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   Ik liep, als gij, nooit in de Dapperstraat, 

   noch was gelukkig in een andre straat. 

   Vriend, wat wij beiden aan het leven vroegen 

   kregen wij nooit, zelfs niet in onze kroegen. 

        Jan van Nijlen1

 

 

1 

 

Drie koude voorjaarsdagen, misschien vijf, voelt Bloem het grote 

geluk van de bevrijding. Maar al snel beheersen als vanouds 

kleine en grote klachten zijn leven. 

Wat betreft zijn baan is het niet moeilijk om met de dichter mee 

te voelen. Hij wordt er gek van, maar hij moet wel, de hele dag, 

want zijn klerk is geschorst: 'ik ben een combinatie van een 

boekhouder en een typiste' (over deze verschillende potenties 

van zijn griffier dacht de kantonrechter als gezegd heel anders) 

schrijft hij begin oktober 1945 aan Roland Holst, en, 'niemand 

weet, welk een afschuwelijk leven ik heb gehad, waarin alles wat 

ik had gewenscht mij mislukt is en ik steeds tot de miserabelste 

drudgery ben gedoemd geweest.' Hij besluit dat hij in juli 1946, 

wanneer Wim van school gaat, zal stoppen met werken, wat er ook 

van komt. Het heeft hem toch al 'heel wat meer gekost dan de 

energie, die de gangbare mensch voor zijn daden behoeft te 

produceeren'.2

Bij nader inzien vond hij het met die moffen nog beter dan de 

uitzichtloze toestand waar hij nu in is geraakt.3 Nee meneer, de 
                     
    1'Aan J.C. Bloem', Verzamelde gedichten, Amsterdam [1979], p. 
371. 

    2Brief aan Adriaan Roland Holst, 6 oktober 1945; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    3Brief aan Jo van Dullemen-De Wit, 27 september 1945; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



maatschappij zal nooit meer gaan lijken op de wereld van 

vroeger. Lid van de NSB kan hij niet meer worden. Wat dan wel? 

Niets meer: 'Er is eigenlijk nog maar één ding dat ik graag zou 

willen, en daar kan niemand mij aan helpen: het Engelsch 

onderdaanschap te verkrijgen.'4 Schulden heeft hij trouwens ook 

nog genoeg, men zit hem alweer achterna. En met Clara heeft hij 

nu gebroken en dat had hij, meent hij, veel eerder moeten doen. 

Egocentrisme maakt zijn geheugen selectief: aan 'Claartje heb je 

als vrouw in den zin van echtgenoote niets, maar dan ook 

absoluut niets.'5 Iedereen die hem helpt kan zijn vijand worden. 

Bloem raakt verbitterd in die ellendige Achterhoek - waar hij, 

samen met Wim, weer in pension Derkshof is gaan wonen - en voelt 

zich verguisd. Dit betekent niet dat hij helemaal paranoïde is 

geworden, maar wel dat hij verongelijkt is dat hem van 

overheidswege niet meteen een royale toelage wordt gegund. En 

vaak genoeg zijn al die klachten gewoon terug te voeren op de 

zware terugslag van ongeremd drankmisbruik. De misère van het 

dagelijkse leven wordt in ieder geval niet erger, want er 

verandert nooit iets. 

   

   

2 

 

Zoals steeds is Bloems ongeluk terug te vinden in zijn poëzie. 

Maar vooraf nog iets anders: het gaat om een zijpad van de 

poëzie.  

Bloems gezelschap is altijd, overal en door haast iedereen als 

zeldzaam sprankelend ervaren. Het moet heel wat prettiger zijn 

geweest om met de dichter in de kroeg te zitten of hem te gast 

te hebben dan om met hem samen te wonen. Te midden van zijn 

vrienden was Jacques op zijn best, heeft Clara vaak gezegd. Hij 

was, zeggen al zijn kennissen, geestig, hoffelijk en hartelijk 

en na bepaalde hoeveelheden drank toch op zijn minst nog 

                     
    4Brief aan Jan Engelman, 29 september 1945; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    5Brief aan Jan Engelman, 23 september 1945; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



amusant. Een foto van Bloem op een feestje: hij praat, iedereen 

kijkt, iedereen lacht. Het is nauwelijks een paradox - het komt 

zo vaak voor - dat somberheid wordt afgeschermd met speelse 

humor. Het mooist komt deze kant van hem tot uitdrukking in de 

vele tientallen gedichten die hij voor zijn vrienden schreef. 

Meteen Bloems eerste brief aan Van Eyck, uit september 1910, 

behelst een ode aan zijn vriend, eindigend aldus: 'Neem dan aan 

dit zangrig kusje / Uit mijn Amersfoortsche huis, / Zooals het 

bescheiden muschje / Piept zijn odes aan de struis.'6

Al gauw is er geen Sinterklaasdichter in het land handiger dan 

hij. Sommige gedichtjes zijn bijzonder elegant in elkaar gezet, 

zoals het kwatrijn dat hij in 1951 voor 'zijn' typograaf Van 

Krimpen schrijft: 

 

 Men achtte oudtijds diengene een ketter, 

 Die meer den geest dient, dan de letter. 

 Maar wie dient beide alom het meest? 

 Hij die de letter maakt tot geest.7

 

Er is door een bepaald type dichter wel eens geklaagd dat het 

zoveel gemakkelijker is te rijmen op wijn dan op jenever, 

terwijl buiten het gedicht juist jenever zo'n goed houvast 

biedt. Bloem heeft er geen moeite mee, wanneer hij in juli 1945 

zijn vrienden Jan Boex en Danny Bolle dankt voor hun flessen van 

de firma Bicker & Modderman: 

 

 De dwang om te rijmen is vaak door de dichters 

 Terecht als een wijze beperking gevoeld; 

 Toch maakt hij hun taak niet altijd tot iets lichters: 

 Soms schrijven ze iets anders erdoor dan bedoeld. 

 Maar als ik het edele woord schrijf van 'gever' 

 En dit in verband breng met Danny en Jan, 

 Dan is het vanzelfsprekend rijmwoord 'jenever' 

 Het eenige, dat daar goed rijmen op kan. 

 

                     
    6Brieven aan P.N. van Eyck, p. 18. 

    7Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 262. 



 Als zorgen het hart van Gezelle verslonden, 

 En als hij vermoeid was van 't wereldsch getier, 

 Dan greep hij, waarbij hij steeds heul had gevonden, 

 Zijn zoo zeer beminde, zijn oude brevier. 

 Wie zou er dien priester niet naarstig om prijzen? 

 Toch mompel ik schuchtertjes: 'Ieder zijn meug.' 

 Steeg hij in gebeden naar zijn paradijzen, 

 Ik doe het in Bicker & Modderman's teug. 

 

 De tijd der bezetting was verre van kluchtig, 

 Toch was nooit mijn kout zóó met vloeken doorspekt, 

 Als toen de Germaan, even steelsch als drankzuchtig, 

 Zijn schennende hand naar Schiedam had gestrekt. 

 Aan Danny en Jan is 't voornaamlijk te danken 

 Dat ik deze droogte nog heb overleefd, 

 En zou ik mijn dankbaarheid dan niet verklanken? 

 Dan ware als onthouder ik beter gesneefd.8

 

    

Afgezien van het eerder geciteerde gedicht over het verwoeste 

centrum van Rotterdam en de vertaling van een gedicht van 

Wordsworth ('A slumber did my spirit seal'), had Bloem in de 

eerste jaren van de oorlog niets geschreven. Het is vermoedelijk 

het bericht dat Jan Campert op 12 januari 1943 in het 

concentratiekamp Neuengamme gestorven is, dat hem eind februari 

1943 aanzet tot het schrijven van een gedicht getiteld 'De 

gevallenen': 'Terwijl zij vielen was ik ongedeerd. / Ik ben het 

nog.' Het is een kritisch zelfonderzoek dat uitloopt in 

schuldgevoel, al weet hij zich 'met geen verraad onteerd': 

 

 Maar wat is wat ik dééd bij wat zij deden? 

 Wat heb ik eigenlijk tot nu geleden? 

 Wat is voorzichtig nog, en wat reeds laf? 

 

 Moet ik mij niet bekennen aan hun graf 

                     
    8Werkschrift uit de periode 27 februari 1943 tot 5 september 
1954; het schrift bevindt zich in de nalatenschap van Johan 
Polak. 



 Als een dier lauwen, waarvan Dante zei: 

 Spreekt niet van hen, aanziet ze en gaat voorbij?9

 

Bloem had er speciaal een nieuw werkschrift voor gekocht en dat 

duidt op nieuwe plannen in de hoop op een snel einde van de 

oorlog.10 Maar twee jaar later worden er suikerbieten gekookt en 

moet hij met brandstof slepen. Midden in de hongerwinter noteert 

hij het gedichtje 'Samenspraak': 'Oud hart, verguisd, verraden, 

/ Wat doet gij langer hier? / Wat zeult ge U langs de paden, / 

Een afgejakkerd dier?'11 In eerste instantie denk je dan dat de 

extreme situatie de toon van desillusie en ook de beeldspraak 

bepaalt, maar de ondergrond van deze woorden is niet aan 

omstandigheden gebonden: de combinatie verguisd / verraden komt 

al eerder in zijn werk voor en in 'Elegie' (uit 1937) is de ziel 

'een trekhond voor de dagelijkse kar.'12

Bloem heeft 'De gevallenen' en 'Samenspraak' nooit gepubliceerd. 

Een half jaar na 'De gevallenen' - het zijn de eerste regels die 

hij sedertdien schrijft - begint hij echter aan een gedicht, 

'Dichterschap', dat één van zijn bekenste zal worden. De 

dadenloosheid verschijnt hier, samen met de desillusie, in een 

nieuw verband. 

 

 Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, 

 Voor de rechtvaardiging van een bestaan [..]? 

 

Deze vraag is op twee manieren op te vatten: in maatschappelijke 

                     
    9Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 257. 
Zie ook A.L. Sötemann, 'De handschriften van J.C. Bloem', in 
Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over 
J.C. Bloem, [Groningen] 1993, p. 85-86. 

    10Werkschrift uit de periode 27 februari 1943 tot 5 september 
1954; het schrift bevindt zich in de nalatenschap van Johan 
Polak. Zie A.L. Sötemann, 'De handschriften van J.C. Bloem', in 
Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over 
J.C. Bloem, [Groningen] 1993, p. 79-102; Historisch-kritische 
uitgave, deel 2, p. XIX-XXI.  

    11Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 258. 

    12Verzamelde gedichten, p. 181 en 172. 



zin (mocht ik zo leven?) en persoonlijk (heeft het mij genoeg 

gebracht?). Hoewel de vorm van de vraag en ook de rest van de 

eerste strofe - waarin het gaat over ''t slecht vervullen van 

onnoozle plichten' - in de eerste richting wijst, gaat het hier 

toch eigenlijk helemaal niet over de vraag of die paar gedichten 

van hem opwegen tegen veertig jaar arbeidzaam leven van een 

ander. De vraag is: is dit leven geworden wat het leek te 

beloven? Nee: 

 

 Van al de dingen, die 'k in dromen zocht - 

 Erger: van alle, die ik wèl vermocht, 

 Is, nu hun tijd voorbij is, niets geworden.13       

   

'Dichterschap' bestaat uit een vraag en een antwoord in de vorm 

van gepolijste poëzie - Bloem heeft twee dagen aan het gedicht 

gewerkt, het toen een half jaar weggelegd en op 5 februari 1944 

voltooid. Maar wanneer hij gewoon eens, terwijl hij bij Roland 

Holst op bezoek is, op volle snelheid een kwatrijn op papier 

zet, horen we hetzelfde antwoord: 'Niets doen. Alles is niets. 

En ook het iets / Doen is weer niets. Er is niet aan te 

ontkomen.'14

Iets doen: het is niets. Bloem heeft er consequent naar geleefd. 

Alles is niets, maar als er iets is dan toch zijn gedichten. 

Hoewel. Op de laatste bladzijden gekomen van zijn werkschrift, 

noteert hij tien jaar later het gedichtje 'Onsterfelijkheid': 

 

 Non omnis moriar. Dat wil klaarblijklijk zeggen: 

   Mijn werk zal niet vergaan. 

 Maar als men eens mij in de kist gaat leggen, 

   Wat heb 'k er dan nog aan?15

 

                     
    13Verzamelde gedichten, p. 189. 

    14Handschrift, 1 oktober 1947, door Bloem geschonken aan zijn 
zoon; in particulier bezit. 

    15Geciteerd naar A.L. Sötemann, 'De handschriften van J.C. 
Bloem', in Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en zonder 
naam. Over J.C. Bloem, [Groningen] 1993, p. 102. 
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Bij Koninklijk Besluit van 13 juli 1946 wordt Bloem, op zijn 

verzoek, per 1 september eervol ontslagen uit zijn ambt van 

griffier bij het kantongerecht van Zutphen.16 'Hoe ik moet 

leven', schrijft hij aan Jan van Nijlen, 'weet ik nog niet, maar 

ik scheid er doodgewoon mee uit.'17

 

Meteen al in september leest Bloem bij Radermacher Schorer voor 

uit zijn eigen gedichten, waaronder een aantal nog ongebundelde. 

Voor minder dan honderd gulden (plus reiskosten) doet hij het 

niet meer.  

Veel meer geld nog verdient hij opeens met zijn bundels. Ook 

voor de oorlog had hij een grote reputatie - hij was zo bekend 

als een dichter in Nederland maar zijn kan, vergelijkbaar met 

Roland Holst, Marsman of Slauerhoff. Maar, als vaker gezegd, de 

verkoop van de bundels beperkte zich tot kleine aantallen: in 

twintig jaar tijd zijn van zijn eerste drie bundels (Het 

verlangen, Media vita en De nederlaag) bij elkaar opgeteld 2000 

exemplaren verkocht.  

Na verschijning van de bundel Sintels, in september 1945, is een 

opvallende kentering te zien. De 1000 exemplaren die Stols laat 

drukken zijn in korte tijd uitverkocht. Lezers, boekhandelaren - 

overal waar Bloem verschijnt vraagt men naar zijn bundel. Vooral 

'Na de bevrijding' ('Schoon en stralend is, gelijk toen, het 

voorjaar') is een gedicht dat heel veel mensen, ook buiten de 

vaste groep kopers van poëziebundels, aanspreekt. De laatste 

strofe: 

 

 Waard is het, vijf jaren gesmacht te hebben, 

 Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet 

 Eén van de ongeborenen zal de vrijheid 

                     
    16Ministerie van Justitie, Kabinet 1946, nummer 487 F. 

    17Brief aan Jan van Nijlen, 11 juli 1946; Archief en Museum 
voor het Vlaamse Cultuurleven, signatuur B 6355, 76.700 / 101. 



 Ooit zo beseffen.18

 

Begin 1946 worden er 500 bundels bijgedrukt, in juni gevolgd 

door een officiële tweede druk van 1000 exemplaren. De verkoop 

van Sintels levert de dichter al met al 656,25 gulden op.19

In de jaren na de bezetting, zodra er genoeg goed papier is, 

verschijnt op poëziegebied het ene na het andere verzameld werk. 

Het zijn met zorg uitgegeven monumenten van een cultuur die weer 

zichzelf kan zijn. Achteraf bezien zijn al die verzamelde 

gedichten van ouderen als Bloem, Campert, Keuls, Roland Holst, 

Slauerhoff en Van Nijlen meteen ook een afsluiting van een 

periode, vlak voordat een generatie na-oorlogse dichters zich 

weet te onderscheiden. Bloem is in de ogen van het grote publiek 

één van de dichters des vaderlands èn hij schrijft poëzie die de 

lezer rechtstreeks raakt. 

Nu Bloem, op zijn negenenvijftigste, stopt met werken, zijn de 

financiële gevolgen van zijn roem een steun in de rug. De oplage 

van zijn Verzamelde gedichten, die in mei 1947 verschijnt, 

bestaat uit niet minder dan 3000 exemplaren. Na het voorschot 

van 735 gulden dat Stols in de oorlog al had betaald, krijgt hij 

zijn voorschotten zo ongeveer als een vervangend salaris: maand 

na maand maakt de uitgever 200 gulden over tot hij, lang voor de 

verschijningsdatum, zijn gehele honorarium van 2205 gulden 

binnen heeft.20 Ondanks de hoge prijs (9,50 gulden voor een 

gebonden exemplaar) is het boek na drie maanden al uitverkocht. 

Hetzelfde jaar verschijnt een tweede druk van 2000 exemplaren - 

meer houtvrij papier is er nog niet te krijgen - al in juni 1948 

gevolgd door een derde met even grote oplage. 

En dit is nog niet alles. In de zomer van 1946 heeft Bloem, die 

voor zijn doen zeer productief is, tien nieuwe gedichten 

voltooid waaronder 'De Dapperstraat' en 'De gelatene'. Hij wil 

de gedichten graag toevoegen aan de Verzamelde gedichten en 

eveneens als afzonderlijk boekje laten verschijnen, zodat lezers 
                     
    18Verzamelde gedichten, p. 196. 

    19Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 182-184.  

    20Contract Verzamelde gedichten, opgemaakt op 26 oktober 1946; 
particuliere collectie. 



die de eerdere bundels al bezitten alleen de nieuwe hoeven te 

kopen. Bovendien: zo krijgt hij weer een extra honorarium. De 

titel Quiet though sad is ontleend aan John Miltons Paradise 

lost. Het honorarium bedraagt 337.50 gulden.21

Voor Sintels, Quiet though sad en de Verzamelde gedichten, zo 

kort na elkaar verschenen, krijgt Bloem de ongehoorde som van  

7200 gulden. Het is een bedrag waar hij best twee jaar van kan 

leven, dat wil zeggen had kunnen leven. Want niets lukt. Zijn 

schuldeisers weten het kantoor van uitgeverij A.A.M. Stols te 

's-Gravenhage goed te vinden. Eén van hen is boekhandel J. 

Nijkamp uit Zutphen bij wie Bloem in de eerste acht maanden van 

1946 voor niet minder dan 308 gulden boeken heeft gekocht. 'Dit 

bedrag is ons al verschillende malen beloofd', schrijft Nijkamp 

aan Stols, 'maar tot heden bleef de heer Bloem in gebreke en 

hebben wij niet het vermoeden dat hij spoedig betalen zal.'22

Nou ja, dat geld. Hij heeft gedronken en te veel boeken gekocht 

en voor de rest laten zien dat hij met zijn gedichten nog steeds 

op een hoogtepunt staat. '[W]at een mens in het diepst van zijn 

wezen is, blijkt ten slotte uit zijn poëzie', schrijft hij naar 

aanleiding van het gedicht 'On his Blindness' van John Milton.23 

En het wordt toch wel voorjaar. 

 

 De zon brak door de barre voorjaarslucht. 

 Plotseling kantelde er een vogelvlucht.  

 Op de aarde smolt de dungezaaide sneeuw. 

 Hart, gij zijt vrij; gij waart om niets beducht.24
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    21Historisch-kritische uitgave, deel 2, p. 202-203. 

    22C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols. 1900-1973. Uitgever / 
typograaf. Een documentatie, [Zutphen 1992], p. 338. 

    23Persoonlijke voorkeur van J.C. Bloem. Gedichten uit de 
letterkunde van vier landen met kort commentaar, Den Haag 1958, 
p. 67. 

    24Verzamelde gedichten, p. 208. 



Na zijn ontslag heeft Bloem meer dan drie jaar lang geen woning. 

Dankzij het testament van Marie Witsen, weduwe van de schilder 

Willem Witsen, wordt hun voormalige woonhuis en atelier aan het 

Oosterpark 82 kostenloos beschikbaar gesteld aan een aantal 

schrijvers-zonder-geld. Bloem verblijft hier eind 1946 even. De 

inboedel van het huis is nog haast dezelfde als in de kleurrijke 

jaren van de Tachtigers. Meubels en behang, maar ook etsen, 

schilderijen, foto's en brieven - ieder onderdeel van het 

interieur zorgt ervoor dat de herinnering aan Breitner, Witsen, 

Kloos en zelfs Verlaine, die hier eind 1892 vier dagen verbleef, 

al die jaren is bestendigd. Maar er is een grondige verbouwing 

nodig: Bloem kan niet eens stoken doordat de schoorstenen zijn 

ingestort en moet zijn heil voorlopig ergens anders zoeken. Pas 

in december 1949 kan hij de benedenverdieping betrekken en heeft 

hij eindelijk een vaste woonplaats.25

Hij logeert dan eens hier dan weer daar: in Bergen; bij Harro en 

Carina Bouman in Zwolle en in Wassenaar op de buitenplaats De 

Pauwhof, door de eigenaresse opengesteld voor kunstenaars en 

wetenschappers. Het maakt zijn leven volkomen richtingloos. Het 

aankopen van boeken, om iets te noemen, is, met hoeveel passie 

hij zich er ook op werpt, bijzonder ontmoedigend, want zijn 

bibliotheek heeft hij al jaren niet onder handbereik. Al die 

tijd in Zutphen lagen zijn duizenden boeken opgeslagen, eerst in 

een pand aan de IJsselkade, vervolgens in een beschadigd en 

vochtig koffiepakhuis, daarna in Warnsveld en toen hij vertrok 

werd zijn kostbare bezit op een open vrachtwagen overgebracht 

naar de zolder van Uitgeverij L.J. Veen. Ieder nieuw boek is een 

blok aan zijn been. 

Bij alle versplintering flakkert soms even de hoop dat er een 

vrouw bestaat bij wie hij liefde en veiligheid zal vinden. De 

volgende regels, in een haast onleesbaar kladhandschrift, zijn 

in die gemoedstoestand geschreven: 'Niet te verwoesten drang om 

nog te leven! / Een[?] eene ontmoete - en òp[?] springt het 

geluk / En de gelatenheid heeft het begeven. / En aan het oude 

hart ontvalt de druk'26

                     
    25Een mooi beeld van de geschiedenis van het huis geeft 
Jessica Voeten, Het Witsenhuis, Amsterdam / Antwerpen [2003]. 

    26Handschrift, 3 januari 1946, door Bloem geschonken aan zijn 



In de jaren veertig is Bloem drie keer van plan geweest om te 

trouwen. In de zomer van 1941, kort nadat hij ontslag had 

genomen bij Sociale Zaken, zwervend van het ene vakantieadres 

naar het andere, kwam hij tot de conclusie dat een zekere Geesje 

'precies de vrouw is, die ik altijd had willen hebben.' Zij moet 

dus wel, althans naar zijn inschatting, meegaand van karakter en 

van het ouderwets-dienstbare type zijn geweest. Wel was ze al 

getrouwd, maar Bloem heeft, in zijn optimisme, het gevoel dat 

haar huwelijk toch geen succes was. Maar ideale on-moderne 

vrouwen scheiden niet zo maar en in elk geval is Geesje niet 

voor hem gevallen.27    

De volgende huwelijkskandidaat was, in juli 1942, niemand anders 

dan Clara Eggink. Het plan om te trouwen, geboren uit praktische 

overwegingen waarin de zorg voor Wim een grote rol speelde, liep 

alweer stuk in de fase van het organiseren van de plechtigheid. 

Haar moeder had geregeld dat haar beide broers als getuige 

zouden optreden. Hoewel dat hele huwelijk in hun situatie niet 

veel meer dan een formaliteit was, wekte deze gang van zaken bij 

Bloem grote verontwaardiging. Pas na een dag van koppig zwijgen 

kreeg Clara te horen dat ook de man van zijn zus Ini had moeten 

worden gevraagd. Precies op tijd realiseerde Clara zich hoe het 

ook nog maar weer was om met Bloem getrouwd te zijn.28

Zelf lijkt hij uiteindelijk net zo goed in te zien dat de rol 

van echtgenoot hem slecht afgaat. Wanneer hij het in 1946 nog 

eens wil proberen, dit keer met Anna Jagtenberg, moeder en 

dertig jaar jonger dan hij, trekken ze er een maand voor uit om 

elkaar in Bergen beter te leren kennen: 'toen is mij wel 

gebleken', schrijft Bloem na afloop aan Roland Holst, 'dat, hoe 

graag ik haar mocht en nog steeds mag, ik tegen een huwlijk (..) 

niet zou kunnen.'29    
                                                                
zoon; in particulier bezit. 

    27Brieven aan W. Hussem, 24 juni, 27 juni en 17 juli 1941; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    28Leven met J.C. Bloem, p. 134-135. Volgens de herinneringen 
van Clara Eggink zou zij in 1943 met Bloem hertrouwen, maar uit 
diverse brieven blijkt dat zij zich een jaar vergist. 

    29Brief aan Adriaan Roland Holst, 13 december 1946; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



    

Nu Bloem toch geen huis heeft en geen werk meer, besluit hij in 

te gaan op een uitnodiging om een bezoek te brengen aan Zuid-

Afrika. 

In de zomer van 1939 was Jan Greshoff met zijn gezin in Kaapstad 

gaan wonen en al spoedig bemoeide deze zich intensief met de 

Zuid-Afrikaanse literatuur. Zo was hij in 1940 betrokken bij de 

samenstelling van de bloemlezing Tussen die engtes. 'n 

Afrikaanse versameling ten behoewe van Nederlandse skrywers, 

bedoeld om geld bijeen te brengen voor Nederlandse auteurs die 

door de oorlog in financiële problemen waren geraakt. Maar het 

was tot het einde van de oorlog niet mogelijk om hulp naar 

Nederland te sturen. 

In 1945 stelde Greshoff voor het geld te gebruiken om een aantal 

schrijvers, te beginnen met Adriaan Roland Holst, de 

mogelijkheid te geven enige maanden in Zuid-Afrika te 

verblijven. Als gast van de Zuid-Afrikaanse schrijvers konden 

zij, dat was tenminste de bedoeling, na de oorlogsellende 

bijkomen en aansterken. Voedsel en drank waren hier, voor 

blanken althans, royaal beschikbaar, terwijl in Nederland nog 

overal schaarste heerste. Roland Holst vertrok in juli 1946 aan 

boord van de Oranjefontein van de Holland-Afrika Lijn. De 

Nederlandse regering was bereid de overtocht (kosten ongeveer 

2000 gulden) te betalen, maar verwachtte als tegenprestatie dat 

hij op een tournee door het hele land lezingen zou houden om de 

culturele banden aan te halen. Deze voorwaarde zou het verblijf 

in Zuid-Afrika voor Roland Holst, die er toch al aarzelend heen 

was gegaan, bijzonder slopend maken.30  

Nadat Roland Holst in april 1947 in Nederland was teruggekeerd, 

krijgt het plan vorm om Bloem uit te nodigen als zijn opvolger. 

In augustus spreekt deze, voor zijn doen erg voortvarend, met 

een aantal hoge ambtenaren van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen 

om de reis in orde te maken. Hij stelt zich er veel van voor, en 

verheugt zich vooral op de weken dat hij bij zijn oude vriend 

kan zijn. Maar zoals altijd is er weer iets dat zijn plezier 

                     
    30Jan van der Vegt, A. Roland Holst. Biografie, [Baarn 2000], 
p. 435-458. 



vermengt met zorgen: hij moet Wim, die in militaire dienst is, 

achterlaten, terwijl ook Clara in het buitenland verblijft (zij 

is getrouwd met Hans Ivens, directeur van een Heineken-fabriek 

in Egypte). Greshoff vreest dat hij wel weet hoe dit gaat 

aflopen: 'of hij hier komt betwijfel ik sterk. Hij mist de moed 

voor een verplaatsing en heeft een seniele vertedering voor de 

soldaat Wimpie opgevat', schrijft hij op 10 november in zijn 

dagboek.31

Niettemin vertrekt Bloem in de tweede helft van december met, 

zoals hij zegt, zijn eigen fontein, de Bloemfontein, die hem in 

drie weken naar Kaapstad brengt. Tot eind februari verblijft hij 

hier in een hotel - Jan en Aty Greshoff hebben nog geen 

woonruimte waar zij een logé kunnen ontvangen - en maakt hij 

kennis met allerlei Zuid-Afrikaanse schrijvers. 'Hij valt zeer 

in de smaak', schrijft Greshoff aan Stols. 'Hij heeft nog niet 

éénmaal in zijn hôtel geluncht of gegeten. Steeds 

uitgevraagd.'32 En in zijn dagboek: 'Jany werd, vooral op den 

duur, nogal pretentieus gezwollen: dan te veel zee, dan te 

weinig zee, dan te weinig wind, dan te veel wind (..). Terwijl 

Jacques het allereenvoudigste voor lief neemt, van alles met een 

kinderlijke openheid geniet en zich dankbaar toont voor de 

minste vriendelijkheid.'33  

Ook Bloems bootreis komt voor rekening van de Nederlandse staat 

en evenals Roland Holst moet hij een rondreis maken. Van begin 

maart tot half april trekt hij van Kaapstad via Stellenbosch 

naar Grahamstad, vervolgens een twee dagen lange treinreis naar 

Johannesburg, dan naar Potchefstroom, Pretoria, 

Pietermaritzburg, Durban en weer Grahamstad. Afstanden tot wel 

1000 kilometer en dan meteen al die hartelijkheid op steeds weer 

nieuwe gastadressen waar men hem van alles wil laten zien. Hij 

                     
    31Dagboek Jan Greshoff, 10 november 1947; Letterkundig Museum, 
collectie-Greshoff, signatuur G. 785 H.1. 

    32'Stols blijft Stols, denk daarom.' Briefwisseling J. 
Greshoff - A.A.M. Stols (ed. Salma Chen en S.A.J. van Faassen), 
deel 2, 's-Gravenhage 1992, p. 124. 

    33Dagboek Jan Greshoff, 23 januari 1948; Letterkundig Museum, 
collectie-Greshoff, signatuur G. 785 H.1. 



is al gauw leeggezogen en doodmoe. Lezingen, soms voor de radio, 

soms twee op een dag, steeds weer nieuwe verplaatsingen, 

bezoeken, recepties. Maar wanneer hij niet te vermoeid is, doet 

al die gastvrijheid hem goed en hij is blij kennis te kunnen 

maken met bekende Zuid-Afrikaanse dichters zoals N.P. van Wijk 

Louw, Uys Krige en Elisabeth Eybers. 

De bewondering voor Roland Holst gaat volgens Greshoff in Zuid-

Afrika zover dat men hem ziet als een held die aan de 

beperkingen van de aarde ontstegen is. Hij is tactvol en 

wellevend maar ongenaakbaar. Bloem daarentegen is 'de 

gemoedelijke, de hartelijke, geestige genieter van het goede: 

gesprek, gezelschap, voedsel, wijn en brandy. Hij stond zijn 

tijdelijke omgeving veel nader. (..) En ik betwijfel het of 

velen achter die "gezelligheid", achter Bloems goedleefsheid, 

zijn onbevangen openstaan voor alles en een ieder, de 

eenzaamheid en de dramatische spanning van zijn geteisterd wezen 

hebben ontdekt.'34

Er is niets dat erop wijst dat Bloems onbevangen aandacht voor 

alles en iedereen verder gaat dan de wereld van de blanke 

minderheid. Ook Nico Donkersloot (publicerend onder de naam 

Anthonie Donker), met wie hij bevriend is, en Clara Eggink 

bezoeken in 1948 Zuid-Afrika: beiden voelen zich voortdurend 

ongemakkelijk, boos of geschokt door de onderdrukking van 

zwarten en kleurlingen.35 Donker maakt meteen bij het zien van 

bordjes met de tekst Europeans only de vergelijking met de 

methoden van de nazi's en stelt in zijn reisverslag de 

schrijnende toestanden van de niet-blanken steeds weer aan de 

orde. Uit Bloems brieven blijkt niets van bekommering over 

armoede en apartheid - hij juicht het niet toe, hij keurt het 

niet af. Hij is, achter zijn vriendelijke houding, vooral met 

zichzelf bezig. 

En met Wim. Het bericht dat deze een jaar langer in dienst moet 

blijven drijft de vader tot wanhoop. De kans op een oorlog met 
                     
    34J. Greshoff, Afscheid van Europa. Leven tegen het leven, 's-
Gravenhage / Rotterdam [1969], p. 113. 

    35Anthonie Donker, De bliksem speelt om de doringboom. 
Verkenning van Zuid-Afrika, 's-Gravenhage 1949. 
Leven met J.C. Bloem, p. 146. 



de Russen baart hem veel zorgen, schrijft Bloem vanuit 

Grahamstad aan Greshoff. 'Niet dat ik op dat gebied overmatig 

pessimistisch ben, want er is natuurlijk veel bluf bij die 

Russische chantage-politiek, maar de mogelijkheid bestaat toch 

ongetwijfeld. En dat maakt mij gek van angst; ik kan de heele 

dag, en vooral nacht, aan niets anders denken. De eenige troost 

- maar het is een schrale - is, dat als hij mocht omkomen, ik 

het in mijn macht heb, hem te volgen.'36 Vanwege de politieke 

spanning wil hij het liefst snel op de boot terug naar 

Nederland. 

Tegelijk heeft Bloem het best naar zijn zin. Hij beschikt over 

een koffertje met daarin twee flessen drank waarmee hij, wanneer 

men op een logeeradres niet gerekend heeft met de omvang van 

zijn dorst, zich geregeld op het toilet terugtrekt om even 'zijn 

borst te verzorgen'.  

Tot besluit verblijft hij nog anderhalve maand in Kaapstad, waar 

hij Clara ontmoet en zijn angst voor het bolsjewisme kan delen. 

Eind mei vertrekt hij met de Bloemfontijn. Karel Jonckheere - na 

Bloem aan de beurt voor een tournee door het land - is één van 

degenen die hem uitgeleide doen: 'We besloten hem wat penningen 

mee te geven om aan boord drie weken lang niet te moeten 

verkommeren van dorst. Greshoff had een vriendelijke 

psychologische flater begaan: het geld reeds de avond voor de 

afvaart overhandigd. 

Toen wij Jacques van zijn hotelletje afhaalden om hem naar de 

haven te brengen, was hij reeds een heel end buiten westen. Het 

schip voer af, wij wuifden op de kaai en Jacques wuifde mee. Hij 

stond echter aan de andere kant van de boot en bij het zwenken 

merkten wij hoe de goede dichter Bloem geestdriftig stond te 

zwaaien, pal zeewaarts waar hij ons meende te ontwaren.'37       
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    36Brieven aan Jan Greshoff, 24 maart en 1 april 1948; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    37Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse 
literatuur-geschiedenis in anekdoten (samenstelling Jeroen 
Brouwers), [z.p. 1975], p. 88-89. 



 

Als Bloem terug is in Nederland is het Witsenhuis nog steeds 

niet bewoonbaar. Hij reist weer het land door, steeds op andere 

adressen bij vrienden die hem onderdak willen verschaffen. Een 

onthechte, langzamerhand bejaarde man, die zijn paraplu is 

vergeten op het vorige logeeradres, of een boek, of zijn bril. 

Meer dan ooit piekert hij over Wim en over de naderende dood - 

de dood van Wim of van hemzelf. Eén van de zeldzame keren dat 

hij nog contact zoekt met zijn oude vriend Van Eyck schrijft 

hij: 'ten slotte is de mensch volmaakt onmachtig tegen [ouderdom 

en dood] en daarom vind ik het verwekken van kinderen eigenlijk 

zoo misdadig. In deze rotwereld nog erger dan anders, maar ook 

in een veel betere zou men het wezens op de wereld brengen, die 

onvermijdelijk aan de gruwel van de dood zijn overgeleverd, 

moeten nalaten.'38

In deze tijd schrijft Bloem een aantal gedichten, slechts voor 

een deel voltooid, waarvan hij het handschrift aan zijn zoon 

schenkt. Voor Wim moet deze poëzie een drukkende gift zijn 

geweest, want bovenstaande onderwerpen worden uitvoerig aan de 

orde gesteld.39 Zowel op 6 als 8 februari 1949, ''s nachts 

wakker liggend', wordt de vader overmand door zijn liefde, 

liefde waarvoor 'de eeuwigheid te kort' is. In het gedeelte dat 

hier volgt zijn in het handschrift een aantal plaatsen 

opengelaten. 

 

 Ik was een         , een verschoppeling. 

 Ik ben het nog, maar 't kan mij niets meer schelen 

     - 

 Ik had je                niet begeerd, 

 Want 

     -       

     

 Maar alles wat ik ooit had overwogen - 

 In één seconde is het weggevaagd 

                     
    38Brieven aan P.N van Eyck, p. 436. 

    39Kenmerkend is dat Wim Bloem de gedichten na verloop van tijd 
heeft geschonken aan A.L. Sötemann. 



 Toen ik je 

   in je wiegje liggen zag 

     - 

 En van dat ademlooze oogenblik 

 Wist ik: er is in heel mijn verder leven 

 Maar één ding, dat mij nimmer kan begeven: 

     - 

 Op dat moment is het geluk begonnen, 

 Dat mij geen leven lang verlaten zal. 

     - 

 Slaaplooze nachten lang heb 'k overdacht 

 Wat je allemaal voor leed kon overkomen. 

 

En zo gaat het voort, al winnen op 7 februari vermoeidheid en 

slaap het kennelijk voor één nacht van de vaderliefde. 

In een kwatrijn van een half jaar later, opgedragen aan zijn 

zoon, beklaagt hij zich erover dat hij, wanneer Wim zou sterven, 

'toch nog den dood zou vreezen / En liever hier rampzalig voort 

zou wezen / Dan met jou mede in het niets te gaan.'40

Het is niet Bloems bedoeling geweest dat iemand anders dan Wim 

dit zou lezen: het zijn dweperige en overbezorgde 

ontboezemingen, méér dan poëzie. Het geluk dat zijn zoon hem 

schenkt, moet vergoeden dat het leven voor de rest een 

mislukking is geworden. 

Tegen dit soort liefde is geen kind bestand. Toen ik Wim begin 

jaren negentig hierover sprak, werd wel duidelijk dat hij het, 

naar hij dacht ongeveer vanaf zijn tiende, steeds moeilijker 

kreeg met iemand 'die zo vréselijk bezorgd is'. Zijn moeder was 

altijd veel nuchterder; met haar trok hij veel meer op. Wat zijn 

ouders echter gemeen hebben is hun uitgesproken karakter. De één 

dominant doordat ze zo krachtdadig is, de ander juist door zijn 

zwakheid en egocentrische liefde. Beiden zijn vanwege hun 

levensstijl en hun bekendheid opvallende persoonlijkheden, 

waarbij de faam van zijn vader in de jaren veertig zo hoog 

oploopt, dat Wim onherroepelijk in de schaduw staat. 

                     
    40Handschriften door Bloem geschonken aan zijn zoon; in 
particulier bezit. 



Wim vertrekt in de jaren zestig, wanneer zijn vader nog leeft, 

met vrouw en twee kinderen naar Australië. Verder uit de buurt 

kan niet. Voor deze liefde is niet de eeuwigheid te kort, maar 

duurt het leven te lang. Tot zijn grote genoegen bleek dat de 

Nederlandse ambassadeur van zijn nieuwe land nooit van de 

dichter Bloem had gehoord. Nog vijfentwintig jaar na de dood van 

zijn vader zei hij mij, meteen na de kennismaking, dat hij Wim 

Bloem was en niet de zoon van J.C. Bloem. 'Mocht iemand nog iets 

over mijn vader willen weten, dan stuur ik hem voortaan maar 

naar u.'41   
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Na een lange periode van steeds nieuwe vertragingen is eind 1949 

de renovatie van het Witsenhuis voltooid en kan Bloem de 

benedenverdieping betrekken, voorheen het atelier van Willem 

Witsen. Sinds zijn terugkeer uit Zuid-Afrika was hij door zijn 

zus Ini en haar man en door zijn ruim behuisde vrienden Carina 

en Harro Bouman in Zwolle en Riek en Wim Gispen in Den Haag 

dusdanig liefderijk verzorgd, dat het hem ernstig tegenvalt om 

op zichzelf te moeten wonen. Ja, hij is wel blij eindelijk een 

eigen woning te hebben, hij kan zijn boeken uit de opslagruimte 

halen en hij heeft weer plannen om geregeld stukken over 

literatuur te schrijven. Maar het is december en hij heeft geen 

geld voor kolen.  

De van Zuid-Afrika tot Groningen gevierde dichter - in 1949 

bekroond met de Constantijn Huygens-prijs, drie jaar later volgt 

de P.C. Hooft-prijs - heeft soms nog niet een hele gulden in 

huis. Zijn inkomen bestaat uit een regeringstoelage van 1000 

gulden per jaar, plus gratis woning. De hoogte van de toelage is 

in Bloems ogen een schande: het aloude standpunt dat kunst geen 

regeringszaak is, is hem nog sympathieker dan deze fooi.42 Het 

is 'een schandaal, dat men menschen, die men van officieele 

                     
    41Mondelinge mededelingen van J.W.C. Bloem, 17 september 1991. 

    42Brief aan Jan Greshoff, 1 november 1948; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



zijde bij voorkomende gelegenheden huldigt en decoreert, in een 

dergelijke armoede laat leven', schrijft hij een paar jaar 

later, wanneer de situatie overigens al sterk is verbeterd omdat 

hij over zijn pensioen (1400 gulden) beschikt en over een 

jaarlijkse bijdrage van 450 gulden van een fonds waaruit 

auteursrechten worden betaald, waarbij komt dat de rijkstoelage 

inmiddels is opgehoogd tot 1500 gulden. Het feit dat hiervan 

best te leven valt, zeker omdat hij ongeregelde maar niet 

onaanzienlijke inkomsten uit zijn literaire werk heeft, tempert 

zijn boosheid niet: had hij eens kunnen leven in een ander land 

of een andere tijd - kijk naar Lamartine aan wie door de stad 

Parijs een miljoen franc werd geschonken om zijn schulden te 

kunnen voldoen, of Van Deyssel die, toen een gulden nog vier 

keer zoveel waard was, een toelage van 4000 gulden ontving.43

Maar wanneer Bloem in het Witsenhuis trekt, zijn zijn inkomsten 

werkelijk veel te klein om te kunnen leven. Wanneer hij zich 

enigszins heeft geïnstalleerd, dreigt er al snel een openbare 

verkoping van zijn spullen. Hij heeft een oude belastingschuld 

van meer dan 300 gulden en om die reden legt de deurwaarder 

beslag op onder andere '1 cylinderbureau, mahoniehout, 1 

vulkachel, merk Solon, negen antieke stoelen, 1 stel 

vitragegordijnen, 1 stel overgordijnen, 1 hanglamp compleet en 1 

eikenhouten boekenkast met boeken', zoals de Verkoop van 

executie vermeldt. Op het laatste moment weten zijn vrienden dit 

drama te voorkomen door te betalen.44  

Bloems vele vrienden werken na de oorlog met regelmaat samen om 

geld voor de dichter bijeen te brengen.45 In 1947 lukte het 

dankzij een grote inzamelingsactie om hem op zijn zestigste 

verjaardag, tijdens de, om geld te sparen, sobere 

feestelijkheden in societeit De Koepel, een bedrag te 
                     
    43Brief aan Anton van Duinkerken, 8 november 1954; 
Letterkundig Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    44Jessica Voeten, Het Witsenhuis, Amsterdam / Antwerpen 
[2003], p. 136. 

    45Zie Helleke van den Braber, 'M.R. Radermacher Schorer als 
mecenas van de dichter J.C. Bloem', in Tanja de Boer en Ton 
Brandenbarg (red.), M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar 
van het 'schoone' boek, Amsterdam / Den Haag 1998, p. 23-41. 



overhandigen van niet minder dan 2500 gulden. Maar zelfs dit 

was, samen met het honorarium dat hij rond deze tijd voor de 

Verzamelde gedichten ontving, dus niet genoeg voor de 

'"instandhouding" van Jacques', zoals Riek Gispen het noemde. 

Evenmin als de 2000 gulden die hij ontving voor de Constantijn 

Huygens-prijs. Het geld is steeds veel sneller op dan, zelfs als 

men rekent met onbekrompen drankgebruik, nodig is. 

Bloem is verslaafd aan zijn afhankelijkheid. Wiegend in een 

alcoholische bedwelming en omringd door zorgzame vrienden-met-

geld, voelt hij zich goed. (Voor niet-financiële zaken klopt hij 

aan bij Clara, die weer in Amsterdam woont.) Maar wanneer hij op 

een andere dag alleen en met een lege portemonnee door de stad 

loopt, is hij verlamd door de ontnuchterende zorgen. 

In juli 1950 besluit hij om de hulp in te roepen van Carina 

Bouman: 'De zaak is n.l. deze,' schrijft hij haar, 'dat ik, 

zooals het nu gaat, het gewoonweg niet meer kan volhouden. Ik 

ben te oud voor een baantje. Wel zou ik, zoo goed en zoo kwaad 

als het gaat van mijn wisselvallige inkomsten kunnen bestaan, 

zij het ook op hachelijke wijze, maar daarvoor zou ik geen cent 

schuld moeten hebben. [Ik] kan het misschien het eenvoudigst en 

duidelijkst zeggen, dat dit een erfenis (helaas een negatieve) 

van het verleden is. Ik moet dus een leening sluiten en wel ten 

bedrage van tweeduizend gulden'. Terugbetaling is treurig genoeg 

pas aan de orde na het verscheiden - en dan nog: misschien - van 

zijn oude vriendin Elise baronesse van der Capellen-Molewater, 

die hem al jaren een toelage geeft voor de opvoeding van zijn 

zoon. 'Zooals ik mevr. v.d.C. nu ken en bijv. weet, wat zij voor 

haar vroegere dienstpersoneel heeft gedaan en nog doet, lijkt 

het mij absoluut uitgesloten, dat zij mij, als zij eens mocht 

komen te overlijden - wat ik hoop nog lang zou duren - geen cent 

zou nalaten'.46    

Ondertussen hadden Roland Holst, Riek Gispen en Radermacher 

Schorer een 'werkcomité' gevormd, met als doel een kring van 

vrienden en bewonderaars te verenigen, die Bloem in staat moest 

stellen om zonder te veel zorgen te leven. Om toe te treden tot 

                     
    46Brief aan C. Bouman-Hofstede Crull, 7 juli 1950; 
particuliere collectie. 



'De vrienden van J.C. Bloem' dient men jaarlijks vijfentwintig 

gulden te doneren of, dat mag ook, minimaal honderd gulden 

ineens. Het resultaat van de, in Bloems woorden: 'bedelpartij', 

bewijst maar weer hoe geliefd hij is. Op 20 november 1950 meldt 

Radermacher Schorer, penningmeester, dat de kring vijfenveertig 

donateurs telt die samen meer dan 2000 gulden hebben betaald. De 

Haagse tandarts M. Roest biedt zelfs aan om de dichter zijn 

leven lang gratis te behandelen 'hetgeen toch ook bij zijn 

onderhoud behoort.'47 Als dank ontvangen al deze 'vrienden' 

Bloems bundeltje Liefde bestaande uit vijf gedichten, door Stols 

op eigen kosten uitgegeven en gedrukt in een oplage van 

vijfenzeventig exemplaren. Ook in 1951 en 1952 krijgt hij een 

ruimhartige subsidie van zijn vriendenkring, in dit laatste jaar 

nog aangevuld met een cadeau van 1000 gulden op zijn 

vijfenzestigste verjaardag. 

Aan de ene kant voelt Bloem zich weliswaar dikwijls bezwaard 

wanneer hij weer eens ergens om hulp moet aankloppen en ook zal 

hij nooit nalaten om zich voor al die ondersteuning dankbaar te 

tonen, maar tegelijk vindt hij het min of meer vanzelfsprekend 

dat hij dankzij zijn vrienden is ingebed in een zorgconstructie: 

vijftig jaar eerder, na de financiële rampspoed, ging het in 

huis van zijn ouders al niet anders. 'Voor wie geld heeft is er 

maar één manier om van vriendschap of bewondering te getuigen: 

met geld. Al het overige is larie: valsche sentimentaliteit met 

de hand op de zak', noteert hij eind 1955 in zijn werkschrift.48 

Op dat moment is er overigens weinig reden om zich tekort gedaan 

te voelen want nadat de ondersteuning twee jaar stil had 

gelegen, zet Riek Gispen in februari 1955 een actie op touw om 

zijn schulden, alweer opgelopen tot 5000 gulden, te delgen.49 Al 

dat geld wordt gegeven uit vriendschap, jawel, liefde zelfs en 

                     
    47Helleke van den Braber, 'M.R. Radermacher Schorer als 
mecenas van de dichter J.C. Bloem', in Tanja de Boer en Ton 
Brandenbarg (red.), M.R. Radermacher Schorer 1888-1956. Minnaar 
van het 'schoone' boek, Amsterdam / Den Haag 1998, p. 40. 

    48Leven in het verleden, p. 103. 

    49Brief van R. Gispen aan C. en H. Bouman, 3 februari 1955; 
particuliere collectie. 



bewondering voor zijn gedichten, maar toch ook uit medelijden 

met zo weinig zelfredzaamheid. 
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'[H]oe beroerd de ouderdom ook is, ik vind de gedachte, dat het 

eind steeds meer in zicht komt nog veel beroerder. Enfin, er is 

niets aan te doen', schrijft Bloem aan Greshoff op diens 

zestigste verjaardag.50

 

 In 't zicht des doods voegt niets dan stil de straf 

 Des levens uit te zitten en te trachten 

 Niet meer te denken hoe 't had kunnen zijn.51

 

Nu hij een eigen woning heeft, met een stijlvolle ruime kamer 

aan de straatzijde, ontbreekt hem de moed om zijn bibliotheek in 

te richten en vraagt hij zich bovendien af waar het allemaal nog 

goed voor is.52 Tenslotte betalen zijn vrienden de boekenkasten 

en Clara en haar nieuwe vriend Guus Sötemann belasten zich met 

het enorme karwei de bibliotheek te ordenen en op te bergen, 

hetgeen lukt door de boeken in dubbele rijen op de planken te 

plaatsen. 

Nu blijkt dat er dan toch een grens aan Bloems apathie is. In 

het Witsenhuis raakt hij meer dan ooit aan het lezen - en 

schrijven: niet veel gedichten meer, maar vooral korte artikelen 

over schrijvers, over boeken en over vroeger. Het heeft nog wel 

zin, het is een bron van inspiratie om al zijn boeken bij de 

hand te hebben. Want, schrijft hij in maart 1951 in Elseviers 

                     
    50Brief aan Jan Greshoff, 15 december 1948; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    51Handschrift, 14 april 1949, door Bloem geschonken aan zijn 
zoon; in particulier bezit. De geciteerde regels vormen het slot 
van het gedicht 'Ierland', geschreven 'bij Geert v Oorschot, 's 
nachts na de Kring'; 'niet publiceeren', voegde Bloem hier 
(later) aan toe.  

    52Brief aan Jan Greshoff, 10 juli 1950; Letterkundig Museum, 
collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



weekblad: één ding is hem zijn 'leven lang bijgebleven en dat 

is: de liefde voor het boek. Het wordt daarom hoog tijd, dat ik 

daar eens publiekelijk van getuig.' 

In dit artikel werpt Bloem de vraag op, bij welke soort van 

boekenminnaars hij zichzelf moet indelen. Het is hem niet te 

doen om bibliofiele edities, al heeft hij wel - hoe kan het 

anders bij iemand die betrokken is geweest bij De Zilverdistel 

en bij Palladium - waardering voor deze soort van liefhebbers, 

maar zelf houdt hij veel meer van 'gewone' eerste drukken. Tot 

degenen die net zo lief een boek lenen omdat het hen alleen om 

het lezen gaat, behoort hij al helemaal niet: 'Een boek te 

lezen, dat niet tevens van mij is, is mij een permanente gruwel, 

die ik mij dan ook slechts in een hoogst zelden geval toebreng'. 

Bloem gaat nog een stap verder. 'Ik beweer namelijk, dat de 

boekerij van de ware boekenminnaar niet alleen bestaat uit 

boeken, die hij gelezen heeft of waarvan hij zeker weet, dat hij 

ze op korte termijn lezen zal, maar ook uit boeken, waarvan hij 

zeker weet - en dit is een gevoel dat bij het klimmen der jaren 

steeds onrustbarender wordt, - dat hij ze nooit lezen zal. Het 

aantal boeken, dat zeer de moeite waard is om gelezen te worden, 

neemt namelijk zo beangstigend toe (..) dat het nu al vrijwel en 

over enkele decennia volmaakt onmogelijk zal zijn, te lezen wat 

men eigenlijk zou moeten lezen.'53  

Hier kan geen steunfonds tegenop, dat weet Bloem best, zijn 

bibliotheek is 'de oorzaak van vreugd en ramp' in zijn leven.54 

Met een doos sigaren en nog een flesje wijn erbij, leeft hij in 

een betere wereld dan die waarin hij morgen weer wakker zal 

worden.   

Zijn stukken zijn volkomen onmodieus. Wat kan het hem schelen of 

hij wel dan niet een rol speelt in het literaire debat? Liever 

schrijft hij over de bekoring van zijn jongensboeken, die van 

Jules Verne bijvoorbeeld, of over de samenleving ten tijde van 

zijn jeugd. Bovendien is hij een groot liefhebber van boeken 

over het Engeland van de negentiende-eeuw. 'Wil men dit 

escapisme noemen, mij wel. Ik zie absoluut niet in, waarom men, 

                     
    53Het onzegbare geheim, p. 714-717. 

    54Het onzegbare geheim, p. 798. 



in een zo afschuwelijke tijd als de onze, niet ten minste in 

gedachten de vlucht zou mogen nemen naar een tijd die (..) bij 

de onze vergeleken toch een soort verloren paradijs is.'55

Engeland of Nederland, altijd lijkt die witte villa van Bloems 

jeugd uit de mist op te lichten. 'Een rustige wereld waarin de 

(overtalrijke) dienstmeisjes nog kornetten en neepjesmutsen 

droegen en met vrijster werden aangesproken, waarin men 

enerzijds veel eenvoudiger, maar anderzijds ook veel luxueuzer 

leefde en dit laatste juist op het gebied van de werkelijk goede 

dingen des levens'.56

Hij is uitgestoten en hij heeft zich sindsdien nooit en nergens 

meer veilig gevoeld.   

 

Inmiddels is in oktober 1950 Bloems Verzamelde beschouwingen 

verschenen.57 Het boek bevat een ruime keuze uit zijn stukken, 

vooral over dichters en over poëzie, uit de voorgaande decennia. 

De Verzamelde beschouwingen zijn door Stols even mooi uitgegeven 

als de Verzamelde gedichten, in hetzelfde royale formaat, 

dezelfde letter en band. Zijn twee boeken kunnen de kast in, hij 

is beroemd maar leeg, quiet though sad. 

Bloem heeft het mede door deze uitgaven zover gebracht dat hij 

in de jaren na de oorlog als een haast onbetwiste autoriteit 

geldt. Ondanks, maar je kunt net zo goed zeggen: dankzij zijn 

zwalkende levenswijze. Er is een samenhang tussen zijn gebrek 

aan ambitie en zijn onthechtheid en, aan de andere kant, zijn 

onwil om zwaarwichtige betogen te schrijven. Liever relativeert 

hij een ingewikkelde kwestie in een stijl die op zijn best is 

wanneer hij de spreektaal benadert. Daarbij appeleert een 

dichter pur sang met bijbehorende levenswandel direct aan 

romantische voorstellingen die bij het publiek leven. Juist in 

de in tal van opzichten wat bekrompen mentaliteit die deze jaren 

kenmerkt, is er wel plaats om een onmaatschappelijke dichter met 

een aureool te omgeven. 

                     
    55Het onzegbare geheim, p. 766. 

    56Het onzegbare geheim, p. 744. 

    57Zie Het onzegbare geheim, p. 988-992. 



Zijn bijzondere status zorgt ervoor dat Bloem een bredere 

invloed heeft dan beroepscritici met een tien keer zo hoge 

productiviteit - en dat terwijl hij nog het meest enthousiast is 

wanneer er in 1951 een curieuze terugblik verschijnt onder de 

titel The year is 1851.58

'Bloem is in Nederland de bijna ambtelijke, halfambtelijke 

vertegenwoordiger van hèt Dichterschap geworden', schrijft 

Greshoff in 1951: 'Een onderwijzer uit Assen, een student uit 

Utrecht, een notarisklerk uit Maastricht, die wel eens een 

bundel gedichten koopt (..) zegt: "dat zal wel mooi zijn, want 

Bloem schrijft er een inleiding voor."'59 Dat zijn gezag tot in 

de binnenlanden erkend wordt, dankt hij echter in de eerste 

plaats aan de populariteit van zijn poëzie en niet - zoals 

Greshoff beweert - aan de Verzamelde beschouwingen, waarvan de 

verkoop nogal moeizaam verloopt. 

 

De verschijning van Bloems na-oorlogse bundels zorgt voor een 

stroom van besprekingen: alleen al naar aanleiding van de 

Verzamelde gedichten verschijnen minstens achtentwintig stukken. 

Het beeld dat men in Assen en Maastricht van Bloems poëzie moet 

hebben valt heel goed af te leiden uit de nogal uniforme 

karakteristieken van zijn werk, zoals die in tal van 

(kranten)artikelen worden gegeven. 

Een paar voorbeelden, alle uit de periode 1947-1953: Jan 

Greshoff spreekt bij Bloems zestigste verjaardag van de 

'menselijke warmte die al zijn werk (..) doorgloeit en stralend 

maakt.' Volgens G.H. 's-Gravesande beurt hij 'zijn verzen op 

over het persoonlijk-tijdelijke naar het algemeen menschelijke 

en eeuwige' en W.L.M.E. van Leeuwen ziet 'een oneindig-tedere 

melancholie' en 'een innige menselijkheid, die zich nooit 

verbergt (..) zó zuiver, zo vrij van elke pose'. Naar de mening 

van C. Bittremieux kunnen Bloems gedichten door de eenvoudigste 

mensen worden begrepen en vertegenwoordigt hij 'door zijn 
                     
    58Het onzegbare geheim, p. 766-768. 

    59Brief van Jan Greshoff aan L.A. Ries, 2 april 1951, 
geciteerd naar E.W.A. Henssen, 'Nieuw licht op de uitgave van 
Lodeizens Het innerlijk behang en andere gedichten', Nieuw 
letterkundig magazijn 11 (1993), nummer 2, p. 43-46. 



zuiverheid en volmaaktheid een der beste momenten van de 

Nederlandse poëzie', waarbij de mening van Adriaan Morriën dat 

hij 'aan de zuiverheid zijn gehele leven is trouw gebleven' mooi 

aansluit. Bordewijk, om nog een laatste indruk te geven, noemt 

hem samen met Nijhoff 'het levende voorbeeld van de kracht 

gelegen in het simpele woord.' Met een opsomming van dergelijke 

uitspraken kun je bladzijden vullen. Menselijkheid, warmte, 

eenvoud, kracht, zuiverheid en volmaaktheid zijn trefwoorden die 

we in een grote dichtheid in de stukken over zijn poëzie 

aantreffen.60 Deze combinatie van aanduidingen lijkt mij 

veelzeggend voor de haast religieuze eerbied waarmee men tot in 

de jaren vijftig 'een groot dichter' beziet. Hoewel Bloem zelf 

volstrekt niet religieus is, wordt deze eerbied ook ingegeven 

door de grote thema's van zijn gedichten, waarin het leven 

altijd wordt overschaduwd door de dood en de eeuwigheid. Zoals 

in 'De nachtegalen'. 

 

 Ik heb van 't leven vrijwel niets verwacht, 

 't Geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. 

 Wat geeft het? - In de koude voorjaarsnacht 

 Zingen de onsterfelijke nachtegalen.61

 

 

8 

 

'Bloem zit nog altijd aan het Oosterpark zoo'n beetje te dichten 

achter z'n bloeiende clivia', schrijft Nescio in mei 1951 in 

zijn natuurdagboek.62 Veel vaker zoekt hij het gezelschap van 

zijn vrienden in Sociëteit De Koepel, in café Eylders of bij 

Scheltema. Of gewoon thuis totdat iedereen 'volslagen 

hoenderkop' vertrekt.63 Eén van de zogenaamd geestige verhalen 

                     
    60Zie voor de lijst van artikelen over Bloem de Historisch-
kritische uitgave, deel 2, p. 281-307. 

    61Verzamelde gedichten, p. 216. 

    62Nescio, Verzameld werk (ed. Lieneke Frerichs), deel 2, 
Amsterdam [1996], p. 160. 

    63Brief aan Jan Greshoff, 2 maart 1952; Letterkundig Museum, 



over de dichter en zijn drankfles, in dit geval opgetekend door 

zijn bovenbuurman Bert Voeten, geeft wel een mooi beeld van het 

leven in het Witsenhuis.  

Voeten, journalist, dichter, vertaler en redacteur van De gids, 

woont met Marga Minco en hun dochter op de derde etage, waar de 

inrichting zo sober is dat de deurwaarder er niets van zijn 

gading kan vinden. Het geld dat ze allemaal niet in meubeltjes 

steken, wordt onbekrompen uitgegeven aan flessen wijn - van dit 

echtpaar bestaan alleen gelukkige foto's. Zij kopen de wijn bij 

een firma die met colportagesysteem werkt. De vrouw die bij hen 

aan deur komt is volgens Voeten zo straatarm dat zij nog steeds 

op houten noodschoenen uit de hongerwinter loopt. Het is daarom, 

nou ja, niet meer dan eenvoudige hulpvaardigheid dat zij haar zo 

veel mogelijk provisie gunnen. 'Er was zodoende heel wat 

glaswerk van die zaak in huis. Maar als we het terugbrachten 

zouden ze zeggen: eerst dokken. Marga had een voortreffelijk 

idee. "Jacques is daar ook klant", zei ze. "Ik zeg gewoon dat ze 

van Jacques zijn." Het was midden juli, een bloedhete dag. Met 

twee volle tassen ging ze naar de Weesperzij, te voet - zonder 

meer heroïsch. In het kantoortje van de firma zei ze luchtigjes 

dat ze even de lege flessen van meneer Bloem terug kwam brengen. 

Ze stonden daar maar renteloos, en ze namen maar plaats in, en 

och, het was een kleine moeite, nietwaar. Ja, dat begrepen de 

wijnverkopers best, ze vonden het prachtig, op die manier kregen 

ze tenminste nog iets van hun centen binnen, want meneer Bloem 

had een gigantische rekening staan en u wordt vriendelijk 

bedankt en dag mevrouw.'64     

 

Afgezien van zijn bezoek aan Zuid-Afrika, had Bloem zijn hele 

leven maar weinig gereisd: eens naar Parijs, naar Van Eyck in 

Londen of naar Greshoff en Van Nijlen in Brussel. En nu dan? 

 

 Reizen geeft niets meer als men ouder wordt. 

 

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

    64Bert Voeten, Neem je bed op en wandel. Brieven aan Bert 
Bakker senior 1954-1969, Amsterdam 1994, p. 69-70. 



 Een schouwspel is dan 't landschap, anders niets. 

 Men kan het, thuis gezeten, ook bedroomen 

 Met een boek voor zich, waarin 't is verbeeld. 

 

 Alleen wanneer men, in den roes der jeugd, 

 In liefdes naam de landen kan beleven 

 En zwervend zalig zijn, heeft reizen zin.65

 

Bovendien heeft hij er geen geld voor en wil hij zo veel 

mogelijk bij Wim, die ook in Amsterdam woont, in de buurt 

blijven. 

En toch gaat Bloem, in tegenspraak met zijn eigen overwegingen, 

vanaf nu geregeld op reis. Aanvankelijk misschien alleen maar om 

afstand te nemen van de dagelijkse zorgen en om even weg te zijn 

uit zijn woonplaats, die hij volgens vast patroon al snel 

verafschuwt. - 'Het weer draagt trouwens ook bij tot de algemene 

somberheid.'66

In april 1952 gaat hij naar Parijs, in juni 1953 naar Grasse - 

nabij Cannes en Nice - en in oktober van dat jaar naar Rome, 

waarna Italië zijn favoriete reisdoel wordt. Het valt hem 

helemaal niet tegen. Hij vindt het steevast 'onzegbaar heerlijk' 

en hij geniet van het zonnige weer of van de grootsheid van 

Rome. Wel voelt hij de weemoed wanneer hij voor het eerst sinds 

zijn huwelijksreis, maar nu alleen, weer in Parijs is. De stad 

is 'verrukkelijk' al is het verkeer op de hoofdwegen nog weer 

drukker dan destijds, 'maar terzij daarvan was het nog even 

zalig. Wat oneindig meer veranderd was, was ikzelf. En dat 

spreekt: wat voor toekomst heeft men nog als men 65 is?'67

Bloem blijft veilig ver uit de buurt van de erkende attracties 

en gaat haast nooit naar een museum. In plaats daarvan zoekt hij 

overdag een terrasje aan een zonnig plein of in een stille 

                     
    65Handschrift van het gedicht 'Ierland', 14 april 1949, door 
Bloem geschonken aan zijn zoon; in particulier bezit. 

    66Brief aan M.R. en L. Radermacher Schorer, 1 januari 1952; 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, signatuur 135 B 16. 

    67Brief aan Jan Greshoff, 1 november 1952; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



straat, waar hij urenlang zit te lezen terwijl hij geniet van de 

atmosfeer van de stad. Hij wil pas weer naar huis als zijn geld 

op is. Het liefste is hij in Verona, de stad die, gelegen in het 

noorden, vroeger voor veel reizigers de toegangspoort van Italië 

was. Daar zit hij dan, op een bankje aan het water van de Adige 

met zijn schitterende bruggen; of voor een kroeg aan de Piazza 

Brà, waar de Romeinse arena samen met de Renaissancepaleizen een 

overrompelend ensemble vormt. Hij ziet dezelfde tuinen, dezelfde 

cypressen die Henri de Régnier bij zijn bezoek aan de stad, 

dertig jaar eerder, opeens van een onverklaarbaar groot geluk 

vervulden.68 Verona is de stad van Romeo en Juliet en om het 

zogenaamde Casa di Giulietta, feitelijk een gerestaureerde 

dertiende-eeuwse herberg, met het beroemde balkon te zien en ook 

haar graftombe, wil hij zijn terras nog wel verlaten. 

Maar als het om de literatuur gaat is Italië voor Bloem bovenal 

het land van Giacomo Leopardi (1798-1837): 'Wie heeft er 

aangrijpender dan hij de bitterheid uitgesproken, die alle 

doekjes voor het bloeden ten spijt de kern van ieder en alle 

leven uitmaakt?'69 Het is niet alleen voor zijn reizen, maar ook 

om Leopardi dat hij zich heeft ingespannen om de Italiaanse taal 

te leren. De trieste, mismoedige levensvisie wordt in I Canti 

(Zangen) voortdurend omstraald door hartveroverende beelden van 

de plattelandssamenleving en de natuur, die de bitterheid juist 

intenser doen uitkomen en tegelijk toch bijna troostrijk zijn. 

Net zoals bij Bloem de veel gedemptere schoonheid van het 

Nederlandse landschap de achtergrond vormt van zíjn wrange 

poëzie. 

Een paar versregels om iets te laten horen van deze 'eenzame 

lijster', die voor Bloem 'een van de grootste lyrische dichters 

van alle landen en tijden' is, en ook om een glimp te kunnen 

zien van de schoonheid die Bloem in Italië aantrekt: 

 

  Hoog op de spits van de oude toren zit jij, 

 eenzame lijster, over 't lege land 

                     
    68Zie William M. Johnston, In search of Italy. Foreign writers 
in northern Italy since 1800, Londen [1987], p. 91-104. 

    69Het onzegbare geheim, p. 834. 



 je lied te zingen tot aan de avondstond, 

 en 't hele dal is vol van harmonie. 

 De lente zindert rond 

 in de atmosfeer en dartelt op de velden, 

 en 't hart wordt bij die aanblik zacht en teer. 

 (..) 

 Jij ziet dit alles peinzend aan en zonder 

 ooit met een kameraad 

 blij en uitbundig door de lucht te zweven. 

 Jij zingt, en zo vergaat 

 de mooiste tijd van 't jaar en van jouw leven.70

  

Bloem heeft altijd te midden van de dichters uit het verleden 

geleefd, zonder literatuur is een stad of een landschap veel 

leger. 

In september en oktober 1957 verblijft Bloem, deze keer 

vergezeld door Clara, zes weken in Italië, dankzij giften van 

zijn vrienden, in het bijzonder van A.F. Lodeizen, de vader van 

Hans Lodeizen. De eerste week logeren ze in een buitenhuis in 

San Vigilio aan het Garda-meer, waar hij een bloemlezing uit 

eigen werk samenstelt, die in 1958 in de bekende Ooievaar-reeks 

zou verschijnen onder de titel Doorschenen wolkenranden. Verder 

doet hij zijn best om zich nu eens als een vakantieganger te 

gedragen, blijkt uit het verslag van Clara: 'We liepen bijna 

dagelijks naar Garda langs de waterkant of beklommen de heuvels 

in de omgeving. Ik verbaasde me er telkens weer over hoe goed 

ter been Jacques was, bijna onvermoeibaar. We roeiden op het 

meer, maar op een keer stapte Jacques zonder nadenken op de rand 

van de boot in plaats van op de wal. Hij viel op zijn knieën 

zonder veel schade, maar hij werd wel machtig boos en wilde 

nooit meer mee. Zo was hij. Een combinatie van schrik en 

gekwetste waardigheid  had altijd tot gevolg dat hij de 

beweeglijkheid maar weer opgaf.' Wel durfde hij nog in de 

grotere boten die over het meer voeren, 'hoewel ik zeker weet 

dat hij, als hij alleen was geweest, zelfs dergelijke 

                     
    70Giacomo Leopardi, Zangen. I Canti (vertaling en toelichting 
Frans van Dooren), Baarn [1991], p. 96. 



onschuldige tochtjes nooit ondernomen zou hebben en de hele dag 

op het terras zou zijn blijven zitten lezen.'71

 

Nu Bloem oud begint te worden, vertrouwt hij steeds meer op zijn 

gewezen echtgenote. Clara woont inmiddels in een woonboot aan de 

Jachthavenweg, vlakbij het Olympisch Stadion. Samen met Sötemann 

is zij maandenlang met zijn bibliotheek bezig geweest en ze is 

(nog steeds) niet te beroerd om zijn huis schoon te maken. De 

toenemende afhankelijkheid leidt bij hem, hoewel hijzelf 

geregeld aanvaringen met haar heeft, tot een onvoorwaardelijke, 

nietsontziende solidariteit. Wie tegen Clara is, krijgt ruzie 

met Bloem. 

Zo ondervindt hun beider uitgever A.A.M. Stols. Na de bezetting 

ontstond er een geschil tussen Eggink en Stols over de hoogte 

van een bedrag dat Stols haar in de oorlog geleend had: Stols 

dacht dat het om 1000 gulden ging, Clara meende dat dit bedrag 

voor een deel haar honorarium was. Het heeft er alle schijn van 

dat Stols in zijn recht stond. Om haar te overtuigen maakte hij 

financiële overzichten en stelde voor dat zij die door een 

accountant zou laten controleren, maar zij wenste niets meer met 

hem te maken te hebben. 

Wanneer De Arbeiderspers begin juni 1954 haar verzamelbundel De 

rand van de horizon aankondigt, waarin zijn opgenomen de bij hem 

verschenen bundels Het schiereiland en Landinwaarts, richt 

Stols, die niet door de dichteres was ingelicht, zich tot De 

Arbeiderspers met de mededeling dat de rechten van de eerste 

bundel contractueel bij hem liggen en dat de tweede, die is 

uitgegeven op basis van een gentleman's agreement, nog niet is 

uitverkocht. In dit geval staat Stols met zekerheid in zijn 

recht, ook naar de mening van De Arbeiderspers. Overigens deelt 

Stols De Arbeiderspers mee dat hij de uitgave niet zal 

belemmeren, op voorwaarde dat Eggink zich tot hem wendt met het 

verzoek haar contract te ontbinden. 

Maar de relatie tussen Bloem en Stols is door deze zaak 

onherstelbaar beschadigd. Bloem, die door de jaren bijzonder 

veel aan Stols te danken heeft, stuurt hem op 10 juni 1954 een 

                     
    71Leven met J.C. Bloem, p. 160-161. 



misplaatste en, al zou hij gelijk hebben, overtrokken reactie: 

'Ik heb zo even kennis genomen van je ignobele brief aan "De 

Arbeiderspers" over de gedichten van Clara. Je bent helaas mijn 

uitgever; ik kan mij dus niet tegen je "afrekeningen" verzetten. 

Maar wat ik wel kan is: te zeggen, dat ik niets meer met je te 

maken wil hebben: noch als uitgever, maar vooral niet als 

mens.'72   

De vriendschap met Sötemann, die hij bijna wekelijks ziet, is 

voorbij zodra, in 1957, diens relatie met Clara voorbij is. In 

dat jaar stelt Sötemann samen met Reinold Kuipers ter 

gelegenheid van Bloems zeventigste verjaardag nog een liber 

amicorum samen waaraan maar liefst vijfenzestig van Bloems 

vrienden meewerken. In zijn eigen bijdrage, geschreven net na de 

breuk met Clara, getuigt Sötemann van zijn dankbaarheid voor 

'het ongelofelijk vele dat ik van jou, een zo weinig tot doceren 

geneigd man, geleerd heb over de waarde en de aard van de 

literatuur, en in het bijzonder van de poëzie.'73 Hij zou, 

decennia later, jaren van studie besteden aan leven en werk van 

Bloem.  

Maar genegenheid en bewondering baten niet wanneer er onenigheid 

met Clara is. Zelfs Harro Bouman moet het tot zijn verbijstering 

ontgelden, omdat hij het volgens Bloem maar niet kon nalaten 

'haar bij iedere gelegenheid volkomen gratuite onaangenaamheden 

te zeggen'. Het is uitsluitend aan Boumans grote diplomatieke 

gaven te danken dat het niet tot een breuk komt.74

Clara en Jacques hebben elkaar weer gevonden, maar het is een 

stel met nare kanten. Het lijkt wel alsof zij eindelijk een 

familielid is geworden: Bloem kiest blindelings partij - 

                     
    72C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols. 1900-1973. Uitgever / 
typograaf. Een documentatie, [Zutphen 1992], p. 353-354. 

    73Liber amicorum J.C. Bloem; uniek exemplaar in particuliere 
collectie. 

    74Brief aan H. Bouman, 16 november 1961, brieven van Bouman 
aan Bloem en aan Eggink, 17 november 1961 en onverstuurde brief 
van Bouman aan Bloem, 17 november 1961; particuliere collectie. 
Alleen in de laatstgenoemde brief ('Brief die ik zou moeten 
schrijven', bedoeld om zijn gemoed te luchten), schrijft Bouman 
wat zijn mening over deze zaak is.   



Sötemann kan zelfs de overhandiging van het liber amicorum niet 

meer bijwonen. Ze hebben elkaar nog één keer toevallig ontmoet 

in een boekwinkel.75

 

Op een nacht wordt Clara uit bed gebeld door Bloem: hij voelt 

zich helemaal niet goed.76 Hij is zo zelden ziek dat hij zelfs 

geen huisarts heeft, maar Clara slaagt er midden in de nacht in 

om een onbekende dokter te laten komen. Het blijkt een acute 

blindedarmontsteking te zijn, waaraan hij met de grootst 

mogelijk spoed moet worden geholpen. 

Zo ligt Bloem begin 1957 op een zaal van het Binnengasthuis, een 

oud, somber ziekenhuis waar de verf van de muren bladdert. Bij 

de operatie zijn complicaties opgetreden die maken dat hij er 

wekenlang moet blijven. Als hij zich in bed wil omdraaien moet 

hij zich door een verpleegster op zijn zij laten sjorren en hij 

heeft geen weerwoord wanneer de hoofdzuster hem toevoegt dat hij 

veel te dik is. In het ziekenhuis heeft men geen boodschap aan 

de landelijke bekendheid van deze gevallen aristocraat.  

De tijd in het ziekenhuis heeft Bloems gezondheid een zware slag 

toegebracht. Henk Romijn Meijer, die gelijktijdig met hem in het 

Binnengasthuis verbleef, zag hoe hij na verloop tijd dagelijks 

zijn bed uit moest om te lopen. 'Dan scharrelde hij in het 

grauwe pak dat het Binnengasthuis zijn patiënten verstrekte 

verloren en stuurloos achter een looprek. In de conversatiezaal 

zag ik eens dat hij zich langzaam voortbewoog, tot staan kwam en 

opeens achteruit ging lopen, zonder dat de verandering van 

richting tot hem door leek te dringen.'77

Wanneer Bloem een keer 's nachts zijn bed verlaat, wordt hij 

door twee broeders overmeesterd en in een bed met houten 

schotten gelegd, waar Clara hem de volgende middag vindt. 'Hij 

was vreemd en heel verward. Het enige wat hij zei, was: "Ze 

hebben me op de grond gegooid."'78 Naar de mening van de 
                     
    75Mondelinge mededeling van A.L. Sötemann, juli 1992. 

    76Zie Leven met J.C. Bloem, p. 152-155. 

    77Henk Romijn Meijer, J.C. Bloem in het ziekenhuis, Terhorst 
1983. 

    78Leven met J.C. Bloem, p. 154. 



hoofdzuster is hij dement aan het worden. Het incident maakt 

voor Clara duidelijk dat hij zo snel mogelijk uit dit ziekenhuis 

weg moet en ze zorgt dat hij naar haar woonschip wordt gebracht. 

De eerste tijd wordt hij 's nachts nog angstig wakker maar in 

deze vertrouwde omgeving hervindt hij zich na verloop van tijd. 

Toch is hij volgens Clara nooit meer volledig de oude geworden. 

Tot eind april kan Bloem bij Clara op de woonboot blijven om aan 

te sterken. 'Ik kan je', schrijft hij, wanneer hij ten slotte 

naar Zwolle is vertrokken om bij Harro en Carina Bouman te gaan 

logeren, 'nooit genoeg danken voor die drie maanden bij jou. Ik 

verga van zelfverwijt om de - eigenlijk voor zoo'n lange tijd 

weinige ruzietjes en ik ga heus niet zoover om te zeggen dat die 

altijd mijn schuld zijn geweest. Maar ook in die gevallen, 

verwijt ik mij, dat ik niet altijd gezwegen heb. En nu zit ik 

hier ontzettend gedeprimeerd en nerveus en heb maar één 

verlangen weer bij je te zijn en nooit meer van je weg te gaan, 

zij het dan ook niet in hetzelfde verblijf. Ik kan je echt niet 

meer missen. Wat ik dertig jaar geleden had moeten voelen, 

gevoel ik nu. Te laat misschien? Maar is het voor zooiets ooit 

te laat?'79   

                     
    79Leven met J.C. Bloem, p. 155. 



 
 


