
Hoofdstuk 8 

 

Kijkduin, Den Haag (1934-1940) 

 

 

    Zijn traag en uitgeblust bestaan 

    Kroop tussen de stalen banden 

    Van dagelijksheid, een lach, een traan - 

    Toch bleef het vuur hem branden. 

        Clara Eggink1

 

 

1 

 

Wat nu begint is een zwerftocht van de ene naar de andere 

verblijfplaats: huizen, kamers, pensions en altijd voor zolang 

het duurt. Bloem logeert een paar maanden in Rotterdam bij G. 

Zalsman, een collega uit de NRC-tijd, en in Den Haag bij zijn 

zus, waarna hij in augustus 1934 met Wim en een huishoudster 

gaat wonen in een bungalow aan de Scheveningselaan 109 in 

Kijkduin. Dit huis maakt deel uit van een klein villapark, 'Meer 

en Bosch', dat begin jaren twintig in de duinen was gebouwd.  

 

 Met de' avond worden de duinen eenzamer, 

 Luider aanhoudend wordt het zeegeruis, 

 Een schip de van 't omheen vervreemde kamer, 

 Een alleen eiland het geluidloos huis. 

 

 Eenzamer dan de duisterende paden, 

 Die van het huis naar 't eeuwig ruisen gaan, 

 Is 't hart dat, onherroepelijk verraden, 

 Elken dag weer van niets moet voortbestaan.2

 

Bloem hoopt niets bijzonders meer van het leven. Soms is er nog 

                     
    1'Een doode', Het schiereiland. Verzamelde gedichten, 's-
Gravenhage 1942, p. 14. 

    2Verzamelde gedichten, p. 158. 



een flard van zijn verwachtingen van weleer: dan wil hij, om 

iets te noemen, naar Ierland. Praktische bezwaren maken zo'n 

plan zowel onmogelijk als aantrekkelijk. Zo heeft hij de zorg 

voor Wim die in Kijkduin naar school gaat en bestaat de noodzaak 

om opnieuw werk te vinden. Maar zijn sollicitaties lopen, vooral 

door een zeer negatieve beoordeling van zijn werkzaamheden in 

Breukelen, op niets uit.3 Bij alle klachten over zijn lot vindt 

hij toch ook dat hij, door het grote geluk dat zijn zoontje hem 

schenkt, zich eigenlijk niet mag beklagen. 

Bloem heeft recht op wachtgeld voor een periode van anderhalf 

jaar en de eerste tijd maakt hij zich niet te veel zorgen. Hij 

weet zijn inkomen enigszins aan te vullen door met grote 

regelmaat stukken te publiceren in het Critisch bulletin en 

vooral in Den gulden winckel en na zijn in 1933 voltooide 

vertaling van François Mauriac verschijnt in 1935 een vertaling 

van James M. Cain.4 Maar op het moment dat het wachtgeld 

afloopt, en hij geen werk heeft gevonden, drukken de zorgen hem 

zo dat hij zijn leven gereduceerd ziet 'tot iets waar alle geur, 

kleur en smaak van af is.'5

Dit is waar en ook weer niet. Bloems tijd in Kijkduin, die met 

een onderbreking van een jaar tot 1940 duurt en waarin hij 

verschillende huizen van de nederzetting in de duinen bewoont, 

is vol vrolijke ellende. De praktische zorg voor Wim gaat de 

dichter niet gemakkelijk af, met als gevolg dat Clara keer op 

keer bijspringt en in het voorjaar van 1935 trekt zij bij hen 

in. Een geluk is dat ze van de zee houden. Clara leert Wim 

zwemmen en ook zijn vader gaat mee de golven in. Daarbij is Den 
                     
    3Volgens deze beoordeling heeft Bloem 'de persoonlijke 
voortdurende bemoeiing van den kantonrechter ten zeerste van 
noode; is, althans voorloopig, niet geschikt voor eenigerlei 
bevordering.' (Gretha Donker, 'Geheime Bloem-stukken', Pro 
memorie 3 (2001), nummer 2, p. 298.)  

    4François Mauriac, De loop van het lot, Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 1934. 
James M. Cain, Niemand ontkomt zijn noodlot, Den Haag, Boucher, 
1935. 

    5Brief aan Jan van Nijlen, 28 september 1929; Archief en 
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 
98. 



Haag volgens Clara zelfs in deze tijd 'een zorgeloze stad met 

een amoreel tintje'. Ondanks het nijpende geldgebrek zitten ze 

's nachts regelmatig in de kleine café's in de binnenstad, 

bijvoorbeeld bij 'tante Bakker' in de Kettingstraat. Misschien 

komt de volgende dag de deurwaarder langs ('de hertog van Alva' 

genaamd), één keer wordt het huis zelfs verzegeld, maar ze weten 

net op tijd wel weer ergens wat geld vandaan te halen.6

In december 1935 vindt Bloem een klein baantje op 

arbeidscontract aan het departement van Sociale Zaken. Hij 

verdient netto slechts 1500 gulden, de helft van zijn salaris 

als griffier. Zijn werk op de afdeling Steunverlening bestaat de 

eerste tijd uit het behandelen en beantwoorden van 

verzoekschriften; vervolgens houdt hij zich bezig met het 

redigeren van brieven aan gemeentebesturen over de uitvoering 

van de steunregeling en met de hieruit voortvloeiende 

correspondentie. De functie trekt geen grote wissel op zijn 

werklust, al voelt hij zich natuurlijk al gauw weer gesloopt 

doordat hij 's morgens op tijd moet opstaan om de bus te halen. 

Terwijl Clara en Wim aan het ontbijt een dampartij spelen, 

simuleert hij door het bed te laten kraken dat hij bezig is op 

te staan, met als gevolg grote tijdnood en flink wat extra 

onkosten voor een taxi.7  

Het grootste probleem is nog dat hij zijn ambtshalve geschreven 

brieven stelt in een afwijkende, persoonlijke stijl, maar over 

het algemeen is zijn chef erg tevreden over zijn werk. Het meest 

kenmerkend is echter de waardering voor zijn persoonlijkheid: 

'Zijn omgangsvormen zijn zeer aangenaam; hij verkeerde te allen 

tijde zoowel met de boven hem geplaatsten als met alle anderen 

in de beste verstandhouding.'8

Ondanks alles blijft Bloem een man die de mensen om hem heen 

voor zich inneemt. Hoor wat Willem Elsschot zegt, wanneer hij na 

een lezing in Den Haag met hem kennismaakt en ze na afloop zij 

                     
    6Leven met J.C. Bloem, p. 119-121. 

    7Leven met J.C. Bloem, p. 126-127. 

    8Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie, 1915-
1955, nummer toegang 2.09.22, inventarisnummer 16240, 14 
november 1936, nummer 393. 



aan zij wijn met grote stukken taart verorberen: 'Ik ontmoette 

daar', schrijft hij aan Jan Greshoff, 'uw vriend BLOEM. Een 

verduiveld aardige, lieve kerel, die maar altijd lacht. Zijn 

werk ken ik niet maar zijn persoon maakte op mij den indruk van 

een zeer fijn besnaard iemand.'9  
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De meeste mensen hebben het gevoel dat zij door hun activiteiten 

iets zinvols toevoegen aan hun leven. Sterker, zij werken alsof 

alles wat ze doen bijdraagt aan een bouwwerk dat al maar groter 

en mooier wordt. Bloem heeft precies de tegenovergestelde 

overtuiging: iedere dag die voorbij is, doet meer afbreuk aan 

het leven. Bovendien is dit bij hem niet een filosofische idee, 

maar een diepgewortelde en gevoelde overtuiging die bepalend is 

voor zijn houding in het dagelijks leven. En dit in steeds 

sterkere mate. Hij eet taart en lacht, maar zijn enige zekerheid 

is de naderende dood. 

 

 NOT A BREATH OF WILD AIR 

 

 Opstaan, zich haasten naar de inane daden - 

 Slapen, daar 't leven morgen herbegint - 

 Zichzelf altijd - en waarvoor? - te verraden - 

 Hunkeren naar voorgoed te zijn bemind -. 

 Wees stil. Wat wacht aan 't eind van alle paden? 

 De abstracte leegte en de volstrekte wind.10

 

Bloems derde bundel, die in mei 1937 verschijnt, draagt als 

titel De nederlaag. Het gaat in deze gedichten over twee 

nederlagen: het verlies waar het hele leven hoe dan ook op 

uitloopt en de nederlaag van zijn huwelijk met Clara. 

Twee maanden nadat hij zijn tweede bundel Media vita aan Clara 

                     
    9Willem Elsschot, Brieven (ed. Vic van de Reijt), Amsterdam 
1993, p. 215. 

    10Verzamelde gedichten, p. 166. 



had gegeven, heeft Bloem het boekje opnieuw ter hand genomen om 

onder de opdracht nog een paar regels te schrijven: 'Hierbij het 

boekje "verzen", die 'k begaan heb. / Ik bied ze toch maar aan 

mijn liefste aan, / Al staat er niets in van wat 'k jou gedaan 

heb, / En niets, niets van wat jij mij hebt gedaan.' (20 oktober 

1931)11 Dit kwatrijn is een voorbode van een duidelijke 

verandering, want het verraad en de pijn zijn in De nederlaag 

centrale onderwerpen geworden. Van de liefde die hen eens 

'doorgloeide', rest 'alleen maar kommer en ellende, / Verraad en 

wrok en bittere eenzaamheid.'12

 

 Besloten in 't gewonde zelf 

 Blijft elk, die niet meer hopen mag, 

 Toch rijst voor hem aan 't laag gewelf 

 Steeds dag na grijzen dag. 

 

 Maar is het zwak, een enkle maal, 

 Te wensen, dat er iemand was, 

 Die spreken zou in de éne taal, 

 Waardoor het hart genas? 

 

 Een mens, die oordeelt noch verwijt, 

 Maar die begrijpt door de' eigen nood 

 Hoezeer de helse daaglijksheid 

 Des levens alles doodt. 

 

 Vergeefs. Onscheidbaar is de smart 

 Van 't leven en moet doorgeleefd: 

 Er is voor de eenzaamheid van 't hart 

 Geen mens, die uitkomst geeft.13

 

De mislukking van hun huwelijk dreigt deze jaren op ieder moment 

de kop op te steken, in de eerste plaats door de praktische 

                     
    11Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 H.1. 

    12Verzamelde gedichten, p. 156. 

    13Verzamelde gedichten, p. 169. 



problemen waar Bloem niet tegen opgewassen is. Het leidt één 

keer tot een uitgesproken wrokkig gedicht - 'Later' - dat bij 

publicatie misprijzende reacties bij een aantal van zijn 

vrienden uitlokt. Maar wie hem geregeld over zijn gezinsleven, 

of wat daar in elk geval op lijkt, spreekt, weet hoe 

onevenwichtig hij de situatie beoordeelt. Goed, schrijft hij aan 

Roland Holst, ze mag definitief hier blijven wonen, hoezeer hij 

ook 'door haar onteerd en vernederd' wordt. Hij besluit, zo zegt 

hij, om zich maar weer aan haar prijs te geven, want het gaat om 

Wim en als Clara geen reëel offer voor Wim wil brengen, dan zal 

hij het doen door haar weer bij zich te nemen.14 Wat hij haar 

precies verwijt zegt hij niet, maar waarschijnlijk verwacht hij 

dat ze bij wijze van ambulante huishoudster voortdurend ter 

beschikking staat. Haar opstelling is weer zo'n voorbeeld van de 

veelvormige ellende die de nieuwe tijd meebrengt. De 'moderne 

vrouw is absoluut uit het lood geslagen', schrijft Bloem aan 

J.B. Tielrooy, en dat danken we aan van die tijdsverschijnselen 

als democratie en feminisme. 'In de liefde speelt de mode een 

groote rol. Zeker 50% van de mislukte huwelijken van nu zouden 

honderd jaar geleden niet alleen niet mislukt, maar positief 

geslaagd zijn.'15

Het gewraakte gedicht 'Later' begint met de volgende regels: 

'Wanneer zij oud is en de veege vorm, / Waarvoor zij alles, 't 

meest zichzelf, verried, / Nu háár verraadt en uit dit aardsch 

gebied / Reeds nijgt naar de alchemie van made en worm -'. Of 

zij dan, in de herfst van het leven, nog eens het beeld ziet van 

de ander 'in zijn stillen staat / Op 't laatste bed, dat zij 

niet heeft gedeeld'.16 Clara toont zich niet erg onder de 

indruk. Bloem neemt het in De gemeenschap gepubliceerde gedicht 

niet op in De nederlaag en dat getuigt, uiteindelijk, van 

gepaste zelfkritiek. 

  

                     
    14Brief aan Adriaan Roland Holst, 13 februari 1936; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    15Brief aan J.B. Tielrooy, 2 juni 1939; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    16Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 174. 



De nederlaag verschijnt, evenals Media vita, bij Joh. Enschedé 

en Zonen. De bundel, die is opgedragen aan Wim, bevat dertig 

gedichten, waaronder het volgende uit 1934 één van zijn meest 

indrukwekkende is. 

 

 HUN GRAVEN 

 

 Wat geeft het, of tussen die twee stenen 

 De landen liggen, waaroverhenen 

 De winden waaien met den regen 

 Tot aan het eind van den legen tijd? 

 Zij hebben elkaar niet meer te spreken, 

 Zij zijn elkander voorgoed ontweken 

 Naar waar de monden voor altijd zwegen, 

 Gevuld met stof en vergetelheid. 

 

 Wat geeft het? Wat geven tranen en kussen 

 - Van hen en van allen, die even tussen 

 Het duister van voor en van na dit leven 

 Onzaligen zijn in het licht geweest? 

 Zij zijn nu doden en zij wachten, 

 Na onherstelbre dagen en nachten, 

 Wat aan de doden nog is gegeven: 

 Een onverzoenlijke eeuwigheid.17

  

  

3 

 

Hoe begin je een essay waarin je probeert de begrippen poëzie en 

dichterschap te verhelderen. Bloem in 'Over poëzie' zo: 'Tal van 

malen heeft men gepoogd een definitie van poëzie te geven. De 

eene keer is het beter gegaan, de andere keer minder. Maar één 

ding zal iedereen, die dergelijke definities heeft gelezen of 

gehoord, zijn opgevallen, n.l. dit, dat zij, ook al zijn zij 

niet bepaald onjuist, toch maar een klein deel van het onderwerp 

                     
    17Verzamelde gedichten, p. 155. 



omschrijven.'18 Aan deze regels is meteen te zien dat hij niet 

zal kiezen voor een bepaalde richting. Hij schrijft nu 

vijfendertig jaar gedichten en misschien is er niemand die zo 

goed thuis is - en met een grote liefde voor honderden kleinere 

dichters - in de poëzie die de laatste drie, vier eeuwen in 

Engeland, Frankrijk en Nederland is verschenen. In dit stuk wil 

hij een paar kernpunten formuleren. In de eerste plaats dus, het 

blijkt uit zijn beginzin, dat een definitie van poëzie 'niet 

eenvoudig, niet enkelvoudig' moet zijn. Niet beperkt en niet 

eenzijdig. 

Het is helemaal in de stijl van Bloem dat hij vervolgens geen 

gecompliceerde literaire theorie aandraagt, maar daarentegen in 

huiselijke stijl (hij spreekt zijn lezers toe) een punt 

bespreekt dat zo erg voor de hand ligt dat men juist daardoor 

het probleem niet goed ziet: poëzie bestaat uit woorden, 

dezelfde woorden die de dichter net zoals ieder ander in het 

dagelijks leven gebruikt. De poëzie onderscheidt zich van de 

andere kunsten doordat ze gemaakt wordt uit 'een volkomen 

verbruikt materiaal.' Behalve hun verstandelijke, geijkte 

betekenis in het dagelijks gebruik, bezitten woorden echter 

verschillende andere waarden (bijvoorbeeld een emotionele 

waarde) en hiervan maakt de dichter gebruik. Dus moet de lezer 

proberen om de woorden van een gedicht te zien buiten het 

geijkte verband. 

Vanzelf komt hij in 'Over poëzie' op de kwestie van vorm en 

inhoud. Aan de ene kant is de inhoud of het onderwerp - de 

ervaring die aan de basis ligt van het gedicht, door Bloem 

elders omschreven als 'dat, wat den dichter tot zijn uiting 

drijft'19 - een belangrijk deel van het gedicht. Maar, zoals 

eerder aangehaald, 'de persoonlijke ervaring [is] in zooverre 

van geen waarde, dat de communicatie ervan aan den lezer 

volkomen gebonden is aan het in de uitdrukking daarvan 

bereikte.' 

Nauw verwant met wat Bloem aan het begin van zijn stuk zegt over 

een definitie van poëzie, zijn zijn gedachten over het 

                     
    18Het onzegbare geheim, p. 29-36. 

    19Het onzegbare geheim, p. 1018. 



beoordelen van poëzie. Er bestaat wel zoiets als een regel, maar 

niet in de zin van een vaste maatstaf waaraan alle producten die 

de criticus tegenkomt kunnen worden getoetst. Levende poëzie kan 

niet worden gekeurd met behulp van een vastgelegde theorie.  

 

'Over poëzie' is een herziene versie van een causerie die Bloem 

op 16 maart 1936 voordroeg voor het Haagse letterkundig 

genootschap Oefening Kweekt Kennis. Op 21 december 1941 zou hij 

opnieuw voor Oefening spreken, welke lezing later is gebundeld 

onder de titel 'Over poëzie II'.20 Over het geheel van beide 

stukken gezien, verschuift gaandeweg de aandacht naar zijn eigen 

poëzie. 

Want hoewel ook de volgende vraag die hij zich stelt - hoe 

ontstaat een gedicht? - feitelijk nog wel een algemene strekking 

heeft, is Bloems uitwerking zeer persoonlijk: hij probeert het 

ontstaansproces van zijn eigen poëzie weer te geven. Het begin, 

zo zegt hij, is steeds een inval of beter een opwelling: 'een 

fragment, een paar regels, soms nog minder, iets wat ik zou 

willen noemen het in zich voelen van eenige regels, een 

innerlijke beweging, die nog geen eens aan woorden toe is. Soms 

zal in de definitieve lezing van het gedicht dat aanvankelijke 

fragment zelfs zijn geschrapt: het is er daarom niet in mindere 

mate de oorsprong van geweest. (..) Het belangrijke is evenwel, 

dat in dien inval meteen de vorm gegeven is, dat wat 

uitgesproken moet worden tegelijk uitgesproken is, m.a.w. zooals 

ik reeds schreef, vorm en inhoud tegelijk ontstaan, elkaars 

voorwaarden zijn, elkaar zijn.' 

Na dit eerste stadium volgt een fase waarin de wil en het 

verstand een veel grotere rol spelen, een werkzaamheid die hij 

maar gewoon 'invullen' noemt: het voltooien van het met de 

eerste opwelling gegeven patroon. Hierbij houdt de dichter 'de 

latere woorden als het ware tegen een achtergrond van rhythme 

en klank, die in de eerste gegeven is, en luistert ingespannen, 

of zij passen in het geheel.' (Het verhaal gaat dat Bloem dan 

voorovergebogen, met zijn handen op de rug op en neer loopt door 

zijn kamer, in zichzelf mompelend, ritmisch stamelend, en dat 

                     
    20Het onzegbare geheim, p. 36-40. 



hij pas na uren lang ijsberen de eerste versie van het gedicht 

opschrijft.)21    

In de tweede lezing legt Bloem een andere kant van zijn wezen 

als dichter bloot door zich af te vragen wat hij bereikt heeft. 

Hij stelt vast dat de beperktheid van het terrein dat zijn 

oeuvre bestrijkt, hem uitsluit van een plaats tussen de grootste 

dichters. Maar meteen hierna, in het slotakkoord, balt hij samen 

wat al die jaren zijn ambitie was en ook zal blijven. 'Wat mij 

dus aan omvang, om het zoo maar te noemen, ontbreekt, hoop ik 

door zuiverheid te hebben vergoed. En dit is eigenlijk de eenige 

eigenschap, waarop ik voor mijn poëzie aanspraak maak. Dit is 

allerminst quasi-bescheidenheid, want wat ik heb willen bereiken 

is niet gering. Met zuiverheid bedoel ik iets wat men wellicht 

ook persoonlijkheid zou kunnen noemen (..): enkele essentieele 

dingen van het leven zoo uit te spreken, dat dit alleen van mij 

en van niemand anders zou hebben kunnen zijn - dat is het wat ik 

heb nagestreefd en wat mij, naar ik hoop, een enkele maal ook 

gelukt is.' 

 

 

4 

 

De meeste tijd voelt Bloem zich een gedupeerde toeschouwer van 

zijn eigen leven. Gedupeerd of anders apathisch, of onwillig, of 

gelaten, of wanhopig, of, op zijn best: berustend. Maar nooit 

het gevoel dat er iets aan te veranderen is. 'Ik vraag mij af', 

schrijft hij aan Jan Greshoff, 'of het leven mij nog ooit iets 

beters zal geven dan deze volslagen berooidheid op ieder, maar 

dan ook ieder, gebied, en het is heusch geen pessimisme of 

voorbijgaande neerslachtigheid als ik steeds meer denk: neen. 

Nu, er is niets aan te doen, en ik zal ook zoo het einde wel 

halen.'22

Die kleine jongen uit het dorp Oudshoorn, die dichter van pas 

zestien jaar: niemand die precies kan zeggen waar het mis is 

                     
    21Een dichter en zijn wereld, p. 62. 

    22Brief aan Jan Greshoff, 11 september 1937; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



gegaan, waarom hij zo gewond, zo gedesoriënteerd is geraakt. Hij 

is inmiddels vijftig. 

De hopeloosheid van Bloems levensloop zit hem niet in de feiten, 

niet in armoede of eenzaamheid - het ontmoedigende is juist dat 

de feiten er uiteindelijk niet veel meer toe doen. 'Ik voel mij 

volkomen op en aan het eind van alles, iemand die nog alleen 

maar leeft in den zin van niet dood zijn. (..) Ik weet werkelijk 

niet, wat ik moet doen, maar dat geeft niets, want iets goeds 

kan ik toch niet doen en ik moet mijn lot dus maar afwachten. Ik 

heb trouwens het gevoel, dat mijn lichaam wel mij gauw zal 

begeven. Het spijt mij alleen om Wim en wat mij betreft om mijn 

gevoel voor Wim, verder heeft het leven niets meer voor mij.'23

    

Bij de bizarre wooncombinaties die in Kijkduin ontstaan, gaat 

het er Bloem vooral om dat hij in de nabijheid is van Wim. Niet 

lang nadat hij heeft verkondigd dat Clara en hij voortaan dan 

maar samen blijven wonen in zijn huis aan de Scheveningselaan, 

besluit zij echter om te trouwen met de journalist, criticus en 

dichter Jan Campert. Omdat Bloem geen geld heeft, nemen zij Wim 

bij zich en gaan in het huis van Bloem wonen. 'Ik neem hier de 

zaak over', schrijft Campert in een ondernemende bui aan Roland 

Holst.24 Later komt ook Remco (Camperts zoon uit zijn eerste 

huwelijk met de actrice Joekie Broedelet) bij hen in huis. Bloem 

betrekt tot begin november 1936 een eenvoudige kamer aan de 

Zeestraat 63a en huurt vervolgens een etage bij, zo gaat het, 

Joekie Broedelet aan de Hooigracht 1d in Den Haag. 

Dit alles in een goede verstandhouding. Bloem mag Campert graag 

en brengt bijna dagelijks een bezoek aan Kijkduin om zijn zoon 

te zien (en om te eten). Het bevalt hem nog niet eens zo slecht, 

al zou hij graag wat meer verdienen zodat zijn inmiddels negen 

jaar oude zoon weer bij hem kan wonen. Na een loonsverhoging op 

1 mei 1937 verhuist hij weer naar Kijkduin, waar hij gaat wonen 

aan de Duinlaan 143. Ook Campert en vrouw bulken niet van het 
                     
    23Brief aan Adriaan Roland Holst, 22 mei 1938; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    24Brief van 3 juni 1936, geciteerd naar Hans Renders, Wie weet 
slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert, Amsterdam 2004, 
p. 281. 



geld om welke reden zij in augustus hun huis verhuren aan 

vakantiegangers en in ruil voor gratis maaltijden biedt Bloem de 

hele familie onderdak in zijn huis. Het toeristengezin bestaat 

profijtelijk genoeg uit de directeur van de Amstelbrouwerij met 

zijn vrouw en drie dochterjes. 

Wim en zijn nieuwe vriendje Remco, die twee jaar jonger is dan 

hij, slapen bij elkaar op de kamer. Remco Campert herinnert zich 

veel later de mooie zomeravonden in hun tuin die overloopt in de 

duinen. 'Terwijl we in de tuin speelden en hoopten dat de avond 

nog lang niet zou vallen, zaten de volwassenen op het terras en 

borrelden. Tante Claartje, een knappe kordate vrouw voor wie ik 

een beetje bang was maakte het middelpunt uit. De heren 

roezemoesden om haar heen. Ik herinner me oom Jacques, een 

brombeer samengegroeid met zijn jeneverglas maar die ook weleens 

vriendelijk kon zijn en daarbij dan een grote onhandigheid 

tentoonspreidde - niet echt een man voor kinderen.' Op 

regenachtige dagen speelden zij 'in eindeloze slijtageslagen' 

mens-erger-je-niet.25  

Bloem kan het dan wel goed met Campert vinden, maar Clara heeft 

het opnieuw niet getroffen. Haar nieuwe man is een rusteloze 

scharrelaar die, zoals zijn zoon schrijft, nogal eens ten prooi 

valt aan uithuizigheid en graag zijn borrels in de stad drinkt. 

Net als voorheen zijn er altijd geldzorgen, bovendien heeft 

Campert een hartelijke belangstelling voor andere vrouwen. Hij 

leeft een rafelig leven.26 Al van het begin af aan is het 

huwelijk een mislukking, maar, stelt Bloem vast, dit ligt 

absoluut buiten de schuld van Clara. In de zomer van 1938, nadat 

Clara en Wim een fietstocht naar Rotterdam hebben ondernomen om 

een nacht bij haar ouders te logeren, vinden zij bij hun 

terugkeer het huis overhoop gehaald. 'Later op de dag kwam 

Jacques en vertelde, niet zonder voldoening in zijn stem, dat 

zijn zuster Ini en Jan er samen vandoor waren.'27 Voldoening, 

                     
    25Jan Mulder en Remco Campert, Familie-album, Amsterdam 1999, 
p. 60-61. 

    26Hans Renders, Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van 
Jan Campert, Amsterdam 2004. 

    27Leven met J.C. Bloem, p. 123-124. 



maar niet uit leedvermaak. Hij had Clara best aan Jan Campert 

gegund, maar aan de andere kant doet dit avontuur van Ini, die 

zolang voor hun moeder heeft moeten zorgen, hem vermoedelijk 

veel plezier. En vooral: deze ontwikkeling brengt Wim nog meer 

binnen bereik.   

Remco wordt dan maar met een brief en met zijn mens-erger-je-

nietspel op de bus gezet: hij gaat naar zijn grootmoeder. Omdat 

Bloem ruimte genoeg heeft, zegt Clara haar huur op en trekt met 

Wim bij hem in. Zodra zij het zich kan veroorloven, huurt Clara 

zelf een huis, Hoek van Hollandlaan 4, helemaal aan de rand van 

Kijkduin, waar ze uitziet op de duinen. In de zomer zitten de 

nachtegalen op haar tuinhek. 

En dan is Bloem weer alleen: uit zuinigheid spaart hij pakpapier 

en ook touwtjes, hij steekt de tweede gaspit aan met een 

gebruikte lucifer en brandt zijn vingers aan de dop van de 

fluitketel.28 Zijn boterhammen worden bij het ontbijt zwart in 

het broodrooster, maar 's avonds brengt Wim hem een bus met de 

door Clara bereide maaltijd. Dan is het wel zo goedkoop en wel 

zo gemakkelijk om maar gauw een kamer te huren in het huis van 

zijn ex-vrouw, waar hij tot het begin van de oorlog met haar en 

Wim herenigd blijft. 

 

Het laatste gedicht uit De nederlaag is getiteld 'Aan W.': 

 

 Mijn leven is voorbij den moed der lenten; 

 Het gaf mij niets van wat ik ervan vroeg 

 En eiste in mijn vermetelste momenten 

 Dan deze liefde - maar dat is genoeg. 

  

 En hoop ik nu, dat mijn berooide dagen 

 Zich rekken tot het winterlijk seizoen, 

 Het is alleen - ergste der nederlagen - 

 Omdat ik anders niets voor je kan doen.29              

 

                     
    28G. Jonker, 'Portret van J.C. Bloem', Hollands Weekblad, 26 
november 1938. 

    29Verzamelde gedichten, p. 174. 
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Op zoek naar een betere baan had Bloem begin 1937 gereageerd op 

een vacature bij de Oprechte Haarlemsche courant. Aangezien hij 

geen reactie kreeg informeerde hij na enige tijd bij een oud-

redacteur van deze krant, Th.B.F. Hoyer, hoe de zaak ervoor 

stond.30 Over de sollicitatie kon Hoyer helaas geen goed bericht 

geven, maar wel verzocht hij Bloem mee te werken aan het juist 

opgerichte weekblad De waag, waarvan hij hoofdredacteur was.31

De waag is een tijdschrift voor intellectuele anti-democratische 

beschouwing: van het begin af wordt gewezen op het onmachtige 

Nederlandse politieke systeem en op de noodzaak van 'een 

krachtige, boven de partijen staande regeering'. De productie 

van het blad wordt de eerste drie jaargangen gefinancierd door 

H.W.A. Deterding, die decennia lang directeur-generaal van de 

Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij was geweest en 

die nu met behulp van zijn vermogen de betrekkingen tussen 

Nederland en Duitsland wil verbeteren. 

In 1937 publiceren bekende letterkundigen zoals Jan Engelman, 

Johan van der Woude, Jan Campert en Jan de Hartog in De waag. De 

waag radicaliseert in de loop van 1938 in hoog tempo en wordt 

uitgesproken pro-Duits. Het is onder meer de medewerking van Max 

Blokzijl, in de oorlog berucht door zijn radiopropaganda voor de 

Duitsers, waarvoor hij ter dood werd veroordeeld, die er toe 

leidt dat het blad een almaar weerzinwekkender karakter krijgt. 

In De waag van 2 juli 1938 stelt Blokzijl met instemming vast 

dat 'het Derde Rijk zijn wil zal doorzetten en binnen enkele 

jaren elken joodschen invloed binnen de Duitsche grenzen 

vernietigd zal hebben, zoo radicaal als in de menschelijke 

geschiedenis zonder voorbeeld zal blijken.' Het is rond deze 

tijd dat hoofdredacteur Hoyer, Campert, Engelman en De Hartog 

zich van De waag afkeren.32

                     
    30Dit vermeldt Bloem in een brief aan Jan van Krimpen, 28 
januari 1937; Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), J. van 
Krimpen-collectie, signatuur: Go 3.51. 

    31Brief aan Jan Greshoff, 10 maart 1937; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    32A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-



Bloems medewerking aan De waag loopt van 19 februari tot 17 

september 1938. Zijn bijdrage bestaat uit acht korte artikelen, 

waaronder een politiek geladen stuk: 'Twee Italiaansche 

propagandafilms. Scipione l'Africano, Het bezoek van Hitler aan 

Italië'. Over de laatstgenoemde productie betoont hij zich erg 

enthousiast: 'Deze film toont het fascistische Italië van zijn 

besten kant: een tucht, die nooit tot machinale discipline 

wordt, een massaal en toch levend enthousiasme, een volk, dat 

zich bevrijd heeft van de wanen, die het onze lamslaan, en dat 

de plaats inneemt, waarop het daardoor recht heeft.' Deze film 

'boeit bijna van het begin tot het einde. Dat ligt in de eerste 

plaats aan de prachtige fotografie en aan den smaak, waarmee de 

opnamen gekozen zijn. Maar natuurlijk ligt het niet minder aan 

de gebeurtenissen zelf, die aldus vereeuwigd zijn, en die de 

organisatoren van het bezoek van Hitler aan Italië tot de 

hoogste eer strekken.' (..)  'Een film, die geen werkelijk 

Nederlander zonder jalouzie kan zien', luidt zijn eindoordeel.33

Het is niet bekend om welke reden Bloem al na zeven maanden zijn 

medewerking staakte. 

 

Verrassender dan Bloems waardering voor het Italiaanse fascisme 

en voor Hitlers bezoek, is dat uit zijn stukken in De waag 

blijkt dat hij interesse voor de film heeft gekregen. Ondanks 

zijn afkeer van al het moderne, zit deze dolende negentiende-

eeuwer met grote regelmaat in de bioscoop. 

In de laatste decennia had de filmkunst zich stormachtig 

ontwikkeld. Belangrijke impulsen kwamen uit Rusland, waar na de 

revolutie in 1917 regisseurs als Eisenstein en Poedovkin werk 

produceerden dat ook in Nederland grote indruk maakte. Alles was 

nog zo nieuw en de mogelijkheden van de film verbluften keer op 

                                                                
democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over 
de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen, Assen 1968, p. 
315-325. 
L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 1: Voorspel, 's-Gravenhage 1969, p. 392-400. 
Adriaan Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie, deel 
2: De harde kern, Amsterdam [1989], p. 38-41. 

    33Het onzegbare geheim, p. 650-652. 



keer. De Franse avant-garde ontwikkelde begrippen als het 

'surreële oog van de camera' en de 'muziek van de beelden', 

waarmee de film ten opzichte van het toneel steeds meer eigen 

kwaliteiten verwierf.34

Het is opvallend hoeveel letterkundigen zich intensief met de 

filmkunst bemoeiden. Dit is bijvoorbeeld af te lezen uit de 

reeks 'monografieën over filmkunst' die W.L. en J. Brusse's 

Uitgeversmaatschappij in 1931 en 1932 het licht deed zien. Het 

deel Russische filmkunst is geschreven door Th.B.F. Hoyer, 

Fransche filmkunst door Elisabeth de Roos, Nederlandsche 

filmkunst door Henrik Scholte, die voorzitter was van de 

Filmliga Amsterdam en met wie Bloem in de jaren twintig geregeld 

correspondeerde. Menno ter Braak, eveneens bestuurslid van de 

Filmliga en bovendien prominent filmcriticus schreef een deel 

met de titel De absolute film, Constant van Wessem, redacteur 

van de Vrije bladen, schreef het deel De komische film en L. 

Lichtveld (Albert Helman) De geluidsfilm. 

De geluidsfilm veroverde rond 1930 in korte tijd de Nederlandse 

bioscopen.35 In het begin werd dit door veel kenners als een op 

zijn minst twijfelachtige ontwikkeling gezien. Elisabeth de Roos 

vond dat met de komst van de geluidsfilm de positie van de 

filmkunst 'als een aangesloten front' van samenhangende 

producties, zeer werd verzwakt.36 En volgens D.A.M. Binnendijk 

was het synchroniseren van beeld en geluid even belachelijk als 

een schilderij van een koe begeleid door iemand die steeds boe 

zegt.37 In de vroege film speelde het ritme van de beelden een 

belangrijke rol en bood de opeenvolging van beelden, althans in 

een 'kunstfilm', allerlei associatiemogelijkheden. Met de 

geluidsfilm kwam het accent veelal te liggen op het vertellen 

                     
    34Zie bijvoorbeeld Elisabeth de Roos, Fransche filmkunst, 
Rotterdam 1931, p. 3-9. 

    35Zie bijvoorbeeld Karel Dibbets en Frank van der Maden 
(red.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 
1940, tweede druk, [Houten 1986]. 

    36Elisabeth de Roos, Fransche filmkunst, Rotterdam 1931, p. 8. 

    37Léon Hanssen, Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 
1902-1940, deel 1, [Amsterdam 2000], p. 343. 



van een verhaal, dus juist niet op die aspecten van de film die 

zoveel vernieuwende mogelijkheden leken te bieden. Bovendien 

schoten de productiekosten door het geluid dusdanig omhoog dat 

een verdere ontplooiing van de avant-garde film werd belemmerd 

en commerciële belangen steeds sterker domineerden. 

 

Niet zo lang nadat de gebroeders Lumière in Parijs, 28 december 

1895, hun fameuze eerste openbare filmvoorstelling hadden 

gegeven, is de kleine Jacques een keer door zijn grootmoeder 

meegenomen naar een vertoning van de allereerste filmpjes - 

levende foto's die ongeveer een minuut duurden - geprojecteerd 

door middel van een zogeheten cinematograaf. Bloem kan dus met 

recht beweren dat hij de hele ontwikkeling van de filmkunst 

heeft meegemaakt, maar na zijn eerste kennismaking is hij de 

film lange tijd zonder al te grote belangstelling blijven 

volgen. Pas in de laatste jaren van de stomme film is hij, naar 

eigen zeggen, een 'adept' geworden, dit onder invloed van de 

films van de Franse cineast René Clair.38      

Sinds Bloem bij (of in) Den Haag woonde, kon hij eenvoudiger een 

bioscoop bezoeken. Een poging om begin 1935 via Ter Braak de 

filmrubriek in Het vaderland te bemachtigen strandde, waaraan 

zonder twijfel Bloems politieke uitlatingen debet waren; zoals 

Ter Braak aan Marsman schreef, toetste hij zijn vrienden 'op hun 

houding tegenover de leider-vereering'.39 Tot Bloems grenzeloze 

verontwaardiging werd in zijn plaats J. Hulsker aangesteld, die 

volgens Ter Braak niet alleen kundig maar ook 'honnête' was.40 

In april 1936 informeerde Bloem of hij bijdragen kon leveren aan 

de NRC: 'Misschien ook een enkele boekbespreking, maar het 

liefst zou ik over tooneel en voornamelijk film schrijven.'41 

                     
    38Het onzegbare geheim, p. 813-815. 

    39Léon Hanssen, Sterven als een polemist. Menno ter Braak 
1902-1940, deel 2, [Amsterdam 2001], p. 235. 

    40Brief aan Jan Greshoff, 16 mei 1939; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 (ed. 
H. van Galen Last), deel 3, Amsterdam 1965, p. 166. 

    41Brieven aan P.N. van Eyck, p. 421. 



Voorzover is na te gaan zal hij zijn eerste filmrecensie echter 

pas in 1938 schrijven, voor De waag. 

Afgezien van het hierboven aangehaalde stuk voegen Bloems 

artikelen zich niet binnen de richting van De waag.42 De eerste 

productie die hij bespreekt is een Engelse soldatenfilm, 

Farewell again, die hij bewonderenswaardig vindt. Het 

patriottisme dat uit deze film spreekt is volgens hem 'van de 

niet alleen aanvaardbare, maar zelfs weldadige soort, waarvan de 

Engelschen het geheim bezitten.' In zijn recensies van twee 

Franse films, Orage en Nuits de princes, valt op dat zijn 

affiniteit met het land van Baudelaire en Verlaine nog altijd 

groot is: zelfs een gemiddelde film uit Frankrijk is nog een 

uitstekende film, omdat het een uiting is van 'het nog steeds 

beschaafdste volk ter aarde, een volk, dat de cultuur in het 

bloed zit'. Evengoed toont hij zich onbevangen genoeg om 

bijvoorbeeld ook van de Amerikaanse films van de bekende 

regisseur Frank Borzage te kunnen genieten. 

Bloem behoort niet tot de voorhoede der filmcritici en in zijn 

korte besprekingen is er slechts terloops plaats voor 

filmtheoretische kwesties. Hij ontpopt zich vooral als een 

enthousiastmakende liefhebber die zijn bewondering graag laat 

blijken, inderdaad een 'adept'. Bijkomende attractie is dat hij 

tijdens een film even weg is uit de dagelijkse sleur van zorgen 

(trouwens, verstrooiing werd in de crisisjaren vrij algemeen als 

een belangrijke functie van de film gezien).43 Zoals Bloem 

uitlegt: bij een toneelstuk blijft hij zich nog steeds bewust 

van het feit dat hij zich in de schouwburg bevindt, maar: 'In de 

bioscoop denk ik nooit: ik zit in de bioscoop.'44  
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    42Het onzegbare geheim, p. 637-638 en 642-657. 

    43Kathinka Dittrich, 'De speelfilm in de jaren dertig', in 
Karel Dibbets en Frank van der Maden (red.), Geschiedenis van de 
Nederlandse film en bioscoop tot 1940, tweede druk, [Houten 
1986], p. 107. 

    44Het onzegbare geheim, p. 815. 



 

Over de dreiging van de oorlog laat Bloem zich heel wat minder 

vaak uit dan over zijn persoonlijke misère, wat nog niet hoeft 

te betekenen dat het hem niet bezighoudt. 

Op 29 en 30 september 1938 vindt op initiatief van de Britse 

premier Chamberlain de conferentie van München plaats, waaraan 

behalve Engeland ook Frankrijk, Duitsland en Italië deelnemen. 

In een poging het oorlogsgevaar te bezweren, stemmen 

Chamberlain, Daladier en Mussolini erin toe het Tsjechoslowaakse 

Sudetengebied af te staan aan Hitler-Duitsland. Onder druk van 

de westerse mogendheden ontruimt Tsjecho-Slowakije vervolgens 

binnen korte tijd het door Duitsland geëiste gebied. 

In Nederland zijn intellectuelen als Jacques de Kadt en Menno 

ter Braak onthutst over deze zege van het fascisme, 'een 

koehandel zonder weerga na een chantage zonder weerga, die hier 

n.b. nog met gevlag gevierd is!'45 Dit laatste blijkt 

bijvoorbeeld uit de enthousiaste toon van een hoofdartikel in de 

NRC van 30 september; velen menen dat door de tegemoetkoming aan 

nazi-Duitsland de vrede inderdaad bewaard kan worden. 

Twee dagen na de conferentie van München schrijft Bloem aan 

Marsman, die inmiddels in de Haute-Savoie (Frankrijk, nabij 

Genève) woont: 'Jelui bent zeker ook wel opgelucht, dat de 

oorlogsbedreiging voorbij schijnt. Ik ben ook daarom zoo blij, 

dat het niet de democratie is, die heeft gezegevierd, en omdat 

wij nu, buiten den Volkenstrontbond om, een kans krijgen op een 

vereenigd Westeuropa.'46

Het was te verwachten, dat de in 1919 opgerichte Volkenbond in 

Bloems ogen geen genade zou vinden. Het doel van de Volkenbond 

was te functioneren als een collectief veiligheidsstelsel: 

wanneer één van de leden zich niet wilde houden aan de 

procedures die moesten worden gevolgd bij de vreedzame oplossing 

van conflicten en overging tot geweld, zou dit beschouwd worden 

als een oorlogsdaad tegen alle lidstaten van de bond. Ongeacht 
                     
    45J. de Kadt, De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn 
verspreide geschriften, Amsterdam [1991], p. 140-155. 
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 (ed. 
H. van Galen Last), deel 4, Amsterdam 1967, p. 333. 

    46De bewaard gebleven brieven, p. 34. 



geografische ligging of directe nationale belangen zouden alle 

overige leden automatisch het slachtoffer te hulp schieten en 

hun banden met de agressor verbreken. Aangesloten staten 

verloren dus het recht om zelf uit te maken wat te doen in geval 

van oorlog.47

Voor Bloem is de Volkenbond een naïef, idealistisch gewrocht: 

het is volgens zijn standpunt onmogelijk het mechanisme van de 

machtsevenwichten te vervangen door een nieuwe op solidariteit 

gegrondveste harmonie tussen de staten. Als eerder gezegd had 

hij al in 1914, bij de schending door Duitsland van de Belgische 

neutraliteit, het probleem opgeworpen van de 'onafdwingbaarheid' 

van een dergelijke solidariteit, een punt dat hij, bij 

uitzondering, goed had gezien. De Italiaans-Ethiopische oorlog 

in 1935 leverde een duidelijk bewijs dat de Volkenbond geen 

garantie bood tegen geweld. Hoewel Mussolini met het 

binnenvallen van Ethiopië het Volkenbondsverdrag had geschonden, 

was met name Groot-Brittannië niet bereid om daadwerkelijk 

repressieve maatregelen tegen een machtige Europese natie als 

Italië te nemen. Hieruit kon, onder meer door Nederland - dat 

wèl vasthield aan sancties tegen Italië - worden opgemaakt hoe 

weinig illusies kleine, militair zwakke landen zich mochten 

maken over de collectieve veiligheid. 

In februari 1938 gaf Chamberlain dit met zoveel woorden toe: 'we 

must not try to delude ourselves, and still more, we must not 

try to delude small weak nations, into thinking that they will 

be protected by the League against aggression and act 

accordingly, when we know that nothing of the kind can be 

expected.' Op het moment dat Bloem sprak van de 

'Volkenstrontbond', was de essentie van de gedachte achter de 

Volkenbond dus al een illusie gebleken. De beslissing over 

Tsjecho-Slowakije tijdens de conferentie van München, waarover, 

niet alleen bij Bloem, zo'n misplaatste opluchting bestond, 

betekent in feite een terugkeer naar de vooroorlogse gang van 

zaken waarbij de grote staten het lot bepalen van de kleine.48

                     
    47Remco van Diepen, Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het 
streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946, Amsterdam 1999, p. 
11-20 en 327-331. 

    48Remco van Diepen, Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het 



Bloems hoop op een verenigd West-Europa, dat wil zeggen 

inclusief Duitsland, bewijst nog eens dat hij begin oktober 1938 

veel meer gevaar verwacht van het communisme dan van nazi-

Duitsland. Zonder twijfel ziet hij, evenals bijvoorbeeld de 

liberaal-conservatieve Britse elite, een nieuw Europa voor zich 

waarin de Sovjet-Unie buitenspel blijft.49     

           

Maar over het algemeen heeft Bloem genoeg aan zijn eigen zorgen. 

Hij ziet zich door zijn geldgebrek doorlopend gedwongen vrienden 

aan te schrijven: een financieel plan waarmee hij 1500 gulden 

van hen probeert te lenen of een verzoek om bijstand wanneer hij 

de kosten van zijn verhuizingen niet kan dragen. Vijfendertig 

gulden om het ene gat met het andere te dichten, een paar gulden 

om een borrel in de stad te kunnen drinken - het duurt nog een 

week tot zijn salaris binnenkomt. Wekelijks, soms dagelijks, 

vraagt en leent hij zonder er veel mee op te schieten.50 'Met 

mij', zo besluit hij eind 1939 een brief aan Jan van Krimpen, 

'gaat het bedonderd. Geen geld en toch een baan.'51

Bloem meldt zich in 1939 drieëntwintig keer ziek - niet dus 

drieëntwintig dagen, maar drieëntwintig verschillende 

ziekteperioden, die overigens opvallend vaak maar één dag 

duren.52  

In de ogen van Max Nord, een journalist van - in 1940 - 

vierentwintig jaar oud, is onze in pak en vest gestoken 

                                                                
streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946, Amsterdam 1999, p. 
193-276. 

    49H.W. von der Dunk, Twee buren, twee culturen. Opstellen over 
Nederland en Duitsland, Amsterdam 1994, p. 234-240. 

    50Zie bijvoorbeeld de brieven van Bloem aan Willem Hussem en 
F. Mijnssen; Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 
634 B.1. 

    51Brief aan Jan van Krimpen, 22 november 1939; 
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collectie, signatuur: Go 3.63. 

    52Verzoek van Sociale Zaken om een medisch controle-bezoek, 27 
februari 1940; Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B 
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bedelaar, ondanks zijn halfhartige baan en zijn uiterlijk in 

wezen een bohémien. 'Als persoon viel Bloem tussen de dikwijls 

goed verzorgde verschijningen van A. Roland Holst, Nijhoff, 

Greshoff en Van Vriesland op als een kleine, ik zou haast zeggen 

nietige, wat dikkige man, onopvallend ook in zijn nette maar 

slordige kledij, die een zekere hulpeloosheid uitstraalde - 

sterk contrasterend met zijn stellige opvattingen van poëtische 

en politiek-maatschappelijke aard. (..) De zo weinig spraakzame 

en moeilijk verstaanbare (zijn praten had veel weg van 

mompelen), onopvallende man, altijd in zichzelf verzonken, was 

misschien wel de laatste en enige echte bohémien van onze 

literatuur.'53 Het is natuurlijk waar. Hoewel Bloem almaar bezig 

blijft zijn leven te structureren, is alles voortdurend 

ongeregeld en steeds weer extra ontregeld door drankzucht en 

geldgebrek.  

Bloem is het meest op zijn plaats tussen vrienden en kennissen 

in een café. Eén van die vrienden is de schilder-dichter Willem 

Hussem, die hij haast dagelijks ziet. Hussem (geboren in 1900) 

is rond 1938 in een moeilijke fase van zijn ontwikkeling als 

schilder beland, reden om zich toe te leggen op het schrijven 

van poëzie. Op aandringen van Bloem en Eggink komt hij er in 

1940 toe zijn gedichten te publiceren en te bundelen onder de 

titel De kustlijn. Zijn tweede bundel, Uitzicht op zee (1941), 

is aan hen opgedragen.54

Ook Hussem kan drinken. Clara herinnert zich een late zomeravond 

in Kijkduin waarop zij Bloem die met zijn vriend in de stad was 

geweest, in de schemering naar huis ziet komen. Terwijl Bloem 

loopt, hangt hij helemaal scheef, alsof hij in elkaar is 

geslagen. Maar zodra hij binnen is, blijkt dat ze gewoon veel te 

veel hebben gedronken, waarop Clara vanwege de spanning zelf een 

paar rake klappen uitdeelt.55

Het lijkt erop dat de alcoholische beschadiging van zijn gestel 

                     
    53Max Nord, Achterwaarts. Memoires, Amsterdam [1998], p. 36-
37. 

    54Han Steenbruggen, Willem Hussem. Tussen schrift en leegte, 
Eindhoven 1994, p. 34. 

    55Leven met J.C. Bloem, p. 125. 



inmiddels onomkeerbaar is. De nog heel jonge schilderes Gisèle 

van Waterschoot van der Gracht, een vriendin van Roland Holst, 

beschrijft een avond in Den Haag - eerst in café Riche aan het 

Buitenhof, daarna in een Javaans restaurant aan de Kneuterdijk - 

met onder meer Eddy en Bep du Perron, Clara, Roland Holst en 

Bloem: 'I had a lovely time watching Jacques Bloem's lips twitch 

and sputter and coo, long after he had said something'.56 Wie 

langer kijkt dan Gisèle ziet de verwoestingen. 

Een bohémien? Maar dan toch zonder romantiek, zonder grote 

plannen, doodgelopen. Een dronken curiosum, dat is wat je ziet, 

ook in de memoires van Max Nord die betrekking hebben op de 

eerste jaren van de oorlog.57 - Café de Berenbak, naast het 

Kurhaus, 1941: Nord verhaalt hoe zijn stamkroeg door SS-ers in 

beslag genomen werd en maanden later plotseling weer werd 

verlaten, waarbij een grote hoeveelheid drank achterbleef. Dit 

geheim diende in besloten kring bewaard te blijven, zodat de 

vrienden van Nord, onder meer Jan Campert, Willem Hussem, Nico 

Donkersloot, Simon Carmiggelt, Wim van Norden en ook Bloem en 

Roland Holst, in goede samenwerking de consumptie aanvatten. 

'Bloem, die toen met zijn zoontje in Voorburg woonde, werd ons 

allen de baas. Hij vertrok 's ochtends uit zijn pension, een 

pakje boterhammen op zak, en nam de Blauwe Tram. Hij stapte in 

Scheveningen uit, de Berenbak in en deed de eerste bestelling. 

Zijn verblijf duurde tot spertijd. Hij miste meestal de laatste 

tram en wandelde langs de rails terug naar Voorburg. De 

boterhammen waren dan onaangeraakt gebleven.' Evengoed had hij 

gegeten want, zo herinnert zich Wim van Norden, in de Berenbak 

werden wedstrijden gehouden wie het snelst zijn bord met jenever 

leeg kon lepelen.58 Bloem had zijn glazen en borden steeds laten 

opschrijven en de hoog opgelopen rekening nooit betaald. 

Het gebeurde eens dat Bloem met een taxi naar huis ging en later 

weer werd teruggebracht omdat hij zijn adres niet meer wist. 

                     
    56Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens, 
Amsterdam 2005, p. 974-975. 

    57Max Nord, Achterwaarts. Memoires, Amsterdam [1998], p. 33-
37. 

    58Mondelinge mededeling van W. van Norden, 4 juli 2005. 



 

Je zou kunnen zeggen dat Bloem zich door middel van zijn 

dagelijkse zorgen afschermt van de grote bedreiging van de 

oorlog. Natuurlijk - het bleek hierboven al - leest hij kranten 

en is op de hoogte van wat er in Europa gebeurt. Het laatste 

half jaar voor de Duitse inval heeft hij weer geregeld contact 

met Du Perron, die juist voortdurend doordrongen is van de 

komende bezetting.59 Vermoedelijk heeft Bloem hem niet 

tegengesproken, maar hij is inmiddels zo lamgeslagen en 

egocentrisch dat het een kwestie is die zich aan de rand van 

zijn horizon ophoudt. 

Op 27 april 1940 schrijft hij aan Marsman in Frankrijk dat zijn 

leven steeds drukkender wordt. 'Maar er schijnt nog altijd bij 

te kunnen.' Niet doelt hij op de Duitse invasie van Denemarken 

en Noorwegen, nee: 'Iederen avond vraag ik mij af, waar ik den 

volgenden ochtend de kracht vandaan zal halen om mij weer naar 

het Departement te slepen, maar de plicht blijkt steeds weer de 

geweldigste aller garde-chiourmes.'60  

                     
    59Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens, 
Amsterdam 2005, p. 964-986. 

    60De bewaard gebleven brieven, p. 37. 



 


