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   Alles op deze wereld is onbeduidend, en het nut 

   is nog veel onbeduidender dan het doodsimpele 

   plezier. Dit zeg ik over studies, carrières etc.

    Giacomo Leopardi1
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Bloem had zich tijdens zijn studie veel voorgesteld van de rust 

en de vrijheid na zijn promotie. Burgemeester op een mooi dorp, 

of anders geen mooi dorp maar een klein kantoorbaantje en een 

leven dat op het oog niet afwijkt van het meest gewone, 

kleinburgerlijke bestaan. Uiterlijk niet anders dan een 

onderwijzer of een ambtenaar, maar met alle ruimte om zich aan 

de literatuur te wijden. En vooral: verlost van de examendwang 

en de geldzorgen. 

Bloem heeft vierenhalve werkdag aan de arbeidsbeurs achter de 

rug wanneer hij besluit contact op te nemen met zijn vrienden. 

Het is maandag 8 januari 1917. 'Natuurlijk ben ik aan den eenen 

kant heel blij', schrijft hij aan Van Eyck, 'dat ik zoo spoedig 

na mijn promotie al geplaatst ben, omdat dit mijn ouders van een 

groote zorg ontheft. Bovendien heb ik altijd geweldig veel van 

Amsterdam gehouden, en doe dat nog, hoewel er te wonen groote 

bezwaren heeft. Maar overigens ben ik zoo ongelukkig als ik 

misschien nog nooit geweest ben. Ik kan het niet beter 

uitdrukken dan zoo: ik ben wanhopig met mijn verstand. Ik bedoel 

dit: vroeger was ik, in mijn oogenblikken van depressie, die 

vele waren, ook wel dikwijls wanhopig, maar als die depressies 

voorbijgingen, ging de wanhoop met hen mee. Maar nu zie ik, in 

mijn meest nuchtere en koele momenten, mijn heele leven 

                     
    1Zibaldone. Intellectueel dagboek (gekozen en vertaald door 
Frans van Dooren), Amsterdam 2001, p. 112-113. 



mislukken, tenzij er een wonder gebeurt, hetgeen, zooals je 

weet, niet vaak geschiedt. Sedert Dinsdag ben ik in functie. De 

twee eerste dagen was ik radeloos, maar zoo'n opgewonden 

stemming duurt gelukkig nooit lang. Ik ben nu gewend - voor zoo 

ver ik ooit wennen zal, en dat is eigenlijk: nooit. - Elken dag 

van 9 - 4 aan één stuk door zit ik hier in een hokje; in een oud 

kavalje van een huis, gevangen. Zelfs geen vrij om 12 uur om 

koffie te drinken. Zaterdags van 9 - 1.' 

Deze klaagzang gaat zo nog een poosje door en bovendien vindt 

hij nog tijd om drie van zijn nieuwe gedichten over te 

schrijven. Onder werktijd wel te verstaan, want Bloem zit alleen 

op een kamer 'en dus kan [ik] lezen, schrijven of (wat het meest 

gebeurt) mij overgeven aan mijn sombere gedachten.'2

Eindelijk woont Bloem in Amsterdam (even aan de Keizersgracht, 

daarna op kamers aan de Prinsengracht 800), hij hoeft maar tot 

vier uur te werken of soms ook niet te werken en aan het einde 

van de middag wachten zijn vrienden. Toch heeft al in de eerste 

uren een verlammende paniek zich van hem meester gemaakt. 

In de kale werkkamer staan twee stoelen, een schrijftafel en een 

kachel, op de vloer een rieten mat. Bloem heeft uitzicht op een 

dak. Het behang is groezelig en groen. En wat ook zo erg is: hij 

moet broodjes meenemen naar zijn werk, koffietijd op kantoor in 

plaats van in de stad. Het is zelfs onmogelijk zich 's ochtends 

te laten scheren, want dan moet hij nog vroeger opstaan. Het is 

slaafs, het is vernederend, het vooruitzicht op de volgende dag 

bederft de vrije tijd. 'Behalve het minder oneervolle is het in 

niets onderscheiden van gevangenschap.'3

Voor het eerst sinds de HBS ondergaat hij een dagelijks 

opgelegde discipline. Maar het stramien is nog niet eens het 

ergste en ook niet de troosteloze omgeving of het vervelende 

werk. Op de eerste dag dat Bloem in functie is, dringt het tot 

hem door dat hij zijn toekomst nu niet meer kan zien als 

oneindige bron van verscholen mogelijkheden. Nog wel als 

eindeloze reeks van dagen. 

                     
    2Brieven aan P.N. van Eyck, p. 217-218. 

    3De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 111 en 
117. 



 

 Ik had van ander vleesch en ander bloed 

 Een andre geest - hoe anders! - geformeerd 

 Wel moeten zijn als ik, wat zóó mij deert, 

 Had willen dragen met een vlak gemoed. 

 

 Dan moest ik niet verteerd zijn door een gloed, 

 Die gaarne tot den laagsten mensch zich keert, 

 Maar niettemin zich tegen de aarde weert 

  En zomersterren als haar zusters groet. 

 

(schrijft Bloem op 4 of 5 januari 1917, op de arbeidsbeurs)4
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Het was dus niet zonder reden geweest dat Bloem tijdens zijn 

studie zo weinig haast had gemaakt. Een vage angst voor de 

definitieve gebondenheid van een betrekking had ervoor gezorgd 

dat hij instinctief liever uitstelde dan afrondde, totdat de 

omstandigheden hem wel dwongen. 

Op literair gebied gebeurde iets vergelijkbaars: jaar na jaar 

stelde hij de verschijning van zijn debuutbundel uit.5 Al in 

oktober 1911 heeft hij de uitgever C.A.J. van Dishoeck benaderd 

met de vraag of deze in het najaar van 1912 zijn gedichten wil 

uitgeven. Een paar maanden later klaagt hij tegen Piet van Eyck 

over het feit dat hij zo ontzettend weinig schrijft, waardoor 

hij zich begint af te vragen of het boek er wel zal komen. Van 

Dishoeck wil de bundel uitgeven en in mei 1912 heeft Bloem een 

titel: Gensters (vonken), met een motto dat naar Karel van de 

Woestijne verwijst: 'deze gensters uit den dagelijkschen brand 

des levens'. Voor zijn gevoel dekt deze titel goed de lading al 

is het (Vlaamse) woord misschien wat gezocht. Maar het plan Van 

Dishoeck te bezoeken blijft na wat uitstel voorlopig bij een 

plan. 
                     
    4Ongepubliceerd gedicht; Brieven aan P.N. van Eyck, p. 218-
219. 

    5Zie hierover Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 95-101. 



Juli 1912 besluit Bloem om de verschijning van zijn bundel uit 

te stellen tot het najaar van 1913. Hij heeft nog geen vijf vel 

(tachtig bladzijden) bij elkaar en vindt zeven, nog liever acht, 

het minimum: 'Ik zal toch nog moeite hebben, dit bij elkaar te 

dichten: ik heb niets meer geschreven. Stérilité!' Half december 

1912 vraagt hij zich dan weer af of zo'n bundeling veel zin 

heeft, want het grote publiek heeft toch geen verstand van 

poëzie en die paar lezers om wie het te doen is, hebben de 

meeste gedichten al in De beweging gelezen. Toch is hij weer te 

ambitieus om zijn debuut als bibliofiele uitgave in De 

Zilverdistel-reeks te laten verschijnen. Een half jaar later 

bedenkt Bloem een nieuwe titel: De vlam des levens. 

In mei 1914 is het bijna zover dat hij tot daden overgaat. Bloem 

vraagt aan Van Dishoeck wanneer deze uiterlijk de tekst van de 

bundel moet hebben. Eind juni, hoopt Bloem even later, zal hij 

met het vrijwel volledige manuscript naar de uitgever gaan om de 

zaken te bespreken. Maar op 28 juni schrijft hij aan Verwey dat 

hij nu weer erg tegen de publicatie opziet: 'Ik had er ook nog 

gaarne een paar gedichten in gehad, die nog steeds ongeschreven 

zijn - en wie weet hoe lang dat zullen blijven, als zij ooit 

geschreven worden.' Op 21 juli besluit hij, om niet eindeloos 

uit te stellen, dat hij zich gaat 'dwingen' de uitgave gereed te 

maken en drie dagen later schrijft hij Van Dishoeck om een 

afspraak te maken. Ja, alleen eind juli 1914: het begin van de 

oorlog brengt mee dat Bloem net zo weinig met zijn bundel bezig 

is als met zijn studie. ''t Zal mooi zijn, als ze het volgend 

voorjaar uit kan komen. Eigenlijk vind ik dit wel plezierig, 

want ik was toch niet klaar.' 

 

Begin 1917 is zijn debuutbundel nog steeds niet verschenen. Nu 

heeft hij zich vastgelegd op een publicatiedatum in het najaar 

van 1917, zodat Van Dishoeck hiermee in zijn planning rekening 

houdt. Tegen beter weten in hoopt hij dat de bundel hem een 

positie als dichter zal geven die het mogelijk maakt met werken 

op te houden. In plaats van de 'onduldbare slavernij' op de 

arbeidsbeurs, overweegt hij om vlak buiten Almelo een kleine 

arbeiderswoning te huren, bij zijn ouders te eten en te proberen 

van het schrijven te leven, bijvoorbeeld door buitenlandse 



literatuuroverzichten voor De gids te schrijven.6 Maar ja, de 

schulden. 

'Ik zou in staat zijn,' schrijft Bloem aan Aart van der Leeuw, 

'bedelaar in Ierland te gaan worden. Ik heb wel eens gedacht, of 

dit alles niet een straf is voor mijn kleinmoedigheid. Dat ik 

niet zoo bang had moeten zijn voor materieëelen nood (die ik 

trouwens nu even goed ken) maar den heelen rotzooi van mij af 

had moeten trappen. Dan had ik het waarschijnlijk psychisch heel 

wat beter gehad. Vrijheid in armoede!! Misschien is het nog niet 

te laat. Maar ik moet natuurlijk wachten tot de oorlog voorbij 

is, want in het binnenland gaat zoo iets niet, en in het 

buitenland is het nu ondoenlijk. Maar zulk uitstel is ook alweer 

beroerd. Want zoo iets moet je natuurlijk in 't goede seizoen 

beginnen, d.w.z. het voorjaar, dus moet ik weer een jaar 

wachten.'7 Deze bespiegelingen over de praktische kant van het 

bedelaarschap laten maar weer eens zien dat Bloem (die zich nog 

geen halve dag in de open lucht zou kunnen redden) een zonnig 

beeld van de toekomst heeft, vooral als die toekomst nog een 

poos moet wachten. 

Bloems bundel verschijnt niet in het najaar van 1917. Hij vraagt 

zich zelfs af of hij de publicatie nog zal meemaken. Door de 

dagelijkse marteling van zijn baan, heeft hij begin mei het 

gevoel dat zijn fysieke toestand achteruit is gegaan omdat zijn 

weerstandsvermogen verminderd is. Hij voelt zich 'zoo gebroken' 

en vraagt aan Van Eyck of deze de uitgave van zijn gedichten wil 

verzorgen in geval van een voortijdig einde.8        

Voor een deel moet het de onwil zijn geweest om door een 

bundeling van gedichten de periode van zijn jeugd af te sluiten 

en tussen twee kaften weg te zetten. Bloems poëzie uit de eerste 

helft van de jaren tien wordt gekenmerkt door grote bewogenheid 

en verwachtingen: 'Ik heb altijd, in dichten en in daden, / De 

onstuimigheid van dit bestaan begeerd.'9 Het is slechts met 

                     
    6De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 120-121. 

    7De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 120. 

    8Brieven aan P.N. van Eyck, p. 232-233. 

    9Verzamelde gedichten, p. 97. 



tegenzin dat hij het inzicht wil toelaten dat deze houding 

steeds verder van hem af is komen te staan. 

Er is nog iets anders. Dankzij dit eindeloze verhaal van steeds 

nieuw uitstel bevat Bloems eerste bundel Het verlangen, ten 

slotte verschenen in 1921, een aantal van zijn beste gedichten. 

Wanneer het boek in 1914 was uitgekomen, zou het niet veel meer 

zijn geweest dan één van de vele bundels uit de kring rond De 

beweging. Hoe meer hij vervreemdde van De beweging, hoe groter 

de onvoldaanheid over zijn gedichten moet zijn geworden. En hoe 

groter de behoefte aan een andere poëzie. Precies op het moment 

dat duidelijk wordt, in de eerste week van 1917, dat hij alle 

illusies heeft laten varen, schrijft hij het gedicht 'Regen in 

den zomernacht'. In dit relatief korte gedicht, dat later de 

titel 'Regen en maanlicht' krijgt, bereikt hij voor het eerst de 

soberheid en eenvoud die sporen met zijn afgenomen 

verwachtingen.     

 

 De zomernanacht groeit den morgen tegen; 

 Nog is de hemel rein van dageraad. 

 Alleen de kleine stem der zachte regen, 

 Die aan mijn open venster praat. 

 

 Naar bed gegaan, vermoeid van leed en leven, 

 Een mens, die slaap wenst als hem de aarde pijnt, 

 Voel ik mij tot een lichter lust verheven, 

 Omdat de maan zo helder schijnt. 

 

 O onrust van de hete zonnedagen, 

 O wegen in den beet van 't stof begaan, 

 Wie zou na loomte en angst nog anders vragen 

 Dan dézen schijn der maan? 

 

 Al wat ik heel mijn leven heb verzwegen, 

 Verlangen zonder vorm en zonder naam, 

 Is nu geworden tot een warme regen 

 Buiten een zilvren raam.10

                     
    10Verzamelde gedichten, p. 101. 



 

 

3 

 

Bloem laat het niet bij klagen en onmogelijke plannen. Begin 

juli 1917 neemt hij met ingang van 1 september ontslag. Hij kan 

het niet uithouden, ondanks de tas met boeken die hij dagelijks 

meeneemt naar de arbeidsbeurs. Inmiddels waren zijn schulden 

niet afgenomen. Zijn ontslag brengt hem dus weer meteen in 

gevaar en hierdoor haalt hij zich de boosheid van zijn vader - 

die zelf geen enkele financiële speelruimte heeft - op de hals. 

Eerst houdt Bloem een maand vakantie in Bergen, waar hij het bij 

aankomst 'prachtig en heerlijk' vindt. Zijn kop kolkt van de 

plannen. Er loopt een sollicitatie naar een ambtelijke functie 

in Deventer: 1800 gulden en ook nog de mogelijkheid om bij zijn 

ouders te eten. Hij denkt het in deze functie te kunnen 

uithouden omdat hij trouwplannen heeft. Trouwplannen, met 

Neeltje. 

In Bergen heeft hij net als in Amsterdam veel vrienden om zich 

heen: Aart van der Leeuw komt langs, Adriaan Roland Holst is er 

en Aty en Jan Greshoff logeren een paar dagen bij de graficus 

J.G. Veldheer. Op 17 september komt ook M. (Pom) Nijhoff in 

Bergen, die een geweldige mogelijkheid oppert. Zijn vader, 

directeur van de uitgeverij en boekhandel Martinus Nijhoff, 

heeft het voornemen een cumulatief register samen te stellen van 

de Nederlandsche spectator (1880-1907) en hiervoor wil hij een 

bedrag uittrekken waar Bloem twee jaar van hoopt te kunnen 

leven. Werk is nooit ideaal, maar dit lijkt hem honderd keer 

beter dan een administratieve functie. 

Op 27 september maakt Bloem een wandeling langs de kust. Hij is 

in de gelukzalige stemming van een man die alle mogelijke 

ballast verloren is: hij is zojuist door Neeltje afgewezen en de 

Nederlandsche spectator gaat waarschijnlijk ook niet door. 'Op 

die wandeling', schrijft Bloem aan Van der Leeuw, 'kreeg ik een 

verheldering van mijn gedachten als nooit tevoren. Ik zag toen 

mijn leven, zooals ik het altijd min of meer duidelijk heb 

gevoeld, volmaakt duidelijk voor me. Hoe zal ik het zeggen? Een 

leven, misschien niet in wezen (want dat is onveranderlijk) maar 



in vorm geheel anders als tot dusver. Een leven, uiterlijk (maar 

ook alleen uiterlijk) geheel gelijk aan dat van een arbeider. Om 

te beginnen buiten, de stad schrikt mij af.' Hij weet dat hij in 

het vak van tuindersknecht zijn leven lang gelukkig zou zijn. 

Terwijl Bloem dit schrijft, ontvangt hij het bericht dat er 

misschien een baan voor hem is als adjunct-secretaris bij de 

Scheepvaartmaatschappij in Amsterdam (1800 gulden). Het is bijna 

weer tijd om naar huis te gaan.11

   

Bloem gaat naar Almelo, naar zijn ouders. Hij reist via 

Amsterdam, waar hij vijf gulden van Greshoff leent om thuis te 

komen. Zijn laatste hoop is gevestigd op de opdracht van 

Nijhoff. ''t Zou een unieke gelegenheid voor mij zijn om eens 

één gelukkig jaar te hebben', schrijft hij aan Pom Nijhoff. 'Ik 

sta alweer met den strop van een ander baantje om mijn hals'.12 

Maar het project komt helemaal niet van de grond. 

In Almelo gaat hij maar wat lezen: Balzac en Van Deyssel. 'Maar 

boeken zijn voor mij nooit troosters. Als ik gelukkig ben (maar 

dat ben ik niet vaak) kan ik goed lezen, maar ben ik dat niet, 

dan vermogen zij mij niet af te leiden; dan ben ik steeds veel 

te veel met mijzelf bezig.'13 Voor een borrel is geen geld en de 

vijf guldens moet Bloem zelf weer lenen voordat hij Greshoff 

terug kan betalen. Op 23 oktober krijgt hij een bescheiden 

baantje als adjunct-commies op de gemeentesecretarie van Almelo, 

salaris 800 gulden. Hij huurt twee kamers aan de Grootestraat 21 

en kan bij zijn ouders eten. Eind oktober ontruimt hij zijn 

kamer in Amsterdam. 

De ellende begint gewoon opnieuw, nu voor de helft van het geld. 

Een lichtpunt is de nabijheid van zijn ouders. En hij gaat 

literatuurlessen verzorgen, lezingen aan huis bij de dichteres 

Jooske van den Brandeler-den Beer Poortugael in Amersfoort. 

Bovendien laat hij nu zijn boeken, die sinds het vertrek uit 

                     
    11De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 127-
131. 

    12Brieven aan M. Nijhoff, 28 september 1917 en 2 oktober 1917; 
Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    13De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 131. 



Amersfoort waren opgeslagen, naar zijn nieuwe adres brengen. 

Alleen raakt Bloem tijdens het ordenen van zijn bibliotheek 

steeds weer aan het lezen, zodat de stapels boeken op de vloer 

zijn kamer onbewoonbaar maken. 

In het begin lijkt hij het nog wel vol te houden op de 

gemeentesecretarie. Het jaarsalaris blijkt bij nader inzien 

echter 750 gulden. Bloem vindt het heel vervelend dat vanwege de 

oorlogomstandigheden de kantoortijden in de winter zijn 

aangepast: om kolen te besparen sluit de secretarie om vier uur, 

waarmee de middagpauze komt te vervallen en hij net als in 

Amsterdam zeven uur achtereen op kantoor zit. Spoedig worden 

Bloems klachten heviger. Na anderhalve maand schrijft hij aan de 

naar Nederland uitgeweken Vlaamse dichter Jan van Nijlen: 'Mijn 

baantje is alweer walgelijk; ik heb een uiterst hinderlijke en 

een manifest imbecielen en pretentieusen hoofdcommies boven mij. 

Zoo gauw ik de kans ook schoon zie, eclipseer ik.'14

Voor het eerst leeft Bloem werkelijk zuinig: om de reiskosten 

uit te sparen gaat hij niet naar Aart van der Leeuw en zelfs 

niet op kraamvisite bij Aty en Jan Greshoff. Maar zijn 

bezoldiging is zo gering dat zijn financiële situatie nauwelijks 

kan verbeteren. 

En verder? 'Verder geen nieuws, want ik woon in Almeloo.'15

 

Bloem heeft alle mogelijkheden nog in eigen hand, hij is dertig 

en nog maar ruim een jaar geleden gepromoveerd. En als hij wil 

kan zijn bundel op ieder moment verschijnen. Hij informeert 

eerst eens bij Van Eyck of die hem kan helpen bij het verkrijgen 

van vast en geregeld literair werk voor een grote krant. In 1917 

heeft hij in twee artikelen voor De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland nieuwe poëziebundels van Hélène Swarth, P.C. Boutens, 

J.Jac. Thomson, M. Nijhoff, Geerten Gossaert en Aart van der 

Leeuw besproken.16 Maar over de samenwerking met de redactie van 
                     
    14Brief aan Jan van Nijlen, 17 december 1917; Archief en 
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 
71. 

    15Brief aan Jan Greshoff, 24 november 1917; Letterkundig 
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    16Het onzegbare geheim, p. 289-303. 



De Amsterdammer is Bloem ontevreden, vooral omdat men zijn 

stukken te lang liet liggen. Het duurt tot begin 1920 voordat 

hij geregeld (en betaald) kritieken gaat schrijven voor De gids.  

Januari 1918 voelt Bloem zich hopeloos. Hij is naar Rotterdam 

gegaan voor een sollicitatiegesprek, secretaris van de 

Volksuniversiteit aldaar voor 2000 gulden per jaar. De 

voornaamste reden om ander werk te zoeken is uiteraard dat hij 

snel een volwaardig salaris moet verdienen. Wanneer Bloem op 6 

januari nog geen uitslag heeft, weet hij dat zijn kansen 

waarschijnlijk verkeken zijn. Veel arbeidsvreugde verwachtte hij 

ook in Rotterdam niet, maar nu de functie aan hem voorbij lijkt 

te gaan zakt hij weg in moedeloosheid. 'Ik wanhoop er 

langzamerhand aan, nog eens een leven te krijgen, zoals ik dat 

zou wenschen. Er is niets, wat mij in die richting ook maar de 

geringste indice geeft. Ik heb van niemand iets te wachten, geld 

bedoel ik, en dat is voor mij onontbeerlijk. Natuurlijk kan de 

god uit de wolk altijd komen, en dat is mijn eenige hoop - maar 

daarmee mag men toch geen rekening houden. - Ik heb al jaren 

lang in de misère rondgeploeterd, en 't ziet er voor mij nu 

donkerder uit dan ooit.' Hij ziet niet hoe hij een faillissement 

nog kan voorkomen.17 De god uit de wolk zou zijn 

stiefgrootmoeder eens mee moeten nemen, zal Bloem wel denken. In 

haar testament staat hij, zonder dit precies te weten, genoteerd 

voor 5000 gulden en met dat bedrag was hij uit de zorgen 

geweest.18 Ongelukkigerwijs bereikt zijn weinig geliefde 

grootmoeder de zeer gezegende leeftijd van negenentachtig jaar 

en sterft pas in 1931. 

'Ik ben niets meer, en kan niets meer. Wat ik te zeggen had, heb 

ik gezegd: 't was niet slecht, maar een Ronsard ben ik toch niet 

geworden'. In deze omstandigheden, schrijft hij aan Van der 

Leeuw, lukt het hem niet om zich nog te vernieuwen. Het is 

afgelopen. 'Hoogstens nog wat essays, en misschien zelfs dat nog 

niet eens.'19  
                     
    17De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 142-
143. 

    18Haags Gemeentearchief, archief notaris H.J.H. Stoop, 29 mei 
1914, repertoriumnummer 2332. 

    19De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 145. 



Bloem lijdt aan 'Almelisme'.20 Hij mist Amsterdam en zijn 

vrienden daar, hij is 'voortdurend-gedeprimeerd tot versuffens 

toe.' De eerste verkiezingen sinds de invoering van het algemeen 

kiesrecht voor mannen, zorgen januari 1918 op de 

gemeentesecretarie voor zoveel werk dat Bloem weken lang 's 

avonds moet overwerken.21 Wanneer hij voor een sollicitatie in 

Amsterdam is, gooit hij zich vol met drank: tot drie uur 's 

nachts in een kroeg aan de Singel 'met een kerel (..) en 2 

meiden, die door hem werden beslapen, w.o. een heerlijke 

Vlaamsche, die intensch plat in haar mooie bek was. Verder een 

zeekapitein, Speenhoff waardig.'22

Een ultimatum van de boekhandel Martinus Nijhoff drukt hem half 

februari nog verder in de zorgen.23 Om die reden probeert hij, 

zoals eerder gezegd, via Van Eyck bij een oom van diens vrouw 

geld te lenen. Dat Bloem zich zo gekrenkt voelt door de toon 

waarop Van Eyck hem terechtwijst, heeft alles te maken met zijn 

onmacht. Feitelijk was de uitgangspositie van zijn vrienden 

niets gunstiger en toch slaagden zij er wel in hun leven vorm te 

geven. Jan Greshoff was zonder diploma aan zijn loopbaan 

begonnen en inmiddels kunstredacteur van De telegraaf; Van Eyck 

zag net zomin als Bloem een juridische loopbaan als levensdoel 

en leefde, na een periode als correspondent van de NRC, enige 

tijd als ambteloos burger in Driebergen. Geen van beiden heeft 

veel moeite zich te redden, ze zijn getrouwd en hebben net 

kinderen. Naast werk en gezin zijn Van Eyck en Greshoff 

bovendien op literair gebied zeer productief. Daarom schrijft 

                     
    20Brieven aan P.N. van Eyck, p. 248. 

    21Brief aan Jan Greshoff, 1 februari 1918; Letterkundig 
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    22Brief aan Jan Greshoff, 10 februari 1918; Letterkundig 
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Bloem was in Amsterdam om de commissaris der Koningin te spreken 
in verband met de burgemeestersposten te Jisp en Wijde Wormer. 

    23Bloem had op 30 januari schriftelijk gevraagd om 'nog een 
paar maanden crediet'. Het is voorstelbaar dat de bestelling van 
nieuwe boeken in dezelfde brief, niet goed is gevallen. (Brief 
aan H. Mayer; Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 
634 B.1.) 



Bloem, vlak voordat de vriendschap wordt hersteld, aan Van Eyck: 

'Is het je in 't geheel niet opgevallen, hoe buitengewoon weinig 

genereus jouw houding in dezen is, waar het gaat om iemand die 

alles in 't leven heeft wat de ander moet ontberen?'24

Ook in de sombere Almelose omstandigheden wordt het ieder jaar 

voorjaar, in 1918 met heerlijk weer. Bij Bloem roept het begin 

van deze lente, zoals hij Van der Leeuw schrijft, vooral 

jeugdherinneringen op. Midden in de ruzie met Van Eyck schrijft 

hij het gedicht 'Dageraad': '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.'25 Het lukt minder en minder de gelukkige 

beelden van vroeger op te nemen in een toekomstverwachting. 'Wat 

is mijn leven mislukt'.26

 

Het lijkt of het met de week slechter gaat. Op 28 maart 1918 

schrijft hij aan Greshoff: 'Ik leef nu al maanden lang 

eigenlijk, bijna voortdurend in een toestand van min of meer 

nerveuze depressie, soms dalend tot absolute hopeloosheid. Ik 

kan dit leven niet uithouden, en toch houd ik het uit - want per 

slot van rekening kan een mensch alles verdragen. Van 9-1 en van 

½3-½6 dag aan dag gevangen te zitten en niets dan het meest 

onbelangrijke klerkenwerk te doen, (ik zit bijna steeds voor de 

schrijfmachine) - is dat nu het bestaan, waarvoor ik op aarde 

ben. Dan natuurlijk mijn schulden nog, die evenwel mijn schuld 

zijn, en waarvoor ik dus eerder verwijten dan medelijden 

verdien. En dan in deze onzeggelijk gore vervloekte uithoek van 

het land, ver van al mijn vrienden, waar ik zoo ontzettend op 

gesteld ben. (..) Ik gun het de Moffen niet, anders zou ik 

zeggen, laten ze toch onmiddellijk dit ongenietbare gewest 

annexeeren. 

De laatste dagen ben ik bovendien ook erg in de put over de 

geallieerde nederlagen. - Maar verder heb ik zoo langzamerhand 
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    25Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 124. 

    26De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 146. 



van mezelf het idée gekregen, dat ik op ben. Ik schreef nog één 

gedicht, met veel moeite mij aan mijn downheid ontrukkend, en 

Verwey stuurde het terug, waarschijnlijk wel terecht. Misschien, 

dat andere menschen uit mijn omstandigheden dubbele energie 

zouden putten om zich er uit te halen; ik kan dat niet, ik word 

er door geknakt. Ik ben iemand met minder energie dan de 

meesten, geraakt in omstandigheden - die meer energie dan de 

meesten hebben, vereischen. Ziedaar het conflict, dat niet 

anders kan eindigen dan met mijn nederlaag.' Greshoff had de 

vorige keer dat zij elkaar spraken kennelijk iets aan Bloem 

gezien, zodat Bloems medeleven met zichzelf nog inniger wordt: 

'Ik wist zelf evenwel niet, dat mijn toestand al zoo merkbaar 

was, ik schrok er bepaald van, toen je me dat schreef'.27

Het zal dus niet zo lang meer duren, met Bloem in Almelo. Er is 

alleen een probleem: hij heeft zich toen hij de functie aannam 

voor één jaar verbonden, en daar komt hij niet zo maar onderuit. 

Wel overweegt hij ondertussen de mogelijkheid om advocaat te 

worden en hij informeert bij de directeur van de Koninklijke 

Bibliotheek of hij als assistent kan worden aangenomen. Zijn 

gedachten gaan vooral uit naar een vrij beroep, dan is hij 

tenminste van de 'verneedering' af 'elken dag maar weer, naar 

die gehate gevangenis te hollen, om precies op tijd te zijn.' 

Misschien is het mogelijk om van vertaalwerk te leven en dan 

bijvoorbeeld in de buurt van Amsterdam een arbeiderswoning te 

huren.28    

Wanneer hij zijn werk op de afdeling Algemene Zaken van de 

gemeentesecretarie iets positiever had weten te benaderen, zou 

Bloem een goede kans hebben om in een kleine gemeente 

burgemeester te worden. Op 8 april komt echter de sluimerende 

onvrede met zijn hoofdcommies tot een uitbarsting. Volgens Bloem 

eindigt de ruzie goeddeels in zijn eigen voordeel, maar 

niettemin maakt hij van deze mooie gelegenheid gebruik om op te 

stappen. De koortsige vermoeidheid, de nervositeit en de 

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

    28Brieven aan P.N. van Eyck, p. 264 en brief aan Jan Greshoff, 
13 april 1918; Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur 
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aanvallen van opgewondenheid zijn voorbij. Er wachten heerlijke 

Pinksterdagen. 'En ik zal nu ook wel weer de kracht herkrijgen 

om iets beters van mijn leven te maken dan de jammerlijke 

mislukking, die het tot dusver geweest is.'29

 

 

4 

 

Toen Bloem in september 1917 in Bergen met vakantie was, nam hij 

voor het eerst sinds mei van het jaar daarvoor contact op met 

Verwey. Gewoon om eens te laten horen dat De beweging hem ook na 

al die jaren niet onverschillig liet. Juist op dat moment 

verschenen vijf van zijn gedichten in De gids, zodat er voor 

Verwey reden was om te denken dat Bloem zich definitief van zijn 

tijdschrift had losgemaakt. Maar in zijn brief uit Bergen zegt 

Bloem te hopen dat hij de komende winter weer iets kan sturen: 

bijvoorbeeld een prozastuk over de dichter in de trant van zijn 

essay over het verlangen.30

Een aanleiding om zo'n stuk te schrijven krijgt hij wanneer hij 

in december 1917 Le grand Meaulnes van Alain-Fournier leest. 

'Dit boek', schrijft Bloem aan Van der Leeuw, 'is van een 

romantiek, zooals ik niets ken, zóó echt en warm en ademend van 

het edelste leven, zoo vol van het menschelijkste verlangen.'31 

Hij is zozeer onder de indruk geraakt dat hij later Le grand 

Meaulnes zelfs nooit heeft durven te herlezen, uit angst afbreuk 

te doen aan zijn herinnering.32 Op 23 december zendt hij een 

bespreking in voor De beweging, maar - en dat is voor het eerst 

sinds 1910 - Verwey wil Bloems bijdrage niet plaatsen en stuurt 

het stuk terug, waardoor we nooit precies zullen weten wat hij 

heeft geschreven. 

Zoals Bloem Verwey schrijft, heeft hij enige politiek geladen 

kanttekeningen in de recensie verwerkt, waaruit blijkt dat hij 
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andere ideeën heeft dan Verwey. Zonder het verder uit te leggen 

brengt Bloem in deze brief zijn opvattingen in verband met de 

Franse schrijver Charles Péguy.33 Tegenover Van der Leeuw is hij 

directer: er staan een paar ondemocratische uitspraken in het 

stuk, zodat hij betwijfelt of Verwey het zal opnemen.34 Dan is 

het de vraag waarom en hoe Bloem Le grand Meaulnes in verband 

heeft gebracht met politieke gedachten. De onuitwisbare 

beschrijvingen van het Franse platteland, van jongensjaren in 

een klein dorp aan het einde van de negentiende eeuw, geven 

hiertoe geen aanleiding. En nog minder het grote avontuur dat 

het leven van beide hoofdpersonen onherroepelijk vervreemdt van 

het alledaagse. Hun leven staat in het teken van een 

sprookjesachtig feest, eens als in een droom ondergaan in een 

afgelegen landhuis. 

De aanleiding moet dus goeddeels buiten het verhaal liggen. Net 

als Péguy was Alain-Fournier (geboren 1886) in het begin van de 

oorlog gesneuveld. Weer 'een slachtoffer van je vrienden de 

Moffen', schreef Bloem aan Van der Leeuw. Als gezegd stelde hij 

de 'persoonlijke moed' van deze Fransen ver boven de militaire 

discipline van de Duitsers. De richting die Bloem wil kiezen, 

brengt hem naar zijn idee in het spoor van Péguy: 'ik neem een 

mensch als voorbeeld, niet een systeem.'35 En, valt hier aan toe 

te voegen, zeker geen democratisch systeem.    

Tweeënhalve maand later, op 8 maart 1918, stuurt hij het eerder 

genoemde 'Dageraad' naar Verwey. Dit lange gedicht in rijmloze 

verzen bevat, en dat is voor Bloem ongewoon, in bijzonderheden 

beschreven autobiografische elementen: de geborgenheid in de 

tuin van vroeger en, in de eerste regels, het leven nu. Het 

begin luidt: 

 

 De late wintermorgen is nog nacht. 

 Maar door het donker drijft een schrille klank, 

 Als 't klaaglijk roepen van een vreemde vogel 

                     
    33De brieven aan Albert Verwey, p. 92. 

    34De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 142. 

    35Brieven aan P.N. van Eyck, p. 208. 



 Uit andere, verloren werelden: 

 Het fluiten der fabrieken, een alleen 

 Geluid in een verlaten, zwart heelal. 

 En langs den ongezienen weg bewegen 

 Lichtjes van fietsen, wankelend en klein, 

 Begin van die ontzachelijke daad: 

 Een wereld, die zich uit de alomme slaap 

 Tot werken rukt, en mij ook uitjaagt in 

 Den guren uchtend. 

        Maar die schuwe ziel, 

 Nog blauw en zilver van den maneschijn 

 En ruischende van het geheim der nacht, 

 Zal die zich reppen naar haar eng bestek, 

 En 't wederstrevend lichaam jagen tot 

 De aldaagsche laagheid en 't gehate werk? 

 Hoe zal zij in het klagend hart verslaan 

 Dien sterken weerzin tot het martlend leven, 

 Die wrang smaakt in de hoeken van den mond 

 En keert met elken nieuwen dageraad?36

 

Bloem ziet in dit gedicht, zo schrijft hij aan Verwey, enige 

invloed van George en Leopold, van Leopardi op het eerste, hier 

geciteerde, gedeelte en ten slotte tegen het einde van Verwey.37 

De raakpunten met Leopardi en Verwey zijn duidelijk aanwijsbaar. 

Zoals eerder betoogd bij Bloems laatste gedichten in De beweging 

(uit 1914) is de zwenking in de richting van Verwey niet erg 

geslaagd. 'Dageraad' eindigt on-Bloems met het bidden tot de 

'Verborgene': 'o verhevene, blijf mij bij'. 

Verwey weigert 'Dageraad' omdat hij het te direct vindt (een 

oordeel dat betrekking moet hebben op de eerste helft van het 

gedicht) en schrijft een lange en hartelijke brief waarin hij 

Bloem probeert op te beuren. Bloem kan er vrede mee hebben en 

zegt te hopen op een nieuwe kans.38 Maar na 'Dageraad' zal hij 

niets meer naar De beweging zenden. 
                     
    36Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 124. 

    37De brieven aan Albert Verwey, p. 93-94. 

    38De brieven aan Albert Verwey, p. 95-96. 



Er was ook niet meer heel veel tijd, want na december 1919 hield 

het tijdschrift op te bestaan. Het waren financiële redenen en, 

misschien toch vooral, een tegenvallende literaire productie van 

jongeren die Verwey deden besluiten de uitgave te stoppen. Op 

verzoek van Jan Greshoff, die inmiddels redacteur van de Nieuwe 

Arnhemsche courant was geworden, schreef Bloem voor deze krant 

een herdenking.39 Hij spreekt hierin met nadruk over 'ons 

tijdschift', al heeft hij in de laatste vier jaargangen van De 

beweging niets gepubliceerd. Moeiteloos weet hij de opwindende 

betrokkenheid uit de eerste jaren op te roepen - een gevoel 

waarvoor bij Bloem niets in de plaats is gekomen. 'Vroeger - hoe 

hunkerden wij elke maand naar de nieuwe roode aflevering! Hoe 

verlangden wij te weten, wat er zou instaan!' En hij memoreert 

de artikelen van Verwey over poëzie die, voor hem en zijn 

generatie, openbarend waren. 'Nu heeft De Beweging opgehouden te 

bestaan - maar wat zij ons heeft gebracht, daar blijven wij heel 

ons verder leven rijker door'. 

Het is de helft van het verhaal. In de Arnhemsche courant 

getuigt Bloem van zijn grote bewondering en liefde voor het 

tijdschrift en Verwey. Gaandeweg loopt de emotie zelfs zo op dat 

het Wilhelmus erbij te pas komt als hij in de slotzin verklaart 

hun leider getrouw te blijven tot in de dood. Maar hoewel hij 

Verwey in één van zijn laatste brieven nadrukkelijk (maar niet 

naar waarheid) geschreven had dat hij nog geheel tegenover De 

beweging stond als in 1910,40 gebruikt hij in het krantenartikel 

dezelfde woorden om het omgekeerde vast te stellen: 'Natuurlijk, 

de meesten stonden niet meer tegenover het tijdschrift als tien 

jaren geleden. Hoe zou dit ook kunnen (..)?' 

Dat Bloem bij 'de meesten' hoort, wordt een half jaar hierna 

duidelijk. In oktober 1920 bespreekt hij voor De gids Verweys 

nieuwe bundel Goden en grenzen, waarbij hij zijn bezwaren tegen 

het dichtwerk van Verwey weinig zachtzinnig uiteenzet.41 Het 

probleem van Verweys werk is, zo zal Bloem nog meer dan eens 

                     
    39Het onzegbare geheim, p. 321-324. 

    40De brieven aan Albert Verwey, p. 89. 

    41Het onzegbare geheim, p. 332-335. 



betogen, dat de hardnekkigheid waarmee hij de meest gezochte en 

dus lelijke rijmwoorden gebruikt een remmende werking heeft op 

de ontplooiing van zijn poëzie. Voorts heeft hij weinig op met 

de onderverdeling, die alle gedichten en bundels in één systeem 

moet vatten. Toch is Bloem een bewonderaar van Verweys beste 

poëzie. Hij vindt het echter nodig een keer te wijzen op de 

fouten van zijn leermeester, omdat hij er van overtuigd is dat 

de adoratie van 'zeloten' als Maurits Uyldert, Verweys reputatie 

meer schade heeft gedaan dan de meest onrechtvaardige kritiek. 

In de bespreking van Goden en grenzen voert hij een denkbeeldige 

tegenstander van Verwey ten tonele. Deze 'zal u wijzen op 

reeksen van hortende, moeizaam-samen "gekleinsde" (het woord is 

van Verwey) gedichten, harde intellectueele getimmerten, die 

door geen rankje van poëzie omlooverd worden.' Helaas kan Bloem 

zo iemand niet tegenspreken en hij kan het de ander nauwelijks 

kwalijk nemen dat deze blind is voor het schone, het bezielde 

dat door lelijkheden omringd is. Nu hij toch bezig is diept hij 

ter illustratie uit een oudere bundel een 'monsterlijk' 

rijmwoord op. Hoe is het mogelijk, vraagt Bloem, 'dat iemand met 

een zoo penetrant oordeel over het werk van anderen, zoo blind 

tegenover het eigen kan zijn.' Volgens hem zijn veel van Verweys 

gedichten met de beste wil niet tot de poëzie te rekenen.    

Dit moet wel verkeerd aflopen. En juist in Goden en grenzen 

staan een aantal gedichten (in de reeks 'Late lente') die voor 

Bloem, zo zou hij later, pas bij de dood van Verwey, schrijven, 

'tot het hoogste behooren, wat de dichtkunst van alle tijden 

heeft opgeleverd.'42 Het waren, ook nog, misschien wel de enige 

gedichten die hem in Almelo voor even zijn ongeluk hadden doen 

vergeten. Maar in de recensie van Goden en grenzen beperkt hij 

zich ertoe te zeggen dat deze gedichten uit 'Late lente' behoren 

tot het mooiste dat Verwey heeft geschreven. Dat is, na zoveel 

kritiek, geen groot compliment - hoewel hij het uit de grond van 

zijn hart meent. 

Wanneer Van Eyck hem even later hierop aanspreekt, blijkt dat 

Bloem niet gelukkig is met de accenten in zijn stuk: 'ik zat er 

erg mee in mijn maag, maar wilde het toch niet ontwijken. Ik had 

                     
    42Het onzegbare geheim, p. 59. 



er echter absoluut geen pleizier in, wetende hoe Verwey is, dat 

hij absoluut geen kritiek kan velen, en er onmiddellijk verraad 

in ziet. (..) Maar toen ik het akelige gezegd had, was ik zoo 

blij, dat dat pak van mijn hart was, dat ik de rest helaas te 

zeer met den Franschen slag heb behandeld.'43  

Verwey is woedend. Op 24 oktober 1920 schrijft hij aan Uyldert: 

'Heb je Bloem in de Gids gelezen? Arme schelm, die onder 't 

motto: Verwey kan wel tegen een stootje, Verwey onschadelijk 

denkt te maken, en onder bewondering voor de kritiek van de 

Beweging zoozeer aan die kritiek ontrouw wordt. Waar ligt nu 

zijn kriterium, nu hij het niet zoekt in de oorspronkelijke 

levens beweging? Waar anders dan in de gewaarwordingen van zijn 

slappe zenuwen en zijn voor inspanning bange geest.'44

Vermoedelijk hebben zij elkaar nooit meer gesproken. Wanneer 

Bloem het jaar erop eindelijk zijn eerste bundel kan sturen, met 

daarin natuurlijk veel verzen die Verwey in De beweging had 

opgenomen, krijgt hij tot zijn grote teleurstelling een 

visitekaartje retour met de toevoeging 'm.h.d.' (met hartelijke 

dank).45 Maar als Bloem later terugkijkt treffen vooral de goede 

herinneringen: 'ik heb enorm veel van hem geleerd'.46
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Al snel heeft Bloem een nieuwe baan - een nieuw baantje, in zijn 

eigen woorden. Weer een administratieve functie in Amsterdam: 

directiesecretaris bij de afdeling arbeidszaken van de 

gemeentesecretarie, 2100 gulden per jaar.47 Zijn adres wordt 
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Keizersgracht 505, waar hij ook in 1917 korte tijd had gewoond. 

Om huur en brandstof te besparen, deelt hij een etage met zijn 

studievriend Tielens; Bloem neemt een kamer aan de achterkant. 

Daarmee zijn de financiën zo goed mogelijk op orde, al is hij 

lang niet uit de moeilijkheden. In verband met zijn functioneren 

op de arbeidsbeurs, tijdens de eerste helft van het voorgaande 

jaar, rapporteerde zijn toenmalige baas de heer W.F. Detiger dat 

hij 'gemakkelijk en aangenaam [is] in den omgang, niet ontbloot 

van capaciteiten en geschikt voor een rustige werkkring'.48 

Misschien is met dit laatste rekening gehouden, want zelfs Bloem 

vindt zijn nieuwe baan dragelijk. Dat wil zeggen: de eerste 

weken. Begin september, op de eerste dag na de vakantie, is hij 

zeer gedeprimeerd: 'Ik zou toch wel eens willen weten, of dat 

zoo mijn heele leven zal duren'.49 Alsof het allemaal buiten hem 

om gebeurt. 

Wanneer je Bloem erover hoort, lijkt iedere functie een 

klerkenbaan. Maar dat zegt niets over de feitelijke inhoud of 

het belang van zijn werk. De secretarieafdeling arbeidszaken 

stond onder leiding van J. van Hettinga Tromp, een man van 

formaat die een dissertatie had geschreven over het sociale 

arbeidscontract en die in zijn jonge jaren betrokken was geweest 

bij Van Eedens utopische experiment van de kolonie Walden. Deze 

sociaal denkende man-met-visie gaf vorm aan de herziening van de 

verhouding tussen de gemeente Amsterdam en haar werknemers 

(werklieden en ambtenaren). In plaats van de verscheidenheid die 

heerste op het gebied van aanstelling, bezoldiging, sanctie en 

ontslag, moesten er vaste regels en rechten komen om werknemers 

te beschermen tegen willekeur. Hiertoe werd een gereglementeerd 

overleg ingesteld tussen personeel en werkgever, dat bekend is 

geworden onder de naam Georganiseerd Overleg. Het laten 

functioneren van dit overleg was een prominente taak van de 

afdeling arbeidszaken en men had met het oog hierop een 

academicus gezocht om het secretariaat te bemannen. Verbluffend 

dat men op Bloem is gekomen. Bloems collega J.C. Dam herinnert 

zich dat de dichter in een geheel verkeerd vaarwater was 
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gekomen. 'Hem ontbrak elke ambitie op het gebied van de sociale 

vraagstukken (..) met al die administratieve ingewikkelde 

regelingen en voorschriften had hij niets op en voor de mensen 

die daaraan hun tijd verspilden of zich er geestdriftig op 

wierpen had hij niet veel meer dan een kwalijk verborgen 

medelijden, vermengd met verachting. Aan dit inzicht gaf hij dan 

onder vier ogen uiting door het loslaten van een uitgebreide 

vocabulaire van de meest exquise en bizarre kwalificaties. 

Zijn afkeer van al dat sociale gedoe was dermate groot dat het 

voor hem eenvoudig een psychische onmogelijkheid was zijn taak 

op zodanige wijze te vervullen als nodig was om het 

georganiseerd overleg goed te doen functioneren.' Daar stond 

tegenover dat de directiesecretaris anderen gulhartig in zijn 

eruditie liet delen. Het is om die reden dat Van Dam veertig 

jaar later met warmte aan hem terugdenkt.50

       

Eind september worden Bloems meubels en boeken per schip 

overgebracht uit Almelo. Terwijl zijn eigendommen onderweg zijn, 

besluit hij in Bergen te gaan wonen en voor zijn werk heen en 

weer te reizen. Dit plan is waarschijnlijk mede ingegeven door 

het feit dat Adriaan Roland Holst, met wie hij steeds hechter 

bevriend raakt en die in augustus bij hem gelogeerd had, zich 

rond deze tijd blijvend in Bergen vestigt. In elk geval, hij 

huurt er kamers en stuurt de boot met spullen die in de gracht 

aanlegt, door naar het kustdorp. De volgende dag krijgt hij 

onder het eten plotseling bericht dat hij de kamers toch niet 

kan krijgen.51 Bloem weet nu ook niet meer hoe het verder moet 

en blijft ten slotte gewoon in Amsterdam. 

Het lijkt erop dat de afloop van de oorlog er de oorzaak van was 

dat het veel drukker werd op Bloems afdeling. Na 11 november 

1918 werd het Nederlandse leger in hoog tempo gedemobiliseerd, 

terwijl de economische activiteit vanwege brandstoftekort 

moeizaam op gang kwam. Van Bloem wordt verwacht dat hij 's 
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middags en zelfs 's avonds overwerkt. Zelfs voor het schrijven 

van brieven mist hij de moed en wanneer hij daar na maanden weer 

aan toekomt, is de treurnis waarin hij zijn vrienden laat delen 

als vanouds.  

Zelfs de avonduren in de kroegen met zijn Amsterdamse kennissen 

lijken verdoft door Bloems apathie. Jan Greshoff was bovendien 

in december naar Noord-Frankrijk vertrokken om de verwoestingen 

in ogenschouw te nemen. Vervolgens installeerde hij zich in 

Parijs om voor De telegraaf verslag uit te kunnen brengen van de 

vredesconferentie in Versailles.52 Zo is Bloem in Amsterdam zijn 

meest vertrouwde vriend kwijt. In het café-restaurant van het 

Paleis voor Volksvlijt zet hij zich op 26 januari 1919 voor het 

eerst sinds maanden aan een lange brief, aan Greshoff. 'Het is 

Zondagmiddag, half 2. De eerste sneeuw is gevallen, en ik zit in 

mijn eentje in het goede, oude Paleis-café, dat ik, in verband 

met zijn ligging, en zijn aantrekkelijke ouderwetschheid tot 

mijn stamlokaal denk te promoveeren. - Jantje, ik mis je zéér, 

meer dan ik kan zeggen. Ik ben dezer dagen erg down, door geld- 

en betrekkingzorgen, en het zou mij een lief ding waard zijn, 

als ik jou hier bij me had zitten. Wat hebben wij het altijd 

goed met elkaar kunnen vinden, wat hebben wij het altijd 

gezellig met elkaar gehad. Ik had mij er zoo op verheugd, dat je 

hier zoudt komen om Aty te halen, maar ik hoor dat dat niet 

mogelijk is. Maar ik kom in September bij je logeeren. Dat heb 

ik mij vast voorgenomen, het zal dan evenwel bijna een jaar 

zijn, dat we elkaar niet hebben gezien. Enfin, daar is niets aan 

te doen, dat is het leven.'53

Een lieve echtgenote, dat zou schelen. Bloem had zijn hoop 

gevestigd op een meisje uit de Goudsbloemstraat, maar het wordt 

niets. 

Weer is er die lusteloze gespannenheid. Bloem heeft nog precies 

de wilskracht om langzaam de ronde te lopen en zijn problemen 

van alle kanten te bezien. Hij kan alleen nog in cirkels denken: 

'Als ik maar niet al die ellende had, zou het wel gaan, maar 't 

                     
    52L. Gillet, Jan Greshoff. Zijn poëzie en poëtiek, Hasselt 
1971, p. 21-22. 

    53Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



is zoo niet te harden, en toch kan ik er niet uit.'54 Het is als 

met zijn woning: na iedere verhuizing - ook nu is hij net weer 

verhuisd, naar op zich mooie kamers aan de Keizersgracht 766 - 

krijg je het idee dat het hem een raadsel is, hoe hij moet 

beginnen met het opruimen van de stapels boeken wanneer overal 

boeken in de weg liggen. Maar vanwaar die moedeloosheid? - eerst 

maar eens wat lezen.  

Het werk staat Bloem met de dag meer tegen, of misschien iedere 

dag even veel omdat nog erger niet kan. Hij kan het in ieder 

geval niet bolwerken. Na één jaar, in juni 1919, wordt hem te 

verstaan gegeven dat hij wegens gebrek aan ijver half september 

moet vertrekken. Diep in zijn hart is hij opgelucht en, zo 

verzekert Bloem zijn vrienden, hij verschooiert nog liever dan 

dat hij voor de vierde maal aan een kantoorbestaan begint. 

 

Waarom lukt Bloem niet wat iedereen lukt? Het is niet zo dat hij 

niets wilde doen - Bloem is Oblomow niet, hij lag niet dagen in 

bed om te bedenken waarom hij niet hoefde op te staan. Zijn 

tegenzin en traagheid zijn na vier uur 's middags voor een goed 

deel verdwenen, al wekte zijn uiterlijke verschijning niet die 

indruk. Zo wenste Adriaan Roland Holst niet te wandelen met 

'zoo'n langzaam strompelend wezen, die voortdurend een halve 

meter achter mij blaast en kuchelt'.55 Maar iemand die in zijn 

leven al met al twintigduizend boeken koopt en een enorme 

belezenheid opbouwt, is niet lui, evenmin als een schooljongen 

die jarenlang dagelijks aan zijn gedichten werkt. Bloems wereld 

bestond voor een groot deel uit de literatuur. Hij bezat een 

fenomenale kennis van zaken maar nooit het doorzettingsvermogen 

om meer te schrijven dan de schaarse langere essays (zoals bij 

het retoriekdebat) die hij in de loop der jaren, naast veel 

recensies, produceerde. 

Lezen was voor Bloem, in ieder geval voor een deel, behoefte aan 

stilstand, aan een wereld buiten de alledaagse realiteit, een 
                     
    54Brief aan Jan Greshoff, 26 januari 1919; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    55A. Roland Holst, Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. 
Roland Holst-van der Schalk (ed. Erik Menkveld en Margaretha H. 
Schenkeveld), Amsterdam [1990], p. 125. 



middel dus om zich af te keren van de dagelijkse gang van zaken. 

Voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen bracht hij maar bij 

vlagen belangstelling op en dan altijd in negatieve zin. Bloems 

reactionaire, anti-democratische opvattingen komen in het 

volgende hoofdstuk in volle lengte aan de orde, maar op dit punt 

in het verhaal is vooral van belang dat de afwezigheid van 

maatschappelijke belangstelling één van de hoofdoorzaken is van 

zijn ontslag uit zijn laatste functie. Zijn chef bij de 

Amsterdamse gemeentesecretarie, Van Hettinga Tromp, 

karakteriseerde Bloem als 'een beminnelijk en hulpvaardig man, 

die in eene betrekking welke hem aanstaat, uitstekend kan 

voldoen, doch aan mijn Bureau minder voldeed, daar hij het voor 

de functie noodige sociaal gevoel niet bezat'.56 Gebrek, niet 

alleen aan sociaal gevoel, maar aan vrijwel iedere 

maatschappelijke betrokkenheid, is een goede reden om in tien 

achtereenvolgende banen - want zo erg gaat het worden - in een 

mum van tijd een aan luiheid grenzende desinteresse te 

ontwikkelen. 

Het is in een biografie heel vaak niet zinvol om naar strikt 

causale verbanden te zoeken. Een beschermd opgegroeide 

burgemeesterszoon die in de tuin mag blijven zitten als hij geen 

zin heeft om iets te doen en die een vader heeft die ook niets 

doet waar hij geen zin in heeft, kan uitgroeien tot iemand die 

met ijzeren discipline vooruit probeert te komen. Het financiële 

debâcle dat zijn vader knakte, is het schrikbeeld dat hem iedere 

dag weer aanzet tot een solide levenswijze. Best kans dat zo 

iemand, met zijn grootvader als voorbeeld, minister van 

Financiën wordt. 

Over Bloems grootvader is wel een bijzonder verhaal te vertellen 

dat, in welk verband ook, invloed op Bloems maatschappelijke 

houding kan hebben gehad. Toen Jacques vroeger met zijn ouders, 

en later zijn zusje en broertje, logeerde in het statige 

achttiende-eeuwse huis van zijn grootouders aan de Prinsegracht, 

was de stijlvolle ambiance nog vanzelfsprekender dan thuis. 

Hierbij kwam het merkwaardige feit dat in de familie gezegd werd 

dat de oud-minister een zoon was van Willem II, die zoals bekend 

                     
    56Geciteerd naar Een dichter en zijn wereld, p. 42. 



een reputatie heeft als verwekker van buitenechtelijke kinderen. 

Aangetoond is dit tot nu toe niet. Wel zijn er een aantal 

aanwijzingen, waarvan de belangrijkste is dat Bloems grootvader, 

opgegroeid bij een wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee, 

ongewoon hoog is opgeklommen.57 (Oranjekinderen werden vaker 

tegen betaling ondergeschoven bij een militair of een 

politieman.)  

Het zal vast wel waar zijn - en misschien vond de kleine Jacques 

het een fascinerend idee dat zijn grootvader een koningszoon 

was, of misschien vond hij dit juist gewoon voor een opa die in 

zo'n groot huis woonde. Het kan ook zo zijn dat hij dit verhaal 

pas hoorde toen hij ouder was, al lijkt in elk geval zijn vader 

in dit soort zaken niet overdreven schroomvallig. 

Ook de officiële stamboom van Bloem is kleurrijk. Zijn 

grootvader was in 1850 getrouwd met zijn eerste vrouw, Catharina 

Petronella Susanna Hugenholtz, geboren in 1819 te Demerary in 

Brits-Guyana. Zij is de moeder van Bloems vader, ze stierf een 

dag na diens achtste verjaardag. De vader van deze Guyaanse dame 

was een uit Europa afkomstige dominee; haar moeder een vrouw met 

een zwarte huidskleur uit het land zelf. Bloem heeft het nooit 

over zijn voorouders, maar volgens Clara Eggink beschouwde hij 

en zijn familie de negroïde lijn in hun stamboom allerminst als 

iets beschamends.58

En mocht het verhaal over Willem II niet op waarheid berusten, 

dan nog blijft Bloem wat betreft zijn afstamming verbonden met 

één der groten uit de vaderlandse geschiedenis. De naam Bloem is 

een vernederlandsing van de familienaam Floor (fleur) en 

Florisz. Tot deze familie behoorde de vice-admiraal Pieter 

Florisz, in 1658 in de zeeslag tegen Zweden gesneuveld.59 Bloems 

vader erfde na het overlijden van zijn vader in 1902 een 

                     
    57Geboorteakte Jacobus Cornelis Bloem, 25 februari 1822; 
Regionaal Historisch Centrum Tilburg. 
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    58Leven met J.C. Bloem, p. 24. 
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olieverfportret en de schrifturen van deze zeeheld, voor wie in 

Hoorn op kosten van de staat een marmeren gedenkteken was 

opgericht.60

Het is, en daar gaat het om, voor te stellen dat Bloem met de 

kennis over zijn (vermeende) achtergrond zijn latere leven in 

een nog schriller licht beziet. Zo te moeten werken voor wat 

geld. Oranje bloed of niet. 

  

 

          

6 

 

Evenals twee jaar eerder trekt Bloem na zijn ontslag naar 

Bergen. Deze keer loopt hij rond met het plan zich er blijvend 

te vestigen als letterkundige. Om de één of andere reden heeft 

hij hoop dat zijn financiële positie 'tot meerdere klaarheid' 

zal worden gebracht. 'Ik hoop mij dan ten langen leste eens 

ongestoord aan den vroondienst der Muzen, hoogstens een zeer 

enkele maal afgewisseld door dien van Bacchus, te kunnen 

overgeven.'61 In elk geval is er nu alle tijd: hij verblijft van 

september tot het einde van het jaar afwisselend in Bergen en in 

Almelo. 

Ideaal om zijn bundel eindelijk persklaar te maken, essays te 

schrijven, aan een vertaling te beginnen. Op die manier kan hij 

wat verdienen en misschien aanknopingspunten vinden om op den 

duur van het schrijven te leven. Maar Bloem doet niets van dit 

alles. Hij voelt zich vervreemd van zijn eigen gedichten en van 

vrijwel alle andere poëzie. Ieder enthousiasme, iedere ambitie, 

is vervlakt. En toch komt er in december 1919, ondanks Bloem 

zelf, een ontwikkeling die van veel belang is. Eind november had 

Adriaan Roland Holst de uitnodiging aangenomen om toe te treden 

tot de redactie van De gids. Meteen na de eerstvolgende 

                     
    60Memorie van successie, opgemaakt te Den Haag, 1 december 
1902; Nationaal Archief, Den Haag, Inventaris van de memories 
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filmnummer 99a, nummer 91. 

    61Brief aan Jan van Nijlen, 1 oktober 1919; Archief en Museum 
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redactievergadering, die op 20 december plaats vond, vraagt 

Roland Holst Bloem als vaste recensent. Een paar jaar eerder al 

had hij zonder resultaat De gids-redactie geadviseerd Bloem te 

vragen als medewerker voor het bespreken van buitenlandse 

literatuur, omdat hij volgens Roland Holst iemand is 'met een 

zéér goede litteraire smaak en intuïtie'.62 Op 22 december 

schrijft Roland Holst aan H.T. Colenbrander, de 

redactiesecretaris van De gids, dat Bloem bereid is de nieuwe 

bundels van François Pauwels en J.J. de Stoppelaar te bespreken, 

'ik hoop, dat hij zijn indolentie zal kunnen overwinnen.'63

Bloems eerste contact met het tijdschrift dateert van 1910, kort 

voor zijn debuut in De beweging: na de eerste pogingen om zijn 

poëzie door Verwey geplaatst te krijgen, zond hij tot drie maal 

toe tevergeefs gedichten naar De gids. Dat ook zijn jaarlijkse 

zendingen uit 1911, 1912 en 1913 werden geweigerd vond Bloem 

'zéér beroerd, niet om de eer - die geen eer is - maar om de 

f12.'64 Zoals we zagen werden zijn verzen pas in september 1917 

voor het eerst door de redactie van De gids aanvaard en toen ook 

met graagte: 'in zijn geheel aannemen, van het beste wat ik er 

na Boutens' vertrek in zag', schrijft Johan Huizinga.65 Maar pas 

met Roland Holst in de redactie komt Bloems medewerking op gang. 

Op 28 januari 1920 stuurt hij de twee beloofde recensies die, 

samen met een stuk over Aart van der Leeuws verhalenbundel Sint-

Veit en andere vertellingen, in maart worden gepubliceerd. De 

komende twaalf jaar zal Bloem niet minder dan tweeënvijftig 

kritieken of essays bijdragen. Hij kreeg drieënhalve gulden per 

pagina, wat een uitstekende honorering was, maar in de verste 

                     
    62Geciteerd naar W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn, 'Stemmen 
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    65W.J. van den Akker e.a. (red.), Traditie en vernieuwing. 
Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann, Utrecht / Antwerpen 
1985, p. 158. 



verte niet voldoende om het als een eerste basis te zien voor 

een leven als schrijver. 

 

Weer keert Bloem terug naar Almelo. Hij solliciteert overal: bij 

een uitgeverij, een dagblad, een glasfabriek, bij het ministerie 

van Waterstaat en bij de gemeentesecretarie van Hilversum. Hij 

is, zo schrijft hij Jan Greshoff, benieuwd wie hij nu weer zal 

duperen.66 Het belooft een erg eentonig verhaal te worden, 

vooral wanneer hij in maart 1920 solliciteert naar de functies 

van griffier in Kampen en in Veghel. Om zijn kansen te vergroten 

werkt hij een korte tijd als volontair bij het kantongerecht van 

Almelo. Maar op het moment dat zijn biografie op een griffie tot 

stilstand lijkt te komen, zorgt Bloem voor afwisseling. 

Bloems ambitie om griffier te worden werd ingegeven door het 

idee dat er geen andere ambtelijke functie was waarbij men 

zoveel vrije tijd had. Op zaterdag 3 april gaat hij op audiëntie 

bij minister van Justitie Heemskerk en de secretaris-generaal 

van het departement.67 Ondertussen had de minister per brief de 

procureur-generaal bij het gerechtshof in Arnhem om inlichtingen 

over hem verzocht. De procureur-generaal schakelde de officier 

van justitie te Almelo, mr Luyken Glashorst, in en deze 

rapporteert op 20 april dat mr Bloem van onbesproken gedrag is 

en in een persoonlijk onderhoud 'een beschaafden, aangenamen 

indruk' had gemaakt.68 Ook het oordeel van zijn vroegere chefs 

staat een benoeming tot griffier niet in de weg. Voor de 

vacature in Kampen krijgt een andere kandidaat, die al werkzaam 

was als rechterlijk ambtenaar, voorrang, maar voor Veghel valt 

de keus op Bloem. Op 11 mei 1920 draagt de minister J.C. Bloem 

voor aan Hare Majesteit. Salaris: 1600 gulden per jaar. 

Een dag later, 12 mei, half drie 's middags. Een telegram van 
                     
    66Brief aan Jan Greshoff, 20 februari 1920; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    67Blijkens brieven aan Jan Greshoff, 22 maart 1920 en 6 april 
1920; Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 
B.1. 

    68Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie, 1915-
1955, nummer toegang 2.09.22, inventarisnummer 16458, 22 april 
1920, nummer 259. 



Luyken Glashorst aan de minister: 'ENKELE WEKEN GELEDEN HEB IK 

RAPPORT UITGEBRACHT BETREFFENDE MR J.C. BLOEM WONENDE ALHIER 

NAAR AANLEIDING ZIJNER SOLLICITATIE NAAR GRIFFIER BIJ HET 

KANTONGERECHT TE KAMPEN EN VEGHEL RAPPORT LUIDDE NIET ONGUNSTIG 

HEDEN VERNEEM IK UIT AUTHENTIEKE BRON DAT BLOEM ZICH HEEFT 

SCHULDIG GEMAAKT AAN ZEDENMISDRIJF HETWELKE HIJ HEEFT BEKEND'.69

Bloem een zedenmisdrijf. Zaterdag 24 april, de eerste week als 

volontair bij het kantongerecht in Almelo achter de rug, dineert 

Bloem met de journalist Bertie van den Tol, die hij via Roland 

Holst kent, in het Paviljoen te Laren.70 Na het eten en het 

drinken bezoeken ze een komedie bij Hamdorff en gaan 

waarschijnlijk door met drinken. Wanneer ze na afloop van de 

voorstelling op weg gaan naar het huis van Van den Tol, komt het 

tweetal op de Torenlaan in Blaricum een politiebeambte tegen, de 

nachtwaker Jacob Vos, met wie ze een praatje maken. Als ze even 

later hun weg vervolgen zien ze bij de tramhalte een groep 

mannen die, in de woorden van Bloem 'aan het giggelen en lachen 

en stoeien waren'. Bloem verklaarde tegenover de rechtbank dat 

de mannen hen hierbij wilden betrekken en duidelijk maakten dat 

zij genegen waren tegen betaling seksuele handelingen te 

verrichten. 

Bloem en Van den Tol lopen samen met de anderen verder en praten 

vreemd genoeg over het mooie weer. Bertie van den Tol loopt 

voorop met iemand die 'de oude Lamphen' genoemd wordt en die hem 

duidelijk hoorbaar meedeelt, dat hij nog liever met een vrouw in 

de modder ligt dan met hem in een bed. Waarna Van den Tol de 

zeventienjarige tuinman Hendrik Klaver apart neemt en hem 

tachtig of negentig cent geeft. Onder het lopen aait hij Klaver 

over zijn gulp en duwt hem in de berm op de grond. Hierna knoopt 

hij hun beide broeken los waarna zij elkaars 'bloote 
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mannelijkheid' grijpen, totdat bij Van den Tol 'eene 

zaaduitstorting' plaatsvindt. 

Ondertussen heeft ook Bloem zijn oog laten vallen op een 

minderjarige, de achttien jaar oude arbeider Johannes Puyk. 

Bloem bood twee gulden, voor welk bedrag Puyk toelaat dat Bloem 

hem 'met ontuchtige bedoeling tusschen de beenen boven de 

kleeren ter hoogte van diens schaamdelen greep en met zijn 

vinger in diens gulp ging.' Hiermee vindt Puyk het wel mooi 

genoeg: hij gaat niet in op Bloems plannen om samen in de bosjes 

dingen te doen waarvan hij nog niet eerder had gehoord. Op dat 

moment daagt nachtwaker Vos op: hij had de mannen van een 

afstand in de gaten gehouden maar er niet veel van begrepen. 

Jacob Vos had eerder wel eens gehoord van seksueel contact 

tussen mannen, maar had er verder 'geen gedachte op'. Bloem 

brengt hem meteen helemaal op de hoogte met de woorden 'jongens 

onder elkaar', waarbij hij de politiebeambte-in-functie 

'tusschen de beenen boven de kleeren bij zijn (..) 

mannelijkheid' grijpt. 

De rest van de nacht brengen Bloem en Van den Tol door in het 

arrestantenlokaal. Op 28 april bericht De Gooi- en Eemlander: 

'Blaricum - Als verdacht van zich schuldig gemaakt te hebben aan 

misdrijf tegen de zeden werden Zondag 2 personen alhier door den 

burgemeester aan een scherp verhoor onderworpen. De eene, zekere 

B., legde een volledige bekentenis af. Verschillende getuigen 

worden in de zaak gehoord.' 

Beide heren hadden kunnen hopen er met een vermaning af te 

komen, omdat in het algemeen alleen mannen uit de lagere sociale 

klasse voor dit soort misdrijven vervolgd werden.71 Maar met het 

feit dat bij deze zaak twee minderjarigen en een ambtenaar in 

functie mikpunt waren, moet een grens zijn overschreden. Bloem 

is radeloos. 'Ik bevind mij in een zóó perilleusen toestand als 

nog nooit van mijn leven. Ik kan er geen eens over schrijven. Je 

mag er ook met niemand (behalve met Toos en Joh) over spreken. 

Misschien loopt het nog met een sisser af. God geve het, anders 

ben ik voor altijd vernietigd', schrijft hij op 3 mei aan Van 

                     
    71Zoals Gretha Donker illustreert met gegevens uit het 
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der Leeuw.72 Korte tijd is er hoop dat zijn advocaat (en vriend) 

de dichter mr H.W.J.M. Keuls de zaak weet te sussen en dat zijn 

loopbaan buiten schot blijft. Bloem houdt zich zo stil mogelijk: 

zelfs aan Jan Greshoff vertelt hij niets. Doch alle hoop is 

tevergeefs en op 17 mei 1920, vijf dagen na het telegram van de 

officier van justitie, moet hij zijn sollicitatie intrekken. Het 

is des te ellendiger omdat eind 1919 bij Bloems vader een 

hartafwijking is vastgesteld.  

Ook zonder mededelingen van Bloem doet het gerucht, in meer of 

minder ware vorm, de ronde. Van Nijlen krijgt het verhaal van 

zowel Jan van Krimpen als Greshoff te horen. De laatste schrijft 

dat Bloem zich had bedronken waarna hij 'een veldwachter 

onzedelijke proposities [heeft] gedaan onder aanbieding van 17½ 

cent.'73 Wanneer Greshoff bij Bloem gaat informeren, drukt deze 

hem op het hart alle geruchten tegen te spreken en voor de rest 

over het gebeurde te zwijgen. Voorlopig wil Bloem niet meer 

kwijt dan dat alcohol de grondslag van zijn avonturen had 

gevormd.74 Een lichtpunt is dat op 20 mei de hoofdredacteur van 

de NRC, G.G. van der Hoeven, Bloem meedeelt dat hij hem kan 

plaatsen bij nachtredactie buitenland. Alleen al hierom valt het 

te hopen, dat hij niet tegen een onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf oploopt. 

De zaak tegen J.C. Bloem en A.E. van den Tol dient op 23 juni 

1920 voor de vijfde Kamer van de arrondissementsrechtbank te 

Amsterdam. Bloems vrienden mr J.E. van der Meulen en mr F.D. 

Pauwels treden op als zijn getuigen à decharge. Alle schroom is 

verdwenen: Adriaan Roland Holst en zelfs Bloems zus Ini zijn 

overgekomen om de zitting bij te wonen, waardoor het volgens 

Bloem wel leek 'alsof het een examenfeest was.'75

                     
    72De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 157. 
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mei 1920); Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 
signatuur G 285, 76.700 / 216. 

    74Brief aan Jan Greshoff, 20 mei 1920; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    75Brief aan Jan Greshoff, 23 juni 1920; Letterkundig Museum, 



De bewaard gebleven processtukken leveren een raadsel op. Zowel 

Van der Meulen als Pauwels verklaren dat Bloem, voor zover zij 

konden zien, niet homoseksueel geaard is. Hij wilde helemaal 

geen tuinmannen maar tuindersmeisjes en andere meisjes uit de 

volksklasse of - dat weet Pauwels zich te herinneren - de dames 

van de Zeedijk. Van der Meulen en Pauwels zouden later 

uitgroeien tot gerenommeerde juristen en het is duidelijk dat, 

los van het feit dat ze een waarheidsgetrouw overzicht van 

Bloems affecties lijken te geven, hun getuigenis in ieder geval 

een gunstige strategie aangeeft: beklaagde is een heteroseksueel 

die wegens alcoholische omstandigheden één enkele misstap heeft 

gemaakt. De getuigen à decharge loven Bloems zachtaardige, 

goedaardige en edele karakter. Van der Meulen wijst ook op de 

keerzijde: beklaagde heeft een goed van karakter maar is een 

slap figuur. Verbazingwekkend (en naar het lijkt: onhandig) is 

dat Bloem, evenals Van den Tol, verklaart dat hij 'tevoren 

homosexueele neigingen heeft gehad en homosexueel is aangelegd 

en ook wel tevoren aan die neigingen heeft toegegeven'. Dit is 

op zijn hoogst een deel van de waarheid en het is niet te 

begrijpen welk doel door deze onthulling gediend wordt.     

Tegen beiden eist de officier van justitie een gevangenisstraf 

van drie maanden. Bloem heeft geen idee over de afloop, maar de 

uitspraak van de rechtbank op 6 juli ervaart hij als een slag. 

Van den Tol en Bloem worden veroordeeld tot drie weken 

onvoorwaardelijk. 'Ik ga natuurlijk appelleeren,' schrijft hij 

aan Van der Leeuw, 'en het is haast ondenkbaar, dat het Hof uit 

even groote ploerten zou bestaan als de 5de kamer v/d rechtbank 

in mijn geliefde Amsterdam. Maar niettemin, welk een 

onbillijkheid. Geheel objectief gesproken, meende iedereen, dat 

het ging tusschen een geldboete of voorwaardelijk. Maar ik 

merkte wel, dat ik patjakkers voor mij had. (..) Het ergste vind 

ik het voor Mama, die zich over deze zaak veel zenuwachtiger 

maakt dan ik. Het dichterschap maakt je in hoogste instantie 

onaandoenlijk voor menschelijke schurkenstreken. Maar dat heeft 

zij natuurlijk niet, en ik vind het zoo'n verschrikkelijke 

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



gedachte, dat ik haar dit ten slotte berokken.'76

Bloem had waarschijnlijk gedacht nu wel profijt te kunnen 

trekken van de maatschappelijke klasse waartoe hij als 

burgemeesterszoon en jurist, ondanks alles, behoorde. Maar dat 

iedereen vooraf zo optimistisch was, is niet waar. De advocaat 

van Bloem (en Van den Tol), Hans Keuls, die begin juni bij 

Greshoff logeerde, gaf een veel voorzichtiger beeld van hun 

kansen en zag voorwaardelijke veroordeling als het gunstigste 

dat hij voor hen verkrijgen kon - 'veroordeeling in elk 

geval.'77

Na zeven maanden komt er op 25 november 1920 een einde aan de 

zaak. Het hof veroordeelt beiden tot een gevangenisstraf van 

drie maanden. Voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.   

                     
    76De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 160. 

    77Brief van Jan Greshoff aan Jan van Nijlen, ongedateerd (4 of 
5 juni 1920); Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 
signatuur G 285, 76.700 / 217. 



 
 


