
Hoofdstuk 6 

 

Sint Nicolaasga (1928-1931) 

 

 

    They say my verse is sad: no wonder; 

     Its narrow measure spans 

    Tears of eternity, and sorrow, 

     Not mine, but man's. 

        A.E. Housman1

 

1 

 

Per 1 juni 1928 is Bloem griffier in Lemmer. Korte tijd woont 

hij hier zonder Clara en Wim in een hotel, op zoek naar een 

geschikte woning. In Lemmer is niets beschikbaar, zodat hij zijn 

toevlucht moet nemen tot Sint Nicolaasga, een klein dorp tien 

kilometer landinwaarts, waar hij een huis huurt tegenover de 

grote rooms-katholieke kerk. Dit boerenrenteniershuis, zoals 

Clara het noemt, heeft links van de brede gang twee ineenlopende 

kamers met een in kleuren geschilderd plafond en rechts nog een 

kamer en een grote keuken; op de zolder zijn drie kleine kamers. 

Langs de hele achterkant van het huis loopt een brede galerij. 

Er is electriciteit, maar geen gas en het water komt uit een 

koperen pomp. Achter het huis ligt, naast een oude schuur, een 

klein bleekveldje, maar een echte tuin is er niet. 

De voorkamer aan de linkerkant wordt woonkamer, aangrenzend 

Bloems werkkamer, waarin al gauw ieder meubel weer is  volgepakt 

met tijdschriften en boeken, en rechts het slaapvertrek. Niet 

voor alle boekenkasten is ruimte in de kamers, daarom krijgt een 

gedeelte van de bibliotheek een plaats in de galerij.2 Theun de 

Vries herinnerde zich van zijn bezoeken 'een mooi ouderwets 

ingericht huis, intiem en gezellig', waarbij hij sterk de indruk 

                     
    1'They say my verse is sad', Collected poems and selected 
prose (ed. Christopher Ricks), [Londen 1988], p. 146. 

    2Leven met J.C. Bloem, p. 83. 
E. du Perron, Cahiers van een lezer, 's-Gravenhage 1946, p. 230. 



had dat het meubilair afkomstig is van Bloems familie en zeker 

niet uit een meubelzaak. 'Het was de omgeving van Bloem, waarin 

Clara plaats had genomen.'3 En zij is hier tevreden mee omdat 

haar man dit is. 'Maar toch ook weer niet zozeer dat ik niet in 

opstand kwam toen hij beweerde dat de meubels uitstekend 

geplaatst waren zoals de verhuizers die naar eigen goeddunken 

geschikt hadden.'4

Het bevalt Bloem in het begin wel in Friesland: de landerijen en 

de kleine bossen rond Sint Nicolaasga vormen een mooie omgeving 

en het buitenleven doet naar zijn idee hun kleine jongen veel 

goed.  

In het dorp wordt Bloem, evenals de dokter en de burgemeester, 

gerespecteerd om zijn functie. Volgens de latere huisarts in 

Sint Nicolaasga, dokter Haveman, die als schooljongen Bloem in 

Lemmer geregeld naar het kantongerecht zag lopen, vertoonde mr 

Bloem niets van de gestrenge afstandelijkheid die bij zijn 

positie hoorde. Meestal leek hij met zijn gedachten elders: 

'Bolhoed op, een tas mee. Bloem liep altijd iets voorover en zag 

voor zich uit. Hij was niet verlegen maar keek je toch niet 

recht aan.'5  

De vriendelijke en wat afwezige griffier maakt geregeld een 

praatje met zijn dorpsgenoten en kan met iedereen goed 

opschieten. Veel beter dan zijn jonge vrouw, die niet weet wat 

ze tegen deze mensen zeggen moet.6 Clara zou bovendien meermaals 

in botsing met de dorpsmoraal komen. Zestig jaar later wist men 

in Sint Nicolaasga nog te vertellen hoe zij, luidruchtig en in 

ongepaste omhelzing, wekelijks bij het tramstation afscheid 

neemt wanneer haar man naar de griffie gaat. Bovendien bestaat 

er over haar het hardnekkige verhaal dat zij eens samen met een 

dronken vriend, de nacht in een berm buiten het dorp heeft 

doorgebracht. 

Mevrouw Bloem gaat mondain gekleed en rookt sigaretten op 

                     
    3Mondelinge mededeling van Theun de Vries, juli 1991.  

    4Leven met J.C. Bloem, p. 85. 

    5Vraaggesprek met de heer Haveman, november 1990. 

    6Leven met J.C. Bloem, p. 87. 



straat. Er is een tijd geweest dat, in hun spel, de kleine 

meisjes uit het dorp kleren van hun moeders aantrokken en, met 

Clara als voorbeeld, op de onverharde weggetjes liepen alsof ze 

hoge hakken hadden.7  

Maar ook voor Bloem blijft de afstand tot de mensen uit het dorp 

groot. Iemand uit Holland die gestudeerd heeft is een 

buitenstaander, zozeer dat slechts enkele inwoners weten van 

Bloems dichterschap. De dokter en vooral hun overbuurman, de 

oude pastoor Bentla, zijn hun belangrijkste gezelschap. Wanneer 

ze de pastoor bezoeken staan er steeds drie goede flessen wijn 

klaar bij de kachel en ook Clara krijgt een sigaar in 

zilverpapier uit de grote droogfles. Het is voor haar 

verbazingwekkend om te merken hoe Bloem een hele avond in een 

gesprek verwikkeld kan blijven met iemand die geen speciale 

literaire belangstelling heeft.8

 

Het belangrijkste is dat Bloem, weggestopt in de provincie en 

afgezonderd van zijn vrienden en van zijn kroegen, op het Friese 

platteland de ruimte vindt om zich in de literatuur terug te 

trekken. Vaak zit hij nu de hele nacht, tot in de ochtend te 

lezen.   

 

 

2 

 

'Druk had Jacques het niet met zijn griffierschap', schrijft 

Clara Eggink, 'Als ik me wel herinner, was er eens in de 

veertien dagen zitting. Een eigen rechter had het kanton niet; 

die kwam uit Bolsward over in net zo'n trammetje als Jacques tot 

zijn beschikking had en hij moest nog overstappen in Sneek ook. 

De hele griffie bestond uit een grote kast, waarin een aantal in 

beslag genomen vishengels. Er zal ook wel een archiefje geweest 

zijn. Soms nam hij wat werk mee naar huis, als er grossen 

                     
    7Vraaggesprek met een aantal bejaarde inwoners van Sint 
Nicolaasga, juli 1989. 

    8Leven met J.C. Bloem, p. 86. 



gemaakt moesten worden waar ik hem dan een handje bij hielp.'9 

En inderdaad is Bloem voor één keer niet ontevreden: 'Mijn 

griffierschap is een onbeschrijfelijke verademing na de 

uitleiding uit het Rotterdamsche diensthuis.'10

Zo mooi als Clara Eggink het voorstelt is het echter allemaal 

niet. Haar herinnering aan het werk op het kantongerecht is ge-

kleurd door het dédain en de tegenzin waarmee de elitaire 

dichter over zijn 'baantjes' spreekt en waarschijnlijk evenzeer 

door haar eigen kijk op de plattelandsgemeenschap. 

 

De kantonrechter mr dr Nikolaas Hofstee en zijn griffier gaan 

vijf of zes keer per maand in hun trammetjes naar Lemmer, waar 

in het gemeentehuis aan de Markt wekelijks de civiele zitting en 

één keer per maand de strafzitting plaats vindt. Ze hebben te 

maken met een grote diversiteit van zaken. Conform de karikatuur 

van Clara verschijnen voor de kantonrechter mensen die elkaar 

van mest of hooi hebben beroofd en ongetwijfeld wordt er 

illegaal gehengeld, maar daarnaast zijn er genoeg serieuzere 

zaken zoals arbeidsconflicten en zware verkeersovertredingen.  

Doordat het archief van het kantongerecht bewaard is gebleven, 

is het mogelijk de werkzaamheden van week tot week te volgen.11 

Vooral de civiele zaken bezorgen Bloem veel werk. Het gaat 

hierbij om geschillen tussen bijvoorbeeld een leverancier en een 

klant over niet betaalde goederen of om arbeidsconflicten. Het 

is de taak van de kantonrechter de soms slepende procedure in 

goede banen te leiden om uiteindelijk tot een oordeel te komen. 

Zijn griffier noteert een uitvoerig verslag van de zittingen op 

de zogenaamde audiëntiebladen. Hoewel vorderingen boven 200 

gulden niet bij het kantongerecht in behandeling worden genomen, 

                     
    9Leven met J.C. Bloem, p.87. 

    10Brief aan F.C. Gerretson, 12 april 1929; Nationaal Archief, 
Den Haag, Gerretson-archief, nummer toegang 2.21.246. 

    11Rijksarchief Friesland, Leeuwarden, archief van het 
kantongerecht Lemmer; geraadpleegd in 1990. 
Zie het goed gedocumenteerde artikel van Gretha Donker, 'Mr. 
J.C. Bloem in Lemmer (1928-1931)', Pro memorie 4 (2002), 
aflevering 2, p. 408-436 (in gewijzigde vorm herdrukt in J.C. 
Bloem meester-dichter, p. 65-86). 



gaat het geregeld om ingewikkelde kwesties, waarbij dezelfde 

juridische vragen aan de orde kunnen zijn als bij 'grote' zaken. 

Zo heeft Bloem in juni 1928 voor zijn verslag van het vonnis in 

een zaak die de Coöperatieve Veevoederfabriek Bolsward-Sneek 

tegen een veehouder had aangespannen, elf dichtbeschreven 

foliovellen nodig, terwijl de fabriek een onbetaalde restsom 

vorderde van niet meer dan ruim vijftig gulden. Ook de 

arbeidszaken zijn soms zo gecompliceerd dat er een flink aantal 

zittingen nodig is om tot een eindvonnis te komen. 

Bij de maandelijkse strafzittingen van het kantongerecht zijn 

alleen kleine vergrijpen aan de orde. Op Bloems eerste 

strafzitting, op dinsdag 12 juni 1928, verschijnt bijvoorbeeld 

een woonwagenbewoner die zonder vergunning zijn waren had 

verkocht. Verder vooral veel kleine verkeersovertreders en 

kinderen die nesten van weidevogels hadden uitgehaald. Het 

ernstigste geval betreft drie jongens die uit baldadigheid 's 

nachts de motor van een poldergemaal in werking hadden gesteld, 

wat bij harde wind tot aanzienlijke schade had kunnen leiden. Op 

12 juni verschijnen er achtendertig verdachten en in de rest van 

1928 zouden nog meer dan honderdtachtig volgen. Het werk van de 

griffier is bij deze strafzaken routinematig; voor iedere 

verdachte moet op een voorgedrukt proces-verbaal een aantal 

gegevens worden ingevuld, waaronder het bedrag van de boete en 

de duur van de vervangende hechtenis.12    

Zonder te zeggen dat hij een drukke baan had, valt te 

concluderen dat Bloem wel gewoon moest werken, ook buiten de 

vaste dagen op het kantongerecht. Want er zijn nog allerlei 

andere dingen te doen. Een flink deel van zijn tijd wordt in 

beslag genomen door de extrajudiciële zaken, zoals aangiften van 

een erfenis, benoemingen van een (toeziend) voogd van een 

minderjarige, beëdigingen van taxateurs en ambtenaren en het 

afgeven van machtigingen voor de verkoop van onroerend goed. In 

verband met de archivering moet Bloem voorts de vonnissen, 

getuigenverhoren, beëdigingen en benoemingen in een 

chronologische lijst opnemen, en alfabetische klappers en 

                     
    12Gretha Donker, 'Mr. J.C. Bloem in Lemmer (1928-1931)', Pro 
memorie 4 (2002), aflevering 2, p. 415-423. 



registers bijhouden. Hij moet brieven schrijven, bijvoorbeeld 

berichten aan notarissen en deurwaarders of aan het departement 

van justitie dat van iedere kleinigheid op de hoogte dient te 

worden gesteld; en hij moet voor huishoudelijke zaken als de 

papiervoorraad en de boekhouding zorgen.13    

Al met al een behoorlijke hoeveelheid werk voor iemand die zijn 

baan als een bijkomende verplichting voelt, 's nachts leest en 

bovendien juist in deze jaren een relatief groot aantal essays, 

kritieken en gedichten schrijft. Het kantongerecht in Lemmer is 

weliswaar het kleinste van Friesland, maar dit heeft voor de 

griffier ook zijn nadelen: hij krijgt geen administratieve 

ondersteuning en moet, zoals Clara Eggink al zei, werken met de 

kantonrechter uit Bolsward, waardoor hij veel op zichzelf is 

aangewezen.      

Uit het archief blijkt dat Bloem zijn werkzaamheden desondanks 

naar behoren en ordelijk uitvoert: de vele honderden bladzijden 

zijn in een regelmatig zij het, als altijd, haast onleesbaar 

handschrift beschreven. Maar het is de netheid van iemand die 

zich gelaten en plichtmatig weet te schikken, zonder enige 

ambitie. 'Ik heb inderdaad niet veel gepresteerd in het 

dagelijksch leven,' schreef Bloem er naderhand over, 'maar dat 

weinige heeft mij oneindig meer zelfoverwinning gekost dan het 

vele, door de sleur-automaten verricht.'14

 

 

3 

 

In ieder geval kan Bloem nu, zijn vorige functies indachtig, aan 

Jan van Nijlen schrijven: 'Het baantje (..) is ideaal, voor 

zoover een baantje dat kan zijn.'15 In deze betrekkelijke rust 

raakt Bloem langzamerhand weer aan het schrijven: essays, 

vertalingen èn poëzie. 
                     
    13Gretha Donker, 'Mr. J.C. Bloem in Lemmer (1928-1931)', Pro 
memorie 4 (2002), aflevering 2, p. 418-419 en 424. 

    14Leven in het verleden, p. 60. 

    15Brief aan Jan van Nijlen, 28 september 1929; Archief en 
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 
89. 



Eén van de eerste essays, 'Richtingen onzer nieuwe poëzie'16 in 

De gids van april 1929, behoort meteen tot het belangrijkste uit 

zijn kritisch werk. Naar aanleiding van de nieuwe 

gedichtenbundels van vijf jonge dichters geeft Bloem zijn 

opvatting over de moderne poëzie, waarbij hij meteen blijk geeft 

van bewondering voor het werk van vooral Slauerhoff, Hendrik de 

Vries en Anthonie Donker: 'Zonder eenigszins toe te geven aan 

die ondragelijke speciaal-Nederlandsche zelfgenoegzaamheid (..) 

is het overduidelijk, juist wanneer men naar het buitenland 

kijkt (..), dat het in geen der groote landen van Europa in de 

verste verte mogelijk is, dat er binnen een tijdsverloop van een 

of twee maanden zes bundels poëzie het licht zien, waarvan zelfs 

de minste nog zeer de moeite waard en de beste iets 

buitengewoons is.' Het is de eerste en laatste keer dat Bloem, 

met zijn enorme kennis van de Engelse en Franse literatuur, zo 

enthousiast is over de Nederlandse. 

Door het hele stuk is voelbaar hoezeer Bloem zich nu weer 

thuisvoelt en hoopvol is gestemd. De eerste jaren na de 

wereldoorlog verkeerde de hele Europese literatuur (en niet 

alleen de literatuur) in een diepe depressie, maar deze kleine 

golf van nieuwe bundels bewijst voor zijn gevoel dat er, haast 

nog niet zichtbaar, in Nederland een kentering komt. Hij is er 

van overtuigd dat de jongste generatie de romantische traditie 

voortzet van dichters als Byron, Baudelaire en Barbey 

d'Aurevilly en, hoewel in veel soberder en minder gepolijste 

vorm, dus verwant is aan de poëzie van een eeuw terug en zo aan, 

wat Bloem noemt, de 'eeuwige romantiek'.  

Een uitzonderlijk geval is de bundel Silenen van Hendrik de 

Vries. Volgens Bloem is het werk van De Vries 'een 

verbijsterend-geniale creatie', een fenomeen dat geen deel lijkt 

te hebben aan de Nederlandse literatuur en aan de wereld die wij 

kennen. Daarom staan deze onverklaarbaar autonome droomgedichten 

- helse dromen van een koortsige - los van de nieuwe bloei van 

de poëzie.  

                     
    16De gids, 93 (1929), april-aflevering, p. 148-158; Het 
onzegbare geheim, p. 421-431. Het is opvallend dat Bloem dit 
artikel niet heeft opgenomen in zijn Verzamelde beschouwingen 
uit 1950. 



De poëzie van Slauerhoff biedt wel veel aanknopingspunten. Zijn 

gedichten gaan over het tragische avontuur van het leven - hij 

verwoordt wat Bloem ziet als kenmerk van de beste romantische 

dichters: 'het diepe besef van de onverbeterlijke 

ontoereikendheid van deze wereld en dezen mensch'. Maar de 

poëzie van Slauerhoff is directer, zonder overdreven exaltatie 

en, onder alle kleurrijke vormen: meer ontgoocheld.   

Het kan niet anders dan dat Bloem onder het schrijven heeft 

moeten denken aan zijn eigen werk. Zijn omschrijving van de 

romantiek en de vorm die Slauerhoff en andere jongeren hiervoor 

vinden, bevat precies de steekwoorden die van toepassing zijn op 

de laatste gedichten in zijn bundel en de paar gedichten die 

sindsdien geschreven zijn. Helemaal los van de dichters die 

aanleiding van zijn essay vormen, raakt Bloem wanneer hij als 

het doel van de moderne poëzie omschrijft 'een kunst te zoeken, 

natuurlijk als ademhalen, waarin de woorden niets meer willen 

schijnen dan zij zijn en een vers aandoet, alsof men het in 

gewone alledaagsche woorden niet anders zou kunnen zeggen.'  

Tegen het einde van zijn stuk, waar hij over Anthonie Donker en 

J.J. van Geuns schrijft, komt Bloem nog eens tot een formulering 

die evengoed bedoeld had kunnen zijn als een definitie van zijn 

eigen poëzie: 'Hun poëzie is die van de volzin, zooals Verwey 

die destijds omschreef: het klare, regelmatige, gedragen vers, 

elegisch van klank en van inhoud.' 

Daarbij het besef van de ontoereikendheid van het bestaan en de 

toon van ontgoocheling: in 'Richtingen onzer nieuwe poëzie' 

geeft Bloem niet in de laatste plaats de richting aan van zijn 

eigen poëzie. 

 

Kort nadat hij 'Richtingen onzer nieuwe poëzie' voltooid heeft, 

begint hij aan nog een geloofsbelijdenis, nu op 

levensbeschouwelijk gebied. Voor de uitzonderlijke gevallen 

waarin Bloem niet primair over literatuur schrijft, is meestal 

een dringende reden. Ook nu: zijn essay 'De oude mensch', dat in 

juni 1929 in De gids verschijnt, behelst een heftige aanval op 

het idealistische, 'ethische' werk van de redacteur van De stem 

Just Havelaar en in het bijzonder op zijn laatste boek De nieuwe 



mensch.17 Het wordt een zeer lange bespreking, vol spot en 

minachting, die volgens Clara tot de haast unieke situatie leidt 

dat haar man dag na dag achter zijn bureau ploetert.18

In de boeken van Just Havelaar staan weidse begrippen als 

humanisme, religie en ethiek centraal. De taak waarvoor Bloem 

zich stelt, is te laten zien dat Havelaars beschouwingen door en 

door halfzacht zijn - dilettantenwijsheid in holle frasen, 

nietszeggende vaagheid, opgeklopt gevoel, moralisme, en nog veel 

meer, maar in geen geval humanisme. 'Erasmus was een humanist. 

De heer Havelaar is een humanitarist. Die twee hebben niets 

gemeen.' 

Bloems afkeer van de richting die door Dirk Coster en Just 

Havelaar in het tijdschrift De stem wordt uitdragen, dateert 

niet van vandaag of gisteren. Al in 1916 botste hij met Van Eyck 

toen deze lid werd van De Nieuwe Kring, een groep kunstenaars en 

filosofen die volgens een programmatisch stuk in hun Journaal 

geloofden in 'eene nieuwe kristallisatie van het absolute' die 

in de kunst weerspiegeld wordt. Voorts zal de moderne mens 'zijn 

besef moeten reinigen van alles wat de kristallisatie van den 

Geest en hare zuiverheid belemmeren en schaden kan.' Of Van Eyck 

zelf misschien snapt wat hij hier nu aan vindt. Bloem ziet in De 

Nieuwe Kring niets anders dan dilettantisme, 'mystiek voor de 

huiskamer, religie voor den Mensch Van Dezen Tijd' en goed 

bedoelde aanstellerij: 'een stelletje jongelui, die "volgens het 

absolute" gaan leven. 't Is om te proesten. Jelui drinkt een 

gewoon kopje thee, net als ieder ander mensch, en zegt dan met 

een vreeselijk zwaarwichtig gezicht tegen mekaar: "Dit is nu de 

Absolute Thee".'19

In Bloems ogen vertegenwoordigt Havelaar eenzelfde mensentype 

als De Nieuwe Kring een decenium eerder. Havelaar is even 

hoogdravend en vaag-religieus, maar nog extra moeilijk te 

verteren vanwege de moraliserende 'braafheid' die zijn hele werk 

doortrekt. Na de esthetische kunstkritiek van de Tachtigers, is 

                     
    17Het onzegbare geheim, p. 437-458. 

    18Leven met J.C. Bloem, p. 93-94. 

    19Zie Brieven aan P.N. van Eyck, p. 205-211. 



dit beperkte ethicisme het andere uiterste. 

En vooral de manier waarop. Bloem spreekt van 'gelijkmatig 

voortkabbelend en -babbelend en -zabbelend proza'. Niettemin is 

het eerste dat opvalt wanneer men de moeite neemt zijn werk nog 

eens te lezen, dat de taal van Havelaar voortdurend gezwollen 

is. Het lijkt of zijn jargon zichzelf versterkt, of iedere zin 

automatisch een nieuwe baart. Wie kan, toen en nu, zijn 

gedachten houden bij woorden als 'het is de groote gedachte van 

onzen tijd deze universeele Religie der Ziel eindelijk te 

bevestigen', wat misschien niet of wel precies hetzelfde 

betekent als: 'Alle "vooruitgang" moet worden verstaan als een 

evolutie in de richting van het Beginsel.'20

Maar waarom windt Bloem zich hierover op? Abstracte filosofische 

geschriften hebben hem nooit geïnteresseerd, dus is er reden om 

in de eerste plaats Havelaar ongelezen te laten. Dat hij er toch 

toe besluit een zo hooghartige en kwetsende aanval te 

publiceren, komt doordat dit werk voor Bloem een symbool is van 

de tijdgeest. De moderne tijd als een leegte van idealistische 

vaagheden. 

 

Eén van de opvallendste zaken in 'De oude mensch' is dat de 

anders doorgaans zo aimabele dichter zich de grootste moeite 

geeft, niet in de eerste plaats om Havelaar en de havelarianen 

inhoudelijk te kritiseren, maar vooral om ze belachelijk te 

maken. Zijn werkwijze bestaat eruit citaten ('die volstrekt 

zonder eenige kwaadwilligheid gekozen zijn') te voorzien van 

commentaar. Bijvoorbeeld: Havelaar schrijft ergens dat hij niet 

gelooft dat wat hij zegt 'een vaagheid kan genoemd worden: voor 

menschen van bepaalden aanleg zijn zij de meest stellige 

realiteit.' Bloem: 'Dat "van bepaalden aanleg" is werkelijk 

onbetaalbaar. Helaas, het is maar al te waar: voor menschen van 

een bepaalden, of liever een onbepaalden, aanleg zijn vaagheden 

de meest stellige realiteiten, waartoe hun welmeenend en nevelig 

brein zich kan opwerken.' 

Drie jaar later publiceert E. du Perron in Forum zijn al even 

                     
    20Dit zijn twee - van de vele - citaten uit De nieuwe mensch 
die Bloem in zijn artikel aanhaalt. 



doeltreffende afrekening met Havelaars geestverwant Dirk Coster. 

Zowel de vorm als de strekking van zijn 'Uren met Dirk Coster' 

vertonen een sterke overeenkomst met Bloems aanval. 

Toeval is dat niet. Enige tijd voordat Bloem zijn aanval op 

Havelaar publiceerde, had hij eens een briefkaart ontvangen van 

Du Perron en Roland Holst met de volgende, door hen samen 

geschreven, limerick: 

 

 In ons land werd de Deugd zo be-Costerd, 

 Dat de Daad van de Min er te los werd, 

  Want in Proza en Rijm 

  Zoekt die Heer slechts het Slijm - 

 En o, Abraham! wààr bleef Uw Mosterd?21

 

Bloem antwoordde prompt: 

 

   DE NEDERLANDER SPREEKT: 

 Braver nog dan de braafste der braven, maar 

 Onherroepelijk levend begraven staar 

 Ik naar vroegere glorie. 

 Ach, gij kent mijn historie 

 Uit vijf woorden: Van Max tot Just Havelaar.22  

 

Meteen na het verschijnen van zijn artikel, begin juni 1929, 

ontvangt Bloem van diverse kanten instemmende reacties, die voor 

hem een aanmoediging betekenen om nog eens vaker op te treden 

tegen de 'humanitaristen'. In de eerste plaats moet nu Coster 

'op de korrel', maar daarvoor wil hij nog een hoop voorstudie 

doen.23 Dit plan komt zonder twijfel uitvoerig ter sprake 

                     
    21E. du Perron, Cahiers van een lezer, deel 3, 
[fotomechanische herdruk van de uitgave uit 1928-1929, Utrecht 
1981], p. 46. De Cahiers verschenen aanvankelijk in een oplage 
van slechts dertig exemplaren en Bloem behoorde tot degenen die 
de afleveringen door de auteur kregen toegezonden.    

    22Brief aan E. du Perron, 14 augustus 1928; Letterkundig 
Museum, collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    23Zie Het onzegbare geheim, p. 1095-1096. 
Bloems bezwaren tegen Dirk Coster zijn vergelijkbaar met die 
tegen Havelaar. Niettemin vond hij hem een belangrijk 



wanneer Eddy du Perron in de tweede helft van juni een bezoek 

brengt aan Sint Nicolaasga. Du Perron had al eerder, met name in 

een bespreking uit 1925 van Costers bloemlezing Nieuwe geluiden, 

zijn afkeer duidelijk gemaakt van de 'onmatige zwelling' van 

diens woorden, die altijd maar weer in beweging worden gebracht 

'door de een of andere serieus-heftige zieledeining'. 

Menselijkheid is volgens hem de 'Maître Jacques' (echt waar, het 

staat er), dat wil zeggen het manusje van alles, in de 

'Costerlike' geschriften.24 Du Perrons enthousiasme over Bloems 

anti-humanitarisme is dan ook groot, zo groot dat hij in 1931 

een herdruk van zijn Cahiers van een lezer aan hem opdraagt.25

Maar een nieuw artikel schrijft Bloem niet. Het zou mij niet 

verbazen als hierbij heeft meegespeeld dat hij geschrokken is 

van de zware wissel die zijn stuk trok op het persoonlijke leven 

van zijn tegenstander. Het was in bredere kring bekend dat Just 

Havelaar onder Bloems aanval gebukt ging en toen Havelaar een 

half jaar later, nog geen vijftig jaar oud, stierf, schreef P.H. 

Ritter in Den gulden winckel een 'In memoriam' waarin hij 

openlijk spreekt over 'een bloedende wonde' en 'een overval' die 

Havelaar niet meer kon pareren: 'Dat Bloem zijn ponjaard dreef 

in Havelaar's hart, het getuigt voor Havelaar's invloed en 

beteekenis.' (Overigens publiceerde Ritter - op een geschrokken 

reactie van Jan Greshoff - in het volgende nummer van De gulden 

winckel, een brief waarin hij zijn beeldspraak tracht te 

nuanceren.)26

                                                                
literatuurkenner, zoals begin 1929 nog bleek uit Bloems bij 
vlagen zeer lovende bespreking van Costers bloemlezing (en 
vooral diens inleiding hierbij) De Nederlandsche poëzie in 
honderd verzen. (Het onzegbare geheim, p. 416-421.) 

    24E. du Perron, Cahiers van een lezer, deel 1, 
[fotomechanische herdruk van de uitgave uit 1928-1929, Utrecht 
1981], p. 13-21. 

    25E. du Perron, Vriend of vijand. (Cahiers van een lezer), 
[z.p.] 1931. 
Zie Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 
(ed. H. van Galen Last), deel 1, Amsterdam 1962, p. 30. 

    26Den gulden winckel 29 (1930), februari-aflevering, p. 42 en 
maart-aflevering, p. 75. 



Mede door toedoen van Coster zelf is het Du Perron die de aanval 

weer hervat. Coster had in De stem betoogd dat hij recht had op 

een fatsoenlijke tegenstander en beter verdiende dan zekere Ed. 

du Perron die blijkens zijn interviews en recensies maar zes 

scheldwoorden kende. 'Is hier een geval van verregaande 

litteraire impotentie? (..) Ik hou niet meer van hem! Ik wil een 

betere vijand. (..) Trek je mes dan!'27 Nadat Du Perron eerst 

nog heeft geprobeerd om Ter Braak zover te krijgen dat hij, om 

zo te zeggen uit aller naam, de afrekening op zich neemt, heeft 

hij even later ondanks zijn tegenzin al die 'voorstudie' gedaan 

waar Bloem niet toe kon komen.28 Hij heeft het werk van zijn 

slachtoffer grondig gelezen, 'alsof men de heer Coster niet zou 

kennen na enkele bladzijden (..) alsof, om een voorbeeld buiten 

de literatuur te geven, het volstrekt nodig ware de erotiese 

kwaliteiten van een vrouw nader te onderzoeken, wier adem ons 

reeds hield op de meest eerbiedige afstand'.29 Voor de rest kan 

hij, net als Bloem bij Havelaar, na ieder citaat feestelijk 

prijsschieten. 

De boekuitgave van Uren met Dirk Coster verscheen in 1933. 

Achterin het exemplaar dat hij aan Bloem gaf, schreef Du Perron 

onder meer: '... Ich mag die ehrgeizigen Künstler nicht, die den 

Asketen und Priester bedeuten möchten und im Grunde nur 

tragische Hanswürste sind. (Nietzsche)'30  
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Over de verhouding tussen de tijdgeest en poëzie zei Bloem een 

paar jaar eerder, april 1925, in een vraaggesprek met G.H. 's-

                     
    27'Een vijand gevraagd', De stem 11 (1931), mei-aflevering, p. 
527-528. 

    28Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 
(ed. H. van Galen Last), deel 1, Amsterdam 1962, p. 90-91 en 
121-122. 

    29Forum 1 (1932), juli-aflevering, p. 401. 

    30Uren met Dirk Coster. (Een tegenstem), Amsterdam 1933; 
opdrachtexemplaar in collectie antiquariaat Schuhmacher. 



Gravesande31: 'In een tijd als thans lijken mij alleen kleine 

verzen, die heel zuiver zijn, mogelijk. Een groote, nieuwe stijl 

is nu onbestaanbaar, met zoo'n verbrokkeling. Ik voor mij houd 

het meest van die verzen, die op zoowel eenvoudige als eigen 

manier (d.w.z. waarbij men den indruk heeft, dat het onmogelijk 

anders gezegd kon worden) heel diepe dingen over het leven 

zeggen.' Maar wanneer zijn eigen poëzie ter sprake komt, klinkt 

hij uitermate vlak en weifelend. Op 's-Gravesandes vraag of 

Bloem denkt dat hij geen verzen meer schrijven zal, antwoordt 

hij: 'Ik verwacht er niet veel meer van, maar je kunt nooit 

weten. Op een zekeren leeftijd heb je gezegd, wat je te zeggen 

had. Maar je kunt er niet op afgaan.' En nogmaals: 'Op een zeker 

oogenblik ben je uitgepraat.' Bloem was op dat moment het 

contact met zijn poëzie vrijwel verloren - in vijf jaar tijd had 

hij één gedicht van vier regels voltooid. 

Zo helder sprekend over poëzie, maar zo passief, haast moedeloos 

over zijn eigen toekomst. 'Ik heb sterk den indruk,' zei Bloem 

tegen 's-Gravesande, 'dat de omstandigheden maken, dat ik niet 

meer schrijf. Maar aan den anderen kant denk ik ook weer: als je 

werkelijk wat te zeggen hadt, konden de omstandigheden je toch 

niet beletten, je te uiten.' 

Al die jaren sinds het verschijnen van zijn eerste bundel is 

Bloems poëzie langzaam en bijna onzichtbaar blijven gisten. Eind 

1925 publiceerde hij nog twee gedichten; in 1926, in 1927 en 

1928 geen regel. Over één van die twee gedichten, 'Herfstdag', 

was Bloem zeer tevreden. In dit eenvoudige gedicht heeft hij in 

ieder opzicht de idealen van de hierboven zichtbaar geworden 

poetica bereikt. En het is niet toevallig dat hier het decor 

bestaat uit een stille wereld, 'grijs landschap, grijze 

luchten'. 

 

 De tuinders werkten in de bruine hoven, 

 De wereld was verlaten van gerucht, 

 En het oneindig najaar spande erboven 

                     
    31Het onzegbare geheim, p. 932-941. Bloem heeft de drukproef 
van het interview gecorrigeerd en aangevuld, zodat we kunnen 
aannemen dat zijn formuleringen tamelijk precies zijn 
weergegeven. 



 De paarlen sfeer van een gelaten lucht. 

 

 Zo was het hier, zo moest het elders wezen: 

 Herfst, land en mensen in een stil verband, 

 Waarboven, in berusting uitgerezen, 

 Een overal gelijke hemel spant. 

 

 Wat dan te doen, grijs landschap, grijze luchten, 

 Uit de oudste dromen van de ziel gemaakt, 

 Wat met dit hart te doen, welks diepste zuchten 

 Al haast niet meer naar deze dingen haakt?32  

 

In 1929 maakt Bloem twee gedichten af, waaraan hij in 1925 

begonnen was. Vijf gedichten in tien jaren. De gedachte dringt 

zich op dat waar hij begin 1929 in 'Richtingen onzer nieuwe 

poëzie' schrijft over de 'ellendige jaren' na de oorlog en de 

'verachtelijke depressie', Bloems beeld sterk is gekleurd door 

eigen onmacht. En dan springt, in dit essay waarin Bloem langs 

een omweg al zoveel schrijft over zijn eigen poëzie, nog een 

parallel in het oog: nadat hij signaleert dat de jarenlange 

misère van een gehele generatie nog niet voorbij is, voegt hij 

daaraan toe: 'wij zitten er nog midden in; maar - en dit stemt 

hoopvol - het is vooral uiterlijk. Vanbinnen is een heel andere 

groei begonnen: de edele groei, die van alle tijden is'. Dat ook 

dit op hemzelf van toepassing is, blijkt binnen korte tijd. In 

minder dan een jaar, van juni 1930 tot april 1931, voltooit 

Bloem achttien gedichten en een aantal hiervan behoort tot de 

hoogtepunten van de literatuur uit het interbellum. Dan is 

onverwacht een gehele bundel gereed waarin Bloem, zoals Van Eyck 

schreef, er in is geslaagd zijn poëzie 'tot het noodzakelijkste 

te verinnigen en te verzuiveren: het te vereenvoudigen en aldus 

te veredelen.'33

 

 

                     
    32Verzamelde gedichten, p. 121. 

    33P.N. van Eyck, Verzameld werk, deel 5, Amsterdam 1962, p. 
457-459. 
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Jacques en Clara Bloem leiden met hun zoon het veelal saaie, 

maar volgens Clara niet onbehaaglijke leven van burgers diep in 

de provincie.34 Vaak gaat zij met Wim wandelen door de bossen en 

landerijen rond het dorp en soms gaat haar man mee. Hoe verlaten 

zij daar wonen, 'in de stilte dezer weiden'35, is nauwelijks nog 

voor te stellen, nu snelwegen hoorbaar en zichtbaar de omgeving 

rond Sint Nicolaasga markeren. Hier heeft het landschap veel van 

zijn geheim moeten prijsgeven en is geschiedenis uitgewist. 

Tegen een nieuwbouwwijk van het kleine dorp Idskenhuizen, twee 

kilometer van Sint Nicolaasga, ligt een kaal en vlak weiland. 

Tot 1936 stond hier een kleine kerk op een terp en er liepen 

'oude zandweggetjes, aan weerskanten begroeid met een wirwar van 

meidoorn, berk, eikenkaphout, kamperfoelie en braam.'36 Een van 

de eerste gedichten die dankzij Bloems opleving - hoe paradoxaal 

dit woord mag klinken in verband met poëzie waarin ontgoocheling 

en berusting zo aanwezig zijn - ontstaat is 'Het oude kerkje', 

met de regels: 

 

 Een glanzend water aan de kim, daarvoor 

 Een bomenrij en een versomberd weiland, 

 En op een lagen heuvel als een eiland 

 't Verlaten kerkje, in de eenzaamheid teloor.37

 

'Als ik aan dat vers denk,' schrijft Clara, 'zie ik het [kerkje] 

weer voor me en ik zie ons ook weer lopen in die sfeer van 

droeve bekoring'.38

 

                     
    34Leven met J.C. Bloem, p. 85. 

    35'Het kleine kerkhof', Verzamelde gedichten, p. 136. 

    36Krantenknipsel van onbekende herkomst, 'Oud-Idskenhuizen 
verdwijnt. Na de kerk ook de terp', 28 oktober 1949. 
Particuliere collectie. 

    37Verzamelde gedichten, p. 125. 

    38Leven met J.C. Bloem, p. 89. 



Clara Eggink geeft in Leven met J.C. Bloem een kleurrijk beeld 

van hun tijd in Friesland.39 Bijvoorbeeld waar ze verhaalt van 

de vele vrienden die hen kwamen bezoeken. Er zijn twee 

mogelijkheden om Sint Nicolaasga te bereiken: met de trein via 

Zwolle en Heerenveen en vervolgens per tram over Joure, of via 

Amsterdam om daar met de dag- of nachtboot over te steken naar 

Lemmer. De nachtboot over de Zuiderzee geniet, in verband met de 

uitgaansmogelijkheden in Amsterdam, bij veel van de gasten de 

voorkeur. Zij zijn dan rond vier uur in de ochtend op het 

tramstation van Sint Nicolaasga. 'Bij ons aangekomen waren die 

reizigers gewoonlijk hongerig en dorstig, zodat maaltijden op 

dat rare uur opgediend werden. Wij waren allang gelukkig met ons 

bezoek en bereid tot veel zoniet alles om het iedereen naar de 

zin te maken. (..) Er was bijna niemand van onze vrienden, al of 

niet in de letteren, die ons niet is komen bekijken en morele 

steun bieden. Jacques' oude collega's van de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant verschenen. Albert en Fini Besnard met hun 

kindjes, Jan Greshoff met zijn make-up koffertje. Die vond op 

zolder de briefwisseling van het echtpaar Kloos-Reyneke van 

Stuwe, een boek dat hem zoveel plezier bezorgde dat we er iedere 

avond passages uit voorgelezen kregen. Dat bracht allemaal veel 

drukte en veel gezelligheid, want iedereen zette in Jacques' 

aanwezigheid zijn beste beentje voor. Hijzelf was ook op zijn 

best met zijn vrienden.' 

Vooral het grote aantal vriendschappelijke banden met jongere 

dichters is opvallend. Bijzonder hartelijk is het contact met 

Hendrik Marsman. 'Het was een lange magere vent met een iets te 

groot hoofd vol vlammend blond krullend haar. (..) Hij gonsde 

van enthousiasme. Daarnaast had hij geen sterke gezondheid. Hij 

was vatbaar voor verkoudheid en griep. Daardoor zie ik hem nog 

altijd voor mij, ingepakt in een lila deken naast de kachel met 

de jeneverfles', schrijft Eggink. 'Rillende van de kou liep hij 

's morgens met mij en de kinderwagen langs de Friese dreven. 

(..) Zo mogelijk nog geestdriftiger met de literatuur bezig was 

Eddy du Perron. Ook hij verscheen in St Nicolaasga. Een kleine 

donkere jongen, eerder Chinees dan Indisch vond ik toen. Hij had 

                     
    39Leven met J.C. Bloem, p. 94-100. 



blijkbaar nog zoveel bij te praten dat zijn mond geen ogenblik 

stilstond. Zijn doordringende stem klonk de hele dag door het 

huis, tenzij hij met zijn ene been onder zich op een rechte 

stoel gezeten, vellen vol in een vliegensvlug tempo vulde met 

zijn prachtige duidelijke handschrift. Jacques werd soms moe van 

het vele praten en wandelde dan naar zijn boekenkasten in het 

achterhuis, maar met Eddy doorredenerende achter zich aan.' 

Intrigerend is haar tedere herinnering aan lichamelijke details. 

Van Marsman vindt Clara dat zijn handen, in contrast met zijn 

hoofd, wat te klein waren en ook haar aandacht voor Slauerhoff 

is, wanneer zij na bijna een halve eeuw terugkijkt, uitgesproken 

liefdevol: 'Hij was een wonderlijke verschijning. Zo lichtblond 

en blozend en zo Fries als Theun de Vries eruit zag, zo donker 

en slavisch was het gezicht van Slauerhoff. Hij had recht zwart 

haar, dat gewoonlijk los over zijn voorhoofd hing. Daarop 

plantte hij een zwarte flambard waar de pieken dan onderuit 

kwamen. Hij was lang en mager en hij had fraaie handen en 

hooggewelfde voeten. Gewoonlijk takelde hij zich zo toe dat je 

alleen maar een clowneske indruk van hem kreeg. Soms ook 

verscheen hij keurig opgepoetst en schoon. In die tijd in St 

Nicolaasga kwam hij aanrijden in het Fordje van de dokter die 

hij verving. (..) Onbekende meisjes voerde hij met zich of dat 

de gewoonste zaak van de wereld was'. 

Met boeken, drank, schrijven en werken, met wandelingen en 

feestelijke bezoeken van vrienden gaan drie jaren voorbij, maar 

niet zonder grote problemen. 
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Van het begin af is Bloem er van doordrongen dat hij moet 

proberen om binnen een paar jaar op te klimmen naar een beter 

betaalde functie, want het lukt hem niet om van 2300 gulden per 

jaar een gezin te onderhouden en tegelijk zijn schulden af te 

lossen. Tot het zover is probeert hij zijn inkomen aan te vullen 

met literair werk, zoals schrijven voor De gids en - een nieuwe 

bron - vertalen. Het eerste half jaar in Friesland vertaalt hij, 

tegen een honorarium van 250 gulden, The cricket on the hearth 



van Charles Dickens voor uitgeverij Kosmos. 

Op 27 september 1929 wendt hij zich tot Nico van Suchtelen, de 

directeur van de Wereldbibliotheek, met de vraag of deze een 

vertaling voor hem heeft.40 Eén ding komt goed uit: Van 

Suchtelen heeft de Dickens-vertaling voorgelezen aan zijn 

kinderen en, schrijft hij aan Bloem, ze leek hem uitmuntend. 

Maar alles wat de Wereldbibliotheek de komende jaren wil 

uitgeven is al in bewerking. Bloems repliek is heel overtuigend: 

'U moet mij niet kwalijk nemen als ik toch nog eens op mijn 

verzoek terugkom', schrijft hij op 6 oktober. 'De reden daarvan 

is niet, dat ik denk: de aanhouder wint (deze karaktertrek is 

helaas niet de mijne), maar het feit, dat u mij schreef, dat 

voor de eerstvolgende jaren alles al klaar of ter vertaling 

gegeven is. Dat wil dus zeggen, dat als u u nu zoudt kunnen 

decideeren, mij een lang boek ter vertaling te geven, ik de 

copij pas over een paar jaar zou behoeven in te leveren. Dit nu 

zou ik juist zoo bijzonder pleizierig vinden.' 

Hierop reageert Van Suchtelen positief en dat zet Bloem meteen 

aan het denken over een geschikte titel. Het valt niet mee om 

iets te vinden, zo onnozel is het Nederlandse publiek met zijn 

voorkeur voor realistische romans zonder betekenis, die alleen 

'grauwe feiten op een grauwe wijs herkauwen.' Hoe vindt je een 

boek dat niet slecht en toch te verkopen is? Hij houdt de vaart 

erin door Van Suchtelen in november een bezoek te brengen om 

deze zaak te bespreken. 

Zo doet hij wat hij kan om de bijverdienste binnen te halen. De 

kosten voor een huishouden vallen altijd weer tegen, schrijft 

Bloem aan Van der Leeuw. Toch is hij blij met zijn huwelijk 'en 

mijn kleine jongen is een schat, dat kan ik gerust zeggen, want 

dat zou je ook zeggen, als je hem zag.'41

Op 5 december 1929 ontvangt hij van Van Suchtelen het boek 

Precious bane van Mary Webb. Kennelijk is er een open plek 

gevallen, want hij kan meteen aan het werk: er wordt afgesproken 
                     
    40Brieven aan Nico van Suchtelen plus doorslagen van brieven 
van Van Suchtelen aan Bloem uit de periode 27 september 1929 tot 
4 april 1942; Letterkundig Museum, collectie Bloem, signatuur B. 
634 B.1. 

    41De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 167. 



dat hij de vertaling op 1 september 1930 gereed heeft. Het lijkt 

optimistisch want Precious bane is, mede doordat het in 

Shropshire dialekt is geschreven, betrekkelijk lastig te 

vertalen en telt daarbij niet minder dan 370 bladzijden. Het 

honorarium bedraagt 577 gulden en 50 cent, te ontvangen na 

inlevering van de vertaling. Voordat Bloem het contract tekent, 

probeert hij zeker te stellen dat hij het bedrag precies op de 

inleverdatum ontvangt want begin september gaat hij op vakantie. 

Langzaam begint Bloems isolement hem meer te drukken: 'Ik weet 

hier van niets meer af en merk niets. Het leven op een plaatsje 

als St. Nic. is, zelfs voor een mensch met ouderwetsche, althans 

onmoderne, neigingen als ik, op den duur toch criant vervelend 

en voor mijn vrouw eveneens.'42 Omdat hij voor het contact met 

de buitenwereld grotendeels op correspondentie is aangewezen, 

schrijft hij tientallen brieven per maand en heeft hij de handen 

vol aan het amechtig beantwoorden van al zijn vrienden, 

kennissen en familie. Toch, die indruk krijgt de 

Wereldbibliotheek althans, vordert de vertaling verwonderlijk 

goed. Op 25 juli meldt Bloem dat hij een week later met vakantie 

gaat: 'U vindt het zeker wel goed, dat ik de vertaling nog 

zoolang houd, dan heb ik nog wat speling en kan haar meer op 

mijn gemak nakijken.'       

Van zijn vakantieadres in Bergen aan Zee schrijft Bloem Van 

Suchtelen, nu de vertaling bijna af is, om te vragen of hij een 

voorschot kan krijgen van 200 gulden. Dat is akkoord, maar het 

punt is dat Van Suchtelen verder niets meer hoort. Op 19 

november pas laat Bloem weten dat er problemen zijn. Hij voelt 

zich de laatste tijd in moreel opzicht erg slecht en vordert 

daardoor weinig. 'Mag ik daarom nog ééns een kort uitstel 

vragen, n.l. van 1½ maand?' Ruim twee maanden later komt hij met 

een plan dat hem lange tijd ongelooflijk veel houvast zal geven: 

de volgende week (nu nog niet want hij is midden in een 

hoofdstuk) stuurt hij het typoscript - nog niet het hele, maar 

al zoveel dat de Wereldbibliotheek, mocht Van Suchtelen dit 

willen, al met drukken kan beginnen. Onderwijl komen de laatste 

                     
    42Brief aan Jo de Wit, 24 januari 1930; Letterkundig Museum, 
collectie Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



hoofdstukken dan wel. 

Hij stuurt alleen helemaal niets. 'Waarmee moeten we u dreigen? 

Deurwaarder? Gijzeling?', vraagt Van Suchtelen op 9 maart 1931. 

'We hebben het boek aangekondigd voor dezen jaargang, wil dat 

wel bedenken.' Dit voorjaar is Bloem weer een paar weken in 

Bergen en hij hoopt er goed te kunnen doorwerken. Maar op 9 

april schrijft hij: 'Ik heb een ontzettend moeilijken tijd 

achter den rug (dit laatste hoop ik tenminste), die elke 

voortgezette inspanning verlamde.' Bovendien heeft hij een 

nieuwe baan, in Breukelen. Is het, gezien het aflopen van deze 

jaargang in juli, nog op tijd, zo luidt Bloems vraag, wanneer 

hij de kopij 'op een klein gedeelte na' omstreeks half mei en 

het restant voor 1 juni zendt. Het wàs een moeilijke tijd, 

daarover straks. Het is alleen niet de verklaring van de 

eindeloze vertraging. Zowel in moeilijke tijden als in 

gemakkelijke (en hijzelf beschouwt iedere tijd als moeilijk) 

heeft Bloem een niet eenvoudig te overwinnen weerzin tegen alles 

wat hij moet doen. 

Van Suchtelen heeft een moeilijke tijd nog niet achter de rug. 

Op 26 juli 1931 meldt Bloem dat hij enige dagen ambulant is 

geweest: 'vandaar, dat ik U op beide telegrammen tegelijk moet 

antwoorden. (..) Excuses zal ik maar niet meer trachten te 

maken, dat ware te gek'. De situatie schijnt zo te zijn dat 

Bloem drie van de vier 'boeken' waaruit Precious Bane bestaat 

heeft vertaald. Het corrigeren hiervan - een nieuwe werkzaamheid 

die voor een deel bedoeld lijkt om nog meer vertraging 

aannemelijk te maken - is tijdrovender dan verwacht; aan de 

vertaling van het laatste kwart is hij nog niet begonnen. 'De 

lastige ben ik', schrijft hij op 14 augustus, 'die U zoo meer 

dan verschrikkelijk op sleeptouw houdt. Maar ik kan er 

waarachtig ditmaal ook niets aan doen, ik moest telkens weg 

wegens familieomstandigheden en dan is mijn griffiewerk er ook 

nog, hoewel ik daar ook al niet veel aan doe. (..) Maar Maandag 

zal ik U de drie boeken toch heusch aangeteekend toesturen. U 

kunt dan dadelijk met het drukken beginnen, want ik zal met het 

laatste boek flink voortmaken, zoodat ik het begin September af 

heb.' Op 28 september 1931 is het Bloems beurt voor een 

telegram: 'Stuur morgen copy', al moet men hierbij niet meteen 



aan het hele boek denken (en ook niet aan morgen). 

Bloem kan toveren met tijd en van een week een jaar maken. Eind 

oktober beschikt de Wereldbibliotheek over de eerste drie 

boeken. Het vierde is nog niet gereed, hij is er nog niet mee 

begonnen. 'De zaak zit zoo: aan de 3de klas-kantongerechten, 

waartoe Breukelen ook behoort, verstrekt het rijk - tot zijn 

eeuwige schande - geen schrijfmachine. Deze zijn daar echter 

absoluut onmisbaar en ik heb dan ook de mijne daar voor mijn 

plaatsvervanger moeten achterlaten, toen ik met vacantie ging. 

Mijn geschreven copij is echter - ik heb het onlangs toevallig 

nog kunnen constateeren - zoo onleesbaar, dat het mij niet 

raadzaam leek, dit te sturen.' Wanneer hij thuis komt wacht een 

nieuwe tegenslag, want zijn waarnemer wil ook wel eens met 

vakantie en het werk op de griffie van Breukelen is volgens 

Bloem voor één man niet te doen. Hij is dus nog niet veel 

opgeschoten, maar wanneer zijn waarnemer terugkomt belooft hij 

als een 'razende' te gaan vertalen, zodat het boek nog voor Sint 

Nicolaas kan verschijnen. 

Het geduld van Van Suchtelen slaat op de valreep om in boosheid 

over Bloems 'ongelooflijke slofheid'. Volgens hem hebben al meer 

dan honderd lezers hun abonnement op de reeks vertalingen buiten 

de opzegtermijn beëindigd, zich verschuilend achter het feit dat 

de uitgever in gebreke is gebleven. Uiteindelijk verschijnt deel 

578 van de Wereldbibliotheek, al vermeldt de titelpagina het 

jaar 1931, pas in juni 1932 onder de titel Kostbaar gif. 

Van Suchtelen moet een groothartig man zijn geweest, want Bloem 

krijgt begin 1933 de opdracht om Destins van François Mauriac te 

vertalen, al is in zijn contract de bepaling opgenomen dat hij 

van zijn taak ontheven wordt als hij de tekst niet voor 1 juli 

inlevert. De dreiging van deze strafmaatregel zal er veel toe 

hebben bijgedragen dat zijn werk deze keer precies op tijd af 

is, al zorgt hij dan weer wel voor vertraging bij het corrigeren 

van de drukproeven. 

Bloem weet de (min of meer) goede indruk echter volledig uit te 

wissen: een derde vertaling die hij voor de Wereldbibliotheek 

zou maken komt niet gereed en evenmin is hij in staat het royale 

voorschot van 300 gulden terug te betalen.   
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J.C. Bloem, kluizenaar te Friesland, kent alle jonge dichters 

die er iets toe doen persoonlijk. De literaire wereld rond 1930 

is nog kleiner en vooral hechter dan na de Tweede Wereldoorlog. 

Bij Bloem, en niet alleen bij hem, zie je dat belangstelling 

voor het werk al snel leidt tot een kennismaking en tot 

vriendschap. Een prachtig voorbeeld is Bloems zeer collegiale en 

hulpvaardige houding tegenover de twaalf jaar jongere Marsman. 

Theun de Vries, nog weer acht jaar jonger en werkzaam op de 

Openbare Leeszaal van Sneek, beschrijft in zijn boek Meesters en 

vrienden een bezoek van Marsman en Bloem. 'In juli 1930 kreeg ik 

een briefkaartje van Bloem: de Marsmans logeren bij ons, Henny 

en ik komen je in Sneek opzoeken. Een van de daaropvolgende 

middagen zag ik Bloem en Marsman op het Sneker marktplein uit de 

bus stappen. Het was de laatste keer dat ik Marsman zien en 

spreken zou. (..) Wij slenterden aanvankelijk, omdat er moeilijk 

iets anders te doen viel, door Sneek: een niet bepaald 

inspirerende wandeling, waarbij Marsman mij een paar keer 

verbaasd vroeg hoe ik het in dat nest uithield (..). Toen we de 

Bloemstraat bereikten, begon Marsman voor het eerst te lachen: 

"Kijk Jacques, ze hebben je hier al bij je leven gehuldigd, dat 

had je van Sneek niet verwacht, hè?" Het antwoord dat Bloem gaf, 

is niet voor weergave in druk vatbaar. 

We streken ten slotte neer aan het marktplein (..), dronken 

biertjes, en praatten over literatuur. Mijn laatste indruk van 

die gesprekken met Marsman is er een van matheid en 

desoriëntatie: als was hij zijn zekerheid als dichter kwijt, als 

wist hij in het geheel niet meer waarheen zijn poëzie in die 

periode leiden moest. (..) Wij hebben het in dat café aan het 

doodstille Friese marktplein vrij lange tijd gehad over het 

traditionele vers; Marsman sprak zich, zij het met reserves, 

over de streng gebonden versvorm minder afkerig uit dan ik het 

hem vroeger in Utrecht wel had horen doen'.43

                     
    43Theun de Vries, Meesters en vrienden. Literaire leerjaren, 
Amsterdam 1962, p. 79-80. 



Wat Bloem bij deze gelegenheid over Marsmans poëzie en in 

verband daarmee over traditionele versvormen te zeggen heeft, 

vermeldt De Vries niet. De kans is echter groot dat juist Bloems 

visie de aanleiding vormde tot het gesprek. In het juli-nummer 

van De gids van 1930, dus in de maand waarin het bezoek aan 

Sneek plaatsvindt, publiceert Bloem een recensie van Marsmans 

nieuwe bundel Witte vrouwen waarin hij de ontwikkeling van diens 

versvorm beziet.44 In een paar lijnen schetst Bloem de 

verhouding tussen het moderne en de traditie in de vier tot dan 

toe verschenen bundels van Marsman. Na de door het Duits-

expressionisme beïnvloede debuutbundel Verzen kon Marsman niet 

anders, schrijft Bloem, dan in zijn tweede bundel Penthesileia 

teruggaan naar op het oog classistische poëzie. Deze fasen waren 

nodig om de volmaakte synthese tussen beide stijlen te bereiken, 

die kenmerkend is voor het beste in Paradise regained. In een 

aantal korte gedichten in zijn laatste bundel gaat Marsman weer 

een stap verder en verkrijgt daarmee volgens Bloem nieuwe 

mogelijkheden. 

Bloem wist maar al te goed van Marsmans onzekerheid en achter de 

laatste zin in zijn bespreking schemert vriendschappelijke 

bemoediging: Witte vrouwen is niet alleen een bundel met mooie 

gedichten maar betekent tevens 'een deels verwezenlijkte, deels 

nog te verwachten, vernieuwing van zijn en onze huidige poëzie'. 

Dit spreekt des te meer omdat Bloem grote en principiële 

bezwaren heeft met betrekking tot alle gebieden van Marsmans 

literaire activiteit. Gelijktijdig met Witte vrouwen bespreekt 

hij in De gids Marsmans verhalenbundel De vijf vingers uit 1929. 

Tegen Marsmans soort proza heeft hij het beslissende bezwaar dat 

het zo 'ultra-litterair' is, waarmee hij bedoelt dat deze 

verhalen te weinig natuurlijk, te nadrukkelijk zijn. Niettemin 

noemt hij het verhaal 'Clean shaven' in deze bundel meesterlijk. 

Twee jaar later zegt Bloem Marsmans essays vaak 'te 

superlativistisch' te vinden, wat veroorzaakt wordt door een 

gebrek aan kennis van de oudere literatuur, met overschatting 

van het moderne als gevolg. 'Literatuurbeschouwing zonder 

historischen achtergrond is altijd in laatste instantie 

                     
    44Het onzegbare geheim, p. 484-487. 



ernaast'. Met andere critici was Bloem hiermee meteen klaar 

geweest, maar Marsman krijgt in de slotzin - het is een vast 

patroon - een duwtje in de rug: 'Indien de loop der jaren 

Marsman ertoe zou kunnen brengen, zich op dit punt te herzien - 

hij zou een van de allerbesten onzer hedendaagsche critici 

kunnen worden.'45

 

Maar waarover hebben beiden het nu wanneer ze elkaar ontmoeten; 

kan Bloem de zo anders geaarde Marsman helpen in zijn 

onzekerheden? Twee maanden na het bierdrinken in Sneek zou 

Marsman Bloem tijdens diens vakantie opzoeken in Bergen aan Zee. 

Maar op 27 september 1930 schrijft Bloem hem: 'Neen, ik had geen 

telegram verwacht in het droevige, en sindsdien waar gebleken, 

geval dat jelui niet kwamen. Het spijt ons geweldig, dat wij 

jelui hier nu niet zullen zien.' Veel van hetgeen in Bergen 

besproken moest worden, is hierdoor bewaard gebleven in Bloems 

brief. Over zichzelf is Bloem kort: 'Het vooruitzicht op een 

derden winter in St. Nic. drukt mij wel niet zóó erg als 

[Claartje], maar ik vind het toch ook verre van pleizierig.' 

Voor de rest gaat het alleen over Marsman. 

In de eerste plaats komen een aantal concrete zaken aan de orde, 

zoals de samenstelling van een nieuwe bundel. Verder heeft 

Marsman zijn laatste gedichten toegestuurd, waarover hij een 

oordeel wil horen. In ieder geval heeft Bloem wat detailkritiek: 

het handschrift van het gedicht 'Afscheid' bevat enige woorden 

die hij onnodig of lelijk vindt en die Marsman in de 

uiteindelijke versie van het gedicht inderdaad heeft weggelaten. 

Wanneer Marsman nog eens naar de gedichten heeft gekeken en een 

herziene versie terugstuurt, geeft Bloem, omdat hij toch in 

Bergen is, ze door aan Roland Holst ter plaatsing in De gids. 

Roland Holst had een half jaar eerder in één van zíjn vele 

hulpvaardige brieven aan Marsman, in verband met diens proza 

geschreven dat Marsman zich op geen plicht moest vastleggen: 

'Dat is de groote kracht van Slau[erhoff], die zelfs om de 

perfectie lacht en haar daarom soms overrompelt en slordig 

                     
    45Het onzegbare geheim, p. 190-192. 



violeert - maar violeert!'46 Dit advies moet Marsman hebben 

aangesproken en kennelijk heeft hij Bloem geschreven dat hij 

voortaan ook wat losser met zijn poëzie wil omgaan en in het 

bijzonder minder wil piekeren voor hij overgaat tot publicatie. 

Bij dit soort kwesties zie je Bloem op zijn best: 'Nu nog iets. 

Geheel daargelaten, of het voorbeeld van Slau (minder 

kieskeurigheid bij de publicatie) in het algemeen wenschelijk 

is, lijkt mij dit in elk geval voor jou een zeer gevaarlijk 

principe. Voor hem is het wat anders, het hoort in zekeren zin 

bij de poezie, die hij maakt. Bij de jouwe, geloof ik, niet. Ik 

wil natuurlijk niet zeggen, dat je overdreven scrupuleus behoeft 

te zijn - dat vind ik voor niemand goed - maar ik vind, dat je 

moet blijven doen, zooals je tot dusver gedaan hebt. En dan komt 

er nog iets bij. Slau doet zooals hij doet omdat hij nu eenmaal 

is zooals hij is; maar het lijkt mij in elk geval verkeerd om 

dit nu maar eens op een goeden dag uit zuiver verstandelijke 

overwegingen te gaan navolgen.'47 Hier wordt veel zichtbaar, 

niet alleen van Marsmans 'desoriëntatie', maar vooral van de 

vaderlijke vriendschap van Bloem die de kern vormt van hun 

relatie. 

Aan het einde van zijn brief komt Bloem nog terug op één van de 

toegezonden gedichten, een gedicht over Bredero dat hij ronduit 

slecht vindt. Het feit dat Marsman dit tot op zekere hoogte als 

een zelfportret beschouwt, geeft aan Bloems harde kritiek een 

nog zwaardere lading. 'Ten slotte nog iets over het eene vers, 

waar ik bepaald groot bezwaar tegen heb. Het is Breeroo. In de 

eerste plaats lijkt het mij poëtisch het minste wat erbij is. Ik 

vind er iets goedkoop-verhevigds in. Maar dan, en dit is 

eigenlijk mijn hoofdbezwaar, ik heb iets tegen het genre. Ik 

vind het een fout, menschen, die geleefd hebben, en dan nog wel 

fel geleefd, quasi te gaan herscheppen, liefst dan nog met een 

dosis eigentijdelijkheid vermengd. Het eenige resultaat, dat dit 

meestal oplevert, is, dat het den herschepper in zijn hemd zet.' 

                     
    46Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. 
Marsman (1922-1940) (ed. H.T.M. van Vliet), ['s-Gravenhage 
1999], p. 69. 

    47De bewaard gebleven brieven, p. 18-20.  



Dat Bloem zich zo veel moeite geeft om Marsman met kritiek te 

helpen komt niet alleen door zijn sympathie voor Marsman, al 

zijn de hartelijke gevoelens groot en wederzijds, wat 

bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat Penthesileia aan Bloem is 

opgedragen en dat Marsman hem het nethandschrift van deze bundel 

cadeau heeft gegeven. Maar er is iets anders dat niet met 

vriendschap maar met Bloems grote belezenheid en literair-

historisch inzicht te maken heeft. Voor Bloem is het een 

uitgemaakte zaak dat iedere versvorm op den duur aan verstarring 

onderhevig raakt, wat het hem mogelijk maakt - zij het nooit 

zonder reserve - waardering te hebben voor modernistische 

experimenten. 'Zoo is ook de poëzie der vers-libristen indertijd 

goed geweest om aan den dooden Franschen versvorm weer leven te 

geven', zei Bloem in 1925 naar aanleiding van Marsmans eerste 

twee bundels in het vraaggesprek met 's-Gravesande. 'U houdt die 

moderne excessen dus voor een tijdelijke afwijking?' 'Ja, maar 

een afwijking, die zeer noodig was. We waren aan een eindpunt 

gekomen. Vernieuwing gaat echter meestal nooit zonder 

dwaasheden.'48

Voor die 'dwaasheden' heeft Bloem al een bijzonder scherp oog: 

in zijn bespreking van Porta nigra uit 1935 schrijft hij dat hij 

wel eens heeft gevreesd dat Marsman 'een steeds meer naar de 

richting van het-caricaturale-van-zich-zelf uitgroeiende figuur 

zou worden. (..) Vrijwel van zijn debuut af wierp hij zich op - 

of moet ik zeggen: werd hij opgeworpen? in elk geval was het 

beide - als apostel van het "vitalisme".' Dit vitalisme noemt 

Bloem liever 'bombarie': 'Het is: het levende, dat alleen echt 

is als het vanzelf is, tot een principe gemaakt en dus 

verkracht.' 

Maar de slotzin van dit stuk klinkt merkwaardig bekend en dat 

heeft niet in de eerste plaats te maken met Bloems waardering 

voor een aantal gedichten: Porta nigra is volgens hem 'niet 

alleen een boek met vele schoone verzen (..), maar ook een boek, 

dat nieuwe mogelijkheden voor zijn dichter opent.'49 Deze echo 

zegt veel over Bloems vriendschap èn over zijn vastomlijnde 

                     
    48Het onzegbare geheim, p. 939. 

    49Het onzegbare geheim, p. 133-137. 



ideeën over de historische noodzaak van vernieuwing van de 

versvorm, hoe wezensvreemd deze hem soms ook blijven mocht. 
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Zijn verantwoordelijkheid als gezinshoofd belet Bloem niet om 

ten behoeve van zijn bibliotheek nog aanzienlijke kosten te 

maken. In een tijd dat een boek twee tot vier gulden kost, 

bestelt hij via Jan van Krimpen achteloos voor vijfentwintig 

gulden een bibliofiele uitgave van de Psalmen bij Joh. Enschedé 

en Zonen. Ruim een maand later schrijft hij Van Krimpen: 'De 

Psalmen heb ik inderdaad allang gekregen en ik had je dat ook 

willen schrijven, maar dat is mij tot mijn spijt dan zeker door 

het hoofd gegaan. Ik ben er zeer blij mee. Betaald heb ik het 

boek nog niet, maar ik moet spoedig weer op een wilde jacht 

tusschen de netels en de doornen der geldgewesten gaan en hoop 

der firma E. dan ook wat van het wild te sturen.'50

Voor Clara, pas drie-, vierentwintig jaar oud, zijn Bloems 

chronische schulden nog niet het grootste probleem, evenmin als 

de grote afstand tot iedereen en alles. Het isolement kent zelfs 

een enorm voordeel, want haar schoonfamilie woont nu tenminste 

niet meer om de hoek. In Rotterdam liep Bloem iedere dag rond 

een uur of vijf even aan bij zijn moeder en Ini die in de 

Rochussenstraat woonden. 'Het werd algauw zo dat hij daar kwaad 

en knorrig van thuiskwam. Hij begon aanmerkingen te maken op 

mijn behandeling van de baby, hoofdzakelijk op het gebied van de 

hygiëne. Toen wist ik wel uit welke hoek de wind woei. Ini was 

bezeten van zindelijkheid in die tijd.' Haar bittere analyse is 

vast maar al te waar: 'Ik weet haast zeker dat dat vergiftigende 

gezeur de eerste druppel is geweest die me van Jacques 

losgeweekt heeft. Ik geloof dat de Bloems maar het liefst gezien 

hadden dat ik verdwenen was en hen gelaten had met een nieuw 

doel in hun leven, Jacques' zoontje. Ik begon me wel erg 

verlaten te voelen. Afgesneden van mijn leeftijdgenoten (..) en 

                     
    50Brief aan Jan van Krimpen, 11 november 1930; 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), J. van Krimpen-
collectie, signatuur: Go 3.2. 



omgeven door ouderen die zich van mij niet veel aantrokken, had 

ik niet eens de steun van de man met wie ik getrouwd was. Het 

begon me ook op te vallen dat hij nooit of te nimmer mijn partij 

koos. De mening van moeder en zuster scheen doorslaggevend.'51 

Zo wordt nog eens duidelijk wat een opluchting het contact met 

Marsman, Slauerhoff, Theun de Vries en Du Perron moet zijn. 

Voorzover bekend is geen van Bloems familieleden langsgekomen in 

Sint Nicolaasga. 

Maar het moeilijkste voor Clara is de onbereikbaarheid van haar 

man. Het is voor haar niet mogelijk vat te krijgen op zijn 

persoonlijkheid. In de eerste plaats laten Bloems negentiende-

eeuwse opvattingen over het huwelijk, ongetwijfeld sterk 

beïnvloed door de diep gelukkige herinnering aan zijn ouders, 

die ruimte niet. Tekenend is bijvoorbeeld dat Marsman hem op het 

idee moet brengen zijn gedichten aan haar voor te leggen. 

Volgens Clara heeft het lang geduurd tot hij leerde dat een 

vrouw evengoed een vriend kan zijn.52 Hoe de verhoudingen liggen 

is mooi af te lezen aan de goed bedoelde, neerbuigende toon 

waarop Bloem eind 1930 Van Eycks mening vraagt over twee van de 

eerste prozastukken van zijn vrouw. Van Eyck heeft, betoogt 

Bloem, het voordeel dat hij 'C. haast niet kent en het dus niet 

op zich zelf al dwaas vindt, als zij schrijft. - Ik wantrouw 

mijn eigen oordeel in dezen, zooals je wel zult begrijpen. Ik 

vind er iets werkelijks aardigs in, en ook iets persoonlijks, 

maar misschien is het, omdat ik haar ken.'53 En dit terwijl zij 

al, onder de naam Cl. Bloem, in 1929 poëzie had weten te 

publiceren in De gids. 

Over zijn benauwenissen spreekt Bloem niet met zijn vrouw. In 

plaats hiervan trekt hij zich met de drankfles terug achter zijn 

boeken of hult zich geamuseerd in wolken sigarenrook, in beide 

gevallen even onbereikbaar. Geleidelijk begint het tot Clara 

door te dringen dat er haast geen avond voorbijgaat zonder dat 

haar man dronken is: 'na een hoeveelheid jenever verstarde hij 

                     
    51Leven met J.C. Bloem, p. 82. 

    52Leven met J.C. Bloem, p. 12. 

    53Brieven aan P.N. van Eyck, p. 393. 



zozeer, dat hij niet meer te benaderen was en alleen nog maar 

vriendelijke geluidjes maakte.' Tot zij er op een avond helemaal 

niet meer tegen kan en uit wanhoop met Wim op de arm naar hem 

toegaat: ze wil weg als hij niet ophoudt met drinken en hun zoon 

gaat mee. Het heeft geen effect, maar toch blijft ze. 

Korte tijd hierna logeert het gezin bij Bloems moeder en Ini, 

die inmiddels in Den Haag wonen. 'Op een morgen vond mijn 

schoonzuster het nodig mij aan het ontbijt een ontzettende scène 

te maken, zo heftig en in zo on-Bloemse stijl dat ik werkelijk 

niet wist hoe ik het had. Over het kind natuurlijk. Ze had daar 

een dag voor gekozen dat Jacques naar St Nicolaasga was. Ik heb 

hem toen een brief geschreven waarin ik hem vroeg mij te helpen 

en mij niet weer af te vallen. Het hielp niets. Hij koos 

volledig de partij van zijn familie. Niet om gelijk of ongelijk, 

maar instinctief. Vervolgens deed hij of er niets gebeurd 

was.'54

Omringd door net een paar soorten misère te veel, zoekt Clara 

steun bij hun vrienden. In de eerste plaats bij Jan Slauerhoff, 

aantrekkelijk en kleurrijk, maar niet alleen dat: hij was, 

schrijft Clara, iemand 'die het wist als je verdriet had en je 

zijn medegevoel kon betuigen door niets te doen dan bij je te 

blijven'.55 Enige tijd na de scène rond Wim in Den Haag, ziet 

Theun de Vries, die op de fiets op weg is van Sneek naar Sint 

Nicolaasga, buiten het dorp Clara met Slauerhoff. Volgens De 

Vries gaven ze voor hem niet te zien en zijn ze die dag nog lang 

weggebleven.56 De dorpsbewoners hadden zich dus niet vergist. 

Wanneer Clara haar affaire opbiecht, zegt ze maar meteen dat ze 

wil scheiden. 'Jacques was diep in zijn eer getast, maar wist 

ook niet hoe hij er mee aan moest. Onder de invloed van de drank 

schold hij me voor slet en hoer uit en dat is hij onder 

dergelijke omstandigheden lang blijven doen.'57

                     
    54Leven met J.C. Bloem, p. 101. 

    55Clara Eggink, 'Een persoonlijke herinnering', Het vaderland, 
4 december 1954. 

    56Mondelinge mededeling van Theun de Vries, juli 1991. 

    57Leven met J.C. Bloem, p. 102. Noch hier noch elders noemt 
Clara Eggink in dit verband de naam van Slauerhoff. Ook van 
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De achttien gedichten die tijdens het laatste jaar in Friesland 

ontstaan (in de periode juni 1930 - april 1931) zijn, zoals Van 

Krimpen in een brief aan Van Nijlen schrijft, 'nogal somber; 

somberder dan de goede oude ooit geweest is'.58 Maar van 

dagelijkse privéproblemen is in deze poëzie niets terug te 

vinden. 'Ik ben in de laatste jaren absoluut versomberd,' 

schrijft Bloem 19 juni 1930 aan Van der Leeuw, 'niet in het 

dagelijksch leven, maar in mijn gevoelens over het leven 

zelf.'59 De berustende ontgoocheling over de ontoereikendheid 

van het bestaan, verwoord in kleine beheerste gedichten, is wat 

het eerst treft in Bloems tweede bundel Media vita60. 

 

 BEZINNING 

 

 De bekende huizen, de bekende 

 Mensen, en dit leven, dat vergaat 

 In de spinsels van het zó gewende, 

 Dat ik 't niet meer haat - 

                                                                
Bloem en Slauerhoff zijn geen schriftelijke uitlatingen - 
bijvoorbeeld in hun correspondentie - over deze zaak bekend, 
maar uit brieven van Du Perron en Roland Holst blijkt dat het 
inderdaad om Slauerhoff ging. (E. du Perron, Brieven (ed. Piet 
Delen e.a.), Amsterdam 1977-1990, deel 3, p. 222; deel 9, p. 52 
en Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. 
Marsman (1922-1940) (ed. H.T.M. van Vliet), ['s-Gravenhage 
1999], p. 87.) 

    58Geciteerd naar Een dichter en zijn wereld, p. 54. 

    59De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw, p. 172. 

    60Media vita, Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1931. De bundel 
bestaat uit drieëntwintig gedichten: vijf uit de lange 
improductieve periode na Het verlangen en de achttien gedichten 
uit 1930 en 1931. 
A.L. Sötemann biedt over Media vita in Een dichter en zijn 
wereld veel gegevens en bovendien richtinggevende inzichten; 
vergelijk p. 126-162. 



 

 Tot die altijd mindere ogenblikken, 

 Dat de slaap dunt en mijn ogen schier 

 Opengaan in een verbijsterd schrikken: 

 Waarom ben ik hier? 

 

 Hier of elders, 't is hetzelfde leven, 

 Want hetzelfde hart dat, ondermijnd 

 Door een onverzoenlijk tegenstreven, 

 Aan zichzelf verkwijnt -61

 

De achtergrond van deze gedichten wordt overwegend gevormd door 

een grijze, landelijke wereld waarin de stilte heerst, zoals 

bijvoorbeeld in 'Het kleine kerkhof': 

 

 Zij leefden in de stilte dezer weiden, 

 Waarboven zich een lege hemel breidt, 

 Het leven, dat de voorgeslachten leidden, 

 In een oorspronkelijke eentonigheid.62

 

Dat de bundel slechts drie 'ik'-gedichten bevat, benadrukt dat 

het niet gaat om de particuliere klachten van J.C. Bloem maar om 

de evocatie van het menselijke lot. 

Ondanks de somberheid van het verwoorde levensbesef is de wereld 

van Bloem in haast geen van de gedichten alleen maar grauw. Even 

essentieel als de 'troosteloze straten' en het 'ongekleurd 

namiddaglicht' is de zachte glans en de ingetogen schoonheid. 

Schoonheid, of ook maar de herinnering aan 'een verloren 

schoon': 'De paarlen sfeer van een gelaten lucht. (..) Uit de 

oudste dromen van de ziel gemaakt'; 'Een glanzend water aan de 

kim'; 'door grijze zon beschenen, / Een gelukzalig lentemeer.'63 

Hoewel deze glans bijna buiten bereik ligt, ontstaat zo een 

contrast dat aan de gedichten een sterke spanning verleent.64 In 
                     
    61Verzamelde gedichten, p. 126. 

    62Verzamelde gedichten, p. 136. 

    63Verzamelde gedichten, p. 131, 124, 121, 125 en 140. 

    64Vergelijk Een dichter en zijn wereld, p. 136. 



deze bundel bereikt Bloem zo goed als mogelijk wat A.E. Housman, 

één van zijn meest geliefde dichters, bedoelt wanneer hij 

schrijft dat 'a perfect poem', ongeacht de thematiek, '[is] 

exalting and not distressing.'65

In Sint Nicolaasga waar de tijd trager, de grijze lucht lager en 

het landschap oneindig en onveranderlijk scheen, ver van de 

bedwelmende verlokkingen in de stad, heeft Bloem de stralende 

toekomstdromen uit Het verlangen voorgoed in moeten ruilen voor 

het inzicht in de beperking van het mensenleven.66

 

 ZONDAG 

 

 De stilte, nu de klokken doven, 

 Wordt hoorbaar over zondags land 

 En dorpse woningen, waarboven 

 Een schelpenkleurge hemel spant. 

 

 De jeugd keert weer voor de' in gedachten 

 Verzonkene, die zich hervindt 

 Een warm van onbestemd verwachten, 

 In zondagsstilte eenzelvig kind. 

 

 En tussen toen en nu: 't verwarde 

 Bestaan, dat steeds zijn heil verdreef; 

 De scherpe dagen, waar de flarde 

 Van 't wonde hart aan hangen bleef. 

 

 Niet te verzoenen is het leven. 

 Ten einde is dit wellicht nog 't meest: 

 Te kunnen zeggen: het is even 

 Tussen twee stilten luid geweest.67

                     
    65A.E. Housman, Collected poems and selected prose (ed. 
Christopher Ricks), [Londen 1988], p. 318. 

    66Vergelijk Het onzegbare geheim, p. 828. 

    67Verzamelde gedichten, p. 138. 



 


