
Hoofdstuk 11 

 

Kalenberg (1959-1966) 

 

 

     Dit zweven 

     tusschen dood en leven 

       J.H. Leopold1

 

 

1 

 

In het begin van 1959 rijst bij Clara het plan om uit Amsterdam 

weg te gaan, haar mooie ligplaats aan de rand van de stad ten 

spijt. Eén van de redenen is, dat ze steeds meer moeite krijgt 

met de gemeentelijke regelgeving: 'op de een of andere manier 

heb je in deze paternalistische staat nooit werkelijk rust. 

Altijd moet er iets gecontroleerd, veranderd of verboden worden. 

En hoe dichter bij een grote stad hoe erger dat is.'2 Ook heeft 

ze het voorgevoel dat de rust en de ruimte spoedig zullen worden 

aangetast. Bovendien raakt Clara betrokken bij een ernstig 

incident, veroorzaakt door een andere woonbootbewoner, een 

kennelijk psychisch gestoorde man die al langere tijd voor 

overlast zorgt. In maart 1959 gebeurt het dat deze man bij haar 

buurman de ruiten inslaat, waarop zij met een bootshaak te hulp 

komt. Vervolgens richt zich de woede van de man op haar; hij 

weet haar ten val te brengen en slaat op haar in.3 Gelukkig valt 

de fysieke schade mee, maar vanzelfsprekend is ze er zeer door 

ontdaan. 

Een paar weken na het voorval overlijdt de moeder van Clara. De 

kleine erfenis biedt haar de mogelijkheid om een eigen stuk 

grond te kopen. Bij toeval vindt ze een plek in Kalenberg, in de 

                     
    1'Dit zweven', Verzamelde verzen, deel 2: nagelaten poëzie, 
Amsterdam 1990, p. 94. 

    2Leven met J.C. Bloem, p. 164. 

    3'Clara Eggink mishandeld. Moeilijkheden met een 
woonschipbewoner', De tijd, 23 maart 1959. 



Kop van Overijssel, aan de Kalenbergergracht. Voor ongeveer 5500 

gulden koopt ze een perceel met daarop een kleine boerderij, aan 

het einde van het dorp waar de weg doodloopt. Het woongedeelte 

ligt aan het water en naast het voorhuis is een inham voor de 

woonboot. 

Het gehucht Kalenberg ligt midden in een moerassig gebied van 

rietlanden, de Weerribben, waar de inwoners leven van de 

opbrengst van het riet, dat gebruikt wordt om daken te dekken. 

Hun bescheiden woningen en lage boerderijtjes, gelegen in een 

lint langs het water, zijn tot kort voor de komst van Clara niet 

goed met de auto te bereiken. 

Hoewel Kalenberg nu door een smalle verharde weg ontsloten is - 

tenminste voor een deel: alleen de huizen aan de noordkant van 

de gracht liggen aan het weggetje - had ze zich haast niet 

verder uit de bewoonde wereld kunnen terugtrekken. Na Amsterdam 

lijkt het haar een paradijs, maar om zich niet helemaal te 

isoleren schaft ze een auto aan. 

Het knaagt meteen aan Clara dat zij Bloem aan zijn lot zal 

moeten overlaten. Ze besluit om hem voor te stellen met haar mee 

te gaan - omdat zij op haar woonboot wil blijven wonen zou hij 

de boerderij kunnen krijgen. Bloem aarzelt geen moment: hij wil 

mee en het liefst zo snel mogelijk.4 Eerst moet echter de 

primitieve woning grondig worden opgeknapt, waardoor het nog tot 

december duurt voordat hij in de boerderij kan slapen. 

Met de verhuizing naar Kalenberg valt er een last van Bloems 

schouders. Hij geeft zijn zelfstandigheid op, hij draagt zijn 

zorgen over aan Clara. Nu hij van haar afhankelijk is, voelt hij 

zich veilig, ja zelfs meer dan dat: 'ik ben bijna gelukkig - wat 

ik zeker nooit sinds mijn twaalfde jaar ben geweest', schrijft 

hij aan Roland Holst. 'Wat ik aan Cl. heb te danken zal ik nooit 

onder woorden kunnen brengen. Na mijn vader heb ik in mijn leven 

geen tweede wezen van een zoo groote edelheid ontmoet.'5

Het liefste blijft Bloem voortaan thuis: hij heeft afleiding 

genoeg en zijn vrienden komen wel naar Overijssel. Alleen voor 

                     
    4Zie Leven met J.C. Bloem, p. 164-185. 

    5Brief aan Adriaan Roland Holst, 11 maart 1960; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



zijn reizen naar Italië wil hij nog een uitzondering maken, maar 

voorlopig hebben ze iedere gulden nodig om het boerderijtje te 

verbouwen. De deel en de koestal veranderen in een goed 

verwarmde bibliotheek, waarin de boekenkasten niet alleen tegen 

de muren zijn geplaatst maar ook haaks erop, zodat tussen de 

kasten gangetjes ontstaan. Verder spant Clara zich in om van het 

braakliggende veen rondom de boerderij een mooie, enigszins 

beschutte, tuin te maken met een groot terras. 

Bloem voelt zich eindelijk geborgen, zoals destijds in 

Oudshoorn; hij is gelukkig, maar alleen omdat hij eindelijk kan 

berusten. In Kalenberg schrijft hij haast geen gedichten meer. 

Begin december 1960 vertaalt hij nog een kwatrijn van A.E. 

Housman, dat óók Bloems eigen houding uitdrukt. 

 

 Hier liggen wij, gestorven om niet de aard' 

 Te onteeren, waar ons leven aan ontsprong. 

 Het is ten slotte niet zoo heel veel waard, 

 Maar de jeugd denkt dat, en wij waren jong.6

 

Een dag voordat Bloem dit grafschrift vertaalde, schreef hij aan 

Roland Holst het volgende: 'Ik ben daarom zoo blij, dat ik, nu 

ik blijk op te zijn, het zelfbedwang heb opgebracht van te 

zwijgen, liever dan rommel in mijn eigen stijl te schrijven.'7

In de jaren vijftig waren er nog twee kleine bundels verschenen: 

Avond (1950) en Afscheid (1957). Het zijn, zoals altijd, kleine 

en sombere bespiegelingen over leven en dood. Hij heeft decennia 

lang met een beperkt en eenvoudig vocabulaire, binnen klassieke 

versvormen, zeer oorspronkelijk gevarieerd op één thema. Van wie 

anders dan van Bloem zou een gedicht als 'Gure zomer' kunnen 

zijn? 

 

 Ononderbroken teisteren de dagen 

 Een grauwe wereld, die geen zon bescheen, 

 En met hun onverbiddelijke vlagen 

                     
    6Historisch-kritische uitgave, deel 1, p. 250. 

    7Brief aan Adriaan Roland Holst, 7 december 1960; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



 Regent de laatste hoop uit 't leven heen. 

 

 Op weg naar 't graf is men niet meer verbolgen, 

 Men wacht gelaten wat het lot besloot 

 En denkt aan 't enige wat nog kan volgen: 

 Najaar en ouderdom, winter en dood.8

 

Rommel in zijn eigen stijl heeft Bloem niet geschreven. In 

plaats van te schrijven leest hij de hele dag, zij het dat hij 

zich eerst met grote tegenzin in een eindeloos traag ritueel 

overgeeft aan de kleine bezoekingen van het zich aankleden en 

scheren. Wanneer hij eenmaal met een goed gestrikte das en een 

sigaar aan zijn tafel zit, leest hij geen romans maar essays, 

biografieën en poëzie, vrijwel onbeperkt te putten uit zijn 

collectie van 20.000 boeken. Het ideaal is bereikt: hij is 

ongelooflijk geleerd, puur voor zijn eigen plezier. De na-

oorlogse literatuur volgt hij niet, al wil hij op gezag van 

Clara best aannemen dat er nog genoeg goede Nederlandse 

schrijvers zijn. Het is niet meer zijn tijd.9

Wanneer Bloem in zijn bibliotheek gewoonweg een gedicht herleest 

of aan de ruwhouten tafel in de tuin bij een glas wijn zit te 

praten, lijkt hij uiteindelijk zijn bestemming gevonden te 

hebben: 'Ik zie als het levensdoel van ieder mens het zoeken van 

het geluk. Men kan zich dat ontveinzen en onbelangrijke doelen 

nastreven, zoals zich nuttig willen maken of maatschappelijk te 

willen slagen, maar wat de mens wil is geluk, innerlijk geluk 

dan altijd.'10
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    8Verzamelde gedichten, p. 228. 

    9Veelzeggend is dat in zijn bloemlezing Persoonlijke voorkeur 
van J.C. Bloem. Gedichten uit de letterkunde van vier landen met 
kort commentaar, Den Haag 1958, [Ooievaar-reeks], geen enkele in 
de twintigste eeuw geboren dichter is opgenomen - Slauerhoff 
(1898-1936) en Marsman (1899-1940) zijn de laatsten. 

    10Het onzegbare geheim, p. 953. 



 

Bloem heeft rust gevonden, maar het leven is bijna voorbij. 

Wanneer hij eind 1962 zijn oude vriend Jan Greshoff - die in 

Zuid-Afrika is blijven wonen - nog eens schrijft, weet hij 

eigenlijk niet meer goed waarover hij zou moeten schrijven. Hun 

levens zijn zover uiteen geraakt dat het geen zin heeft om 

elkaar van de dagelijkse dingen op de hoogte te houden. 'Maar', 

zegt Bloem, 'de vriendschap vermindert daar niet mee en evenmin, 

wat eigenlijk altijd het kostbaarste van alles is en dat steeds 

meer wordt: de herinnering. Vooral als men de dood weet 

naderen.'11

Hij vindt het verschrikkelijk wanneer Clara voor een (korte) 

periode niet in zijn buurt is en hij elders wordt ondergebracht. 

Dit is zijn laatste gedicht: 

 

 SCHEIDING 

 

 Een week niet lang? Een dag is nog te lang 

 Voor wie een scheiding afmeet naar seconden 

 En door de hartslag van de tijd gebonden 

 Blijft aan die andre als zang aan wederzang. 

 

 Een dag alleen zijn is een dag ontroofd 

 Aan de hoe weinge nog wellicht die resten, 

 Tot in de schemer van het vege westen 

 De scheidensblik naar de beminde dooft. 

 

 Het leven volgt onwrikbaar de eigen lijn. 

 Elk ogenblik kan steeds het laatste wezen 

 En één zal altijd eenmaal 't laatste zijn. 

 

 Dan zal van 't lijf, ontkomen aan de tijd, 

 Niets dan wat naamloos stof meer zijn gebleven, 

 Wervelend op de wind van de eeuwigheid.12

                     
    11Brief aan Jan Greshoff, 6 december 1962; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    12Verzamelde gedichten, p. 237. 



 

Deze 'scheiding' wordt nog moeilijker wanneer na een paar 

relatief onbekommerde jaren zijn gezondheid Bloem in de steek 

laat. In de zomer van 1962 wordt hij gekweld door een 'ellendige 

nervositeit' en korte tijd later begint hij te struikelen zonder 

dat er een aanwijsbare oorzaak is.13 Hij blijkt te lijden aan 

pernicieuze anemie, een vorm van bloedarmoede die het gevolg is 

van een verstoorde mogelijkheid om vitamine B 12 op te nemen. 

Voortaan moet de ziekte door middel van injecties onderdrukt 

worden. 

Op een dag in de zomer van 1963 gaat Clara met een vriend en met 

Bloem boodschappen halen in Meppel. 'Het was een warme dag en 

Jacques bleef in de auto zitten. Wij waren even in een paar 

winkels geweest, maar binnen hooguit tien minuten weer terug. 

Toen wij terugreden naar huis - ik weet nog precies waar het was 

- zei Jacques ineens: "Ik kan niet meer spreken." (..) Thuis is 

hij direct naar bed gegaan en in de avond kreeg hij een 

afschuwelijke aanval die, zoals ik later van de dokter hoorde, 

een vorm van epilepsie was. Zijn gezicht trok helemaal scheef 

naar één kant en de gekwelde uitdrukking erop was bijna niet om 

aan te zien. Iets zeggen kon hij niet, zelfs geen geluid maken. 

Ik wist niets anders te doen dan hem tegen mij aanhouden en te 

zeggen dat hij zich niet moest verzetten, toe moest geven.' 's 

Ochtends blijkt dat hij door een hersenbloeding voor een deel 

verlamd is geraakt. 

Bloem kan niet meer schrijven. Hij probeert het wel, maar uit 

een briefje uit 1964, dat hij aan Roland Holst stuurde, is af te 

lezen dat hij haast geen zinnen meer kan vormen. Lezen - dat 

gaat nog wel. Heel voorzichtig, heel langzaam, kan hij na 

verloop van tijd weer een beetje lopen. 

De laatste jaren zijn voor Clara heel zwaar geweest. Om Jacques 

beter te kunnen verzorgen verhuist ze van de woonboot naar de 

boerderij. Ze slaapt op een kamertje op de zolder waar hij door 

middel van een bel kan laten weten dat hij haar nodig heeft. 

Vanaf nu moet ze haar bed uit omdat hij een slokje water wil; 

                     
    13Brief aan Jan Engelman, 10 augustus 1962; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 



omdat hij niet kan slapen en haar even bij zich wil hebben. Ze 

moet voor alles zorgen: buiten het huishouden moet er altijd wel 

iets aan de boerderij of het woonschip gebeuren en er moet ook 

nog geld worden verdiend. Ze bespreekt wekelijks boeken voor het 

Leidsch dagblad en, net als Bloem een half leven geleden, treedt 

ze aan het einde van het schooljaar gedurende meer dan een maand 

op als gecommitteerde bij de eindexamens. Hierover klagen is 

beneden haar stand. 

Clara is zorgzaam en liefdevol, maar ook bazig. Ze is gewend 

geraakt aan tegenslagen en ze trekt, heel anders dan in haar 

eerste huwelijksjaren, onafhankelijk haar plan, ervan overtuigd 

dat ze op niemand kan steunen. Het leven heeft haar eigenzinnig 

gemaakt. Die woonboot en die boerderij in het schitterende 

landschap vormen geenszins het decor van een goedmoedige 

relatie: 'Zij is gelukkig niet wat men in het dagelijksch 

spraakgebruik een engel noemt', schrijft Bloem aan Roland Holst, 

'maar ik zou niets anders wenschen.'14

Geen engel, dat is te zeggen: ze is zo hoekig en dominant dat ze 

na verloop van tijd met iedereen ruzie krijgt. De schrijfster 

Aya Zikken weet het op te brengen om zo'n hoogoplopende ruzie 

even te laten bezinken om daarna weer naar Clara toe te gaan. 

Gewoon doen alsof er niets gebeurd is - 'Dat was eigenlijk ook 

zo.' Zij is van nabij getuige geweest van de verbintenis tussen 

Clara en Jacques: 'Het is moeilijk woorden te vinden die een 

juiste indruk geven van het soort warmte en begrip dat Clara 

voor haar medemensen opbracht. Als ik schrijf dat Clara iets zei 

op vinnige toon, dan zou ik erbij moeten zetten dat die 

vinnigheid humor en speelsheid in zich had.' Niet iedereen 

slaagt erin om zoveel psychologisch inzicht op te brengen. Het 

mooie is dat twee persoonlijkheden met wie niemand het in één 

woning duurzaam kon uithouden, nu samenwonen. 'Aan het eind van 

hun leven waren ze, ondanks gestampvoet van Clara en 

stekeligheden van Jacques, hechter verbonden dan menig paar dat 

zijn gouden bruiloft heeft gevierd.'15

                     
    14Brief aan Adriaan Roland Holst, 11 maart 1960; Letterkundig 
Museum, collectie-Bloem, signatuur B. 634 B.1. 

    15Aya Zikken, '"Uil! Uil!" Herinneringen aan Jacques Bloem en 
Clara Eggink', in Bart Slijper (red.), Verlangen zonder vorm en 



 

Wat is er verder nog te zeggen? Na het schuifelen met een stok 

moet er een rolstoel komen en daarna een ziekenhuisbed. Bloem 

geniet tot zijn laatste dagen van de aanwezigheid van zijn 

vrienden en vele kennissen. Zelfs komen er schoolkinderen aan de 

deur om de oude dichter even te zien. Clara koopt nog een 

caravan in de hoop daarmee nog één keer samen op reis te kunnen, 

maar Jacques is te ziek. 

Het moet hem pijn hebben gedaan dat Wim, die inmiddels getrouwd 

is, naar Australië emigreert: hij verliest niet alleen zijn zoon 

uit het oog maar ook zijn kleinkind Floris, een opgewekte peuter 

die hem zeer dierbaar is. Volgens Clara heeft hij van deze 

enorme teleurstelling vrijwel niets laten merken. 

In 1964 komen Johan Polak en Rob van Gennep naar Kalenberg om 

met Bloem de definitieve Verzamelde gedichten samen te stellen. 

Deze uitgave van zijn poëzie uit een periode van meer dan 

vijftig jaar (1910-1961) geeft hem grote voldoening. De uitgaven 

van Stols meegerekend, is zijn bundel al aan de vijfde druk toe. 

De Verzamelde gedichten verschijnen bij uitgeverij Polak & Van 

Gennep in 1965 in oplage van 3000 en nog ditzelfde jaar komt er 

een zesde druk, nu zelfs 5000 exemplaren. 

Eveneens in 1965 wordt aan Bloem de Prijs der Nederlandse 

Letteren toegekend, maar hij is niet in staat om zelf de 

uitreiking bij te wonen. 

Het lijkt er niet op dat het verval hem nu nog somber stemt. Wel 

is hij angstig als Clara niet in de buurt is; iedere 

achteruitgang maakt hem aanhankelijker. Zolang hij kan lezen 

zijn de voorbijglijdende dagen helemaal geen kwelling. Wanneer 

zelfs deze behoefte dooft, is het einde nabij. 

 

Jakobus Cornelis Bloem sterft op 10 augustus 1966. Twee dagen 

tevoren was hij in een coma geraakt. Clara: 'Ik zat bij hem en 

hield zijn lippen nat, want die werden zo droog. Hij is niet 

meer bij kennis geweest. Op tien augustus, aan het eind van de 

middag, trok zijn gezicht even als van een kind dat zich pijn 

doet en op dat moment stond zijn hart stil.' 

                                                                
zonder naam. Over J.C. Bloem, [Groningen] 1993, p. 175-190. 



De volgende dag komt Roland Holst om Clara bij te staan. 'Wij 

waren allebei rustig en droevig en zaten 's nachts te praten 

over Jacques die vlakbij in zijn eigen kamer lag.' 

Op 15 augustus is hij begraven op het kerkhof van Paasloo, ten 

noordoosten van Kalenberg. Clara, Wim, Roland Holst en na hen 

vele vrienden volgen op het kleine kerkhof de kist. Het is een 

stralende zomerdag. Op de grafsteen staan Bloems woorden: 

'Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij'. 

   
 


