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Zutphen (1940-1945)  

 

 

  How strange it is that man on earth should roam, 

   And lead a life of woe, but not forsake 

  His rugged path; nor dare he view alone 

   His future doom, which is but to awake. 

        John Keats1

 

 

1 

 

De tiende mei 1940, op Bloems verjaardag: het wordt een 

stralende lentedag, maar het is oorlog. Tegen de ochtend, in de 

eerste schemering, staat hij met Wim en Clara voor het raam te 

kijken en te luisteren naar het zware geluid van de 

oorlogsvliegtuigen. In hun uitzicht ligt het vliegveld Ockenburg 

waar, op ongeveer een kilometer afstand van hun huis, grote 

aantallen parachutisten worden neergelaten. Een aantal van hen 

valt 'als stenen uit de lucht', schrijft Clara. Al snel staat 

het vliegveld in brand. De door de vliegtuigen veroorzaakte 

trillingen zijn zo hevig dat er een brok kalk uit het plafond 

valt.2 In de loop van de ochtend komen er Nederlandse soldaten 

bij hen in huis die zich met hun ouderwetse wapens voor één van 

de ramen opstellen. 'Bang waren we helemaal niet. We keken toe 

met de gelatenheid van ons onbegrip.'3  

Het was een strategische verrassing geweest dat de Duitsers niet 

alleen de oostelijke grens overschreden, maar ook tegelijk 

punten in het westen van het land bombardeerden. Het 

belangrijkste doel hiervan was de vernietiging van de 

Nederlandse luchtmacht. Rond Den Haag lagen drie vliegvelden: 
                     
    1The poetical works (ed. H. Buxton Forman), Oxford 1908, p. 
283. 

    2Het onzegbare geheim, p. 942. 

    3Leven met J.C. Bloem, p. 129. 



Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg. Met hun bombardementen en 

luchtlandingen hier hoopten de Duitsers snel door te kunnen 

stoten naar het regeringscentrum. Ockenburg was slechts een 

hulpvliegveld dat bewaakt werd door minder dan honderd slecht 

bewapende militairen. Toen om kwart voor vijf die ochtend vier 

Nederlandse vliegtuigen na gevechten bij Ypenburg op het 

vliegveldje landden, begonnen de beschietingen, korte tijd later 

gevolgd door de landing van zwaargewapende troepen en de 

chaotische aftocht richting de stad van de verdedigers. Rond 

zeven uur was Ockenburg, net als de andere twee vliegvelden, in 

Duitse handen.4  

Na vijf dagen besluit de 'familie' Bloem het huis te ontvluchten 

en onderdak te zoeken bij Piet van Eyck, die in 1935 Albert 

Verwey is opgevolgd als hoogleraar Nederlandse letterkunde in 

Leiden en nu in Wassenaar woont. Van de grote vriendschap is 

niet veel over. De volgende ochtend deelt Van Eyck hen mee - op 

onaangename toon, volgens Clara - dat zij voor een langer 

verblijf niet welkom zijn, zodat ze naar Kijkduin moeten 

terugkeren. 

Inmiddels hadden de Nederlandse strijdkrachten gecapituleerd. 

Bij thuiskomst verbranden ze in hun kachel de boeken waarvan te 

verwachten is dat de Duitsers ze zullen aanmerken als verboden 

literatuur.5

De hele zomer nog blijft Bloem met Clara en Wim in Kijkduin. 

Eind augustus zijn de Duitsers begonnen met de aanleg van een 

nieuw vliegveld, wat volgens Bloem betekent 'dat er niet de 

kans, maar de absolute zekerheid bestaat, dat wij bommen op of 

vlakbij ons huis krijgen.' 'Nu staat men', voegt hij hieraan 

toe, 'tegenwoordig tegenover kansen wel vrij gelaten, maar 

zekerheden zijn weer wat anders. Als ik nu geen kind had, zou 

het, gezien de onafgebroken reeks van rampspoeden, waaruit mijn 

leven bestaan heeft, misschien nog weer anders zijn, maar onder 

de gegeven omstandigheden moet ik wel weg.' Hij moet dus aan 

                     
    4L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 3, 's-Gravenhage 1970, p. 3-18. 

    5Leven met J.C. Bloem, p. 130. 



geld zien te komen om een verhuizing te bekostigen.6

Uiteindelijk verhuist Bloem naar een pension in Voorburg en 

trekt Clara met Wim bij haar moeder in, die eveneens in Voorburg 

woont. 

 

De persoonlijke verliezen zijn groot. Du Perron is dood, Ter 

Braak is dood, zij zijn gestorven in de avond respectievelijk de 

nacht na de capitulatie - dezelfde treurige nacht waarin Bloem, 

ongewenst door zijn gastheer, bij Van Eyck logeerde. Maar het 

ergste verlies is de dood van Marsman. 

Vlak voor de Duitse inval kreeg Bloem nog een lange brief uit 

het Bourgondische dorp Saint-Romain. Marsman beschrijft vooral 

zijn kleine dagelijkse wederwaardigheden, al of niet in verband 

met de oorlog. 'Het leven bevalt ons hier goed. De fransche 

plattelandsbevolking is haast overal heel geschikt; intelligent 

en goed gehumeurd, al brengt de oorlog natuurlijk een druk mee. 

Bovendien is de wijnoogst hier vrijwel mislukt, en de winter is 

zoo streng geweest, en zoo overdadig met sneeuw, dat ook van de 

jaren '40 en '41 weinig goeds te verwachten valt. Onthou dat, 

voor het geval wij later eens als grijsaards 'bij het vuur' 

zitten, en we zouden het samenzijn willen vieren met 

Bourgogne!'7

'Hout voor het vuur, een boek en een glas wijn, / Dit zijn de 

dingen van het latere leven', had Bloem in het gedicht 'Later 

leven' geschreven.8

Bourgogne bij het vuur. 

Met het aanhalen van die laatste woorden verwijst Marsman naar 

zijn gedicht 'Brief aan een vriend', dat hij in 1937 voor Bloems 

vijftigste verjaardag had geschreven: 

 

 mij kan soms nu het verlangen al overvallen 

 naar onze latere jaren, 

 als ik niet meer gekooid 
                     
    6Brief aan F. Mijnssen, 29 augustus 1940; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    7De bewaard gebleven brieven, p. 39. 

    8Verzamelde gedichten, p. 149. 



 in dit zwerfziek verlangen 

 wonen zal in het huis aan de brede rivier. 

 hoe goed zal het zijn 

 de dagen te laten verstrijken 

 met roeien en jagen; 

 om verweerd en rijzig het land te doorlopen 

 en te ervaren dat het verhaal van ons leven 

 den slag van het water gaat krijgen 

 dat wij rijpen bij wind en weer. 

 (..) 

 en dan? 

 dan zitten wij 's nachts bij het vuur 

 en ik lees u voor uit een boek, 

 dat ik dan heb geschreven, 

 een boek als 'De Waterman'. 

 of lacht ge, dat dat niet kan? 

 waarom niet, ik ben immers nog jong. 

 kent gij de verborgen wegen? 

 het roer kan nog zesmaal om!9

 

Aan het einde van de middag van 19 juni varen Marsman en zijn 

vrouw Rien aan boord van de Berenice, samen met twintig andere 

vluchtelingen, de haven van Bordeaux uit op weg naar Engeland. 

Pas een maand later dringt in Nederland het bericht door dat 

Marsmans schip in de vroege ochtend van 21 juni 1940 is vergaan. 

Marsmans vrouw, die op het bovendek het ontbijt klaar maakte 

voor de anderen, is de enige vluchteling die de ramp 

overleeft.10

Wanneer Bloem lang na de oorlog de brief van Marsman uit Saint-

Romain publiceert in het tijdschrift Maatstaf, noemt hij twee 

dingen die hem treffen. 'In de eerste plaats de wonder-kalme 

atmosfeer van de "drôle de guerre" in Frankrijk, van 1939 af tot 

begin 1940, toen het menens werd. En ten tweede de thans niet 

                     
    9H. Marsman, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1990, p. 111-112. 
Zie De bewaard gebleven brieven, p. 28-31.  

    10Jaap Goedegebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van H. 
Marsman, Amsterdam [1999], p. 355-358. 



zonder weemoed te lezen voorspellingen van een toekomst, die 

voor hem nooit zou aanbreken.'11

 

Verdwenen is ook de stad waar Bloem zijn dagen, eigenlijk de 

nachten, sleet als redacteur van de NRC. Op dinsdag 14 mei 1940 

werden de oude Rotterdamse straten en buurten die Clara en hij 

zo goed kenden, vernietigd door brisantbommen en de branden die 

daarvan het gevolg waren. Nog tweeënhalve maand nadien smeulen 

de ruïnes van de pakhuizen met voorraden erwten en tabak aan het 

Haringvliet.12  

Bloem gaat op een mooie dag maar eens kijken. 

 

 Hoe vreemd ligt deze stad nu open, 

 Hoe is zij wonderlijk en licht: 

 De huizenlooze straten loopen 

 Van niets naar niets - toch niet ontwricht. 

 

 De hemel straalt als nooit tevoren 

 Op waar der eeuwen bouw verdween - 

 De zomer heeft geen glans verloren, 

 De zon scheen zooals ze altijd scheen. 

 

 Men gaat in innerlijke afzondring, 

 Herdenkend hoe het is geweest, 

 En vindt zichzelf tot zijn verwondring 

 Geschokt veel minder dan bedeesd.13

 

 

2 

 

Vanaf de dag van de Duitse inval in Nederland is Bloem genezen 

van zijn bewondering voor het Derde Rijk. Zonder ophouden 

beschimpt hij, ook in zijn brieven, de Duitsers. Maar 
                     
    11De bewaard gebleven brieven, p. 41-42. 

    12L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 3, 's-Gravenhage 1970, p. 392. 

    13Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 201. 



ondertussen zijn zijn anti-democratische uitspraken en 

fascistische sympathieën in brede kring bekend door zijn 

tijdschriftartikelen en, naar valt te vrezen, in kleine kring 

nog veel bekender door tal van in jenever gedrenkte disputen. 

Het is dus niet gek dat een collega van Bloem bij Sociale Zaken, 

G.A. Larsen (die zichzelf Larsen van Neerland noemt), eind juni 

1940 probeert hem over te halen om lid te worden van het 

Nationaal Front van Arnold Meijer. 

Meijers partij, in 1939 voortgekomen uit het Zwart Front, 

streefde naar een in corporaties geordende autoritaire staat. 

Hoewel Meijer er om tactische redenen voor koos het in de 

periode van het Zwart Front gebruikelijke taalgebruik te 

matigen, droeg zijn partij evengoed een sterk nationalistisch en 

rechts-radicaal karakter. De wil om zonder buitenlandse inbreng 

het 'herstel' van Nederland ter hand te nemen, werd in de tweede 

helft van mei 1940 prompt ingeruild voor de bereidheid om met de 

bezetter samen te werken. Het Nationaal Front was met zo'n 2000 

leden niet meer dan een splinterpartij, maar direct na de 

capitulatie was Meijer begonnen zoveel mogelijk nieuwe mensen te 

werven. Zijn doel was om de meer dan tien keer zo grote NSB 

voorbij te streven en op die manier de grootste partij te worden 

die voor de Duitsers acceptabel was - dan kon het Nationaal 

Front, onder leiding van Arnold Meijer, Nederland regeren. Met 

hulp van de Führer zouden dan de idealen van het Front worden 

verwerkelijkt, tot heil van het vaderland. 

In de verwarring van de eerste maanden van de bezetting melden 

zich ongeveer 5000 nieuwe leden, waarvan een belangrijk deel 

alweer bedankt voordat zij officieel zijn ingeschreven.14 

Kennelijk weet Larsen Bloem te overtuigen van de goed-

Nederlandse bedoelingen van het Nationaal Front, hetgeen hij in 

de laatste week van juni meldt aan zijn leider Meijer. Maar al 

op 1 juli lijkt het erop dat Bloem zich bedacht heeft: hij 

vraagt aan Larsen om hem zijn aanmeldingsformulier terug te 

geven, omdat hij nog enige bedenktijd wil. De door Bloem 

toegezegde bijdrage over 'Nationale literatuur' voor het blad 

                     
    14Hans Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns 
georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946), 
Amsterdam 1986, p. 120-229. 



van het Nationaal Front, De weg, ontvangt Larsen niet. 

De reden hiervan is dat Bloem op het departement van Sociale 

Zaken heeft gehoord dat G.W.F. van Hoeven, die in het najaar van 

1939 was gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij spionage 

voor Duitsland, tot jeugdleider van het Nationaal Front is 

benoemd. Van Hoeven en Bloem kennen elkaar ongetwijfeld, omdat 

ook Van Hoeven ambtenaar was bij Sociale Zaken.15 Bloem is 'stom 

verbaasd', meldt Larsen aan Meijer: 'Hij had zich wel kunnen 

voorstellen, dat de N.S.B. een persoon, die voor ons geheele 

volk bekend staat als landverrader, als lid aanvaardde, maar dat 

het Nationaal Front, een beweging welke de psychologie van ons 

volk zoo goed aanvoelt, een dergelijk persoon ook nog tot 

jeugdleider benoemt, dat kon hij zich niet indenken.'16

Ondanks zijn bedenkingen beschouwt men Bloem binnen de 

organisatie als lid, totdat hij in februari 1941, in een brief 

aan de ledenadministatie laat weten dat hij niets met het 

Nationaal Front te maken wil hebben.17   

       

De steeds weer opspelende geldzorgen - het komt zelfs zover dat 

de kleermaker zich bij Bloems werkgever meldt, in de hoop langs 

deze weg eindelijk geld te zien18 - brengen hem er in de loop 

van 1940 toe te solliciteren naar de functie van substituut-

griffier bij de rechtbank te Utrecht en het kantongerecht te 

Rotterdam. Bij de rechterlijke macht kan hij 600 tot 1200 gulden 

per jaar meer verdienen dan bij Sociale Zaken, dat inmiddels 

2328 gulden bedraagt. In 1941 en 1942 volgen vijf nieuwe 

sollicitaties. Waar andere gegadigden uitgewogen brieven 
                     
    15L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 2, 's-Gravenhage 1969, p. 321-322. 

    16Brief van G.A. Larsen aan Arnold Meijer, 1 juli 1940; 
Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-Hertogenbosch, 
Archief Zwart en Nationaal Front, 1934-1941, nummer toegang 234, 
inventarisnummer 829. 

    17Hans Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns 
georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946), 
Amsterdam 1986, p. 448-449. 

    18Brief van Joh. de Mol aan Sociale Zaken, 21 mei 1940; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B 634 P. 



opstellen, soms nog ondersteund door aanbevelingen, stuurt hij 

zoals altijd een futloos standaardbriefje. Nog zonder duidelijke 

vooruitzichten neemt hij per 1 juni 1941 alvast ontslag. 

Sinds het begin van de bezetting was het aantal personen dat op 

juridische vacatures kon of wilde reageren steeds geringer 

geworden. Zelfs Bloem maakt een kans en in zijn zevende poging 

heeft hij succes wanneer hij, op 26 maart 1942, solliciteert 

naar de functie van griffier bij het kantongerecht Zutphen 

(jaarloon 2970 gulden). De benoeming valt onder de 

verantwoordelijkheid van de volijverig pro-Duitse secretaris-

generaal van Justitie J.J. Schrieke.  

In de procedure die tot Bloems aanstelling leidt gebeurt iets 

vreemds. Bij twee van zijn eerdere sollicitaties was op de 

sollicitantenlijst achter zijn naam de in dit verband weinig 

relevante kwalificatie 'bekend dichter' genoteerd. Ook in het 

benoemingsdossier voor Zutphen komt zijn schrijverschap aan de 

orde, zij het dat de zinsnede uiteindelijk is doorgestreept: 

'Voorts is hij op litterair gebied een vooraanstaande 

persoonlijkheid.' Hoewel hij geen moeite heeft gedaan voor zijn 

sollicitatiebrief, terwijl de anderen hun ambitie tonen, hoewel 

uit zijn arbeidsverleden vrijwel niets gunstigs maar wel vele 

ongunstige feiten blijken en hoewel de kantonrechter van Zutphen 

zijn voorkeur meldt voor een andere kandidaat, wordt Bloem 

benoemd. 

Het meest verrassende in Bloems dossier is een artikel dat op 22 

januari 1942 in de Haagsche courant was afgedrukt. Het bevat de 

weergave van een rede die Tobie Goedewaagen had uitgesproken 

voor de Kultuurkamer, een kopie van de Duitse Kulturkammer, 

waarvan hij de leider is. In deze literair-historische 

beschouwing tracht Goedewaagen voor een aantal literaire 

stromingen de verwantschap met de ideologie van het nationaal-

socialisme aan te tonen. Hij noemt de romantiek, het 

realisme/naturalisme en, meest recent, het symbolisme van onder 

anderen Bloem (naam van Bloem met pen onderstreept). 

Bloems sollicitatieprocedure vindt plaats kort nadat de 

kunstenaars in de pers zijn opgeroepen zich aan te sluiten bij 

de Kultuurkamer. Het is dan al duidelijk dat de animo om zich te 

melden niet groot is. Misschien, zo moet wel de gedachte zijn, 



bevordert het de Kultur van de nieuwe orde, wanneer een 

prominente cultuurdrager bevoordeeld wordt. Op de jurist J.C. 

Bloem zit niemand bij Justitie te wachten, maar de aldus 

gepaaide dichter zal allicht geen bezwaar hebben tegen het 

lidmaatschap van de Kultuurkamer.19    

 

De Kultuurkamer was in november 1941 opgericht om het 

Nederlandse culturele leven langs nationaal-socialistische 

lijnen te organiseren.20 Iedereen die werkzaam is in de 

cultuursector zou in 1942 worden verplicht zich aan te sluiten 

bij één van de zes gilden (het Muziekgilde, het Gilde voor 

Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid, het Persgilde, 

het Filmgilde, het Gilde voor Theater en Dans en het 

Letterengilde) van de Kultuurkamer; joden zijn uiteraard van 

lidmaatschap uitgesloten. De leiding van de Kultuurkamer is 

zoals gezegd in handen van Tobie Goedewaagen, een filosoof, die 

tevens secretaris-generaal van het departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten is.  

De grote meerderheid van de kunstenaars moet niets hebben van 

deze nationaal-socialistische organisatie van het kunstleven. 

Overal ontstaat protest of tegenwerking. Zo komen bijvoorbeeld 

de directeuren van de belangrijkste toneelgezelschappen bij 

elkaar om de afspraak te maken dat zij gezamenlijk zullen 

weigeren de Kultuurkamer te erkennen en er wordt voor gezorgd 

dat men onderling contact houdt. Slechts een klein aantal 

middelmatige acteurs meldt zich wel aan, hopend op 

positieverbetering. Het hoofd van het Gilde voor Theater en Dans 

(de NSB'er Jan C. de Vos, één van die tweederangs acteurs) kan 

hier niets tegen beginnen en Goedewaagen evenmin. Daarom gaat de 

                     
    19Deze hypothese is afkomstig van Gretha Donker, die ook de 
vondsten in het benoemingsdossier heeft gedaan. Zie J.C. Bloem 
meester-dichter, p. 48-63. 

    20L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 5, eerste helft, 's-Gravenhage 1974, p. 241-
279; deel 5, tweede helft, 's-Gravenhage 1974, p. 759-790. 
Hans Renders, 'Het boekbedrijf tijdens de bezetting in 
Nederland. Inleiding', in Hans Renders, Lisa Kuitert en Ernst 
Bruinsma (red.), Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het 
boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam 2006, p. 9-21.  



Duitser Joachim Bergfeld, hoofd van de Abteilung Kultur van het 

Generalkommissariat, proberen om door middel van grove 

intimidatie het verzet van de toneeldirectie te breken. Hij 

wordt hierbij terzijde gestaan door de Sicherheitspolizei. 

Ook de toeloop naar het Letterengilde valt erg tegen: alleen 

uitgesproken Duitsgezinde auteurs, geen mens kent ze, geven zich 

vrijwillig op. Op 20 maart 1942 verschijnt in de kranten het 

bericht dat de schrijvers die dit nog niet hebben gedaan, zich 

voor 1 april moeten aanmelden. Hierop treden onder anderen Dirk 

Coster, K.J.L. Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel), F.C. 

Gerretson (Geerten Gossaert), P.C. Boutens en J.W.F. Werumeus 

Buning tot de Kultuurkamer toe. Maar Roland Holst, Nijhoff, 

Bloem, Vestdijk en Bordewijk - de op dat moment belangrijkste 

dichters en romanschrijvers - en vele anderen weigeren om op de 

oproep te reageren. 

Eind mei of begin juni ontvangt Bergfeld van het departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten een lijst van prominenten die zich 

niet hebben aangemeld. Bergfeld laat hierop weten dat, in 

zoverre het toneel of muziek betreft, de politie het optreden 

van hen die op deze lijst worden genoemd, dient te verhinderen. 

'Hinsichtlich der in dem Schreiben genannten Schriftsteller 

bitte ich Sie nichts zu unternehmen; hier werde ich gegen die 

Betreffenden mit andern Mitteln vorgehen.'21 Zes van deze 

prominente Schriftsteller, Roland Holst, Bloem, Bordewijk, 

Antoon Coolen, C.J. Kelk en M.H. Székely-Lulofs, hebben de eer 

een dreigende brief van Bergfeld te ontvangen: 'Ich nehme an, 

dass das Fehlen Ihrer Meldung irgendwie auf einem Irrtum oder 

einem Versehen beruht. Sollte das aber nicht der Fall sein, so 

bitte ich um Ihren umgehenden Besuch nach vorheriger 

telefonischer Anmeldung. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, 

dass die Niederländische Kulturkammer errichtet worden ist auf 

grund einer Verordnung des Herrn Reichskommissars und dass es 

mir obliegt, für die Durchführung dieser Verordnung zu 

sorgen.'22

                     
    21L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 5, tweede helft, 's-Gravenhage 1974, p. 780. 

    22Geciteerd naar Jan van der Vegt, A. Roland Holst. Biografie, 
[Baarn 2000], p. 396-397. 



Bloem reageert kraakhelder. Er is van zijn kant geen sprake van 

een vergissing of misverstand over de Kultuurkamer en evenmin 

belt hij op voor een afspraak. Hij deelt Bergfeld mee dat hij 

geen literaire werkzaamheden meer verricht en meldt zich niet 

aan. (Kelk en Székely-Lulofs hadden zich wel aangemeld, maar 

meteen aangegeven dat zij niet meer publiceren. Roland Holst, 

Coolen en Bordewijk antwoordden in de trant van Bloem.) 

Bloem en Roland Holst worden vervolgens andermaal door Bergfeld 

onder druk gezet.23 Zij ontvangen, dit keer aangetekend, een 

nieuwe brief waarin staat dat zij zich, of zij nog literair werk 

verrichten of niet, binnen drie dagen dienen aan te melden, dit 

op grond van het feit dat er van beiden nog boeken in de handel 

zijn.24 Het levert een fascinerend steekspel op van twee 

kopstukken van de Nederlandse poëzie tegen de fanatieke Leiter 

der Abteilung Kultur. 

Hoewel een discussie weinig zin heeft, antwoordt Bloem op 16 

juli met een, in het Nederlands gestelde, juridische 

tegenwerping: 'Ik kan in de verordening van den Rijkscommissaris 

no. 47 geen artikel vinden, waarbij daaraan terugwerkende kracht 

wordt verleend. Mocht U nochtans van meening zijn, mij op grond 

van mijn vroegere letterkundige werkzaamheden en het feit, dat 

er nog boeken van mij in den handel zijn (iets, dat uitteraard 

niet van mij afhankelijk is) als lid van de Nederlandsche 

kultuurkamer te moeten doen inschrijven, dan zal ik mij 

hiertegen niet verzetten.'25 Herr Bloem zal bij Bergfeld niets 

dan ergernis hebben opgewekt met deze gladde non-aanmelding. 

                     
    23Coolen ontving eveneens een tweede brief van Bergfeld, 
waarna hij zich weliswaar aanmeldde, maar met de toevoeging dat 
zijn aanmelding geen aanvraag inhield om als lid te worden 
erkend. (L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 13, Leiden 1988, p. 106; Cees Slegers, Antoon 
Coolen. 1897-1961. Biografie van een schrijver, [Tilburg 2001], 
p. 391-397.) 
Bordewijk werd nu met rust gelaten.  

    24Jan van der Vegt, A. Roland Holst. Biografie, [Baarn 2000], 
p. 397-398.  

    25Brief aan J. Bergfeld, 16 juli 1942; Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie, nummer toegang 104, inventarisnummer 
10y. 



Dezelfde dag zoekt Bloem contact met Roland Holst, omdat hij wel 

vermoedt dat deze eenzelfde Duitse aanmaning heeft ontvangen. In 

een poging te zorgen dat zij van elkaar weten wat ze doen, laat 

hij Roland Holst exact weten wat hij Bergfeld heeft gemeld. En 

hij vervolgt: 'Dit lijkt mij ten slotte de meest zoowel 

principieele als praktische houding. Het gaat bij mij niet 

zoozeer om het lidmaatschap van die kulkamer - wij betalen ten 

slotte ook belasting voor het onderhoud van onze onderdrukkers, 

om een ander voorbeeld te noemen - als wel om het feit, dat zij 

ons willen dwingen, ons aan te geven, een simulacre van 

vrijwilligheid en bovendien een onnoodige vernedering, immers, 

men had met de kunstenaars precies als met de artsen kunnen doen 

en dan was er, althans wat mij betreft, geen vuiltje aan de 

lucht geweest.' Aan het slot van de brief maakt hij zich nog wat 

zorgen dat hij nu zal worden 'ingepikt' en wenst hij zijn vriend 

sterkte onder de 'moffrikaansche Drangsalierung'.26

Op 22 juli stuurt Bergfeld het aan hem gerichte briefje van 

Bloem door naar de Kultuurkamer, met het verzoek het als een 

aanmelding te beschouwen.27

Tot de bevrijding publiceert Bloem niets. 

 

Bergfeld had geëist dat de aanmelding rechtstreeks naar de 

Kultuurkamer in Den Haag werd gestuurd en dat hij hiervan 

gelijktijdig een afschrift zou krijgen. In tegenstelling tot 

Bloem volgt Roland Holst deze bevelen op, maar toch weer heel 

anders dan Bergfeld voor ogen staat. 'Tot het laatst toe ben ik 

op het standpunt gebleven, onder géén beding mij uit eigen wil 

voor de N.K.K. te melden. Thans blijkt mij uit een missive van 

Dr. B. dat ik niet met een Nederlandsche cultuurmaatregel te 

maken heb, doch met een Duitsche politiemaatregel. Waar ik mij 

naar de politiemaatregelen der bezettende macht schik, ga ik er 

dus bij dezen toe over, mij voor een Cultuurkamer te melden die 

haar vorming door dergelijke maatregelen laat waarborgen. 
                     
    26Brief aan A. Roland Holst, 16 juli 1942; particuliere 
collectie. 

    27Brief van J. Bergfeld aan de Nederlandse Kultuurkamer, 22 
juli 1942; Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, nummer 
toegang 104, inventarisnummer 10y. 



Naar men mij verzekert, is het aan de leiding dezer 

Cultuurkamer, te beslissen of ik al dan niet als lid zal worden 

goedgekeurd. 

Het moet mij van het hart, U te verzekeren, dat uw afkeuring 

door mij op hoogen prijs zal worden gesteld.' 

Bij de kopie die Bergfeld ontvangt, laat Roland Holst weten dat 

hem nu pas duidelijk is dat de verandering van Cultuur in Kultur 

doorgevoerd wordt door middel van van politiemaatregelen: 'Als 

Westeuropäer fällt es einem Holländer nicht leicht, sich von 

diesen, seiner Art fremden Auffässungen einem Begriff zu 

bilden.' De minachting van Roland Holst wekt bij Bergfeld zo 

veel woede dat hij opdracht geeft hem te laten arresteren, maar 

wanneer de politie enige tijd later bij zijn huis aan de Nesdijk 

in Bergen verschijnt, is hij al ondergedoken. Clara en Wim 

betrekken zijn woning.28
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Niet lang nadat op 1 april 1942 het lidmaatschap van de 

Kultuurkamer verplicht is gesteld, maar vóór zijn 

correspondentie met Bergfeld, verschijnt Bloems vierde bundel 

Enkele gedichten. De overvloedige datering, aangegeven tegenover 

de titelpagina (29 januari 1942), onder het korte nawoord en dan 

nog eens in het colofon (februari 1942), suggereert dat voor 1 

april met de productie van deze bundel is begonnen - of dit 

werkelijk zo is, staat niet vast. Enschedé en Zonen is inmiddels 

opgehouden met het uitgeven van dichtbundels, maar in A.A.M. 

Stols vindt Bloem een nieuwe uitgever die zijn boeken de komende 

twaalf jaar al even mooi zal verzorgen. 

Enkele gedichten bestaat uit kale, uitzichtloze poëzie. Er is 

niets meer over van de dichter van Het verlangen. Zelfs de 

donkere glans is verdwenen. Het gedicht 'Nieuwjaar' uit 1939 

luidt aldus:   

 

                     
    28Jan van der Vegt, A. Roland Holst. Biografie, [Baarn 2000], 
p. 398-402. 



 De nieuwjaarsklokken luiden door de radio. 

 Stortregen valt. De dag is onbeschrijflijk goor. 

 Men is alleen gelaten en aanvaardt het zo. 

 Men vraagt zich zelfs niet af: waarom is 't en waardoor? 

 

 Tegen het leven is toch immers niets te doen; 

 De wereld heeft geen oorden meer om heen te gaan, 

 En 't hart wordt niet, gelijk de landen, jaarlijks groen: 

 Er is geen vlucht uit een voorgoed mislukt bestaan.29

 

Iedere verwachting berust op drogredenen: 'Levensmoed? 't Is 

niet te durven sterven, / Anders niet.'30

Stols heeft Enkele gedichten schitterend laten drukken, de 

titels in een rode letter. Deze kleine bundeling, elf gedichten 

waaronder twee vertalingen van Wordsworth, wordt voorafgegaan 

door Bloems - in het vorige hoofdstuk besproken - tweede lezing 

voor Oefening Kweekt Kennis, waarin hij zich de vraag stelt wat 

hij als dichter heeft bereikt. Is de poëzie in deze bundel dan 

te grauw om een hoogtepunt te kunnen vormen, het proza van de 

inleiding behoort tot het beste dat hij heeft geschreven. 

Bloem ontvangt als honorarium 316,65 gulden, bij een oplage van 

1000 en een verkoopprijs van drie gulden.31
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Door de oorlogsomstandigheden worden Bloems geldzorgen niet 

zozeer hopelozer - dat kon al niet meer - als wel grimmiger. 

Iedere schuldeiser wil in deze situatie zo snel mogelijk geld 

zien. 

In oktober 1941 schrijft Bloem aan M.R. Radermacher Schorer, een 

bevriende kunstliefhebber, bibliofiel en bovendien mecenas, die 

                     
    29Verzamelde gedichten, p. 180. 

    30Verzamelde gedichten, p. 183. 

    31Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 161-162. 



in het dagelijks leven directeur is van een Utrechtse 

verzekeringsmaatschappij, dat hij een bedrag van 1500 gulden 

moet zien te verdienen. En dat is, schrijft hij, 'moeilijker dan 

ooit, tenzij men dingen wil doen, die ik niet wil doen (dan is 

het integendeel thans buitengewoon gemakkelijk).' Als het maar 

niet 'on-Nederlandsch' is, wil hij alles wel doen. Onder meer 

stelt hij voor, de literaire verzameling van Radermacher Schorer 

indachtig, om zijn bundels over te schrijven.32       

Onophoudelijk beraamt hij aan een cafétafel met Willem Hussem 

allerlei geldplannen, maar het rendement is nog te laag om de 

borrels te betalen. Berooide dichters, schilders of journalisten 

kunnen samen zoveel plannen maken als ze willen. Gejaagd door 

geldgebrek zoekt Bloem steeds meer contact met vrienden die 

invloed of kapitaal bezitten. Behalve Radermacher Schorer is 

bijvoorbeeld ook Frans Mijnssen zo iemand.33 Mijnssen, 

letterkundige en directeur-eigenaar van een 

verzekeringsmaatschappij in Amsterdam, had in zijn hoedanigheid 

van beheerder van het Willem Kloosfonds Bloem in de nazomer van 

1940 al eens aan 300 gulden geholpen, toen hij uit Kijkduin 

moest vertrekken. 

In juni 1942 vraagt Bloem 100 gulden aan Mijnssen, nu om de 

reis- en verblijfskosten voor zijn benoeming in Zutphen te 

helpen opvangen.34 Rond het moment dat hij wordt beëdigd in zijn 

nieuwe functie, begint boekhandel Nijhoff uit Den Haag een 

rechtzaak tegen onze griffier om de openstaande rekeningen te 

kunnen innen.35 Een maand hierna volgt een boze brief van wijn- 

                     
    32Brief aan M.R. Radermacher Schorer, 20 oktober 1941; 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, signatuur 135 B 16. 

    33De rol die zowel Radermacher Schorer als Mijnssen speelde in 
de ondersteuning van kunstenaars, is grondig gedocumenteerd in 
Helleke van den Braber, Geven om te krijgen. Literair mecenaat 
in Nederland tussen 1900 en 1940, [Nijmegen 2002], p. 192-332. 

    34Brieven aan F. Mijnssen, 29 augustus, 4 september en 5 
september 1940 en 8 juni 1942; Letterkundig Museum, collectie-
Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    35A.L. Sötemann leverde mij een kopie van het vonnis 
'uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Kantongerecht 
te 's-Gravenhage van 15 juni 1942', waarin Bloem wordt 
veroordeeld tot het betalen van het bedrag, overigens slechts 



en gedistilleerdhandel L. Rijniersce & Zoon, gevestigd te Bergen 

N.H.: er staan van zijn verblijven aan de kust nog 67,45 

verzopen guldens open.36

De verhuizing naar Zutphen brengt kosten mee die Bloem in de 

verste verte niet kan dragen en hij heeft meteen al 

verschrikkelijk spijt dat hij er aan begonnen is. 

 

 De wereld is een sluw belover, 

 Een bieder vol arglistigheid; 

 Maar slaat gij toe - gij houdt niets over: 

 Gij zijt èn koop èn koopsom kwijt. 

 

 Waarom dan 't hart te laten derven, 

 Den weg langs naar het eind der reis, 

 En niet gelijk Verlaine sterven, 

 Dichter en dronken, vuil en wijs?37

 

Alleen is voor Bloem op de weg naar het einde toch wel een 

minimum aan uiterlijke waardigheid vereist, 'ik kan hier als 

griffier onmogelijk zoo doen als ik als particulier in Voorburg 

deed.' Een goede woning is echter te duur, zelfs nu hij zijn 

drinkgewoonten moet fatsoeneren. Zijn meubels moeten evenals 

zijn boeken worden opgeslagen; kosten 240 gulden. Hij is er naar 

zijn overtuiging beroerder aan toe dan ooit.38

 

Wat een ander van tevoren even zou uitrekenen, ziet Bloem als 

een onverwachte en onverdiende tegenslag: hij is al met al, 

merkt hij, 2000 gulden achterop geraakt. Nu is het zo dat hij 

beschikt over een inkomen van ruim 5000 gulden per jaar, doordat 

zijn salaris wordt aangevuld door een oude vriendin van zijn 
                                                                
eenentwintig gulden, vermeerderd met de rente en de kosten van 
het geding. 

    36Brief van L. Rijniersce, 18 juli 1942; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    37Verzamelde gedichten, p. 178. 

    38Brieven aan W. Hussem, 8 juli, 27 juli en 5 augustus 1942; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



ouders, Elise baronesse van der Capellen-Molewater: zij neemt 

alle kosten van Wims opvoeding voor haar rekening. Uit 

dankbaarheid heeft Bloem Enkele gedichten aan haar opgedragen. 

Maar het gat van 2000 gulden is niet te dichten. 

Zou nu niet misschien, vraagt Bloem zich af, de vader van Willem 

Hussem hem dit bedrag kunnen lenen want, ongelogen, hij heeft 

geld genoeg om de rente te blijven betalen. Of misschien iemand 

anders? Het is de wanhoop - wanhoop samen met een vreemd 

vertrouwen in de toekomst, althans de verre toekomst. Volgende 

plan: Bloems girorekening, waar nooit een cent veilig is 

geweest, zou kunnen dienen om joods kapitaal heen te sluizen. 

'Ik hoor steeds maar', schrijft hij op 9 augustus 1942 aan 

Willem Hussem, 'van geld afschuivende Joden, en het moet, dunkt 

mij, dus kunnen. Nu heb ik het volgende bedacht: spreek er eens 

met Jan Duyf over. Dat is een handige jongen met veel relaties, 

en die door zijn praktijk natuurlijk veel dergelijke zaakjes bij 

de hand heeft gehad. Mij dunkt, dat hij het wel zal weten in 

orde te brengen. Hij heeft bovendien - dat is ook een heel 

belangrijk iets - verschillende Joodsche cliënten, die hij 

geäriseerd heeft. Maar wil je het vooral gauw doen, want ik kan 

zoo niet voort.'39

Op 21 mei 1942 is de zogenaamde Tweede Liroverordening van 

kracht geworden, op grond waarvan joden hun geld en hun 

kostbaarheden moesten inleveren.40 In de zomer komt de 

deportatie van de joden uit Nederland op gang en worden hun 

huizen door de Duitsers leeggehaald. Wat wil Bloem precies? Er 

zijn twee mogelijkheden. Ofwel hij verwacht dat hij door het 

tijdelijk overnemen van joods geld kan voorkomen dat dit door de 

Duitsers geroofd wordt, hetgeen zou neerkomen op een voordelige 

manier van lenen voor de duur van de bezetting. In dat geval 

werpt hij zich op als 'bewariër' (een samentrekking van bewaren 

en ariër), een functie die na de oorlog beladen is geraakt omdat 

niet iedere bewariër het goede vertrouwen waard bleek te zijn. 
                     
    39Brief aan W. Hussem, 9 augustus 1942; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. Ik heb geen gegevens over 
deze Jan Duyf kunnen achterhalen. 

    40Gerard Aalders, Roof. De ontvreemding van joods bezit 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, Den Haag [1999], p. 149-153. 



Het kan ook zijn dat hij denkt dat, nu het toch eenmaal zover is 

dat de joodse bezittingen worden geplunderd, hijzelf ook best 

wat kruimels kan krijgen. Wanneer Jan Duyf eind augustus weer 

eens ter sprake komt, schrijft Bloem aan Hussem: 'In dezen tijd 

van Jodenvervolgingen moeten, dunkt mij, die f 2000 toch te 

vinden zijn.'41 Het lijkt mij echter, hoe weerzinwekkend deze 

uitspraak ook mag zijn, onmogelijk dat hij zich in deze situatie 

hoopt te verrijken door roof. Op diefstal is hij in zijn hele 

leven niet te betrappen geweest. Hij is egocentrisch, onredelijk 

als het over geld gaat, maar hij heeft nog wel eergevoel. Het 

was voor hem op dat moment, zoals voor zeer velen, niet denkbaar 

dat de joden uitgemoord zouden worden en hij heeft altijd 

geprobeerd geleend geld terug te geven (al moest men er dan 

eerst om vragen en vervolgens lang op aandringen en al rekende 

hij op een coulante opstelling van zijn vrienden). Met het plan 

zich joods vermogen toe te eigenen zou hij bovendien niet kunnen 

aankomen bij iemand als Hussem, die in illegale kringen een 

groot gezag genoot.42  

Maar misschien denkt Bloem helemaal niet te veel na en bepaalt 

zich tot het zoeken naar allerlei ad hoc oplossingen voor zijn 

miserabele financiële situatie. 

Het lijkt erop dat Bloem er uiteindelijk toch moeite mee heeft 

om (tijdelijk) voordeel te halen uit de rechtenloze positie van 

de joden, want even later meldt hij Hussem dat hij een zowel 

'schuldeloos' als 'schuldenloos' leven leidt. Hij heeft van Jan 

Duyf persoonlijk 500 gulden kunnen lenen en zal de rest, als 

altijd, bij vrienden en kennissen hebben losgekregen.43  
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    41Brief aan W. Hussem, 28 augustus 1942; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    42Mondelinge mededeling van W. van Norden, 4 juli 2005. Van 
Norden heeft zowel Hussem als Bloem in deze jaren gekend. 

    43Brieven aan W. Hussem, 19 september 1942 en 21 mei 1946; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. Uit 
de tweede brief blijkt dat het Bloem niet lukt de lening op tijd 
terug te betalen. 



 

Het voordeel van Bloems griffiersfunctie is dat hij al na een 

paar uur zijn werkdag kan beëindigen. Volgens hem is zijn 

baantje 'vrijwel een sinecure', al vindt hij het werk 

inhoudelijk natuurlijk weer stomvervelend.44 Van zijn toch nooit 

zo hooggespannen ambities is nu helemaal niets meer over. 

Hierdoor leeft hij in voortdurende onmin met de kantonrechter mr 

A.H.D.F. Essers. Wanneer na de bevrijding de klerk van het 

kantongerecht gedwongen is zijn werkzaamheden te staken vanwege 

een onderzoek naar zijn handelen tijdens de oorlog, geeft dit 

meteen zulke grote problemen dat Essers zich meldt bij de 

minister van Justitie. De samenvatting van zijn noodkreet is op 

het Departement bewaard gebleven: 'Kantonrechter te Zutphen. 

[..] Betreurt dat W.F.A. Buddingh, Rijksklerk 1e kl. is 

gestaakt, daar feitelijk de griffie op hem dreef. 

Mr. J.C. Bloem totaal onbekwaam. Verzoek zaak Buddingh ten 

spoedigste te behandelen, met het oog op een goeden gang van 

zaken.'45 Hiermee is Bloems functioneren, preciezer: zijn wil om 

te functioneren, afdoende beschreven. 

 

In Zutphen is geen huurwoning te vinden. In afwachting van 

gunstiger tijden woont Bloem in een pension, Derkshof, in 

Warnsveld op een gezonde wandelafstand van de griffie. Pension 

Derkshof wordt gedreven door drie gezusters op leeftijd, waarvan 

de middelste, Truus Bilderbeek, de meest karakteristieke en 

tevens de spil is. 'Zij was kolossaal dik en had armen als dijen 

bij een normaal mens', schrijft Clara. 'Deze hele berg van vlees 

straalde van levenslust en van belangstelling.' Truus zorgt voor 

haar gasten, zo goed als in oorlogstijd maar mogelijk is.46 

Ideaal is het niet: Bloem heeft alleen een kleine slaapkamer die 
                     
    44Brief aan F. Mijnssen, 20 november 1942; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    45Agenda van het Kabinet van het Departement van Justitie 
1945, nummer 1266; Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van 
Justitie, 1915-1955, nummer toegang 2.09.22 (inventarisnummer 
was nog onbekend vanwege overheveling documenten van het 
ministerie van Justitie naar het Nationaal Archief). 

    46Leven met J.C. Bloem, p. 133-134. 



hij slechts tijdelijk kan huren en moet met vreemden aan tafel 

zitten, precies op vaste tijden. In het week-end kan hij het 

niet uithouden in Warnsveld, maar treinreizen zijn te duur. 

Begin september 1942 vervoegt Wim, die in Zutphen naar school 

gaat, zich weer bij zijn vader. Van oktober af moeten zij in een 

ander pension slapen, terwijl ze in Derkshof de maaltijd 

gebruiken. Zo loopt hij van het ene pension naar het andere en 

naar de griffie en weer terug, en is hij verder van huis dan 

ooit. 

Bloem is heel blij dat zijn vijftienjarige zoon bij hem is,  

'dan heb je je levensdoel tenminste permanent onder je neus.'47 

Voor Wim is het een situatie van niks (Clara kan weinig voor hem 

doen omdat ze nu een baantje in Amsterdam heeft) en op school 

gaat het zo slecht dat hij van het gymnasium naar de MULO moet, 

waar hij het evengoed moeilijk heeft.              

Geen geld, geen huis, geen vrouw (Truus Bilderbeek niet te na 

gesproken), zelfs geen vast pension: Bloem heeft weer goede 

redenen om zich aan de drank te zetten. Er is alleen geen 

alcohol meer verkrijgbaar. Hij is hierdoor en door de 

voedselschaarste sterk vermagerd zodat hij juist gezonder is dan 

ooit, want van werkelijk gebrek is nog geen sprake. 

Sinds het moment dat Bergfeld Bloem bij de Kultuurkamer heeft 

aangemeld, is er één soort literaire activiteit overgebleven 

waarmee hij iets kan verdienen zonder 'fout' te zijn: hij gaat 

geregeld - clandestiene - lezingen houden over poëzie. In Hoorn 

bij Ed. Hoornik; in Hattem; in Deventer; in Zwolle bij de 

advocaat Harro Bouman, waar Van Vriesland is ondergedoken; in 

Utrecht bij Radermacher Schorer en in Den Haag. De organisatoren 

van zijn optredens mogen kiezen uit drie onderwerpen: A.E. 

Housman, de 'jongere dichters' of Bloems eigen poëzie. Hij 

vraagt veertig of vijftig gulden honorarium plus reiskosten. 

Deze kleine verboden evenementen zorgen voor een stimulerende 

afwisseling, nog extra omdat hij 's avonds niet meer terug kan 

gaan en daarom blijft logeren. Naarmate de bezetting langer 

duurt, wordt alles en dus ook dit bemoeilijkt. Zo is zijn 

                     
    47Brief aan W. Hussem, 14 augustus 1942; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



voordracht in Utrecht, in het voorjaar van 1944, tot het laatste 

moment onzeker door stremming van het treinverkeer en bovendien 

riskant vanwege de beschietingen van treinen. 

Met Stols komt Bloem overeen dat deze na de bevrijding zijn 

Verzamelde gedichten uitgeeft. Het contract dat op 11 juni 1943 

wordt gesloten levert hem 735 gulden op en dat in een situatie 

waarin het doorgaan van deze onderneming vol onzekerheden is.48   

Net als de meeste Nederlanders heeft Bloem in de oorlogsjaren 

steeds een te optimistisch geloof in een betrekkelijke snelle 

afloop. Wanneer het oorlogsnieuws eind 1942 gunstig lijkt, hoopt 

hij dat de ellende in de loop van 1943 voorbij is: 'Het wordt 

trouwens meer dan tijd.'49 Hoe hoopvoller de situatie, hoe vaker 

de verwachtingen moeten worden bijgesteld. 

Op 5 september 1944, Dolle Dinsdag, lijkt het nog een kwestie 

van dagen. 'Ik heb het al die jaren', schrijft hij tien dagen 

hierna aan Mijnssen, 'in de verste verte nooit zoo beroerd 

gevonden als nu, nu de zaak volkomen is beslist, de verlossing 

de vorige week zoo nabij scheen en zij nu - voor hoe lang 

misschien? want ik vrees, dat de geallieerden (van hun standpunt 

volkomen terecht) ons in den letterlijken zin des woords links 

zullen laten liggen - van de baan is. Niet dat ik denk, dat het 

nog maanden zal duren, maar toch wel weken'.50

Twee dagen nadat Bloem deze woorden opschrijft, ontrolt zich de 

spectaculaire militaire operatie Market-Garden waarbij het 

Britse Tweede Leger, gesteund door luchtlandingen van niet 

minder dan 40.000 Amerikaanse en Britse militairen, van de 

Belgische grens probeert op te rukken naar Arnhem. Hiervoor 

moeten de geallieerden achtereenvolgens vijf grote bruggen in 

handen zien te krijgen. Vooral de verovering van de laatste 

drie, de brug over de Maas bij Grave, over de Waal bij Nijmegen 

en over de Rijn bij Arnhem, is even cruciaal als hachelijk. Deze 

                     
    48Dit blijkt uit de definitieve overeenkomst, opgemaakt op 26 
oktober 1946; particuliere collectie. 

    49Brief aan F. Mijnssen, 20 november 1942; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    50Brief aan F. Mijnssen, 15 september 1944; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



opmars naar Arnhem is, zo blijkt uit een bevel van generaal 

Montgomery (14 september) een onderdeel van een groter plan, 

namelijk de omsingeling van het Ruhrgebied. Het is de bedoeling 

dat het Britse Tweede Leger voorbij Arnhem naar het oosten 

afbuigt. Bloems angst dat de geallieerde troepen Nederland 

(deels) links zouden laten liggen is dus gegrond. Zover zal het 

echter helemaal niet komen: Market-Garden mislukt bij de laatste 

brug. De bevrijding blijft steken op dertig kilometer van 

Zutphen.51         

In Warnsveld moeten alle mannelijke inwoners 

verdedigingsgrachten graven. Om hier onderuit te komen vertrekt 

Bloem met zijn zoon naar Zutphen - zo feilloos is de 

administratie van de Duitsers niet meer. Na een paar dagen weet 

hij bovendien voor zichzelf een vrijstelling te krijgen en hij 

meldt dat Wim niet bij hem woont, maar bij zijn moeder in 

Amsterdam. Maar het is omgekeerd: Clara is half september op een 

fiets met houten banden naar Warnsveld gekomen, om in de laatste 

fase van de oorlog bij Wim te zijn.52

Korte tijd wonen zij in Zutphen in een huis van kennissen die 

gevlucht zijn na de ontploffing van een in brand geschoten 

munitietrein op het nabijgelegen spoorwegemplacement. 

Tweeënhalve week later, op 14 oktober, volgt een zwaar 

bombardement gericht op de IJsselbrug, dat grote verwoestingen 

in de stad veroorzaakt.53 Omdat de brug maar gedeeltelijk is 

geraakt, blijft iedereen bang voor nieuwe geallieerde aanvallen. 

Nadat hun kennissen toch maar zijn teruggekeerd weet Clara via 

de hulpvaardige gemeentesecretaris een woning te bemachtigen van 

                     
    51L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 10a, eerste helft, 's-Gravenhage 1980, p. 
321-446. 

    52Leven met J.C. Bloem, p. 137-140. 
Bloem beschrijft de laatste maanden van 1944 in een brief aan H. 
Bouman, 13 december 1944; particuliere collectie en een brief 
aan M.R. Radermacher Schorer, 5 januari 1945; Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag, signatuur 135 B 16.  

    53Zie L.W. Lensen en W.H. Heitling, 'Zutphen na de Eerste 
Wereldoorlog', in W.Th.M. Frijhoff e.a. (red.), Geschiedenis van 
Zutphen, [Zutphen 1989], p. 193-198. 



een gevluchte NSB-er. Langs de achterkant van dit huis 

(Deventerweg 143) ligt de spoorbaan waar door de ontplofte 

munitietrein een grote ravage was veroorzaakt. Ook hun huis is 

beschadigd: ze maken één kamer bewoonbaar en verder is er 

slaapruimte, een keuken en een badkamer. Sinds 19 september is 

er in Zutphen geen elektriciteit meer en er is per etmaal 

slechts anderhalf uur (tussen de middag) gas voor het koken. 

De laatste winter van de oorlog mèt of zonder zo iemand als 

Clara Eggink is een groot verschil. Wij zijn er 'enorm op 

vooruitgegaan', schrijft Bloem dankbaar. Met de inzet van haar 

vertrouwenwekkende Achterhoekse naam weet ze eten van boeren uit 

de omgeving te krijgen, 'maar ik heb ook weleens langs de weg 

zitten huilen.' Op den duur is hun huis nat door het koken van 

suikerbieten. 

Het is bijzonder dat Bloem, in zijn latere poëzie zo geobsedeerd 

door de dood, in de praktijk niet in paniek raakt wanneer zijn 

leven in gevaar is. Om hen heen bombarderen de geallieerden de 

spoorbaan en bovendien storten er regelmatig defecte V-1's - de 

Duitse vliegende bommen - neer, die niet ver uit hun buurt 

worden gelanceerd. En erger nog zijn de schokkende 

vergeldingsacties van de Duitsers. Hij gaat wat aan het lezen en 

is volgens Clara volkomen in evenwicht en de vriendelijkheid 

zelve. 

Hij zou het nooit hebben toegegeven, maar het is wel waar: Bloem 

is behoorlijk opgeknapt nu hij zich niet meer systematisch kan 

bedrinken. Het gaat in deze omstandigheden helemaal niet slecht. 

Het is vooral moeilijk te verteren dat zelfs lezen met het 

invallen van de winter haast onmogelijk wordt, nu de normale 

verlichting is uitgevallen. Dat slaat hem een laatste wapen uit 

handen. Daarom wendt hij zich in december tot Bouman met de 

vraag of, 'al is het nog zoo duur', er in Zwolle nog carbid of 

petroleum te krijgen is: 'Claartje komt het dan wel op de fiets 

halen; zij is onverschrokken op dit vervoermiddel, dat ik al 

sinds jaren niet meer heb bestegen: zij is al twee malen heen en 

weer naar Amsterdam gefietst. Het in het donker zitten is 

misschien goed voor boeren, maar voor menschen zooals wij ten 

slotte zijn is het een ware marteling'. Het gunstige antwoord 

bereikt hem in eerste instantie niet, waardoor hij pas eind 



januari hoort dat Bouman inderdaad brandstof heeft weten te 

bemachtigen, maar dan kan Clara vanwege de door sneeuwval en 

vorst slecht begaanbare wegen, niet meteen naar Zwolle. 

Bloem beklaagt zich evenveel als anders, alleen, en dat is voor 

een keer wel prettig, nu met meer reden. 'Weliswaar lijden wij 

hier nog niet bepaald gebrek', schrijft hij op 29 januari aan 

Bouman, 'maar om dit te bereiken moet men den ganschen dag 

kilometers sjouwen om alles aan te slepen, voedsel en hout, en 

dit weer zagen en hakken, hetgeen een hondsch werk is. Is het 

eindelijk avond geworden, dan kan men haast niet lezen'.54 Hij 

weet tegelijk dat ze er minder slecht aan toe zijn dan de 

inwoners van de steden in het westen van het land, waar vele 

duizenden sterven van de honger en de kou. 

Zo zitten ze daar in Zutphen in een kapot huis, geen dag zeker 

dat ze er kunnen blijven wonen: de huizen in hun buurt zijn al 

voor een deel door de Duitsers in beslag genomen. Wanneer komt 

de bevrijding? Na een voorbereiding die begin oktober was 

begonnen, zet het Canadese Eerste leger op 8 februari 1945, van 

de buurt van Nijmegen uit, in zuid-oostelijke richting het 

Rijnland-offensief in. Zes weken later zijn de geallieerden in 

Duitsland opgerukt tot aan de Rijn, dus tot de lijn Rees (dicht 

bij de Nederlandse grens, ter hoogte van Nijmegen), Duisburg, 

Düsseldorf, Keulen, Bonn en Koblenz. Op 23 maart trekken delen 

van het Britse Tweede Leger tussen Rees en Wesel in stormboten 

de Rijn over. In de dagen die volgen vormen zij samen met het 

Amerikaanse Negende Leger een groot bruggenhoofd ten oosten van 

de rivier. Het Canadese Eerste Leger, dat bij Rees de Rijn was 

gepasseerd, buigt hierna terug naar het noord-westen en op 30 

maart passeren de eerste troepen in de Achterhoek de Nederlandse 

grens. 

Voor de familie Bloem wordt het nog een levensgevaarlijke tijd, 

want in Zutphen bieden de Duitsers, net als in de IJsselsteden 

Doesburg en Deventer, langdurig verzet.55 Vanuit hun huis kijken 
                     
    54Brieven aan H. Bouman, 13 december 1944 en 29 januari 1945; 
particuliere collectie. 

    55L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede 
wereldoorlog, deel 10b, tweede helft, 's-Gravenhage 1982, p. 
1126-1136. 



ze overdag naar de gevechten in de verte, zonder het verloop van 

de strijd te doorgronden. Wanneer 's nachts het geluid van het 

schieten te erg wordt, kruipen ze in hun kelder waar ze in het 

aardedonker op jutezakken bijeen zitten. Het wordt hun bijna 

fataal dat ze na een aantal nachten gewoon maar in bed zijn gaan 

slapen. Clara: 'Het moet een uur of vier geweest zijn toen ik 

wakker schokte door een hoogst onaangenaam branderig gevoel in 

mijn rug. Ik sprong op en op datzelfde ogenblik kwam Wim huilend 

de trap af en zei: "Nou is Fey56 dood!" (..) Boven gekomen 

vonden wij Jacques gezeten op de rand van zijn bed, dat een 

eindje van dat van Wim af stond, zoekend naar zijn bril in een 

sneeuwbui van kalk, maar onbeschadigd. De granaat was dwars door 

Wims bed gegaan. In ochtendjassen hebben we ons snel in die 

kelder opgeborgen, wel met het gevoel dat de trap boven ons 

hoofd niet veel bescherming zou bieden'. De volgende ochtend 

blijkt dat er van het huis weinig is overgebleven. Veel erger is 

dat de Duitsers zich nog steeds in de tuinen rondom hun 

schuilplaats bevinden. Vlak voor hun ogen worden mensen 

doodgeschoten.57

Er volgen nog benauwde uren onder het trommelvuur van de 

Canadese artillerie, voordat ze bevrijd worden. 'Nooit zal ik', 

schrijft Bloem aan Jan Engelman, 'het geluksgevoel vergeten, 

toen ik in de voortuintjes aan de overkant van den weg den 

eersten Canadees zag sluipen. Dat was alles ruimschoots 

waard.'58 Een paar van de doodvermoeide soldaten, op zoek naar 

Duitsers, blijven een poosje bij hen in de kelder, om wat te 

rusten en te praten.   

Op 6 april worden ze bevrijd, hoewel het nog meer dan een week 

kost voordat de geallieerden de hele stad in handen hebben. 

 

 Schoon en stralend is, gelijk toen, het voorjaar, 

                     
    56Fey afgeleid van feyther, dat wil zeggen father in het 
Shropshire dialect, is een koosnaam uit de tijd dat Bloem in 
Sint Nicolaasga Mary Webb vertaalde. 

    57Leven met J.C. Bloem, p. 140-142.  

    58Brief aan Jan Engelman, 31 mei 1945; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



 Koud des morgens, maar als de dagen verder 

 Opengaan, is de eeuwige lucht een wonder 

 Voor de geredden. 

 

Voorjaar 'gelijk toen' ze zo bedrukt in Kijkduin hun boeken in 

de kachel stopten. 

 

 Regelmaat der kerende getijden! 

 Wat is 't hart, dat het ooit heeft gevreesd, 

 Schoon het wist, dat lente 't kwam bevrijden, 

 Stralend als zij altijd is geweest. 

 

 Alomtegenwoordig, onverstoorbaar 

 Is het leven, dat den dood ontbloeit, 

 En de kleinste klacht schijnt nauwlijks oorbaar, 

 Waar de rogge om de ruïnes groeit.59             

                     
    59Verzamelde gedichten, p. 196-197. 



 


