
Hoofdstuk 7 

 

Breukelen (1931-1934) 

 

 

   Het eerste glas is om de angst te verdrijven, 

   het tweede om een goede zit te krijgen, bij het 

   derde komt de bevrijding: zachtjesaan smelten 

   alle verdrieten en gloort een relativerende 

   opgewektheid (..). 

       Jeroen Brouwers1
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Bloems benoeming tot griffier in Breukelen, op 7 april 1931, had 

een grote verbetering kunnen zijn. 

In november 1929, toen hij pas anderhalf jaar in Lemmer werkte, 

was hij alweer begonnen met solliciteren in de hoop zijn 

loopbaan in een groter en minder afgelegen kantongerecht te 

kunnen voortzetten. Met zijn twaalfde sollicitatie heeft hij 

succes, al is de overplaatsing naar het kantongerecht Breukelen-

Nijenrode geen echte promotie en blijft zijn salaris gelijk.2 

Maar in Breukelen, tussen Utrecht en Amsterdam, wonen Clara en 

Jacques niet ver van hun vrienden en het dorp aan de Vecht met 

zijn oude verlaten buitenhuizen is volgens hem 'werkelijk het 

paradijs van Nederland'.3   

Het huis waar zij gaan wonen heet De Zwaluw: ze hebben besloten 

om het nog een jaar samen te proberen. De luiken van het huis 

kunnen in de zomer niet open of dicht omdat de zwaluwen overal 

onder de uitstulpingen van het grote rieten dak hun nesten 

hebben. Aan de achterkant van deze villa is een eetkamer met 

tuindeuren naar een terras dat aan de Vecht ligt. Bij het 

tuinhek aan de straat bloeit een meidoorn, tegen de schuur 
                     
    1Het is niets, Amsterdam [1993], p. 103. 

    2Gretha Donker, 'Geheime Bloem-stukken', Pro memorie 3 (2001), 
nummer 2, p. 292-299 (J.C. Bloem meester-dichter, p. 35-39). 

    3Brieven aan P.N. van Eyck, p. 404. 



slingert zich geurige kamperfoelie en onder een enorme gouden 

regen en een treurwilg ligt een haventje. 

Om Wim en Clara een plezier te doen koopt Bloem een roeiboot die 

hij de naam Elcitara geeft (een anagram van Claartje) en ook 

hijzelf geniet van hun tochten op de Loosdrechtse plassen. Voor 

de veiligheid leert hij zelfs zwemmen.4 Gaan wij hier een wonder 

zien?   
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In november 1930 had Jan van Krimpen, die in dienst is bij 

uitgeverij Joh. Enschedé en Zonen, aan Bloem gevraagd of hij hem 

kon adviseren bij de keuze van de gedichten die de uitgeverij 

bij wijze van kerstgeschenk wilde laten drukken. Bloem koos voor 

drie gedichten van R. Crashaw en was zo gecharmeerd door de 

vormgeving van deze uitgave,5 dat hij Van Krimpen voorstelde 

zijn tweede bundel bij Enschedé te laten verschijnen. Vlak voor 

het afscheid van Sint Nicolaasga, op 30 maart 1931, is hij 

erover uit dat hij zijn gedichten op korte termijn wil bundelen, 

omdat hij het gevoel heeft dat na de 'schrijfwoede' van de 

voorgaande maanden een periode is afgesloten.6

Het wordt, met de Crashaw-bundel als voorbeeld, een fraaie en 

dure uitgave. Bloem vraagt of hij bij een oplage van 300 

exemplaren 300 gulden honorarium kan krijgen, waarbij hij ervan 

uitgaat dat de winkelprijs van de bundel ongeveer zeven gulden 

zal bedragen. Al op 8 april stuurt hij de kopij, die uit 

eenentwintig gedichten bestaat, naar Van Krimpen. Drie dagen 

later ontvangt hij het honorarium, hoeveel precies is niet 

bekend. Begin mei stuurt hij nog twee nieuwe gedichten en 
                     
    4Leven met J.C. Bloem, p. 102-105. 

    5R. Crashaw, Three poems from Carmen Deo Nostro: in the Holy 
Nativity of our Lord God; New Years's Day; in the Glorious 
Epiphanie, Haarlem [december] 1930. 

    6Zie Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 124-130. 
Brieven aan Jan van Krimpen uit de periode van 11 november 1930 
tot 2 december 1931; Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), 
J. van Krimpen-collectie, signatuur: Go 3.2-Go 3.23. 



ondanks de verhuizing volgt de correctie van de drukproeven 

binnen zeldzaam korte tijd. 

Op 1 augustus ontvangt Bloem het eerste exemplaar van de bundel, 

die de titel Media vita draagt. Oplage 175 exemplaren; prijs zes 

gulden vijftig. Het royale formaat is vrijwel gelijk aan dat van 

zijn eerste bundel, de band op uitdrukkelijk verzoek van de 

dichter donker blauw. Als het goed is zijn technische details 

bij dergelijke uitgaven nooit alleen maar uiterlijke details en 

Bloem heeft het in dit opzicht erg getroffen: de typografische 

vormgeving van Van Krimpen, die het boek liet zetten in zijn 

nieuwe letter de Romaneé, is in bijna volmaakte harmonie met het 

streven naar eenvoud van de dichter. Afgezien van de krullende 

hoofdletters op de titelpagina heeft Van Krimpen alle decoratie 

en sier losgelaten. Een gedicht, heeft Bloem eens gezegd, 'is 

beter, naarmate men de woorden ervan minder merkt.' Bij Van 

Krimpen merkt men haast de letters niet.7   

De titel Media vita heeft Bloem ontleend aan een hymne uit de 

elfde eeuw, Antiphona de morte, die begint met de regel 'Media 

vita in morte sumus'. Midden in het leven staan wij midden in de 

dood. 

 

Van de al zo kleine oplage zijn vijfentwintig exemplaren niet 

bestemd voor de handel. Hiervan krijgt Bloem er twaalf, maar 

daaraan heeft hij lang niet genoeg en hij bestelt binnen een 

paar maanden achttien extra bundels. 'Hoe gaat het boekje 

overigens?', vraagt hij op 2 november aan Van Krimpen. 'Ben ik 

de eenige kooper?' 

De verkoop van Media vita valt niet tegen, maar het aantal 

potentiële kopers, lezers die de poëzie op de voet volgen en er 

veel geld voor over hebben, is nu eenmaal klein. Maar ze zijn 

er, hoewel niet overal. Wanneer Bloem eind januari 1932 voor 

twee lezingen in België is, noemt F.V. Toussaint van Boelaere 

hem in zijn welkomstwoord één van de voortreffelijkste 

Nederlandse dichters en hij wijst op de grote belangstelling die 

in het Zuiden bestaat, niet voor het heftige theoretische 

                     
    7Zie over Van Krimpen en Bloem Een dichter en zijn wereld, p. 
163-182.  



'krijgsrumoer' dat hij uit Nederland verneemt, maar voor het 

werk zelf. Bij Joh. Enschedé en Zonen is men weinig onder de 

indruk van deze mooie woorden. In een schriftelijke reactie 

meldt de uitgeverij dat in heel België één exemplaar van Media 

vita is verkocht en wel aan de heer G. Vriamont te Brussel.8

In Nederland loopt het beter: in oktober 1933 wordt de bundel 

herdrukt, in kleiner formaat, veel goedkoper en in een hogere 

oplage (mogelijk 300) en in 1941 volgt een derde druk. 

Bloems bekendheid is echter groter dan je op grond van een 

verkoop van niet meer dan enige tientallen exemplaren per jaar 

zou veronderstellen. Veel mensen kennen iets van zijn werk uit 

bloemlezingen of, zoals het geval was met Clara, uit de lessen 

Nederlands op school. Maar de verkoop van zijn werk zal pas na 

de Tweede Wereldoorlog, met de verschijning van de Verzamelde 

gedichten, grote hoogten bereiken.  

 

Van de ontvangst in de pers van Het verlangen heeft Bloem 

destijds niet wakker gelegen. Zo vond hij de stukken van Johan 

de Meester in de NRC en van Is. Querido in het Algemeen 

handelsblad 'welwillend, maar geklets' en dat van de nog zo 

jonge Marsman in De nieuwe kroniek ook al welwillend, zij het nu 

wel 'buitengewoon inzichtelijk'.9 Het was vooral een groot 

plezier voor zijn trotse vader die, in het laatste jaar van zijn 

leven, deze stukken met zorg verzamelde en inplakte. De 

recensies van Media vita zijn veel belangrijker. Hoewel er in 

verband met de kleine oplage weinig recensie-exemplaren zijn 

verstuurd, verschijnen er op zijn minst twaalf artikelen, onder 

meer van Greshoff, Van Eyck, Nijhoff, Marsman en Slauerhoff: 

artikelen waarin werkelijk iets wordt gezegd. 

Slauerhoff schrijft op 7 november 1931 in de Nieuwe Arnhemsche 

courant dat hij vreesde dat Bloem niet meer dan één bundel zou 

schrijven. Hij had dit betreurd omdat Het verlangen 'gaf wat men 

zoo zelden bijeenvindt: zuivere, technisch volmaakte poëzie en 

eenvoudige, algemeen menschelijke gevoelens. 

                     
    8Den gulden winckel 31 (1932), februari-aflevering, p. 21-22 
en maart-aflevering, p. 54.  

    9Zie Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 104-105. 



Van alle dichters van de Beweging was Bloem de minst schoolsche, 

de beminnelijkste, ja de hartelijkste.' Maar de stille en wat 

trage groei van zijn talent heeft volgens Slauerhoff een 

werkelijke vernieuwing van zijn poëzie gebracht: 'In "Media 

Vita" is de droefenis sterke berusting, de woordpraal ontbreekt 

hier geheel, sober en aangrijpend zijn de klachten van den 

dichter over de ontoereikendheid van het leven.' Hij geeft Bloem 

de hoogst denkbare lof: 'Bijna al deze verzen zijn volmaakt, en 

toch springlevend.' 

Voor een goed deel zet Slauerhoffs stuk de toon. Net als hij 

betrekken de anderen Het verlangen bij de beoordeling om Bloems 

ontwikkeling te laten zien. Hij is langzaam gegroeid tot een 

'onaantastbare eenvoud' schrijft Greshoff in Groot Nederland. 

'Zonder één versiering, zonder één leugen, spreekt hier een 

mensch zóó doordringend dat wij er gansch van vervuld zijn; en 

wie deze poëzie ondergaan heeft raakt er nimmer meer vrij van.' 

Evenals Greshoff haalt Van Eyck, bij wie overigens wel wat 

zuinigheid merkbaar is vanwege Bloems 'levensverloochening', het 

gedicht 'Grafschrift' aan, waarin de vergetelheid van een 

naamloze, van wie niet meer rest dan verweerde letters en 

cijfers op een steen, verbeeld is. Hierin 'zijn alle trekken die 

gedichten onsterfelijk maken aanwezig.' (Van Eyck in Leiding.)10

De meest belangwekkende bespreking van Bloems eerste bundel kwam 

van de hand van Nijhoff. Hij noemde de dichter van Het verlangen 

in Het nieuws van den dag van 31 oktober 1921 een minor poet. 

Dit was geenszins ongunstig bedoeld. Nijhoff wilde alleen iets 

zeggen over de aard van het verlangen: de major poet is de 

dichter die heeft afgerekend met deze wereld en wiens verlangen 

gericht is op iets dat hij buiten de wereld vermoedt, terwijl 

dichters als Bloem het geluk op aarde zoeken. 'De nieuwe poëzie, 

hier en in het buitenland, wemelt van "groote" dichters, van 

hemelstormers en aarde-ontstijgers, van valsche mystici en 

"weltfremde" opstandelingen, maar het zijn meestal slechte 

dichters. Bloem daarentegen is een "minor poet" maar hij is een 

zuiver dichter.' Zelfs vergeleek Nijhoff de laatste gedichten in 

                     
    10Groot Nederland 30 (1932), april-aflevering, p. 436-439. 
Leiding 2 (1931), november-aflevering, p. 305-307. 



Het verlangen met de korte gedichten van J.H. Leopold, van wie 

hij net als Bloem een groot bewonderaar is.   

Maar ruim tien jaar later leidt Nijhoffs recensie in De gids van 

Media vita tot problemen.11 Dat stukje van Nijhoff, schrijft 

Bloem aan Roland Holst, 'was precies zooals ik het verwacht had. 

Het is een door en door perfide kerel en ik ben in zoover blij, 

dat ik nu niets meer met hem te maken zal hebben.' Hij neemt het 

Nijhoff als mens, niet als schrijver kwalijk: 'Als schrijver kan 

mij zijn oordeel niet schelen, omdat dit volkomen grillig, 

hoezeer ook vaak brillant en penetrant is - (..) Het is echt het 

stukje van iemand, die zich niet wil compromitteeren door te 

zeggen, dat het niet goed is, en het niet gunt, te zeggen dat 

het wel goed is.'12 Eén van de gevolgen is dat Bloem niet meer 

in De gids wil schrijven, zolang Nijhoff aan het tijdschrift 

verbonden is.  

Waarom is Bloem zo kwaad? Er is naderhand wel gezegd dat 

Nijhoffs detailkritiek aantoonbaar onjuist is, en voorts dat we 

hier getuige zijn van een wraakneming vanwege Bloems weliswaar 

lovende maar vooral rommelige en slappe recensie van Nijhoffs 

bundel Vormen uit 1924, waarover Nijhoff erg teleurgesteld 

was.13 Maar Nijhoffs artikel is zeker niet uitsluitend negatief 

en het standpunt dat de kritiek 'aantoonbaar onjuist' is, lijkt 

mij moeilijk te verdedigen. 

Nijhoff betreurt de verloren kleurenrijkdom. 'Er zijn zelden in 

ons land verzen geschreven van zulk een mistroostigheid, zulk 

een zachte maar hooplooze ontmoediging; zelden verzen bezield 

met zulk een gevoelsminimum.' Hier en daar wijst hij een paar 

kleine 'vlekjes' aan, die hij dan meteen betitelt als 'een 

armoedige rethoriek, lang niet op het vroeger peil.' Hier staat 

tegenover dat hij vindt dat Bloem, dankzij een uiterste 
                     
    11De gids 96 (1932), juni-aflevering, p. 362-365. 

    12Brief aan Adriaan Roland Holst, 22 juli 1932; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    13Een dichter en zijn wereld, p. 57. 
H.T.M. van Vliet, 'Het onzegbare geheim. J.C. Bloem als criticus 
en essayist', in Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en 
zonder naam. Over J.C. Bloem, [Groningen] 1993, p. 48-51. 
Het onzegbare geheim, p. 370-374. 



vereenvouding, in gedichten als 'Bevrijding' en 'November' een 

volmaakte uitdrukking van zijn eenzaamheid bereikt. 

Deze recensie kan op zichzelf niet de reden zijn dat Bloem zich 

zo erg opwindt dat hij Nijhoff even later omschrijft als 'het 

meest perfide individu, dat ik ooit in mijn leven ontmoet 

heb'.14 Dan moet er al tijdens die ontmoetingen iets zijn 

misgegaan. 

Bloem die Nijhoff al kende sinds 1917, toen er sprake van was 

dat hij voor de uitgeverij van diens vader bibliografisch werk 

kon doen, logeerde in de tijd dat hij net getrouwd was wel eens 

samen met Clara bij Nijhoff in Den Haag. Clara schrijft dat 

Nijhoff hierbij de neiging had om Bloem 'te jennen', volgens 

haar viel het hem niet eens op.15 Vermoedelijk wilde hij het 

niet opmerken. Maar na nog een kleine polemiek met Nijhoff (in 

1929) is de maat vol met de recensie van Media vita. 

Al die speldenprikken zijn, zoals Bloem al aangaf, niet zozeer 

de schrijver als wel de mens kwalijk te nemen. Bloems 

aantrekkelijke echtgenote zal het zeggen: 'Veel later heb ik het 

er nog eens over gehad met Nijhoff en toen reageerde hij heel 

merkwaardig en langs een omweg, door mij een verhaaltje te 

vertellen over een onbedwingbaar verlangen naar de bal van een 

vriendje, toen hij vijf jaar was.' 
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Misschien komt het door de mooie omgeving - het lijkt in 

Breukelen wel een beetje op Oudshoorn: een villa aan het water, 

rentenierswoningen en de nabijheid van de grote stad. Of 

misschien heeft de affaire van Clara met Slauerhoff Bloem uit 

zijn alcoholische halfslaap gewekt en wil hij nog een keer erg 

zijn best doen voor haar en Wim. 'Jij zoudt Jacques ook 

verwonderlijk veranderd vinden', schrijft Roland Holst aan Van 

Eyck, 'ik geloof niet, dat ik hem ooit zoo kwiek en actief 

                     
    14Brief aan Adriaan Roland Holst, 8 augustus 1932; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    15Leven met J.C. Bloem, p. 115-116 



gekend heb; verder wijdt hij 's morgens 5 en 's avonds 5 minuten 

aan een simpel soort kamergymnastiek, drinkt geen dagelijksche 

borrel meer - kortom, er is inderdaad iets als een nieuw leven 

te constateeren.'16

 

Kort na het verschijnen van Media vita begint Bloem aan een 

ambitieus project. Hij gaat voor het maandblad Den gulden 

winckel een reeks artikelen schrijven over de recent verschenen 

bundels met essays van Greshoff, Du Perron, Ter Braak, Helman, 

Nijhoff, Binnendijk, Marsman en Engelman, wat zal leiden tot één 

van de meest bekende literaire stukken uit het interbellum. Met 

zijn opvattingen over de klassieke kwestie van vorm en inhoud 

van een kunstwerk ontrafelt hij een polemiek die tot op dat 

moment gekenmerkt werd door een hiëratische en hoogdravende 

poëziebeschouwing aan de ene kant, die bestreden werd met een, 

vooral door weerzin ingegeven, eenzijdige verdediging van poëzie 

die een directe uiting zou moeten zijn van een oorspronkelijke 

persoonlijkheid. Zoals het wel is samengevat: poëzie-als-magie 

contra poëzie-als-communicatie.17 Voor Bloem is het beide even 

eenzijdig en meer dan dat: het getuigt van een principieel 

onbegrip om te denken dat de keuze voor of het één of het ander 

mogelijk zou zijn. 

Wat de essentie betreft kan er nooit een probleem zijn. Vorm en 

inhoud van een kunstwerk zijn niet te scheiden, het is 

ondenkbaar dat de één zonder de ander kan bestaan. Kijk maar, 

zegt Bloem, wat er gebeurt wanneer iemand een gedicht in eigen 

woorden navertelt en dus de vorm ervan loslaat - er blijft niet 

meer van over dan een onbelangrijke mededeling.18 Hoewel het 

voor hem een waarheid-als-een-koe is, blijft hij door de jaren 

heen (en al lang voor de polemiek uit 1930-1932) beklemtonen dat 

                     
    16Geciteerd naar H.T.M. van Vliet, 'Stemmen uit de tweede 
rang. Biografische aantekeningen rond J.C. Bloem', De 
parelduiker 4 (1999), nummer 3, p. 50-66. 

    17J.J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen over de aard van 
het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee 
wereldoorlogen, Amsterdam 1970, p. 281. Zie verder p. 261-299.  

    18Het onzegbare geheim, p. 32-33. 



beide componenten nooit van elkaar kunnen worden losgemaakt: 

'wie niets heeft te zeggen is geen goed schrijver, wie het niet 

kan zeggen, ook niet.'19 Vorm staat dus niet voor vormaspecten 

als rijm of metrum, maar, veel breder, voor de wijze waarop een 

kunstenaar uitdrukking geeft aan een bepaalde inhoud. 

De aanleiding tot de hele discussie vormt de inleiding van 

D.A.M. Binnendijk, redacteur van De vrije bladen, bij de door 

hem samengestelde bundel Prisma. Bloemlezing uit de 

Nederlandsche poëzie na 1918 (1930). Bloem bespreekt deze 

inleiding kort na het verschijnen van de bloemlezing en heeft er 

in eerste instantie niet veel bijzonders op aan te merken.20 

Geheel anders is de reactie van Menno ter Braak en E. du Perron. 

Binnendijk heeft bij hen een zenuw geraakt. 

In zijn Prisma-bloemlezing beschrijft Binnendijk poëzie als 'een 

van de aanleiding en den schrijver losgeraakt gewas, een 

natuurlijk organisme, een bloem.' Als je geen kwaad wilt, is er 

niets bijzonders aan deze uitspraak: een gedicht is geen 

rechtstreekse ontboezeming van een gevoel of een mening; niet 

een dagboekaantekening en ook geen essay. Het is in de eerste 

plaats Binnendijks jargon dat kwaad bloed zet - 'vormkracht', 

'het moderne kunstbewustzijn', 'het beschermd domein der Poëzie' 

en meer zulke frasen.21 Meteen nadat Ter Braak de inleiding 

gelezen heeft, schrijft hij een zeer aanvallend stuk tegen 

Binnendijk, die een oude vriend van hem is, en hij stuurt het 

prompt naar Du Perron die razend enthousiast reageert.22 'Prisma 

of dogma?' luidt de titel van Ter Braaks aanval. 'Binnendijks 

ganse inleiding kan men noemen een zeer openhartige en daardoor 

zeer naïeve mythologie van Godin Poëzie. Waar hij de cultus van 

deze dame vandaan heeft, is niet twijfelachtig. Het was de 

profeet Nijhoff, die de sibyllijnse boeken der leer ten dele 
                     
    19Het onzegbare geheim, p. 191. 

    20Het onzegbare geheim, p. 508-510. 

    21Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918, 
Blaricum [1930], p. 5-23. 

    22Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 
(ed. H. van Galen Last), tweede druk, Amsterdam 1962, deel 1, p. 
11-13. 



schreef en ten dele inspireerde. "Het woord, dat zich loszingt 

van zijn beteekenis" is de geliefde psalm der scholieren 

geworden, die eens hopen deel te zullen uitmaken van de Orde der 

Ingewijden.'23 Zo is onmiddellijk te zien hoe Ter Braak 

verschillende kwesties verknoopt: een poeticale uitspraak van 

Nijhoff wordt buiten haar context verbonden met religie en 

esoterie. Van het begin af bestaat hierdoor verwarring over de 

kern van de discussie. Gaat het eigenlijk over de grondslag van 

de poëzie of bestrijdt Ter Braak alleen bepaalde uitwassen? 

Anders gezegd is dit nu een principiële polemiek waarin Ter 

Braak vaststelt dat wat hem betreft de persoon achter het 

gedicht duidelijk herkenbaar moet zijn en dat de 'vorm' er 

minder toe doet, of zien wij slechts een strategische afrekening 

met allerlei epigonenpoëzie en bijbehorende holle frasen uit de 

kring van het tijdschrift De vrije bladen? 

Kennelijk beoogt Ter Braak beide punten. Is het, vraagt hij 

retorisch, 'dan niet meer voldoende, een "vent" te zijn?' Ja, 

dat is meer dan voldoende, moeten wij allemaal vinden, terwijl 

hij hier niet meer dan een zeer versimpelde notie van poëzie 

uitspreekt: een waarachtige persoonlijkheid schrijft - zo maar - 

waarachtige poëzie. Eigenlijk zegt Ter Braak hier niet iets over 

poëzie, maar maakt hij indirect duidelijk dat wat hem 

persoonlijk betreft poëzie rustig kan wijken voor 

levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid. Dat zijn 

inzicht in de poëzie uiteindelijk genuanceerder is, blijkt niet 

alleen uit een aantal van zijn recensies, maar zelfs al uit zijn 

opmerking in dit stuk dat taal 'communicatiemiddel en 

schoonheidsontroering tegelijk' kan zijn.  

In elk geval ontstaat door de manier waarop hij zijn aanval 

uitvoert, een discussie over de verhouding van vorm en inhoud in 

de poëzie, en breder: in de kunst. 

 

Wat is een 'vent', als je het Bloem vraagt? In elk geval een 

voorwaarde (doch geen garantie) voor literatuur. Een kunstenaar, 

schrijft hij kort na Ter Braak, hoeft 'geen goed mensch te zijn 

                     
    23Menno ter Braak, Verzameld werk, tweede druk, Amsterdam 
[1980], [deel 1], p. 348-355.    



in den zin, dien onze ethici en humanitaristen daaraan hechten, 

in het diepst van zijn wezen, hoezeer dit helaas vaak onder 

lagen van dagelijksche, minder aangename, eigenschappen 

verborgen mag zijn, [is hij] wel degelijk een goed mensch in den 

zin van een groot mensch'.24 Het betreft hier nog slechts een 

losse opmerking, maar voor Bloem is de ontbrande discussie van 

zo'n groot belang dat hij, net als bij het retoriekdebat en het 

stuk over Just Havelaar, zijn gedachten even later in een 

omvattend essay op papier zet onder de titel 'Vorm of vent'.25

Vorm? Vent? Bloem heeft een mooie oplossing: 'Ten aanzien van 

deze strijdvraag nu valt allereerst dit op te merken, dat zij er 

eigenlijk geen is.' Voor hem zijn, zoals hierboven is 

aangegeven, vorm en inhoud 'elk evenzeer volstrekt-onmisbaar en 

dus evenzeer belangrijk in een kunstwerk'. Hij ruilt Ter Braaks 

vent dus meteen weer in voor de term inhoud. Ter Braaks roep om 

een vent impliceert dat die vent (een persoonlijkheid die iets 

te zeggen heeft) meteen ook goede literatuur produceert met een 

oorspronkelijke en belangrijke inhoud. Voor Bloem is dit 

allerminst vanzelfsprekend, zodat het door hemzelf 

geïntroduceerde begrippenpaar vorm/vent uit termen bestaat die 

niet op elkaar aansluiten. Vorm en inhoud doen dit wel en de 

verhouding tussen deze beide is een kernprobleem dat hem 

veelvuldig heeft beziggehouden.               

Door 'de volmaakte alchemie' van beide componenten, zegt Bloem, 

ontstaan kunstwerken die door beide kampen in gelijke mate 

genoten kunnen worden.26 De alchemie, de eenheid van vorm en 

inhoud is voor hem het grondbeginsel van de poëzie. 'Eenerzijds 

is de inhoud een belangrijk deel van het vers n.l., het 

                     
    24Het onzegbare geheim, p. 157. 

    25Van oktober 1931 tot september 1932 publiceerde Bloem in Den 
gulden winckel vijf samenhangende artikelen waarvan aanvankelijk 
alleen het vierde de titel 'Vorm of vent' droeg. In de 
Verzamelde beschouwingen uit 1950 plaatste Bloem de eerste drie 
stukken, evenals in Den gulden winckel, onder de titel 'Het goed 
recht van het essay', terwijl de twee laatste samen 'Vorm of 
vent' zijn getiteld. Zie Het onzegbare geheim, p. 166-194 en 
1046-1052.   

    26Het onzegbare geheim, p. 183. 



doorleefde deel ervan, de ervaring waarop dit speciale gedicht 

berust. Anderzijds echter is de persoonlijke ervaring in 

zooverre van geen waarde, dat de communicatie ervan aan den 

lezer volkomen gebonden is aan het in de uitdrukking daarvan 

bereikte. (..) Altijd weer, wanneer men met belangstellende 

leeken over poëzie spreekt, merkt men, dat zij [vorm en inhoud] 

als min of meer los van elkaar denken. Algemeen is de 

veronderstelling, dat de inhoud primair is en de dichter dien 

dan in een bepaalden, willekeurigen, althans kiesbaren, vorm 

giet. 

Niets is onjuister dan dit. Vorm en inhoud van een gedicht 

ontstaan tegelijkertijd, zijn volstrekt onscheidbaar. Ik zou 

eigenlijk nog verder willen gaan en zeggen: zij zijn gelijk, zij 

zijn hetzelfde.'27

Het lijkt mij dat Bloem bovenstaande onder leken algemeen 

gangbare veronderstelling Ter Braak in de schoenen schuift. Een 

paar jaar na de Prisma-polemiek, in 1935, komt hij te spreken 

over het feit dat Ter Braak Leopold een 'sierdichter' heeft 

genoemd, een dichter, daar komt het neer, die door sierlijke 

uitwerking compenseert wat zijn gedichten aan gedachtegoed 

missen. Zo'n term als sierdichter verraadt volgens Bloem een 

onzinnige poëzietheorie, eentje waarmee we eeuwen teruggaan in 

de tijd, omdat Ter Braak ervan uitgaat dat het schrijven van een 

gedicht zoiets is als het uitwerken van een gegeven gedachte. 

Het is Ter Braak hierbij, zoals al duidelijk was, om de 

'gedachte' te doen en om de persoonlijkheid die uit die gedachte 

spreekt. Ter Braaks voorliefde, stelt Bloem vast, ligt bij de 

'scheurkalenderpoëzie': 'elken dag een stichtinkje'. 'Het is 

altijd weer die vervloekte, ethische, utilitaire, echt-

Hollandsche neiging om in gedichten nog wat meer, laten we 

gerust zeggen: iets stichtelijks, te zoeken (..), terwijl poëzie 

iets in zichzelf compleets is, waarvan het eene niet van het 

andere te scheiden is.' Het eenvoudigste liefdesgedicht van 

Leopold, wil hij nog even gezegd hebben, kan honderd keer meer 

waard zijn dan de meest doorwrochte als poëzie vermomde 

                     
    27Het onzegbare geheim, p. 32. 



gedachten.28

Niettemin schat Bloem Ter Braak hoog. Al in 1927 stelde hij vast 

dat er in Nederland behoefte is aan een tijdschrift dat recht 

doet aan de waarde van de 'inhoud' voor een kunstwerk, en dat 

deze inhoud - hoezeer dan ook nooit los te maken van de 'vorm' - 

aan de kaak durft te stellen zonder te vervallen in ethicisme en 

moralisme.29 In dit opzicht wordt hij bediend met Forum, het 

tijdschrift dat na de Prisma-polemiek wordt opgericht onder de 

impulsen van Ter Braak en Du Perron. Weliswaar verwijt Bloem 

beide redacteuren hun eenzijdigheid, maar evengoed onderkent hij 

de voordelen van hun op-de-man-gespeelde werkwijze. 'Juist in 

ons land is het zoo weldadig', schrijft hij, 'schrijvers te 

ontmoeten, die al de ellendigste Nederlandsche eigenschappen: 

zijn sexueele moralisme, zijn weeë braafheid, zijn gebrek aan 

moed, gispen niet alleen, maar dat doen onomwonden, met een 

bitsen, hoonenden toon'.30

 

 

4 

 

De eerste tijd in Breukelen schrijft Bloem voor zijn doen veel 

essays en recensies, vooral in Den gulden winckel, een 

geïllustreerd maandblad dat, aanmerkelijk 'lichter' van opzet 

dan bijvoorbeeld De gids, een interessant beeld geeft van de 

literaire wereld en waaraan een aantal prominente schrijvers 

meewerkt. Behalve zijn stukken over de recent verschenen 

essaybundels - 'Het goed recht van het essay' en 'Vorm of vent' 

- schrijft hij veel recensies van dichtbundels. Al met al 

bespreekt hij van juni 1931 tot het einde van 1932 zo'n vijftig 

boeken, verdeeld over achttien artikelen - soms kort, soms 

diepgaand. Verder is in deze periode dus zijn tweede bundel 

verschenen en heeft hij eindelijk de vertaling van Mary Webb 

voor de Wereldbibliotheek afgerond. Verrassend genoeg begint hij 

                     
    28Het onzegbare geheim, p. 86-89. 

    29Het onzegbare geheim, p. 401-402. 

    30Het onzegbare geheim, p. 184-185. 



in februari 1932 zelfs aan de studie Nederlands in Utrecht.  

Maar het gaat allerminst goed. 

'Mijn zoontje is al vier jaar', schrijft hij aan een vriend: 

'Men krijgt zoo langzamerhand de gedachte, dat het leven op de 

een of andere, of juister zijn eigen, manier gaat, zonder dat 

men er iets aan kan doen.'31 Het gevoel dat hij, wat hij ook 

doet en ongeacht ieder succes, niets aan zijn leven kan doen, 

beheerst zijn leven. In elk geval heeft hij nog wat zelfspot. 

Wanneer hij in maart 1932 weer eens te laat is met zijn artikel 

voor Den gulden winckel, schrijft hij aan redacteur W.A. 

Kramers: 'Ik behoor, naar ik meermalen tot mijn ellende heb 

moeten constateeren, tot het soort menschen, dat nu eenmaal 

"altijd wat heeft", i.c. een defecte schrijfmachine. (..) Een 

volgend maal beter? Ik hoop het, maar ik begin er zelf aan te 

twijfelen. Wien de Goden niet liefhebben, nemen zij oud tot 

zich, na hen eerst flink te hebben gedwarsboomd.'32

Waardoor is het onomkeerbaar misgegaan? Wat maakt Bloem zo 

lamgeslagen, dat hij, met een schat van een zoon en een mooie, 

intelligente vrouw, wonend in het paradijs van Nederland, als 

een buitenstaander het leven aan zich voorbij ziet gaan? Is hij 

niet gewoon toch weer veel te veel gaan drinken? 

Na een hoopvol begin bereikt zijn leven in Breukelen in de 

tweede helft van 1932 een nieuw dieptepunt. Om te beginnen houdt 

Clara het niet meer uit. Ze wil weg, ze kan het niet meer aan. 

Het gevoel dat haar leven een lange gevangenschap is, begint 

haar steeds sterker te beheersen. Vijfenveertig jaar later is ze 

nog misselijk van verdriet wanneer ze aan deze periode 

terugdenkt. 'Er was ook niemand met wie ik over de toestand 

praten kon. Alleen Jacques en ik spraken droevig en uittentreure 

over wat ons dwars zat, maar dat was ook niet anders dan in een 

kringetje ronddraaien. Zo van "als jij niet" ... "nee, als jij 

maar eens". Ik zette me ook niet werkelijk in om ervan te maken 

wat ervan te maken viel.'33 Hierbij raakt ze langzaam meer 
                     
    31Brief aan J.B. Tielrooy, 14 februari 1932; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    32Geciteerd naar Het onzegbare geheim, p. 1108. 

    33Leven met J.C. Bloem, p. 106. 



overtuigd van eigen mogelijkheden. Zij had al gedichten in De 

gids gepubliceerd en in 1932 verschijnt haar poëzie in de eerste 

jaargang van Forum: 'Wij loopen met zwerversvoeten op 

netgeharkte paden, / En staren door dichte vensters naar schepen 

aan de kaden.'34 Ook lukt het haar om prozastukjes in de NRC 

geplaatst te krijgen. Ze ontvangt dus honorarium, en eigen geld 

voelt als een begin van de vrijheid. Waarom zou ze er geen 

vertaalwerk bij doen? 

In september, wanneer Bloem zoals altijd in Bergen vakantie 

houdt, vertelt hij aan Roland Holst dat zij gaan scheiden. Het 

nieuws komt voor Roland Holst, hoewel hij wist van hun 

problemen, toch als een verrassing. 'Zij gaan als heel goede 

vrienden uit elkaar', schrijft hij aan zijn oom R.N. Roland 

Holst, 'en Jacques maakt niet den indruk van er ongelukkig onder 

te zijn. Hij houdt het kind, wat mij héél verkeerd lijkt. Hoewel 

zij het is, die blijkbaar al sinds lang op scheiding aandrong, 

(maar zij kon er eerst niet toe besluiten het kind op te geven) 

heb ik toch - ik weet zelf niet precies waarom - erg met haar te 

doen, en hoewel ik in mijn hart om Jacques misschien meer geef 

dan om mijn andere vrienden, voel ik nu een onbestemde irritatie 

als ik hem zoo zwaar en gemoedelijk achter een wolk sigarenrook 

zie zitten. - Hij komt hier zoo meteen een borrel halen, dus 

laat ik maar eindigen.'35

Zwaar en gemoedelijk, passief en egocentrisch. 'Bovendien', 

schrijft hij aan Van Eyck, 'heb ik meenen te constateeren, dat 

ik geestelijk achteruit ga'.36 Wat doet, in de hoeveelheden die 

Bloem tot zich neemt, drank met een mens? Het is niet duidelijk 

hoeveel hij precies drinkt, wel dat zijn drinkgedrag ruimschoots 

onder de definitie van alcoholisme valt. Hij drinkt elke dag en 

altijd veel, tot diep in de nacht. Het lijkt mij dat één fles 

wijn pas het begin is. Hij is regelmatig stomdronken en zelfs 

een erkend drankliefhebber als Roland Holst is voortdurend 

bezorgd en geërgerd over de onmatigheid van zijn vriend.      
                     
    34Forum 1 (1932), augustus-aflevering, p. 499. 

    35A. 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. 395. 

    36Brieven aan P.N. van Eyck, p. 413. 



Er zijn mensen die drinken om hun tevredenheid, geluk of 

inspiratie te intensiveren en er zijn er die drank gebruiken bij 

wijze van zelfmedicatie: om hun angst of ongeluk voor even af te 

dempen. Bloem behoort tot beide groepen, maar vooral tot de 

laatste. Welzeker drinkt hij om de beleving van het lezen te 

vergroten - 'Hout voor het vuur, een boek en een glas wijn'37 - 

maar ingrijpender is zijn gebruik van alcohol als middel van 

bedwelming. 

De nuances van het drinken van Bloem lijken mij goed te 

illustreren aan de hand van twee van zijn eigen gedichten. Het 

eerste is een vertaling uit 1955 van een kwatrijn uit de Rubayat 

van Omar Khayyam: 

 

 Kom, vul de glazen en denk langer niet 

 Eraan hoe snel de onhoudbre tijd ontvliedt. 

 Gistren is dood, morgen nog niet geboren - 

 Wat zou 't, als ons vandaag genieten liet?38

 

Wanneer er niets anders over is dan een heden zonder uitzicht, 

geeft misschien het wijnglas nog geluk of tenminste 'droom en 

zoet vergeten', om de woorden van Jacques Perk te gebruiken. 

Geen beter middel trouwens om het verleden voor even tot leven 

te wekken. 

Tegenover het filosofische gezichtspunt van de oude Perzische 

dichter - niet toevallig door Bloem uitgekozen voor één van zijn 

schaarse vertalingen - staat de dagelijkse ellende van de 

alcoholist. Het volgende gedicht, uit 1951, is bij zijn leven 

niet gepubliceerd. 

 

 DE DRONKAARDS 

 

 In alle steden, in alle dorpen, 

 Overal waar de wereld is, 

                     
    37Verzamelde gedichten, p. 149. 

    38Verzamelde gedichten, p. 246. 
Bloem baseerde zich op de Engelse vertaling van Edward 
Fitzgerald. 



 Moeten zij wonen, schuw, verworpen, 

 Alleen gebleven met hun gemis. 

 

 Men zal hen overdag niet ontwaren, 

 Zij vallen niet op in de zonneschijn, 

 Kantoorbedienden en ambtenaren, 

 Te grauw om eigenlijk iets te zijn. 

 

 Maar als zij 's avonds zijn thuisgekomen 

 In wat zij de dag lang hadden gevreesd, 

 Breekt voor hen 't uur aan om te droomen 

 Van alles wat zijn kon en niet is geweest. 

 

 En, schijnbaar verzoend met het bekende, 

 Omdat er voor hen nooit iets beters was, 

 Strekken zij uit hun leege ellende 

 Een bevende hand uit naar het glas.39

 

De eerste helft van de dag wordt bepaald door de terugslag van 

de drank: doffe lusteloosheid die de twijfel aan een zinvol 

bestaan versterkt. Na het werk of, zo mogelijk, eerder kan een 

begin worden gemaakt met het bestrijden van de 

ontwenningsverschijnselen en hierbij levert Bloem geen half 

werk. Zo schommelen zijn dagen tussen grijsheid en roes.   

 

In afwachting van de officiële scheiding die eind november wordt 

uitgesproken, gaat het gezin in september 1932 gescheiden met 

vakantie: Bloem alleen in een huisje in Bergen aan Zee, Clara 

met Wim in een woonboot op de Loosdrechtse Plassen. 

Een nieuwe droevige ervaring volgt op 4 november, wanneer op de 

leeftijd van eenenzeventig jaar, Bloems moeder, die met Ini in 

Den Haag woont, betrekkelijk onverwacht overlijdt. Omdat zij 

ziek was en haar leven werd beheerst door pijn, is Bloem blij 

dat haar meer ellende bespaard blijft. 'Maar het is een heel 

gemis', schrijft hij twee weken na haar dood aan Jan Greshoff, 

'ik begin het nu eigenlijk langzamerhand pas te voelen. Als men 

                     
    39Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 263. 



ouder wordt worden de reacties op zoo iets zoo heel anders dan 

de wanhopige van een kind of jong mensch. Maar ik heb heel veel 

van Mama gehouden en mijn leven wordt wel steeds eenzamer.'40

Clara reist gewoon mee naar Den Haag om Ini te helpen.  

 

'De meid kan koken en ik schenken, dus alles zal wel min of meer 

gaan zooals het behoort', schreef Bloem een half jaar eerder Jan 

van Nijlen, die van plan was om in Breukelen te komen logeren op 

een tijdstip dat Clara mogelijkerwijs afwezig was.41 Hij kan ook 

eieren bakken, maar hiermee zijn zijn huishoudelijke 

vaardigheden opgesomd. Het is daarom bijna niet te geloven dat 

Clara erin heeft toegestemd dat Wim bij zijn vader blijft. Begin 

november krijgt hij een huishoudster die haar taak moet 

overnemen. Zij gaat in Utrecht wonen, van waaruit ze haar best 

blijft doen om te helpen. Het is meteen duidelijk dat Bloem zich 

niet kan redden en bij iedere vorm van tegenslag doet hij een 

beroep op haar. Niet alleen als Wim ziek is of de huishoudster 

is weggelopen, maar ook gewoon als hij logés krijgt. Als vanouds 

blijft zij het slachtoffer van zijn indolentie en drankzucht, ze 

wordt zelfs bij de geldzorgen betrokken, hoewel ze er onmogelijk 

veel aan kan doen. 

Met zijn studie is Bloem na enige tijd maar weer opgehouden, 

mede omdat Nijhoff eveneens op het idee is gekomen om in Utrecht 

Nederlands te gaan studeren, zodat zij tot Bloems afschuw samen 

college moeten volgen.     

Korte tijd na de scheiding krijgt Clara, inmiddels zesentwintig 

jaar oud, een relatie met Jaap Jonker, een tweeëntwintigjarige 

student rechten uit Breukelen met wie zij tijdens hun huwelijk 

beiden goed bevriend waren geraakt. Jonker schrijft 

boekbesprekingen in het Utrechtsch dagblad en heeft volgens 

Bloem een voor zijn leeftijd bijzonder rijpe kijk zowel op het 

leven als op de literatuur.42 Ook in haar nieuwe liefde laat 
                     
    40Brief aan Jan Greshoff, 20 november 1932; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    41Brief aan Jan van Nijlen, 26 mei 1932; Archief en Museum 
voor het Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 92. 

    42Brief aan Nico Donkersloot, 12 november 1932; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



Bloem zijn ex-vrouw niet met rust, getuige het volgende 

kwatrijn: 'De dichteres (..) / Die ik met caviaar graag zou 

verwennen / Leeft liever dan met mij, van namaaksoep / En sneeft 

met in haar hand een pak julienne.'43 Het ligt voor de hand dat 

de verhouding, die een vlucht lijkt, niet lang bestand is tegen 

de druk van een mislukt huwelijk waarvan zelfs de praktische 

problemen niet zijn opgelost. In maart 1933 verbreekt zij de 

relatie, een klap die Jonker niet heeft kunnen verwerken. Na een 

drie weken durende vermissing bericht het Utrechtsch dagblad op 

5 april: 'Hedenmiddag is te Loenen uit de rivier de Vecht 

opgehaald het lijk van den heer J.J. te Breukelen. Het lijk 

verkeerde in verre staat van ontbinding. (..) Aan misdaad wordt 

niet gedacht.'44   

Wanneer Bloem verneemt dat het lichaam van Jaap Jonker is 

gevonden, vraagt hij nadrukkelijk aan zijn Utrechtse vriend Jan 

Engelman, met wie Clara op 6 april een afspraak heeft, om haar 

niet op de hoogte te stellen, omdat hij haar liever zelf het 

nieuws vertelt. Nog diezelfde avond zien zij elkaar in De Zwaluw 

en hoort zij aan - ogenschijnlijk rustig - wat haar kortstondige 

verhouding blijkt te hebben aangericht. 

 

 Nu zelfs dit klein geluk 

 In deze kalme lucht niet groeien mag, 

 Zal ik niet zuchten dezen dag. 

 Het komt bij andere dooden neer. 

 Ik buig en zeg: 'Eén meer.'45       

   

Bij Roland Holst roept het drama sterke gevoelens van afkeer op. 

Alle sluimerende bezwaren tegen Bloem golven als braaksel 

                     
    43Leven met J.C. Bloem, p. 111. 

    44Tenzij anders vermeld zijn de citaten die verband houden met 
deze zaak ontleend aan Tussen twee generaties. Briefwisseling A. 
Roland Holst en H. Marsman (1922-1940) (ed. H.T.M. van Vliet), 
['s-Gravenhage 1999], p. 112-113 en H.T.M. van Vliet, 'Stemmen 
uit de tweede rang. Biografische aantekeningen rond J.C. Bloem', 
De parelduiker 4 (1999), nummer 3, p. 50-66. 

    45Clara Eggink, Het schiereiland. Verzamelde gedichten, vierde 
druk, 's-Gravenhage 1942, p. 24. 



omhoog. Al toen hij hoorde dat Clara en haar voormalige 

echtgenoot samen hadden gedanst op De Kring terwijl Jonker werd 

vermist, vroeg hij zich tegenover Engelman af of het amorfe 

gevoel van dit stel niet erger is dan helemaal geen gevoel. En 

een paar dagen later, na de gruwelijke vondst, schrijft hij: 

'Wat een ontzettend bericht! En wat een plotseling en beschamend 

contrast met de amorphe en kabbelende gevoelstoestand, waar wij 

elkaar over schreven!'          

Roland Holst wordt ook ingelicht door Marsman, die evenals 

Engelman in Utrecht woont. Op 8 april antwoordt Roland Holst 

hem: 'Het treft mij, dat je in hoofdzaak precies zegt wat ik ook 

gisteren aan Jo [van der Meulen, studievriend van Bloem] 

schreef: dat die arme jonge kerel het slachtoffer werd van een 

mislukt huwelijk, waarvan de twee betrokkenen het gevoelsleven 

traag laten verzanden.' Maar met Clara heeft hij mededogen: 

'overweeg eens wat die 6 jaren met Jacques, zóó jong begonnen, 

in haar ondermijnd en ontzenuwd moeten hebben. Ik heb ontzettend 

met haar te doen. Gisteren schreef ik haar (maar dit strikt 

tusschen ons) en zei o.a., dat die jongen door zijn daad blijk 

had gegeven van edeler substantie te zijn geweest dan zooveel 

anderen, want dat stopverf niet breken kan, maar staal wel (..). 

Ik heb Jacques' naam niet genoemd, maar die stopverf moge haar 

een aanduiding zijn.' 

Roland Holsts tegenzin en zorg strijden om de voorrang, telkens 

wanneer hij ziet dat de grote kwaliteiten van zijn vriend 

oplossen in alcohol. Het is sterk de vraag of Bloem door zijn 

afhankelijke opstelling, het besluit van Clara om een einde te 

maken aan haar nieuwe relatie heeft bespoedigd. Roland Holst 

verwijt hem ook niet de dood van Jaap Jonker, maar wel zijn 

'vadsigen zelfbehagelijke en zelfbeklagende kijk op zichzelf.' 

Nijhoff, met zijn problematische verhouding tot Bloem, is juist 

wat milder, al vergelijkt hij Bloems wezen met 'een troosteloos 

ziekbed'. Hij wil niet meegaan in de veronderstelling van Roland 

Holst dat Bloem Wim heeft trachten te gebruiken om Clara weer 

aan zich te binden en hij vermoedt dat Jonker van het begin af 

heeft gevoeld dat hij zijn voorganger niet kon doen vergeten. 

Nijhoff stelt met nadruk vast dat Bloem slechts in één opzicht 

schuld heeft: hij heeft de breuk met Clara veroorzaakt 'door 



alles wat in haar was te dooven met zijn zeldzaam egocentrische 

zoo niet egoïstische levenshouding.' 

In de nevelen van zijn ziekbed oppert Bloem dat Clara nu 

tenminste haar handen weer vrij heeft voor Wim en voor hem.46   
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Nog deze zelfde maand wordt Bloem lid van de NSB. Op 30 april 

1933 schrijft hij in een brief aan Greshoff luchtig: 'ik ben 

sinds enkele dagen nazi, zij het ook Nederlandsch.'47  

Daarom is het nuttig nog eens in een paar stappen Bloems 

gevoelens en gedachten over de Nederlandse maatschappij te 

beschrijven, om deze vervolgens te leggen naast de 

uitgangspunten van de in december 1931 opgerichte Nationaal-

Socialistische Beweging van Anton Mussert. 

 

In 1926, toen hij in Rotterdam woonde, betoogde Bloem in het 

anti-democratisch georiënteerde weekblad Nederland dat je het de 

dichter niet kan verwijten dat hij zich geheel op zichzelf heeft 

teruggetrokken. In een samenleving die zozeer ontluisterd is 

door rode democraten en revolutionairen, is het volgens hem 

volkomen logisch dat dichters niet bij machte zijn om een 

'krachtige nationale poëzie' te laten ontstaan.48  

Een aantal jaren later ziet hij, onder voorbehoud, toch 

mogelijkheden voor een maatschappij-betrokken poëzie. In een 

bespreking van een aantal socialistische dichters uit 1932 

schrijft hij dat, nu het socialisme overal zijn 'voosheid' 

bewezen heeft en de hele wereld in democratische systemen is 

ondergedompeld, alleen 'een nieuwe hiërarchie' redding kan 

brengen. 'Zijn er teekenen van, dat die komende is? Ik zou het 

niet durven zeggen, al kan men er misschien in Italië en 

Duitschland teekenen van zien. Den dichter past hiertegenover 
                     
    46Leven met J.C. Bloem, p. 111. 

    47Brief aan Jan Greshoff, 30 april 1933; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    48Het onzegbare geheim, p. 396-398. 



echter slechts een van twee houdingen: òf afzijdigheid, als hij 

in den huidigen chaos niets ziet, dat hoop geeft, òf genegenheid 

tot het nieuwe, dat mogelijk komende is.'49 Voorlopig zitten we 

echter nog midden in een vernederende democratie, waarin 

'goedgekleede, goedgevoede en oppermachtige socialistische 

arbeiders' door hun leiders worden opgezet tegen hun werkgevers 

- en zo heel slecht zijn die in Nederland toch niet - waardoor 

zij juist worden 'opgeofferd aan het vuilste kapitalisme, dat er 

is, dat van den modernen Joodschen zwendelaar.'50

Bloem zelf heeft van dit alles veel te lijden, zo laat hij aan 

zijn vriend J.B. Tielrooy weten, in een periode dat hij, nadat 

het kantongerecht in Breukelen is opgeheven, zonder werk zit. 

'Ik heb geen enkel uitzicht op een baantje en als ik er een 

krijg zal ik er wel niet van kunnen leven. Het komt er eigenlijk 

op neer, dat ik op mijn 47ste jaar vrijwel opnieuw moet 

beginnen, in een tijd  als deze en in een land, waarin 

intellectueele prestaties volkomen ongeacht, althans onbetaald 

(hetgeen in de praktijk op hetzelfde neerkomt) worden.' Van de 

stukken die hij in tijdschriften schrijft kan hij nog niet eens 

zijn sigaren betalen. In het buitenland betoont de regering een 

schrijver soms eer door hem een 'sinecure' te gunnen, dat wil 

zeggen een functie die geen tijd kost maar voor financiële rust 

zorgt. '[M]aar zoo onbescheiden wilde ik nog geen eens zijn. 

Zelfs een baantje, waarvoor gewerkt moet worden, krijg ik niet. 

Dat gaat naar de Joden. Maar daar mag je als "intellectueel" in 

dit pestland niets van zeggen. Ik houd allerminst van de moffen, 

dus ook niet van de nazi's, maar ik weet pertinent, dat mij een 

dergelijke minachting in Duitschland niet zou overkomen.'51

Een bewijs voor deze laatste stelling vond hij toen Stefan 

George, een vereerde grootheid uit Bloems beginjaren, van 

regeringswege het lidmaatschap van de Pruisische dichteracademie 

                     
    49Het onzegbare geheim, p. 528-535. 

    50Het onzegbare geheim, p. 450. 
Brief aan Jan Engelman, 10 maart 1930; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    51Brieven aan J.B. Tielrooy, 4 september en 1 november 1934; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



kreeg aangeboden. Hij weigerde, hetgeen, schrijft Bloem in 

december 1933, alleen maar te prijzen valt, maar waaruit men 

niet moet concluderen dat George zich keert tegen Hitler. 'Men 

kan een onovertrefbaar volksleider zijn. Men kan dezen, dichter 

zijnde, volmaakt in zijn waarde erkennen niet alleen, maar ook 

onvoorwaardelijk bewonderen. Ook dan blijft het feit bestaan, 

dat het rijk van den dichter "niet van deze wereld is". Het 

"derde rijk" van Hitler is een bewonderenswaardige schepping. 

Maar het is toch altijd nog iets anders als het "nieuwe rijk" 

van Stefan George.'52   

   

Deze in George geprezen politieke afzijdigheid doorbreekt Bloem 

dus door zich voor enige tijd aan te sluiten bij de NSB. 

In 1929 had hij al eens bij Gerretson geïnformeerd hoe het stond 

met de Nationale Unie. Dit elitaire, rechtse gezelschap, waarvan 

Gerretson een prominent lid is, stelt door middel van 

publicaties de gebreken van het parlementair-democratische 

stelsel aan de kaak. De Unie bepleit een krachtig uitvoerend 

gezag - het volk moet weer geleid worden.53 Volgens Bloem zijn 

er echter twee dingen mis met de Nationale Unie: ze is nog te 

liberaal en heeft bovendien een strikt academisch karakter, wat 

hem ongeschikt lijkt om onder jongeren enige weerklank te 

vinden. Hij zou het toejuichen, zo schrijft hij aan Gerretson, 

als er in Nederland een partij kwam die het 'nationalisme 

intégral' voorstond - een begrip waarmee hij verwijst naar 

Charles Maurras' opvattingen over de onafhankelijke macht van de 

koning.54

Met zijn bezwaar tegen de academische houding van de Unie staat 

                     
    52Het onzegbare geheim, p. 1020-1021. Bij de bundeling van 
zijn beschouwingen in 1950 heeft Bloem deze passage weggelaten. 

    53Zie A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-
democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over 
de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen, Assen 1968, p. 
94-102 en 144-160. 

    54Brief aan F.C. Gerretson, 12 april 1929; Nationaal Archief, 
Den Haag, Gerretson-archief, nummer toegang 2.21.246. 
Charles Maurras, Mes idées politiques, tweede druk, Parijs 
[1937], p. 277-279. 



Bloem op één lijn met Mussert, die zich dan ook na enige tijd 

van deze deftige heren had afgekeerd. Mussert, hoofdingenieur 

van de Utrechtse waterstaat, is een dynamische, praktische 

figuur met grote organisatorische kwaliteiten. Hij wil het 

futloze klimaat in Nederland bestrijden door actie te 

ondernemen.55

In zijn functie van ingenieur ondervond Mussert keer op keer dat 

binnen een democratisch bestel personen zonder technische kennis 

beslissingen namen en er zo voor zorgden dat belangrijke 

projecten werden tegengewerkt en vertraagd. Terwijl de 

economische crisis om krachtige maatregelen vraagt ziet hij 

Nederland ten onder gaan aan ondeskundige politici, 

baantjesjagers bovendien zonder nationaal eergevoel, die vooral 

oog hebben voor het belang van hun eigen partij. Het zwak 

geregeerde land zal daardoor gemakkelijk afglijden naar het 

communisme en te zijner tijd een prooi voor Rusland zijn. 

Mussert meende dat 'de nationale geest moest worden opgebouwd 

weer van onder af aan', zo verklaarde hij na de oorlog. Hiertoe 

richtte hij eind 1931 de NSB op. Zijn Beweging moet het voze 

parlementaire stelsel opruimen om weer eenheid te kunnen 

brengen. 

Logischerwijs zijn de ontwikkeling van een krachtig staatsgezag 

en een sterk militair apparaat kernpunten in het programma van 

Mussert. Een groot aantal programmapunten ontleent hij 

rechtstreeks aan Hitlers nazi-partij maar de verschillen zijn 

principieel: Mussert verwerpt zowel de rassenleer als de 

onbeperkte macht van de staat. Pas in de tweede helft van de 

jaren dertig, wanneer na verkiezingsnederlagen duidelijk wordt 

dat de NSB niet langs legale weg aan de macht zal komen, 

radicaliseert de partij. Geleidelijk neemt in deze periode het 

antisemitisme toe. 

    

Bloem kan in 1933 dus met instemming constateren dat er 

                     
    55Jan Meyers, Mussert. Een politiek leven, Amsterdam [1984], 
p. 55-91. 
R. Havenaar, De NSB tussen nationalisme en 'volkse' 
solidariteit. De vooroorlogse ideologie van de Nationaal-
Socialistische Beweging in Nederland, 's-Gravenhage 1983. 



eindelijk een partij in Nederland is die in woord en daad de 

democratie probeert aan te tasten, de nationale eenheid en het 

eergevoel wil herstellen en een open oog heeft voor de grote 

gevaren van het communisme. In tegenstelling tot de diverse 

fascistische splinterpartijen uit de jaren twintig, heeft de NSB 

bovendien na korte tijd succes, dankzij de solide leiding van 

Mussert. 

De vraag is alleen hoe het kan dat een vrijwel buiten de 

maatschappij levend persoon, die het niet eens kan opbrengen 

door een simpel baantje het landsbelang te dienen, iemand die 

met rust wil worden gelaten, alleen met zijn drankfles, zijn 

vrienden, zijn boeken - hoe het kan dat zo'n man zoveel schijnt 

te hechten aan een hiërarchisch geordende staat, waarvan de 

eenheid en de kracht haar onderdanen weer met trots vervult. Het 

antwoord is eenvoudig: zijn politieke belangstelling wordt 

vooral aangewakkerd doordat hij bekommerd is om zijn 

persoonlijke omstandigheden. Bloem voelt zich op de één of 

andere manier (helemaal duidelijk is het hem niet) permanent 

tekort gedaan, de 'fleur' van vroeger is verdwenen, hij kan nog 

net zijn sigaren betalen. Hij kan niet accepteren dat zijn aard 

en zijn keuze voor de literatuur hem financieel en 

maatschappelijk op een zijspoor hebben gebracht. Omdat hij de 

oorzaak meestal niet bij zichzelf zoekt, ligt de schuld bij de 

maatschappij, bij het politieke systeem. Het is zoiets als met 

zijn woonplaatsen. Iedere plaats waar Bloem de voorgaande 

twintig jaar kwam te wonen, is na een minimum van tijd een 

afschuwelijk oord, elders is het overal beter. 

Dus zag Bloem door de jaren heen steeds om naar vroeger, 

vestigde hij zijn hoop op de ideeën van Maurras, op het systeem 

van Mussolini en raakte hij er uiteindelijk zelfs van overtuigd 

dat er in Duitsland voor hem gezorgd zou worden. Gelukkig kan 

hij nu in Nederland terecht. Het is maar al te gemakkelijk te 

voorspellen dat de dichter in een samenleving-volgens-Mussert 

nog steeds een mislukte griffier is, dezelfde drankschulden 

heeft en niet voor zijn zoon kan zorgen. En dus zou hij het 

systeem, als altijd, minachten.  

Maar hoop doet leven en Musserts hoofdkwartier is dichtbij, in 

Utrecht - ergens in de loop van 1933 zoekt Bloem Mussert op voor 



een gesprek.56 Vermoedelijk blijkt dan meteen al dat de dichter 

weinig verwantschap heeft met deze technicus en organisator, die 

door zijn biograaf 'een a-cultureel B-mens' wordt genoemd.57 

'Die vent weet geeneens wie Maurras is', meldt Bloem aan Clara 

wanneer zij hem met Wim na afloop bij de bushalte in Breukelen 

opwacht.58  

 

Bloems politieke uitspraken en zijn lidmaatschap van de NSB 

bezorgen hem honende kritiek van een aantal van zijn vrienden. 

In een brief aan Greshoff spreekt Roland Holst het vermoeden uit 

dat Bloem, wanneer het kantongerecht in Breukelen wordt 

opgeheven, zich eindelijk helemaal aan de Bols en aan Mussert 

kan wijden.59 En Du Perron schrijft aan Ter Braak: 'Die gaga-

idioot van een Jacques Bloem loopt, schijnt het, in de gelederen 

van ir. Mussert en met een nazi-insigne op zijn genevermaag. Ik 

mag lijden dat ze hem vandaag of morgen een blauw oog slaan voor 

die treurige moed'.60 En Ter Braak pakt hem aan na het stuk over 

Stefan George - hij snapt niet veel meer van Bloem: 'Ik begrijp 

alleen dit: dat de dwaze vereering van den dichter als een wezen 

"niet van deze wereld" gemakkelijk omslaat in een even dwaze 

vereering van andere verheven allures.' De dichter die Just 

Havelaar verachtte omdat hij een man was voor menigte, toont nu 

zijn bereidwilligheid ten opzichte van Hitler, hetgeen Ter Braak 

'ietwat pijnlijk' aandoet en dit des te meer omdat het 'de 

                     
    56Het is onduidelijk wanneer dit bezoek precies heeft 
plaatsgevonden. De bewaard gebleven correspondentie van Mussert 
uit de jaren 1933 en 1934 bevat geen brieven van Bloem en geen 
afschriften van brieven aan hem. (Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie, nummer toegang 123168 L, inventarisnummer 
3a en 4a.) 

    57Jan Meyers, Mussert. Een politiek leven, Amsterdam [1984], 
p. 51. 

    58Leven met J.C. Bloem, p. 113. 

    59Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. 
Marsman (1922-1940) (ed. H.T.M. van Vliet), ['s-Gravenhage 
1999], p. IX. 

    60Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 
(ed. H. van Galen Last), deel 2, Amsterdam 1964, p. 52. 



waarachtig aristocratische dichter van Het verlangen en Media 

vita betreft.'61

Het wordt er niet beter op wanneer Bloem in juli 1936 een 

tamelijk gunstige bespreking publiceert van een gedichtenbundel 

van George Kettmann, die zich beijverde voor de verbreiding van 

het nationaal-socialisme. Bloem is vooral positief vanwege de 

ideologische inhoud van deze bundel en daarbij verzet hij zich 

tegen 'de meer dan onbillijke critiek van Ter Braak in Het 

Vaderland.'62 Ter Braak schrijft hierop aan Du Perron dat hij nu 

maar blij is dat hij deze bewonderaar van de 'N.S.B.-antisemiet' 

Kettmann tegenwoordig nooit meer tegenkomt.63      

Een klein jaar later, mei 1937, in een lovende recensie van 

Bloems bundel De nederlaag, is de toonzetting veel milder 

wanneer Ter Braak nog even de politieke opvattingen van de 

dichter aan de orde stelt: 'hij houdt ervan zo nu en dan een 

hobby af te reageren, zich als fascist of reactionnair voor te 

doen; maar (..) zijn afkeer van plebs en Joden heb ik nooit 

bijzonder au sérieux kunnen nemen, omdat ik er te duidelijk de 

hobby in voelde van de man, die buiten zijn poëzie om nog 

behoefte had aan een spel ganzebord met de maatschappij, waaraan 

hij zich (krachtens zijn poëzie) verder had onttrokken.'64 Zo 

maakt Ter Braak hem op vriendelijke wijze onschadelijk. Vanuit 

een tactisch oogpunt is zijn analyse slim, alleen daarom nog 

niet juist. Een lezer van zijn poëzie mag vinden dat Bloem 

'krachtens' deze gedichten boven of buiten de maatschappij 

staat, maar in Bloems beleving spelen van dag tot dag heel 

andere factoren. Hij heeft zich niet aan de maatschappij 

                     
    61Menno ter Braak, 'Zwei Herzen im Dreivierteltakt. J.C. Bloem 
en Hitler', Het vaderland, 28 december 1933. (Gebundeld in De 
artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940 (ed. Francis 
Bulhof), 's-Gravenhage 1980, p. 90-91; niet opgenomen in 
Verzameld werk.) 

    62Het onzegbare geheim, p. 614-618. 

    63Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 
(ed. H. van Galen Last), deel 4, Amsterdam 1967, p. 44. 

    64Menno ter Braak, Verzameld werk, [deel 6], Amsterdam 1950, 
p. 396. 



onttrokken, hij wordt juist platgedrukt en koestert bij vlagen 

zijn woede en machteloze minachting. Omdat er meer op het spel 

staat dan ganzenbord, reageert hij meteen de volgende dag met 

een ingezonden brief. Dat het fascisme hier zo'n mislukking is 

geworden, ligt aan de mentaliteit van het Nederlandse volk en 

aan de politici, maar, betoogt hij, het zegt niets tegen de 

juistheid van fascistische denkbeelden. 'En waarom zou het anti-

democraat zijn een hobby zijn? Anderhalve eeuw van steeds 

voortschrijdende democratie hebben de wereld gemaakt tot het 

zootje, dat zij nu is.'65

 

Het is niet duidelijk tot hoelang Bloem lid van de NSB is 

geweest.66 De combinatie van zijn afgenomen enthousiasme, zijn 

luiheid en hopeloos geldgebrek en zijn onstructurele 

betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties, maken het nog het 

meest aannemelijk dat hij door niet te betalen zijn lidmaatschap 

heeft laten verlopen. 

 

  

6 

 

Het begin was mooi, heel even. Nu wil Bloem weg uit Breukelen, 

het liefst om er nooit meer terug te komen. 

 

 Wanneer wij 's avonds 't dorp inkwamen geurden 

 De linden, of wij zagen voor het huis 

 De meidoorns, die hun vage bloesems beurden 

 In scheemring van zacht bladerengesuis. 

 

 Het leven stuurt ons hooploos heen en weer. 

 Waar zullen ons de laatre lenten vinden? 

 Ik vraag niet langer. Ik weet slechts: niet meer 

 Zien wij te zaam die meidoorns en die linden.67  
                     
    65Het onzegbare geheim, p. 625. 

    66Ik heb Bloems naam niet teruggevonden in het (onvolledig 
bewaarde) NSB-archief. (Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie, nummer toegang 123168.) 

    67Verzamelde gedichten, p. 151. 



 

Zijn hoop is gevestigd op de Haagse politiek. In verband met de 

slechte economische situatie doet minister Donner in 1932 twee 

voorstellen om het aantal kantongerechten fors te verminderen en 

hierbij zou ook het kantongerecht Breukelen-Nijenrode 

verdwijnen. Donner krijgt zijn wetsontwerpen echter niet door de 

Tweede Kamer.68 Hoewel Bloem helemaal niet veel uitvoert - hij 

heeft tegen een kleine vergoeding een jongeman bereid gevonden 

om het routinewerk over te nemen - kan hij haast niet wachten 

totdat de opheffing uiteindelijk zijn beslag krijgt. 'Ik ben er 

beroerder aan toe dan ik nog ooit van mijn leven ben geweest en 

houd mij nog maar aan één ding vast, dat is, dat de nieuwe 

regeering - welke die ook mag worden - bij de nieuwe Kamer toch 

de ontbinding van de Kantongerechten zal weten door te zetten 

(..). Ik ga dan met mijn wachtgeld naar Z. Frankrijk en trek mij 

van alles en allen terug.'69

Inderdaad slaagt de nieuwe minister van Justitie Van Schaik erin 

een wetsontwerp door de Kamer te krijgen, waarmee per 1 januari 

1934 Bloems kantongerecht, evenals het kantongerecht van Lemmer 

en nog zevenendertig andere, wordt opgeheven. Hij moet afwachten 

wat de toekomst brengt. 

                     
    68Zie Gretha Donker, 'Geheime Bloem-stukken', Pro memorie 3 
(2001), nummer 2, p. 298-299. 

    69Brieven aan P.N. van Eyck, p. 418-419. 



 


