87Amersfoort als woonplaats, [Amersfoort 1917], p. 59-69. 

    88Leven met J.C. Bloem, p. 36. 



moeite wilt getroosten die voor me op te schrijven.'89 Ook Van 

Goethem had (nog) geen succes. 

Van Goethem stond in het doel bij A.F.C. Quick, de plaatselijke 

voetbalclub, en het verhaal gaat dat Bloem op zondagmiddagen met 

hoed en wandelstok een plaats zocht naast het Amersfoortse doel 

om, voorzover de tegenstander hun rust gunde, met de keeper over 

literatuur te praten.90

Al in de vroegste poëzie van J. Philip van Goethem gaat het over 

moeheid, breekbaar vertrouwen en angst voor de dood. 

 

 Mocht ik een ander geven, 

 héél mijn arm-mooie leven! 

 ik zou groot zijn en sterk 

 kracht hebben voor mijn werk91

 

Van Goethem was ziek. Hij leed waarschijnlijk al aan tuberculose 

op het moment dat hij Bloem leerde kennen. 

 

 Wat zijn nu al die kamers groot, 

 de breede gangen kaal. 

 Ik ben alleen in huis, 

 allen zijn uitgegaan 

 het huis is dood. 

 Wat is dat alles anders nu: 

 ik hoor mijn stap zoo hard. 

 

En de gedachten keren terug naar de kamer 'waar vader / dood-

stil lag.'92 Het huis is dood. Wanneer je het nu leest móet je 

wel denken aan 'de ademloze kamer' waar Bloem stond, een aantal 

jaren later, bij het bed van zijn vriend.93

                     
    89Koninklijke Bibliotheek, Afdeling Bijzondere Collecties, 
signatuur 69 E 7. 

    90Zie Een dichter en zijn wereld, p. 16. 

    91J. Philip van Goethem, Uit eenzame uren. Een bundel verzen, 
Amsterdam, W. Versluys, 1910, p. 12. 

    92Uit eenzame uren, p. 11. 

    93Verzamelde gedichten, p. 111-112. 



 

Na zijn eindexamen zou Bloem rechten gaan studeren: 'Dat waren 

mijn vader en ik zo overeengekomen', vertelde hij in een 

interview uit 1962. 'Achteraf bezien had ik er beter aan gedaan 

de een of andere taal te kiezen, maar kijk, in die dagen had de 

wereld veel minder mogelijkheden.'94 Na een letterenstudie was 

het beroep van leraar meestal de enige mogelijkheid en daar had 

Bloem naar eigen zeggen geen zin in. Doorslaggevend was echter 

dat zijn vader dit toekomstperspectief te mager vond en met dat 

standpunt zette hij zijn zoon op een verkeerd spoor. Om rechten 

te kunnen studeren moest hij een Staatsexamen afleggen. Hier 

stond een jaar voor, maar het liep uit op een kwelling die van 

1906 tot 1909 duurde. 

Behalve de afkeer van alles wat hij móest doen, stond als gezegd 

Bloems ambitie om dichter te worden de voortgang van zijn studie 

in de weg. De ontwikkeling van zijn poëzie had zijn beste zorgen 

nodig, zoals te lezen is in het ironische gedichtje 'Kort 

ogenblik van zelfkennis', geschreven op 21 juli 1907: 

 

 'k Had in Liliencron gelezen, 

 En verrukt sloeg ik 't boek dicht. 

 Bladerde toen in de verzen, 

 Die ik zelven had gedicht. 

 

 En toen was 't me, alsof 'k een stem zacht 

 Hoorde zeggen aan mijn oor, 

 Schoon mijn eigenliefde zuur keek: 

 'Jij bent nog een stumper hoor!'95  
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Uit de periode van Bloems derde netschrift (13 juni 1907 - 30 

januari 1908) zijn via verschillende, deels aan het toeval te 

danken wegen, veel meer gedichten overgeleverd dan uit de eerste 

                     
    94Het onzegbare geheim, p. 954-958. 

    95Geciteerd naar Leven met J.C. Bloem, p. 44-45. 



jaren. Behalve dat Clara Eggink in Leven met J.C. Bloem een 

aantal korte fragmenten en titels noemt, heeft zij in de 

fotobijlage van haar boek twee afbeeldingen van bladzijden uit 

dit derde cahier laten afdrukken. Voorts heeft Bloem drie van 

deze gedichten gepubliceerd in de Utrechtsche studenten-almanak 

voor 1911 en schonk hij aan zijn zoon Wim zeven kladversies van 

gedichten uit augustus 1907. 

Eggink vermeldt dat Jacques in 1907 'elf liefdessonnetten' heeft 

opgedragen aan een meisje met de initialen W.S. Over haar is net 

zo weinig bekend als over de elf gedichten, maar van twee andere 

dames weten we in elk geval iets over hun uiterlijk. Op een 

zomeravond in Den Haag, 2 augustus 1907, schrijft Bloem: 

 

   Meisje.

 

 In de geïllumineerde 

  Menschenvolle straat, 

 Zag ik - O plotsling verrukken - 

  Een zacht-mooi gelaat. 

 

 Ach, reeds ben 'k haar beeld vergeten, 

  'k Weet alleen maar, dat 

 't Haar bleek blond was en dat zij lief- 

  lichtende oogen had.96

 

Aan het slot van dit gedichtje lijkt, in tegenstelling tot de 

frasen van de derde en de vijfde regel, nog maar heel weinig 

sprake van 'reminiscentie aan lectuur': de laatste drie regels 

hadden best een prozanotitie kunnen zijn in het dagboek van een 

twintigjarige. Maar ook de vijfde regel 'Ach, reeds ben 'k haar 

beeld vergeten', heeft misschien meer betekenis dan het lijkt, 

want Bloem had naar eigen zeggen over het algemeen werkelijk een 

zeer slecht visueel geheugen.97

De bevestiging van Jacques' liefdevolle belangstelling voor 

                     
    96Handschrift door Bloem geschonken aan zijn zoon; in 
particulier bezit. 

    97Zie Het onzegbare geheim, p. 688. 



Haagse meisjes krijgen we in een kladgedicht getiteld 'Verliefde 

terzinen' van een paar dagen later.98 En op zijn geheugen heeft 

hij iets gevonden. Op 6 augustus 1907 noteerde hij onder aan dat 

gedicht: 'Aan een meisje, dat ik vandaag in het Kurhaus heb 

gezien, donkerblond haar, donkere oogen, bruinig van tint, met 

een grijs mantelpak aan en het haar samengebonden in 't midden, 

doch niet opgestoken of gevlochten.' Een dergelijke kanttekening 

van Bloem is een grote zeldzaamheid en in deze gedetailleerd 

beschrijvende vorm zelfs uniek. Maar met dit in het wild 

waargenomen meisje zo duidelijk op zijn netvlies komt Bloem nu 

niet meteen met een erg persoonlijke uitdrukking van zijn 

ongetwijfeld sterk gevoelde emotie. De eerste twee terzinen zijn 

kunstmatig literair en doen met de herhaalde drievoudige 

beeldspraak, denken aan de overdadige, gevarieerde herhalingen 

bij Fiore della Neve.  

 

 Lang was mijn hart een tempel zonder God, 

 Bloem zonder geur, en zonder nymf een grot. 

 'k Heb U gezien, en gij maakte het tot 

 

 Een hel verlichte kerk vol heiligen, 

 Een bloemkelk vol van zaal'ge geuren en 

 Een grot vroolijk der nymphen. En nu ben 

 

 'k Zoo blij ---------------------------- 

 

Met deze regels is het glashelder dat Bloem het niet moest 

hebben van opvallend uitgewerkte beeldspraak. Andere gedichten 

uit dezelfde tijd bewijzen dat hij met tamelijk rechtstreekse 

aanduidingen al veel meer kon bereiken. 

Het is geen groot waagstuk de laatste woorden ('En nu ben // 'k 

Zoo blij') op te vatten als een onbewerkte autobiografische 

uiting van geluk over de donkerblonde dame in het Kurhaus. In de 

marge, ter hoogte van de onafgemaakte regel tekende hij aan: 'Ik 

zou mijn lijden niet willen missen' (aanvankelijk stond er: 'En 

                     
    98Handschrift door Bloem geschonken aan zijn zoon; in 
particulier bezit. 



voor mijn lijden zal ik dankb'). 

 

       Ik zag U 

 Voor 't eerst, voor 't laatst misschien 

  Toch zal 'k steeds dankbaar blijven voor 

 De gunst, dat ik U eenmaal heb gezien 

 

Of de eeuwige dankbaarheid en de herinnering langer duurden dan 

bij het meisje van 2 augustus is niet bekend. 

Aan Bloems handschrift is te zien dat hij naarmate het gedicht 

vorderde, het vertrouwen in het welslagen ervan begon te 

verliezen. Hij schreef nog een niet goed leesbare regel en 

haalde vervolgens de tekst door met een kruis over de gehele 

bladzijde; 'Verliefde terzinen' heeft dus geen plaats gekregen 

in zijn netschriften. 

Jacques was te verlegen met zichzelf, voelde zich te onhandig om 

deze meisjes te durven aanspreken. Hij schaamde zich om duistere 

redenen voor zijn uiterlijk. Er zijn hierdoor geen foto's uit 

zijn HBS- en studietijd, al had hij eind 1911 het vage plan 

gemaakt om zich na zijn kandidaatsexamen, voor het eerst sinds 

zijn kindertijd, te laten fotograferen. Deze obsessie heeft 

bijna dertig jaar geduurd. Nog in 1925 stond hij niet toe dat 

bij een interview zijn portret werd afgebeeld en pas nadat hij 

eind 1926 trouwde verscheen Bloem geregeld op de foto.  

In de poëzie uit de zomermaanden van 1907 komt een heel 

veelzeggend beeld voor van de ik-figuur die voor het open raam 

van zijn kamer naar buiten kijkt. Clara Eggink citeert een paar 

losse regels die hier iets van laten zien: 'De zomernacht doet 

mij heel lang verwijlen / Aan 't open raam', schreef Bloem in 

het gedicht 'Visioen' van 8 juni 1907, en uit juli 1907 stamt 

een gedicht getiteld ''s Nachts aan het raam' met daarin de 

regel 'Ik sta voor 't raam en staar naar buiten.'99

Twee kladversies uit augustus 1907 maken het mogelijk om aan het 

venster mee te kijken. Op woensdag 21 augustus, het is dan nog 

helemaal geen herfst, schreef hij een gedicht waaruit door de 

sfeer en de woordkeuze de invloed van de Tachtigers blijkt, 

                     
    99Leven met J.C. Bloem, p. 42. 



terwijl het tegelijk al overeenkomst vertoont met zijn latere 

poëzie. 

 

 En dan de herfst: een zilveren gezweef 

 Van helle draden in de vochte lucht. 

 Dan hing de oude treurwilg zwart en scheef 

 Over de vijver en met nauw hoorbaar gerucht 

 Vielen zijn doode blaren in het water neer 

 Dan waren alle kleuren even teer 

 En alle klanken even broos, en in de landen 

 Was er een reuk [van] half vergane blaren, 

 Geel en rood, tot de zonnegloed kwam branden 

 En maakte hen tot roode edelsteenen 

 In gouden tooi. Dan stond ik menigmaal te staren 

 Aan 't open raam, totdat de roode zon verdwenen 

 Was achter mist'ge horizon, 

 Weldra verzonk heel 't land in mistgewaden[?] 

 En kwam een nacht, van weemoed overladen, 

 En die geen ochtendzon overwon.100

 

Hier is de stemming van de jonge dichter goed na te voelen. Heel 

het gedicht is doordrenkt van inspirerende weemoed, een innige 

vorm van droevig geluk. Het geluksgehalte is onder meer af te 

lezen aan het feit dat Bloem naast negatief geladen woorden 

(zoals treurwilg, zwart en doode), een opvallend groot aantal 

woorden gebruikt die te maken hebben met gloed en glans 

(zilveren, helle, alle kleuren even teer, zonnegloed, branden, 

roode edelsteenen, gouden tooi en roode zon). 

Dat de situering van de ik-figuur bij het open raam zo vaak 

terugkeert, maakt het voor de hand liggend om hierbij sterk te 

denken aan de dichter zelf.101 Jacques Bloem die op zijn kamer 
                     
    100Handschrift door Bloem geschonken aan zijn zoon; in 
particulier bezit. 

    101Deze situatie was waarschijnlijk in veel meer gedichten aan 
te wijzen dan de hier genoemde, aangezien ongeveer 90% van de 
inhoud van Bloems drie cahiers verloren is geraakt. Het feit dat 
een van de eerste gedichten uit het oudste cahier al gaat over 
een ik-aan-het-raam duidt hierop (Een meisje zal komen 'in roode 
luchten goudomrand (..) En glimlachend ga ik van het raam af'). 



leest, mijmert en aan zijn gedichten werkt - de atmosfeer van de 

seizoenen buiten èn zijn poëziebundels bij de hand. Beide waren 

onmisbaar. Wel is het zo dat ook hier weer gevoel met conventie 

is verweven.     

Aan het open raam, in de geborgenheid van zijn eigen kamer met 

boeken, kon Bloem de buitenwereld op afstand houden. De menging 

van natuur en literatuur bood hem tegelijk de ideale ambiance om 

te dromen van de in het dagelijks leven onbereikbare geliefde. 

In een kladversie van een sonnet, geschreven op maandag 5 

augustus 1907, ziet de ik-figuur hoe de schaduwen van de nacht 

vluchten voor de rode ochtendzon. Eén schaduw bleef 'die zwaar 

op mijn stemming woog': 

 

 Want 'k stond alleen aan mijn geopend raam 

 Nog lag de landweg[?] nachtelijk verlaten 

 Slechts mijn bedauwde wingerd streelde mij. 

 Wel deert mij niet der wereld zotternij 

 En ben ik tegen spot gehard en haten, 

 Maar ... de dag komt ... en fluistert mij één naam!102

 

Vooral die laatste drie regels lijken een onversneden uiting van 

de triomf, de hoop en het verlangen van een eenzelvige jongen 

die, vol ambivalente gevoelens, zijn grote geluk in de toekomst 

projecteerde. 

 

 Want wijken zullen dan zwarte gordijnen, 

  Die een schoon vergezicht 

 Verhulden, en veel ruimer zal gaan schijnen 

  Mijn zielelicht.103  

 

De 'zwarte gordijnen' zouden kunnen slaan op de ontmoedigende 

voortgang van Bloems scholing - in 1907 was hij voor de eerste 

maal gezakt voor het Staatsexamen - maar dan is de metafoor 
                     
    102Handschrift door Bloem geschonken aan zijn zoon; in 
particulier bezit. 

    103Niet gedateerd handschrift, geschreven op een vel met twee 
gedichten van 2 augustus 1907, door Bloem geschonken aan zijn 
zoon; in particulier bezit. 



zwaar aangezet. Het is logischer om hier te denken aan de 

donkere gevoelens die verband houden met eenzaamheid, 

gekwetstheid; met angst voor de dood, bijvoorbeeld van zijn 

ouders. Deze beklemming zal met het klimmen van de jaren, 

wanneer het vergezicht van de toekomst een utopie blijkt, steeds 

sterker worden. 

Uit de gedichten die bekend zijn uit de tijd rond 1907 rijst 

steeds opnieuw een beeld op van een jongen die alleen is, die 

terzijde staat. En keer op keer, hoe kan het anders, zijn het 

twee 'lief-lichtende oogen' die de pijn zullen wegnemen. Dàt is 

wat hij wenst in het gedicht 'Feestavond'.  

 

 Roode lantarens hangen in het loover 

 Der boomenrijen langs de gracht en over 

 Het water liggen plekken rooden schijn, 

 Als uitgestorte, vurig-lichte wijn. 

 

 Onder de boomen gaan gearmde paren; 

 Zacht klinkt hun spreken als 't geruisch der blaren, 

 Zacht is hun lachen - de avond is zoo zwoel. - 

 Heel in de verte juicht kermisgejoel. 

 

 Ik loop alleen langs die geluk'ge menschen, 

 Verlangend, maar ik weet niet wat te wenschen... 

 Ach ja: òok lachend en gearmd te gaan 

 Door de avondstilte in deze luwe laan.104

 

Bloem zelf vond later dat dit gedicht 'toch wel iets aardigs' 

had (iets dat hij van de andere gedichten in de cahiers niet kon 

zeggen): 'Degenen onder u, die mijn eerste bundel kennen, zullen 

van de gedichten daaruit ongetwijfeld een aankondiging vinden in 

[dit] kleine vers'.105  
 

                     
    104Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 3. 

    105Het onzegbare geheim, p. 824.  


