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   Vriend, alles is nog juist als in de dagen 

   Dat gij in vrijheid langs de wegen gingt: 

   De wereld is nog vol van lust en plagen, 

   De mensch is nog een bedelaar die zingt! 

        Jan Greshoff1

 

 

1 

 

Steeds meer begint Bloems rechtenstudie een verlammende werking 

te krijgen. Al vanaf eind 1910 - hij is dan tweedejaars - klaagt 

hij dat het met de studie 'zeer beroerd' gaat, en het is de 

vraag of Bloem in al die tijd zelfs maar een dag met plezier 

heeft gestudeerd.2 Maar hoe vervelend ook, de eerste jaren is er 

geen sprake van allesoverheersende benauwenis. Op 24 januari 

1911 is hij weliswaar 'gebukt (..) over en onder het Recht', 

maar de brief waarin hij dit aan Van Eyck meldt wordt verder 

geheel in beslag genomen door belangwekkende nieuwtjes die in 

verband staan met De beweging.3 En op dezelfde dag informeert 

hij bij Verwey of hij door diens bemiddeling een abonnement op 

de Blätter für die Kunst kan krijgen.4 Wanneer Bloem tien dagen 

later lid wordt van de Utrechtse redactie van Minerva, zal hij 

gezien zijn opmerkelijke essayistische ijver, zich in de weken 

hierna zeker niet voortdurend over zijn studie hebben gebogen. 

In eerste instantie wil Bloem april 1911 kandidaatsexamen doen, 

maar pas in de tweede helft van februari blijkt dat hij hard aan 

                     
    1'Ziekentroost voor J.C. Bloem', Verzameld werk. Gedichten, 
Amsterdam 1948, p. 35-37. 

    2Brieven aan P.N. van Eyck, p. 20.  

    3Brieven aan P.N. van Eyck, p. 37-38. 

    4De brieven aan Albert Verwey, p. 23-24. 



het werk is gegaan. Zoals we zagen stelt hij, terwijl hij werkt 

aan zijn essays over De Régnier en Verhaeren, het examen uit tot 

begin mei en vervolgens weer tot 19 juni. Nadat hij gezakt is 

duurt het een poos voordat hij weer een nieuwe poging waagt. 

Soms moppert hij over het taaie werk. Uiteindelijk wordt de 

datum 23 november 1911 vastgesteld. 'Wat zal ik blij zijn, als 

het over is - tenminste in goeden zin. Ofschoon anders is het 

ook wel goed, want dan word ik souteneur, een van mijn meest 

begeerde ambten.'5 Maar hij slaagt, ook tot grote opluchting van 

zijn ouders. 

Hierna schuift de rechtenstudie weer voor lange tijd wat verder 

naar de achtergrond. Wel heeft hij in juni 1913 het plan opgevat 

zich in een klein dorp terug te trekken, om niet eerder te 

voorschijn te komen dan op het moment dat hij doctorandus is: 

'Ik ga geweldig werken'.6 Maar het is bij een plan gebleven. Pas 

in 1914, wanneer het hoog tijd wordt om doctoraalexamen te doen, 

begint zijn studie hem werkelijk te achtervolgen. Een 

belangrijke factor speelt het gegeven dat zijn grootmoeder (de 

weduwe van minister Bloem, die al zo achter het Staatsexamen had 

heen gezeten) aan het begin van de studie een toelage voor vijf 

jaren, dus tot september 1914, had toegezegd. Om deze reden laat 

hij informeren of hij kans maakt op een baan als bibliothecaris 

of custos bij het Huygens-museum dat in Hofwijck zal worden 

gevestigd. 'Dat zou net iets voor mij zijn: een niet te drukke 

betrekking, zoodat ik toch nog de juristerij kan doorzetten, 

eenigszins gesalarieerd, zoodat mijn drukkende financieele 

omstandigheden wat zouden worden verlicht, en een aan het vak 

van literator niet al te oncongeniale tijdpasseering.'7

Op 16 januari 1914 is Bloem eindelijk voor zijn doen hard aan 

het werk, maar drie weken later stelt hij vast dat het toch nog 

niet erg opschiet. Hij hoopt nu maar dat hij in het najaar zijn 

doctoraalexamen achter de rug heeft. Paradoxaal genoeg - maar 

niet verrassend - schrijft hij aan Aart van der Leeuw dat hij na 

                     
    5Brieven aan P.N. van Eyck, p. 85. 

    6Brieven aan P.N. van Eyck, p. 154. 

    7De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 51. 



een nacht roken en drinken, op dinsdagochtend 3 februari om vijf 

uur met de eerste trein naar Amsterdam is gegaan, om de zon te 

zien opkomen: 'Toen ik den Nieuwendijk afkwam, bij de Korte 

Prinsengracht, was er een wolk van licht boven het Centraal 

Station, werkelijk meer dan heerlijk. Ik zag de scharen menschen 

naar hun werk gaan.'8

Van Eyck, ook geen liefhebber van de studie rechten, slaagt op 

23 maart voor zijn doctoraal. Een maand later vindt zijn 

promotie plaats (destijds voor juristen niet veel meer dan een 

formaliteit), hij trouwt en kan meteen aan het werk als 

correspondent van de NRC in Rome. Bloem daarentegen raakt aan 

het twijfelen over de toekomst na zijn studie. Hij krijgt 

bovendien steeds sterker het gevoel zijn jaren te verdoen en 

beklaagt zich erover dat zijn leven maar niet afwisselender 

wordt. Op 22 april 1914 meldt hij Van der Leeuw dat hij vanaf 

begin mei en dan de hele zomervakantie in Utrecht blijft om te 

werken. Het examen zal ergens in oktober plaatsvinden, hoewel 

hij voor zijn gevoel geen kans van slagen heeft. 'Neen, ik kan 

de toekomst niet rooskleurig inzien; ik leef maar zoo'n beetje 

bij den dag.'9 De situatie verlamt hem zo dat zelfs de paar 

korte briefjes die Van Eyck, Van der Leeuw en Verwey in deze 

tijd ontvangen, zichtbaar de nodige zelfoverwinning hebben 

gekost. 

Maar met zijn werk gaat het ook in Utrecht niet erg goed. In 

juli verblijft Bloem ruim een week bij zijn ouders om, zo 

schrijft hij aan zijn studiegenoot Jan Slagter, 'de mij altijd 

zoo ongemeen bekorende kermis te ontvluchten' - en dat is een 

vreemd mengsel van discipline, zelfkennis, lusteloosheid en 

gebrek aan discipline. Hij lijkt geen mogelijkheid te zien om 

het lot te beïnvloeden: 'het naderende examen ontneemt mij de 

lust tot alles. (..) Het is een pil, die per slot van rekening 

mijn keelgat wel eens zal passeeren, maar dit gaat niet zonder 

kokhalzen.'10 Naar eigen zeggen doet de week in Amersfoort hem 
                     
    8De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 52-54. 

    9De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 55. 

    10Brief aan Jan Slagter, 28 juli 1914; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



veel goed, maar niettemin klinken vanuit het ouderlijk huis 

bittere klachten. 'Vannacht droomde ik nog, dat ik tegelijk op 

een dag mijn eerste deel moest doen èn promoveeren, en ik dacht 

al maar: dat kan toch niet op één dag; en later weer, dat ik 

mijn stellingen in 't geheel niet had ingezien. En ik, die 

anders nooit droom; zoo'n examen schokt mijn heele 

zenuwstelsel.' Hij is de stof nog niet voor de helft door.11

 

 

2 

 

De oorlog overvalt Bloem midden in de hierboven geciteerde brief 

aan Piet van Eyck, die sinds juni 1914 in Rome verbleef. De 

eerste helft, van 21 juli 1914, bestaat voor het grootste deel 

uit verzuchtingen over de beklemming van de studie rechten en de 

bijbehorende geldzorgen; wanneer hij een maand later de brief 

weer opvat, is een groot deel van Europa in oorlog. 

Op 26 juli 1914 melden de Nederlandse kranten dat de 

diplomatieke betrekkingen tussen Oostenrijk en Servië afgebroken 

waren en op dat moment wordt het duidelijk dat een grote oorlog 

dreigt. Twee dagen hierna verklaart Oostenrijk-Hongarije Servië 

de oorlog, waarna een keten van oorlogsverklaringen volgt, zodat 

Duitsland, Rusland, Frankrijk België en Engeland bij de oorlog 

betrokken raken. De Nederlandse regering reageert hierop met 

neutraliteitsproclamaties. 

De onrust onder de Nederlandse bevolking neemt in de laatste 

dagen van juli sterk toe. Er zwelt een stroom van 

onheilspellende tekenen en berichten aan: overal treft men 

voorbereidingen in verband met de mobilisatie, buitenlandse 

toeristen verlaten de badplaatsen om naar huis te gaan en de 

Amsterdamse Beurs wordt wegens de instabiele financiële markten 

op 28 juli gesloten. Dit alles heeft tot gevolg dat de bevolking 

in paniek de spaartegoeden bij de banken opvraagt en grote 

hoeveelheden levensmiddelen inkoopt. 

Op vrijdag 31 juli wordt besloten tot een algehele mobilisatie 

van militie, landweer en zeemacht, omdat de minister van Oorlog 

                     
    11Brieven aan P.N. van Eyck, p. 173-174. 



Bosboom de mening van de legertop deelt dat het Nederlandse 

leger paraat moet zijn voordat de oorlog in de omliggende landen 

losbarst. Vervolgens brengt de schending van de Belgische 

neutraliteit door Duitsland, op 4 augustus, de oorlog wel heel 

dichtbij.12

Bloems toon is niet veel veranderd wanneer hij een maand later 

zijn brief aan Van Eyck weer ter hand neemt, alleen het 

onderwerp is nieuw. 'Gelukkig zijn wij beiden in landen waar nog 

geen oorlog is, maar wat een misère brengt het zoo al mee. Hoe 

vind je het wel, Piet? Ik vind het zooiets waar geen woorden 

voor zijn, iets wat mij zoo heeft geschokt, en wat mij steeds 

blijft drukken. Eerst die opwinding van de eerste dagen van de 

mobilisatie en nu die doffe leegte, nu er eigenlijk geen enkel 

betrouwbaar of iets beteekenend bericht binnen komt.' Vanaf het 

eerste moment van de oorlog is Bloem agressief anti-Duits: ''t 

Is jammer, dat Italië maar niet mee gaat vechten tegen de 

Moffen, want ik heb zoo'n stillen angst, dat die vervloekte 

schoften het per slot van rekening toch gaan winnen.'13 En in 

dat geval is hij ervan overtuigd dat ook Nederland bij Duitsland 

zal worden ingelijfd, reden om het land te verlaten. 

Het examen heeft hij uitgesteld. 

Alleen door onder te duiken in zijn boeken (geen studieboeken) 

voelt hij zich soms even iets beter. De literatuur die Bloem 

uitzoekt brengt hem zover als maar mogelijk is uit de sfeer van 

het Pruisische militarisme. Meteen na het uitbreken van de 

wereldoorlog leest hij Sea life in Nelson's time van John 

Masefield en het jongensboek Peter Simple van Frederick Marryat, 

een negentiende-eeuwse schrijver die kapitein was in de Royal 

Navy. Engelse avonturenromans als morele steun tegenover de 

dreiging van de Duitse tucht. In februari 1915 koopt hij de 

boeken van de nu bijna vergeten romanschrijver George Borrow 

(1803-1881). Borrow was een avontuurlijke man: na een tijd door 

Engeland te hebben gezworven, werd hij in 1833 agent voor de 

Bible Society in Sint Petersburg. Hij reisde als correspondent 

                     
    12Zie Paul Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam / Antwerpen [2001], p. 50-87. 

    13Brieven aan P.N van Eyck, p. 175. 



van Morning Herald naar Spanje, Portugal en Marokko. 'Zoo had ik 

ook moeten leven, in plaats van jarenlang onder een juridische 

druk te blijven suffen', schrijft Bloem aan Verwey.14

 

De Nederlandse regering moet in 1914-1918 behoedzaam schipperen 

om te zorgen dat ook maar de schijn vermeden wordt dat zij één 

van de oorlogvoerende partijen bevoordeelt en daarmee dus de 

andere benadeelt. Maar dit wil uiteraard niet zeggen dat de 

bevolking zich gedraagt als een neutrale toeschouwer. Zo zijn 

veel Nederlandse militairen pro-Duits omdat ze bewondering 

hebben voor de organisatie en de discipline van het Duitse 

leger. Ook binnen de landbouwsector kiest men als gevolg van de 

handelsbetrekkingen veelal partij voor Duitsland. Hiertegenover 

staat de ontsteltenis over de Duitse inval in België, de 

berichten over de wandaden van de Duitsers en de enorme stroom 

Belgische vluchtelingen (ruim een miljoen) die Nederland 

bereikt. Van de kranten is vooral De telegraaf sterk gekant 

tegen Duitsland. Begin 1915 eist de Duitse gezant in Nederland, 

Felix von Müller, dat de Nederlandse regering publicatie in De 

telegraaf van de anti-Duitse tekeningen door Louis Raemakers 

voortaan zal tegenhouden. Minister van Buitenlandse Zaken Loudon 

antwoordt hem dat de Nederlandse wet deze ingreep niet toelaat, 

maar dat hij Raemakers en de directie van De telegraaf op hun 

verantwoordelijkheid heeft gewezen. Dit haalt echter niets uit. 

Op 16 juni 1915 schrijft hoofdredacteur J.C. Schröder in een 

redactioneel commentaar: 'In het centrum van Europa bevindt zich 

een groep gewetenlooze schurken, die dezen oorlog veroorzaakt 

hebben. In het belang van de menschheid (..) is het zaak, dat 

deze misdadigers onschadelijk worden gemaakt. Deze eervolle taak 

hebben de Geallieerden, zoodat zij ook zeer direct oorlog voeren 

voor het Nederlandsch belang bij uitnemendheid: onze 

onafhankelijkheid, waarmee het is gedaan, als het Duitsche 

militarisme wint.'15  

                     
    14De brieven aan Albert Verwey, p. 68. 

    15Zie Paul Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam / Antwerpen [2001], p. 208-
231; het citaat op p. 227. 



 

Onder Bloems vrienden zijn Labberton en Van der Leeuw 

uitgesproken pro-Duits. Bij Aart van der Leeuw weegt zijn 

bewondering voor Duitse literatuur - in het bijzonder voor de 

schrijvers van de Romantische Schule - zwaar mee, en 

ongetwijfeld ook het feit dat zijn grootmoeder van moederszijde, 

op wie hij zeer gesteld was, in Pruisen was geboren. Van deze 

buitengewoon doortastende vrouw is het verhaal bekend dat zij in 

1870, ruim vijfenvijftig jaar oud en sinds korte tijd weduwe, 

tijdens de Frans-Duitse oorlog naar Duitsland is gegaan om bij 

het Rode Kruis dienst te doen als verpleegster. Bovendien was 

zij geestig en kon ze uitstekend vertellen.16

Het is dus begrijpelijk dat Van der Leeuw andere associaties 

heeft bij Pruisen dan Albert Verwey, die in de oktober-

aflevering van 1914 in De beweging schrijft dat, tegenover alles 

wat hem in Duitsland dierbaar is, 'de pruisische geest het 

rechtlijnige en schoolsche, de brute kracht, het ambtelijke en 

het vormelijke vertegenwoordigt.'17 Bloem ziet het niet anders. 

In de eerste weken van de oorlog schrijft Van der Leeuw in een 

brief aan Bloem hoe hij erover denkt. Deze brief is verloren 

geraakt, maar uit Bloems antwoord van 13 oktober 1914 is af te 

leiden dat Van der Leeuw had betoogd dat terwijl het opkomende 

Duitsland jong en levenskrachtig is, de Romaanse volken juist 

verstard zijn in 'levensreactionnairheid'. Bloem beweert in deze 

brief dat hij al iets welwillender tegenover Duitsland is komen 

te staan, omdat hij er op dat moment van overtuigd is dat 'de 

bondgenooten' het zullen winnen, zodat hij de 

oorlogsbeschouwingen van zijn vriend 'Aart von der Löwe' met een 

meer gelijkmoedige geest kan beantwoorden. Maar daar blijkt 

niets van: 'laten we het zaakje eens wat nuchterder en wat meer 

van dichtbij bekijken. Wat zijn de Moffen dan? Een volk, bij het 

gezicht waarvan je hart, darmen, longen, lever, nieren, alles 

wat je maar in 't veege lichaam hebt, uitkotst van walging, ook 

al heeft dat gezicht maar een onderdeel van een seconde geduurd. 

                     
    16J. Hulsker, Aart van der Leeuw. Leven en werk, Amsterdam 
[1946], p. 3. 

    17De beweging 10 (1914), oktober-aflevering, p. 3. 



Een ras van spreekwoordelijke poenen, van over gansch den 

aardkloot notoire arrogantelingen, met smoelen en manieren, 

kortom geheel den habitus, zoo alle grenzen te buiten gaand 

afstootelijk als nog nooit ter aarde, vermoed ik, een volk heeft 

gehad, zeker op 't oogenblik geen ander heeft, en, hoop ik, 

nooit meer één hebben zal.'18

In de volgende brief (de aanhef luidt: 'Sehr verehrter Herr 

Pangermanicus') legt Bloem ten overvloede uit dat zijn gevoel 

het wint van de redelijkheid. 'Je kunt praten als Brugman, als 

ik maar het woord Duitschers of Duitschland hoor, slaat er zoo'n 

golf van walging en haat in mij op, dat redeneeren vruchteloos 

is.'19  

Op 5 december 1914 zet Bloem zich aan een 'Ode', waarbij je je 

niet helemaal aan het idee kan onttrekken dat Van der Leeuws 

vriendschap bij het lezen ervan even aan het wankelen is 

gebracht. De eerste strofe: 'Treflijk dichter, maar verrader, / 

Ja verrader van uw vader- / land, en vaderlandschen plicht, / 

Die, vol Mofsche sympathieën, / Daaglijks, nachtlijks op de 

knieën / Voor 't portret des Kaisers ligt'.20 En zo gaat het 

maar door. 

Gerretson schreef eens aan Verwey dat Bloem tegenover hem zijn 

anti-Duitse gezindheid verklaarde uit 'het onweersprekelijke 

feit, dat die kerels zulke verd... onsympathieke smoelen 

hebben.' Deze opvatting geeft, in de woorden van Gerretson, 'in 

volkomen natuurlijke naaktheid het oorlogsmotief weer van den 

Papoea, die, ondanks het vernisje van beschaving, in de meesten 

onzer nog steeds de baas is.'21

Maar daar valt toch nog wel wat meer over te zeggen. Uit het 

redactioneel commentaar van Schröder in De telegraaf bleek al 

dat de gemoederen in het neutrale Nederland zeer verhit kunnen 

raken. (Schröder drijft het zelfs zover dat hij enige tijd in de 

gevangenis belandt, omdat hij een gevaar zou betekenen voor de 

                     
    18De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 59. 

    19De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 61-62. 

    20De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 63. 

    21Geciteerd naar Een dichter en zijn wereld, p. 35. 



Nederlandse neutraliteit.) In de zogenaamde oorlogsbrochures die 

in deze tijd verschijnen, wordt van beide kanten het vuur 

aangewakkerd. 

Als gezegd is Bloem - en velen met hem - bang dat Nederland 

uiteindelijk hetzelfde lot zal treffen als België.22 En van de 

schrijnende verhalen uit België is men hier goed op de hoogte. 

In Bloems woonplaats Amersfoort zijn 12.000 Belgische soldaten 

en 135 officieren geïnterneerd. De officieren mogen op erewoord 

vrij door de stad lopen, maar ook met de gewone soldaten kan 

Bloem, door het hek van het kazerneterrein, spreken. 'Ik heb al 

geweldig veel verhalen gehoord', schrijft hij op 13 oktober 1914 

aan Aart van der Leeuw.23

Zoals bij alle schrijvers en kunstenaars speelt bij Bloem zijn 

culturele affiniteit sterk mee in de beoordeling van de 

oorlogssituatie. En hoewel hij met Verwey mee kan gaan in diens 

bewondering voor Stefan George en de zijnen, is Bloems liefde 

voor de Franse literatuur vele malen sterker. Daarom hoont hij 

in zijn 'Ode' Van der Leeuw, die De Régnier, Verhaeren en Jammes 

niet op waarde schatten kan, doch 'in vuur raakt door gezemel: / 

Otto Ernst en Richard Dehmel, / Werner, Marlitt, enzoovoort'. 

Uit deze affiniteit vloeit voort dat Bloem de Fransen ziet als 

vrije geesten die 'persoonlijke moed' bezitten. En hoewel Bloem 

zegt dat hij voor de 'geest van orde' en de uitnemende 

                     
    22Dit wordt nog eens duidelijk geïllustreerd door een 
ingezonden brief van Bloem die, aanvankelijk geweigerd door de 
NRC, op 15 november 1914 werd geplaatst in De Amsterdammer. 
Hierin geeft hij uiting aan zijn ergernis en verontrusting over 
het feit dat Nederland vóór de oorlog elektrische spoorlijnen 
heeft laten aanleggen met de hulp van Duitse genie-officieren. 
'Moge België voor ons een les zijn geweest! Maar och, wie zich 
aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht, voor ons 
Hollanders, vrees ik, tè zacht. Na den oorlog zullen wij wel 
weer, met onze gewone laksheid en duitendieverij, onze 
spoorwegen door onzen gevaarlijken nabuur laten aanleggen, 
wanneer deze het voor een paar guldens minder doet dan onze 
eigen industrieëelen, en aldus den Duitschen wolf in de 
Hollandsche schaapskooi halen.' (De Amsterdammer. Weekblad voor 
Nederland, nummer 1951, 15 november 1914, p. 8. Niet opgenomen 
in Het onzegbare geheim.)  

    23De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 61. 



strijdeigenschappen van de Duitsers wel een koele verstandelijke 

waardering heeft, is het duidelijk dat hij in zijn hart alleen 

maar afschuw en angst voelt.24

 

De beweging. Algemeen maandschrift voor letteren kunst 

wetenschap en staatkunde, zoals de titel voluit luidt, puilt 

opeens uit van de 'staatkundige' essays. Verwey spreekt in het 

eerder geciteerde stuk over 'de pruisische geest' de angst uit 

dat Nederland bij een Duitse overwinning, als het al niet 

ingelijfd wordt, in eenzelfde verhouding tot Duitsland raakt als 

waarin Finland tot Rusland staat. W.L. Penning schrijft een 

gedicht dat begint met de regels: 'Stikt in bloed het walglijk 

dier, / Op u losgelaten, / Aangehitst tot dollen beet', en 

eindigt met de - onverhuld anti-Duitse - retorische vraag: 

'Voert de duivel Heerschappij / Als 't hem faalt aan 

Knechten?'25 Jacob Israël de Haan beschrijft in 'De Duitsche 

rechtsgeleerden en de oorlog', het eerste deel van een reeks 

essays, 'de wilde waan van het oogenblik', die het oordeel van 

zelfs de meest vooraanstaande Duitse rechtsgeleerden reduceert 

tot de leer dat alles wat Duitsland doet rechtmatig is - onrecht 

is wat een ander doet.26 En, om nog een representatief voorbeeld 

noemen, Van Eyck schrijft over de verwoesting van de kathedraal 

van Reims, dat nu iedere Duitser één ding heeft 'waarover hij 

zich tot op het vleesch zijner ziel heeft te schamen en te 

vernederen.'27

Over 'De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog' is Bloem zo 

enthousiast dat hij met de gedachte speelt zich bij de 

homoseksuele schrijver van het stuk te gaan 'aanbieden'.28 Zover 

                     
    24De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 59-60. 

    25De beweging 10 (1914), november-aflevering, p. 97. 

    26De beweging 10 (1914), november-aflevering, p. 116-117. 

    27De beweging 10 (1914), november-aflevering, p. 95. 

    28'Ik ben in een dergelijk enthousiasme voor de Haan ontbrand, 
dat, kon ik op wat meer uiterlijk schoon bogen, ik mij bijna aan 
hem zou gaan aanbieden.' (De brieven van J.C. Bloem aan Aart van 
der Leeuw, p. 63.) 



komt het niet, maar wel neemt Bloem zelf de pen op om ook een 

oorlogsbijdrage voor De beweging te schrijven. En net als in het 

retoriekdebat geeft hij zo'n draai aan zijn achterliggende 

motieven dat hij zichzelf in de problemen brengt. Uiteraard kan 

hij voor De beweging niet aankomen met een stuk over uitgekotste 

ingewanden, al verloochent hij zich niet. Verwey heeft wel de al 

te grove heftigheden uit het artikel geschrapt. In plaats van 

onomwonden blijk te geven van zijn sterke afkeer van de Duitsers 

en van zijn angst, legt hij de volle nadruk niet op de 

wreedheden en de verwoestingen, maar op de lafhartigheid waarmee 

de Duitsers hun daden proberen goed te praten. Bloem schrijft 

dat de schending van de Belgische neutraliteit hem niet al te 

zeer ergerde, omdat het volkenrecht nu eenmaal niet is af te 

dwingen.29 En om deze reden 'kan men juridisch toch moeilijk het 

schenden ervan kwalijk nemen.' Zolang de ware redenen voor de 

oorlogshandelingen maar ruiterlijk worden erkend, hoor je Bloem 

niet klagen, is de strekking van het stuk dat van Verwey de 

titel 'Onnoodige tweeslachtigheid' meekrijgt (Bloem had het 'De 

lafheid van Duitschland' willen noemen).30  

Het lijkt erop dat Bloem, door zich te richten op een niet meer 

dan secundair punt, probeert de kolkingen van zijn weerzin te 

kanaliseren. Maar met zijn juridische beoordeling van de Duitse 

inval in België slaat hij in de ogen van Jacob Israël de Haan 

door naar de andere kant. Deze schrijft in de januari-aflevering 

van 1915 een felle reactie. Bloems opmerking over het 

volkenrecht gaat volgens de Haan geheel in tegen de geest van De 

                     
    29De hier door Bloem gebruikte term 'onafdwingbaar' wijst 
erop, dat hij binnen het kader van zijn studie over deze kwestie 
heeft nagedacht. De Utrechtse hoogleraar (van 1879 tot 1919) J. 
de Louter publiceerde in 1910 Het stellig volkenrecht, een 
handboek dat een uitwerking is van zijn collegestof. Hierin 
stelt hij het probleem van de 'Erzwingbarkeit' uitvoerig aan de 
orde. (J. de Louter, Het stellig volkenrecht, eerste deel, 's-
Gravenhage 1910, p. 68-74; zie voorts C.G. Roelofsen, 'Jan de 
Louter, 1847-1932. Een typisch negentiende-eeuwse figuur', in 
G.C.J.J. van den Bergh, J.E. Spruit en M. van de Vrugt (red.), 
Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit 
driehonderdvijftig jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in 
Utrecht, [Zutphen 1986], p. 103-113.) 

    30Het onzegbare geheim, p. 284-286 en 1065. 



beweging: 'het is onze plicht uit te spreken, dat Recht boven 

Macht gaat.'31 Naderhand heeft Bloem tegenover Verwey toegegeven 

dat de teneur van zijn artikel 'eenigszins fout' was.32

 

 

3 

 

Al snel schuiven Bloems privé-zorgen weer voor de rampzalige 

oorlogsgebeurtenissen. Zwaarmoedig overweegt hij dat de 

meesterstitel hem nooit een maatschappelijk voordeel kan geven 

dat opweegt tegen alle verloren jaren. Die studie, schrijft 

Bloem aan Van der Leeuw, is net de bek van een slang, waar de 

prooi wel steeds verder in, maar nooit weer uit kan, want een 

gesjeesd student heeft minder kansen dan iemand die kersvers van 

school komt. 'Daarom moet ik maar volhouden, zonder de minste 

ambitie, zonder energie gevende hoop, maar met een doffe, 

stompzinnige, taaie en toch weer loome volharding, en alleen dit 

weten: dat er eens toch wel eens een eind aan komt - als alle 

aardigheid v/h slagen eraf is.'33 Het examen is uitgesteld tot 

februari 1915, maar: 'ik voer eigenlijk een bedonderd schijntje 

uit, wat mij steeds wel de hevigste wroeging, maar helaas geen 

werkenergie bezorgt.'34 Dus geeft hij zichzelf nog maar een 

maand uitstel. Nu voor het laatst, want zelfs Bloems vader heeft 

er genoeg van en zijn financiële toestand wordt steeds 

nijpender. 

Ook tegenover Verwey verzucht Bloem dat hij nooit aan die studie 

had moeten beginnen; veel liever zou hij zich bijvoorbeeld als 

boekbinder vestigen in het buitenland.35 Juist deze maanden zet 

hij zich met Gerretson en De Haan in om nieuwe abonnees voor De 

beweging te werven, wat hem een nuttige en vooral aangename 

afleiding verschaft. En ja, ondanks zijn vader stelt hij het 
                     
    31De beweging 11 (1915), januari-aflevering, p. 42-44. 

    32De brieven aan Albert Verwey, p. 84. 

    33De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 61-62. 

    34Brieven aan P.N. van Eyck, p. 181. 

    35De brieven aan Albert Verwey, p. 67-68. 



examen opnieuw uit, maar zelfs nu nog lijkt hem de kans van 

slagen minimaal. Tot zijn verrassing haalt hij op 5 mei 1915 het 

eerste en lastigste deel (privaatrecht) van zijn doctoraal. Het 

tweede gedeelte heeft hij laten schieten, maar daarover maakt 

hij zich minder zorgen. 

Eerst is het tijd voor interessantere zaken: 'Allerlei boeken 

wachten mij'.36 Uit de bespreking van één van deze boeken, de 

autobiografie Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. 

Quack. 1834-1913, wordt maar al te duidelijk dat het probleem om 

zich te voegen naar de eisen van de maatschappij, Bloem blijft 

bezighouden. Hij ziet twee 'levenshoudingen': 'De eerste, die 

van den wel eens (maar laat ons hopen ten onrechte) normaal-

genoemden mensch, komt, eigenlijk gezegd in wezen op niets 

anders neer dan dit: te trachten op tijd zijn natje en zijn 

droogje te krijgen. En dan, het spreekt van zelf, liefst zoo 

veel mogelijk van beiden.' Hiertegenover: de dromers, zoals 

kunstenaars en geleerden. Het zal niemand verbazen dat Bloem de 

leden van de tweede categorie veel sympathieker vindt, maar hij 

wil niet ontkennen dat ze het grote nadeel vertonen 'zich niet 

altijd even goed in de maatschappij thuis te vinden, - in die 

maatschappij, waarin wij per slot van rekening allen toch moeten 

leven, zelfs de minst maatschappelijke onder ons.' Prof. mr 

H.P.G. Quack bezat de benijdenswaardige gave maatschappelijk te 

zijn zonder dat dit afbreuk deed aan zijn persoonlijkheid. Bij 

hem zien we volgens Bloem een vereniging van mens en mensheid in 

plaats van, zoals meestal, een compromis. Dat dit geen 

theoretische kwestie is blijkt nog eens uit Bloems opmerking dat 

hij 'een zekere beschaamdheid' voelde na het lezen van deze 

herinneringen.37

 

Bloem gaat ervan uit dat hij binnen een paar maanden ook het 

publiekrechtelijke deel van het doctoraalexamen kan afleggen, 

maar voorlopig zijn er problemen genoeg. Al die jaren na het 

grote financiële debâcle was zijn vader ambteloos gebleven en 

                     
    36De brieven aan Albert Verwey, p. 76. 

    37Het onzegbare geheim, p. 961-964 en 1160-1161. Om 
onduidelijke redenen is dit artikel niet gepubliceerd.  



afhankelijk van de ondersteuning door zijn vermogende familie of 

vrienden. Hij kan zijn zoon dus alleen het hoogstnodige geven. 

Als gezegd werd de studietoelage van Bloems grootmoeder na de 

zomer van 1914 zonder pardon stopgezet. Ook eerder in zijn 

studie had Jacques wel te kampen met geldproblemen, hetgeen in 

de eerste plaats te wijten was aan de gretigheid waarmee hij 

zijn bibliotheek uitbreidde. Geldgebrek had hem echter niet 

belet regelmatig het hele land door te reizen om zijn vrienden 

te bezoeken. Maar eind 1914 is de financiële nood acuut 

geworden. Nu Bloem zonder zijn toelage geen enkele mogelijkheid 

heeft om te betalen, kan hij niet meer verhullen dat hij een 

schuld heeft van ongeveer 3000 gulden. Omdat hij toch niet weet 

wat hij moet doen, probeert hij er maar niet aan te denken. Maar 

al gauw moet het wel. Begin april 1915 vraagt hij zijn 

crediteuren om uitstel van betaling en hoopt hiermee voor een 

paar weken, tot na het examen, wat rust te hebben. 'Ik leef nu 

eenmaal altijd zoo, van dag tot dag en van den hand in den 

tand', schrijft hij aan Greshoff. 'Ik kots ervan.'38

Het is niet anders dan barre noodzaak dat Bloems vader op 

zesenvijftigjarige leeftijd weer op zoek gaat naar werk. Hij 

solliciteert naar de burgermeesterspost in Stad-Hardenberg, een 

Overijsselse gemeente die niet meer dan 2029 zielen telt. Zoals 

gezegd is de commissaris der Koningin zeer van hem gecharmeerd 

en spreekt deze in een brief aan de minister de verwachting uit 

dat Bloem tactvol en met overwicht te werk zal gaan. Volgens de 

commissaris is dit, in Stad-Hardenberg meer dan elders, wel 

nodig om goed te kunnen functioneren. Aan het hoofd van de 

gemeente staat nu al jarenlang de weinig krachtige burgemeester 

Baron van Ittersum, die er geen moment in is geslaagd leiding te 

geven aan het bestuur. Het leven werd hem zuur gemaakt door een 

wethouder met de naam Van der Sanden die een deel van de 

bevolking achter zich weet, maar die - alles volgens de brief 

van de commissaris - er vooral op uit leek te zijn de 

burgemeester stelselmatig en op soms zeer persoonlijke wijze te 

bestrijden, in plaats van het gemeentelijk belang te dienen. De 

                     
    38Brief aan Jan Greshoff, 7 april 1915; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



commissaris der Koningin merkt veelbetekenend op dat Bloems 

gevorderde leeftijd hem voordelig lijkt - 'daar hij flink en 

krachtig is' - voor zijn prestige tegenover deze wethouder. Geen 

gemeente dus waar je voor je plezier naar toe gaat. Bloems 

salaris bedraagt 1300 gulden per jaar.39  

Of dit niet erg genoeg is. Eens woonde Bloems vader met zijn 

vrouw en zijn kinderen in een royale burgemeestersvilla en erfde 

hij 100.000 gulden. Nu is er in Hardenberg geen huis te krijgen 

en huurt hij een kamer bij een manufacturier, terwijl zijn gezin 

eerst in Amersfoort blijft wonen.40 De oorlog brengt de 

burgemeester veel extra werk en meer dan dat: zaken als de 

distributie van graan en meel en vooral de opvang van de 115 

Belgische vluchtelingen eisen zijn betrokkenheid.41 Maar een 

vertrouwde omgang met de inwoners kan moeilijk tot stand komen, 

want uiteindelijk voelt de moeder van Bloem er niets voor om zo 

achteraf te wonen. Het voor iedereen onaantrekkelijke compromis 

wordt Almelo, vanwaar de nieuwe standplaats van burgemeester 

Bloem met een boemeltrein bereikbaar is. September 1915, een 

jaar na de benoeming, verhuist de familie. 

 

Jacques wordt op dat moment verpleegd in het rooms-katholieke 

ziekenhuis te Amersfoort. Hij heeft begin juli op een kille 

regendag Gerretson bezocht, die vanwege de verhoogde 

waakzaamheid in het zuidelijke grensgebied aan het Hollands Diep 

is gelegerd, en vat tijdens de heenreis op de boot kou. 

Pleuritis (borstvliesontsteking) is het gevolg. Tot begin 

oktober moet hij in bed blijven. De variant van deze ziekte die 

hem treft, de zogenaamde natte pleuritis, heeft vaak een 

tuberculeuze oorsprong. Bloem is doodsbang Perk, Gutteling en 

                     
    39Nationaal Archief, Den Haag, Kabinetsarchief van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1817-1935, nummer toegang 
2.04.26.02, inventarisnummer 529. 

    40Bevolkingsregister 1910-1920; Archief Stad-Hardenberg 1818-
1940. 

    41Notulen van de gemeenteraad van Stad-Hardenberg, 3 november 
1914, kopieboek 'Uitgaande brieven van den Burgemeester' en 
bundel 'Binnengekomen stukken', 1914; Archief Stad-Hardenberg 
1818-1940. 



Van Goethem achterna te gaan, ook al blijkt vrij spoedig dat 

deze angst geen feitelijke grond heeft. Tot de verhuizing wordt 

hij thuis door de liefdevolle zorgen van zijn moeder omringd. 

Ook op de momenten dat hij ervan is overtuigd dat er geen 

levensgevaar is, valt er genoeg te klagen. 'Ik mag in een half 

jaar niet rooken - alles, wat voor mij het grootste genoegen in 

mijn leven was: de tochten met een intiemen vriend naar 

Amsterdam, het zitten in café's, het exploratie-tochten doen 

door de donkere buurten van A'dam - alles voorloopig afgelast. 

Gedurende een half jaar een plantenbestaan.'42

Hoewel het Sint Elizabeth's gasthuis, waar hij wordt 

ondergebracht, goed is, vindt Bloem het vervelend dat hij 

tijdens de verhuisdrukte niet bij zijn familie kan zijn. Maar 

wanneer hij na bijna drie weken over mag naar Almelo, is het 

ergste leed achter de rug. In fysiek opzicht althans. 

In het nieuwe huis mag hij al meteen uit bed voor de koffie en 

de maaltijden. Bloem hoopt nog voor het einde van 1915 te kunnen 

afstuderen, ook al moet hij de hele winter nog in Almelo 

blijven. De genezing blijft voorspoedig verlopen en al gauw mag 

hij twee keer per dag naar buiten voor een korte wandeling. Hij 

heeft weer toekomstplannen. Op 27 oktober schrijft hij aan Van 

der Leeuw: 'Het Twentsche landschap is verrukkelijk: ik weet 

zeker, dat jij er ook veel van zult houden. 5 min. van mijn huis 

ben ik al buiten, en dan zijn er van die zwarte landwegen door 

de weiden naar de verstrooide boerderijen. En het is zoo 

heerlijk, dat er zooveel boomen staan, langs de wegen en ook in 

het land. - Weet je wat ik, geloof ik, ga worden, Aart? 

Dorpssecretaris of -burgemeester.'43 Een mooi gelegen dorp, 

zekerheid, vooral de zekerheid niet rijk maar ook nooit arm te 

zullen zijn en een ingetogen leven: 'Zoowat geen alkohol en 

sigaren. Boeken en wandelen.'44

Tenzij hij dan dood is. Hoe goed Bloem ook vooruit gaat, hij 

blijft zonder veel reden bang voor tuberculose. Iedere gelukkige 

                     
    42De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 76. 

    43De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 79. 

    44De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 82. 



gedachte over de komende jaren ondergraaft hij met dit 

doembeeld. In deze toestand wordt hij verliefd, als je het zo 

kunt noemen, op het twaalf( of elf)jarige meisje met haar witte 

klompjes en heldere schort. Omdat Bloem op haar nog een poos 

moet wachten, wordt hij gegrepen zowel door de angst voor ziekte 

en dood, als door 'die ontzettende begeerte om te leven'. Hij is 

gespannen en overweegt dat hij misschien nog het beste weer 

voorzichtig kan gaan studeren.45 In Utrecht, want in Almelo 

voelt hij zich opgesloten en spreekt hij niemand dan de dokter 

en zijn familie. 

Op 25 november, dus na bijna vijf maanden ziekte, mag Bloem van 

de dokter zijn gewone leven weer voortzetten. Aan Aart van der 

Leeuw, die dit najaar ondanks zijn pro-Duitse gezindheid zijn 

toeverlaat is, schrijft hij dat de ziekte zijn liefde voor het 

leven zozeer heeft verinnigd dat juist daardoor de dood hem niet 

meer ijzingwekkend schijnt. Hij voelt ieder uur als een geschenk 

dat hem met grote dankbaarheid vervult.46

Maar hij is beter, de toekomst staat open.  
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Had het niet gekund nu de angst van hem is afgevallen: een Bloem 

die er rustig en doelbewust het beste van gaat maken, zonder 

zich te beklagen over tegenslag. Het kon niet. Binnen de kortste 

keren lijkt de blijdschap over zijn gezondheid verdwenen en 

nemen alle soorten van misère hun oude plaats weer in. Het is 

nog steeds oorlog, hij is nog niet afgestudeerd en de 

geldproblemen zijn zo groot dat alleen de angst voor de dood 

deze zorg een poosje naar de achtergrond heeft kunnen werken. En 

Almelo is Amsterdam niet. 

Vanaf half december 1915 kan Bloem weer naar Utrecht om te 

repeteren en hij is van plan eind januari het laatste gedeelte 

van zijn doctoraal examen te doen. Onderwijl is hij op zoek naar 

werk. Hij solliciteert naar functies aan de gemeentesecretarie 

                     
    45De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 80-81. 

    46De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 86-87. 



van Amersfoort en van Hellendoorn en naar een baan in Deventer; 

kleine baantjes (900 gulden per jaar) en grotere (1800 gulden), 

maar zonder succes. Begin februari zakt hij voor zijn examen. 

 

Dan is het misschien wel een opluchting dat de oorlog, waardoor 

Bloems leven nooit werkelijk is ontregeld, de aandacht afleidt 

van omstandigheden die hij zelf moet oplossen. De dagen na de 

zogenoemde alerte van 31 maart 1916 is Bloem naar eigen zeggen 

zeer geschokt door de spanning die de politieke situatie met 

zich meebrengt. Op 30 maart heeft de Duitse minister van 

Buitenlandse zaken de Nederlandse gezant aldaar te kennen 

gegeven dat de Duitse regering ernstig rekening houdt met een 

Britse aanval op België. De kans is groot dat de Britten in dat 

geval vanuit het Nederlandse grondgebied willen opereren. 

Duitsland dreigt er nu mee de Nederlandse neutraliteit te zullen 

schenden als er geen afdoende maatregelen worden getroffen. Om 

de Duitsers tegemoet te komen trekt de Nederlandse regering, die 

overigens weinig aanleiding ziet om te geloven dat de Engelsen 

een invasie voorbereiden, prompt de verloven van alle militairen 

in, waardoor onder de slecht ingelichte bevolking grote onrust 

ontstaat.    

Gevangen in zijn Almelose isolement stort Bloem zijn hart uit in 

brieven aan zijn vrienden. Zijn grootste angst is nog niet eens 

dat Nederland in de oorlog betrokken raakt: 'het gruwlijke van 

een eventueelen oorlog op zich zelf [verzinkt] voor mij absoluut 

in 't niet bij dit denkbeeld: oorlog te voeren aan de zijde van 

Duitschland. Dat zou ik tot aan mijn laatste levensdag gevoelen. 

Ik zou dan trouwens na den oorlog geen Nederlander meer willen 

blijven'. Bloem hoopt dat als de Nederlandse regering zich al 

niet door morele overwegingen laat leiden, zij tenminste inziet 

dat het haast uitgesloten is dat Duitsland de oorlog zal winnen. 

Tegenover Verwey laat hij deze overwegingen nog volgen door een 

ongeremde oprisping van kwaadheid. 'Weet u wie ik in deze dagen 

- zoo mogelijk nog meer, al kan het haast niet erger - haat en 

veracht? Dat zijn niet de Duitschers zelven - die hebben zooveel 

redenen tot verontschuldiging: zij zijn zoo misleid, en het is 

voor hen er op of er onder. Maar de pro-Duitschen ten onzent, 

die ellendelingen. Die zou ik met genoegen allen den nek 



omdraaien.' En niet alleen de nek omdraaien, maar ook naar de 

strop verwijzen en bovendien één voor één onthoofden, zo blijkt 

verder uit de brief.47 Verwey is niet alleen ouder, hij is in 

dit soort zaken ook een stuk bezonnener dan Bloem, zodat het 

geen gelukkig idee lijkt te zijn geweest om hem deze brief te 

sturen. Het betekent overigens niet dat Van der Leeuw, 

Gerretson, Labberton of bijvoorbeeld minister-president Cort van 

der Linden veel van hem te duchten hebben; wel dat zijn gemoed 

op dit moment zo uit balans is dat hij het gevoel voor 

verhoudingen verliest. 

 

Duidelijk is dat de afzondering in Almelo het er niet beter op 

maakt. Waar aanvankelijk de landelijke schoonheid van de 

omgeving hem op rustige en mooie ideeën bracht over een toekomst 

als dorpsburgemeester, ziet hij het plaatsje al snel als een 

ballingsoord. 'Alles vind ik er onzegbaar walgelijk.'48 Dus 

veert Bloem op wanneer zich de mogelijkheid lijkt voor te doen 

om, op tijdelijke basis, redactie-secretaris te worden van De 

Amsterdammer. Een heerlijk baantje, schrijft hij aan Van der 

Leeuw, en bovendien 2500 gulden per jaar: 'Je moet toch maar 

boffen. Helaas doe ik dat nooit.' Maar, hoeveel Bloem ook van 

Amsterdam houdt, eigenlijk is hij op zoek naar een radicale weg 

om zijn leven in eigen hand te nemen en te breken met de sleur 

van alledag. Hij is vastbesloten om te vertrekken naar Ierland. 

'Ik denk op 't oogenblik aan niets anders, de meest wild-

fantastische plannen dwarrelen mij door het verlangende brein. 

Ik wou, dat die oorlog nu maar eens uit was, dan ging ik 

onmiddelijk na mijn promotie erheen. Hoe, dat weet ik niet. Maar 

ik ben nu bijna 29 jaar, en heb mij altijd laten leiden door die 

ellendige gewone levensmotieven, die alleen goed zijn voor 

iemand, wiens hoogste ideaal is, zijn leven als gepensioneerd 

referendaris te eindigen.'49

Op 19 mei 1916 slaagt Bloem voor zijn laatste examen, 

                     
    47De brieven aan Albert Verwey, p. 84-85. 

    48De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 97. 

    49De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 96-97. 



publiekrecht, en is zijn studie eindelijk bijna voorbij. In 1916 

moest een jurist nog promoveren om de meesterstitel te 

verkrijgen, hetgeen een vereiste was om in aanmerking te komen 

voor bijvoorbeeld de functies van griffier, rechter en 

advocaat.50 Zoals de meesten kiest Bloem voor een promotie op 

stellingen in plaats van de veel zwaardere promotie op een 

proefschrift. Dit is niet veel meer dan een ceremonie, die in 

zijn geval wel weer voor veel vertraging zorgt want het is 

onmogelijk om nog voor de zomervakantie te promoveren. 

Eerst heeft Bloem andere dingen aan zijn hoofd. Er moet snel 

geld en dus een baan komen. Op 17 mei, nog vlak voor zijn 

examen, onderzoekt hij de mogelijkheid om te solliciteren naar 

de functie van adjunct-directeur van het Centraal Bureau voor 

Sociale Adviezen te Amsterdam.51 Het is te hoog gegrepen. 

Langzamerhand begint het angstig duidelijk te worden dat Bloem 

zich in een moeilijke positie heeft gewerkt. Via Van Eyck 

probeert hij geld te lenen bij diens vermogende vriend Van 

Schelle en zet voor de gelegenheid de zaken eens op een rij. 

Sinds zijn grootmoeder twee jaar geleden haar bijdrage stopzette 

heeft hij van vrijwel niets moeten leven. Achteraf begrijpt 

Bloem niet hoe hij deze tijd is doorgekomen maar nu, in het 

zicht van de haven, dreigt het alsnog helemaal mis te gaan: 'Ik 

sta in intieme correspondentie met incasseeringskantoren, 

deurwaarders etc.' Wanneer hij straks een baan heeft kan hij in 

ieder geval de rente betalen, hij heeft 3500 gulden nodig.52 

Afbetalen, hij suggereert het al, zal voorlopig niet mogelijk 

zijn. Uitgaand van een te verwachten aanvangssalaris van 1500 

gulden per jaar en een rente van 7%, zou het betalen van de 

jaarlijkse rente al een opgave zijn.53

Maar Bloem is nog niet gepromoveerd en heeft geen baan. Hij zit 

                     
    50J.C. Bloem meester-dichter, p. 57-64.  

    51De brieven aan Albert Verwey, p. 87-88. 

    52Brieven aan P.N. van Eyck, p. 201. 

    53Bloems eerste baan leverde 1500 gulden per jaar op en dat 
was geen hoog maar ook geen heel laag salaris; april 1918 moet 
hij, bij een gestegen rentestand, 8% betalen. 



zo erg in de klem dat hij zich zorgen begint te maken over een 

faillissement. En met reden. Het gegeven dat de schulden zo hoog 

zijn opgelopen, duidt er uiteraard op dat het niet betalen van 

rekeningen chronische vormen heeft aangenomen. En dat betekent 

dat zijn schuldeisers, zoals boekhandel Nijhoff in Den Haag en 

Broese in Utrecht, met succes zijn faillissement kunnen 

aanvragen.54 Het is dus zaak hen niet verder tegen zich in het 

harnas te jagen, zodat in elk geval een gedeelte van het bedrag 

nodig is. En hij had zich zo verheugd op de vrijheid die de 

afronding van zijn studie zou meebrengen. 

De lening bij Van Schelle gaat niet door. Een poos later, op 18 

februari 1918, heeft Bloem nog eens geprobeerd via Van Eyck aan 

geld te komen en deze keer resulteert het in een ruzie waarbij 

Bloem probeert uit te leggen hoe het zover heeft kunnen komen. 

Bloem had voorzichtig gepolst of een oom van Van Eycks vrouw 

bereid zou zijn hem geld te verstrekken. Wat volgt laat zich 

alleen reconstrueren vanuit Bloems gezichtspunt, maar doordat 

hij zo fel ingaat tegen Van Eyck worden diens argumenten ook 

duidelijk. Drie dagen na de eerste brief zegt Bloem de 

vriendschap op: de laatdunkende toon waarop Van Eyck Bloems 

levenswijze had gekritiseerd, zonder vooralsnog te willen 

helpen, is hem in het verkeerde keelgat geschoten. 'Jij bent 

iemand, die een ander in het water ziet vallen, en dan kalmpjes 

naar huis gaat om een brochure te schrijven over de 

wenschelijkheid van zwemles op de lagere scholen.' Over de 

directe oorzaak van zijn financiële problemen bestaat geen 

verschil van mening: de schuld is zo hoog omdat zijn 

boekenverzameling zo groot is. Maar, zegt Bloem, hij is geen 

maniak die verslaafd is aan het kopen van boeken, al denkt 
                     
    54Zoals Bloem uiteraard wist luidt het eerste lid van artikel 
1 van De wet op het faillissement (1893) als volgt: 'De 
schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft 
opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij 
op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij 
rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.' 
Cruciaal is dus dat het niet om een incident gaat maar om een 
algemene en voortdurende situatie, zoals in Bloems geval. (De 
wet op het faillissement en de surséance van betaling, gevolgd 
door de invoeringswet (ed. J.D. Veegens), vijfde druk (herzien 
door A.S. Oppenheim), Haarlem 1917, p. 28-29.) 



iedereen dat. 'Ik ben iemand, die aan een misdadige 

zorgeloosheid heb geleden, een door niets gemotiveerd vertrouwen 

op het leven, denkende: ik kom toch wel op mijn pootjes 

terecht'. Wanneer hij dit schrijft is de ruzie overigens weer 

bijgelegd.55  

Het is net als met drank: op welk punt begint zorgeloos drinken 

alcoholisme te worden (die vraag komt nog aan de orde, later in 

dit boek)? Kort voor zijn promotie en nog zonder baan, op een 

moment dat de nood hoger is dan ooit, schrijft Bloem aan Aart 

van der Leeuw dat hij de eerste zes jaargangen van De beweging 

heeft besteld. Als de uitgever de oude jaargangen tegen de 

gewone prijs heeft verkocht, betaalde Bloem vijfenzeventig 

gulden. Ook verder heeft zijn bibliotheek zich 'nogal aardig 

uitgebreid'.56  

 

In afwachting van zijn promotie ontvlucht Bloem Almelo: eerst 

logeert hij in het Zuid-Hollandse Monster, waar hij zoals eerder 

beschreven door hevige liefde voor een tuindersmeisje wordt 

bevangen en vervolgens is hij de hele zomer met grote regelmaat 

in het Gooi te vinden, samen met Jan Greshoff die op dat moment 

in Laren verblijft. Ook logeert Bloem te Blaricum bij Adriaan 

Roland Holst en in 'de hut' van diens juist gescheiden buurvrouw 

Pop Ensink, met wie Roland Holst voor een maand naar Velsen is 

vertrokken. In Blaricum en Laren heeft zich een kleine, 

buitenmaatschappelijke enclave gevormd, waar veel kunstenaars en 

idealisten een woonplaats vinden en deze vrolijke, excentrieke 

en lichtzinnige omgeving betekent voor Bloem een verbijsterend 

contrast met Almelo. Aan Van Eyck meldt hij dat hij hier een van 

de wonderlijkste tijden uit zijn leven heeft meegemaakt: ''t Is 

een ongelooflijke janboel in het Gooi. Maar ik zou er toch niet 

altijd moeten zitten, want het is om er absoluut te gronde te 

gaan'. Hoe gek het geweest is, wordt niet duidelijk.57 Wanneer 

hij in de tweede helft van september weer terug is in het 

                     
    55Brieven aan P.N. van Eyck, p. 254-260. 

    56De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 109. 

    57Brieven aan P.N. van Eyck, p. 203. 



ouderlijk huis, vindt hij dat hij de uitspattingen nog 

behoorlijk goed binnen de perken heeft gehouden.58

Pas nu begint Bloem - langzaam - zich op zijn promotie voor te 

bereiden. Op 25 september 1916 verzoekt hij Piet van Eyck hem 

het boekje met diens stellingen te sturen, benevens een aantal 

stellingen die Van Eyck niet heeft gebruikt.59 Vervolgens kiest 

hij twaalf stellingen uit de zeventwintig waarop Van Eyck 

tweeënhalf jaar eerder was gepromoveerd en vult deze aan met 

twaalf nieuwe, waarschijnlijk eveneens (grotendeels) van zijn 

vriend afkomstig.60 Deze futloze manier van doen is 

karakteristiek voor de tot een farce verworden promotie op 

stellingen. Hoewel het nooit gebeurt dat een kandidaat wordt 

afgewezen, weet Bloem toch voor verdere vertraging te zorgen - 

hij zal hebben voorvoeld dat het leven na zijn studie zich ook 

niet in het paradijs afspeelt. Op 7 november heeft hij zijn 

stellingen nog steeds niet laten goedkeuren, hoewel hij al ruim 

een maand in Utrecht is. 'Ik kon er maar niet toe komen, naar de 

proffen te stappen. Ik vind dat zoo'n geweldig vervelend 

bezoek.' Hij hoopt dat het er de volgende dag van zal komen.61

Uiteindelijk vindt de promotie van Bloem plaats op donderdag 30 

november 1916, om vier uur. De juridische promotieplechtigheden 

waren over het algemeen beschamende vertoningen. Veel promovendi 

hadden hun verdediging opgeschreven om, wanneer ze in het nauw 

gebracht werden, iets te kunnen voorlezen met als enige doel de 

tijd te laten verstrijken. Vijf jaar na Bloem werd de promotie 

                     
    58De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 106. 
Zie voorts Lien Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, 
schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, 
Amsterdam [1994]. 

    59Brieven aan P.N. van Eyck, p. 206. 

    60Zie Jakobus Cornelis Bloem, Stellingen ter verkrijging van 
den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de rijks- 
universiteit te Utrecht (..), Utrecht, H. de Vroede, 1916 en 
Pieter Nicolaas van Eyck, Stellingen ter verkrijging van den  
graad van doctor in de rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit 
te Leiden (..), 's-Gravenhage 1914. 

    61De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 108-
109. 



op stellingen afgeschaft.62

Hoe het Bloem vergaat is niet precies te achterhalen. Bekend is 

het verhaal dat, wanneer hij het tijdens zijn defensie even niet 

meer weet, Bloem zich verweert met de opmerking dat het ook maar 

een stelling was.63 Als dit waar is, dan moet op deze 

dondermiddag alle spanning die zijn studie aankleefde van hem af 

zijn gevallen. En zo niet, dan is de anekdote zo kenmerkend dat 

het toch waar is. 

 

Een maand na zijn promotie kan Bloem Van der Leeuw melden dat 

hij benoemd is tot directiesecretaris van de arbeidsbeurs te 

Amsterdam. 'Ik ben waanzinnig van vreugde, nu is mijn wensch 

bereikt.'64

                     
    62J.C. Bloem meester-dichter, p. 57-64. 

    63Een dichter en zijn wereld, p. 38. 

    64De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 111. 



 
 


