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'Dichter zijn betekent', schreef Susan Sontag eens, 'dat men 

zichzelf neerzet als dichter en uitsluitend als dichter, en dat 

men daar tegen de verdrukking in aan vasthoudt.'1 Deze definitie 

is geheel van toepassing op Bloem en op het soort bewondering 

dat een dichter in zijn tijd ten deel kon vallen: een romancier 

die verder ook nog gedichten schreef, kreeg in de publieke 

opinie niet het aureool, hoe goed zijn poëzie mocht zijn, van de 

echte dichter. Een dichter was in de ogen van het publiek een 

taalmagiër die met zijn woorden grenzen verlegt en zich alleen 

bezig houdt met het hoogste, met het sublieme. Er waren in de 

eerste helft van de twintigste eeuw binnen de Nederlandse 

literatuur meerderen die aan deze romantische norm over de taak 

van een dichter voldeden. Albert Verwey is een goed voorbeeld; 

Bloems grote vriend Roland Holst is welhaast een prototype; 

Nijhoff, Slauerhoff en Marsman waren dichters, de laatste nog 

extra omdat zijn pogingen om een roman te schrijven zo mooi 

mislukten. Maar de manier van Bloem ging nog wat verder: hij kon 

met recht zeggen dat hij al het andere verwaarloosde, veel fout 

deed en nog veel meer helemaal niet heeft gedaan. De mate van 

maatschappelijke onthechting is eerder te vergelijken met die 

van Kloos, die dronken was en onhandelbaar en bij tijden 

geestesziek; of met de toestand van Leopold in zijn latere 

jaren, toen hij doof, paranoïde en eenzaam was. Het verschil is 

alleen dat Bloem zijn gemoedelijke masker niet zo gauw liet 

vallen. 

In Bloems bekende versregels uit 'Dichterschap' - 'Is dit 

genoeg: een stuk of wat gedichten, / Voor de rechtvaardiging van 

een bestaan (..)?' - klinken twijfel en berusting door, maar het 

is tegelijk net zo goed een triomf.2 Hij heeft nooit ook maar 

iets anders dan zijn dichterschap doorgezet. En dat was geen 

luiheid, hoe lui hij ook geweest mag zijn. Luiheid is een 

                     
    1Susan Sontag, Waar de nadruk ligt, Amsterdam 2002, p. 17. 

    2Verzamelde gedichten, p. 189. 



ontoereikend begrip om zijn gebrek aan daadkracht te verklaren.3 

De bijna volkomen dadenloosheid - alleen zijn armoede dwong hem 

om wat te doen - was niet in de eerste plaats tegenzin om eens 

een keer iets uit te voeren. Nee, het was vooral de zinloosheid 

van al dat werk. Het geluk was altijd verdwenen wanneer hij 

langskwam, het was al voorbij voordat hij kon beginnen. Om er 

nog iets van te zien moest hij achterom blijven kijken. Alleen 

zijn gedichten waren voor de toekomst. Ach, die mislukte 

baantjes, die onbetaalde rekeningen: 'Wat geeft het? - In de 

koude voorjaarsnacht / Zingen de onsterfelijke nachtegalen.'4

Bloem was tijdens zijn leven, en vooral na de Tweede 

Wereldoorlog, een nationale bekendheid. Na de dood van de 

dichter in augustus 1966 verdween hij niet in de vergetelheid. 

De afgelopen vier decennia verschenen er nog vijftien herdrukken 

van de Verzamelde gedichten, samen ongeveer 50.000 exemplaren, 

waardoor het totale aantal rond de 70.000 komt. Van zijn 

bloemlezing Doorschenen wolkenranden werden, verspreid over drie 

drukken, ongeveer 20.000 exemplaren verkocht. Hiermee is Bloem 

met Marsman en Achterberg de meest verkochte dichter van de 

twintigste eeuw.5  

Niet door Bloems grote populariteit maar vanwege het belang van 

zijn oeuvre verschenen er monumentale wetenschappelijk 

gefundeerde uitgaven van zijn poëzie (1979) en van zijn essays 

en kritieken (1995), alsook een viertal briefwisselingen.   

Ook voor het leven van Bloem is altijd veel belangstelling 

geweest. Wie kent niet het verhaal dat, toen hij eens te laat op 

zijn werk arriveerde en hierop attent werd gemaakt door zijn 

chef, hij zijn antwoord klaar had: 'Maar ik ga toch ook altijd 

eerder naar huis.' Nu beweerde Bloem zelf dat hij nooit een 

dergelijke flauwe ambtenarengrap gemaakt zou hebben, maar in elk 

geval is zijn afkeer van werk zo legendarisch dat ze aan hem 

wordt toegeschreven.  

                     
    3Zie hierover Wiel Kusters, 'J.C. Bloem: 'luiheid' en 
'verlangen'', Spiegel der letteren 43 (2001), nummer 2, p. 121-
147. 

    4Verzamelde gedichten, p. 216. 

    5Zie ook Een dichter en zijn wereld, p. 73-75. 



In 1973 publiceerde A.L. Sötemann, groot poëziekenner en 

jarenlang bevriend met Bloem, een biografische schets (inmiddels 

drie keer herdrukt) waarin hij in zestig bladzijden een 

veelzeggend beeld van Bloems leven geeft. Een paar jaar later 

verscheen het - zoals de titel al aangeeft - sterk persoonlijk 

gekleurde boek van Clara Eggink Leven met J.C. Bloem (vier 

herdrukken). Ondanks allerlei zwakke kanten van deze memoires, 

zoals de stijl van Clara en bij vlagen haar partijdigheid, kom 

je nergens anders zo dicht bij Bloem in de buurt. Een derde 

biografische bijdrage is het recent verschenen onderzoek van 

Gretha Donker J.C. Bloem meester-dichter, waarin Bloems 

kommervolle juridische carrière met veel nieuw archiefmateriaal 

in het licht wordt gesteld. 

Mijn biografie van Bloem is veel breder van opzet dan de 

bovengenoemde boeken. Met welk doel eigenlijk? Bloem zelf 

schreef over de biografie het volgende: 'Waarom wordt het eene 

gevoel tot een gedicht, het andere, niet minder diepe, niet? De 

eene ervaring was niet minder hevig dan de andere, heviger 

misschien, nochtans kristalliseert alleen de laatste tot verzen 

en sterft de andere met alle ervaringen van alle dagen en is 

voor eeuwig verleden tussen het verledene, voorgoed 

onuitgesproken. Ik weet het waarom ervan niet. Ik weet alleen, 

dat het dichtwerk van een mensch over het algemeen van weinig 

belang is voor zijn biografie, en omgekeerd.'6 Zijn conclusie in 

deze laatste zin volgt allerminst noodzakelijk uit wat hij 

schrijft over ervaringen die soms wel, soms niet in poëzie 

uitmonden. Wat iemand meemaakt kan op allerlei manieren 

doorwerken in zijn gedichten, zo subtiel of ingewikkeld dat het 

verband soms niet is te ontrafelen, niet door de dichter en net 

zo min door de biograaf. Toch zal iemand die slechts Bloems 

poëzie kent niet verbaasd zijn over de machteloze somberheid die 

bepalend was voor het leven van de dichter. De atmosfeer in zijn 

gedichten sluit aan bij zijn houding in het dagelijks bestaan. 

De verbanden tussen Bloems poëzie en zijn leven zijn zo 

duidelijk dat de titels van zijn bundels een minibiografie 

vormen: Het verlangen, Media vita, De nederlaag, Sintels, Quiet 

                     
    6Het onzegbare geheim, p. 33. 



though sad, Avond en Afscheid. Van het onbestemde verlangen is 

op het laatst niets anders over dan ontgoocheling en berusting 

totdat ten slotte, in Afscheid, in ieder gedicht de dood aan de 

orde wordt gesteld. Gelukkig, zeker in dit geval, is in een 

biografie ruimte voor allerlei zaken die niet rechtstreeks in 

verband staan met de poëzie. Bloems behoefte aan vriendschap, of 

bijvoorbeeld de soms lachwekkende consequenties van zijn 

drankzucht en zijn onwil om zich te schikken, zorgen in dit boek 

voor heel andere tonen. 

Het is niet in tegenspraak met het bovenstaande citaat dat 

Bloem, vooral op latere leeftijd, een groot liefhebber van 

biografieën was. Ze boden hem een goede mogelijkheid om zich 

terug te trekken in een andere tijd, en dat is bij Bloem altijd 

een betere tijd. Maar er is nog iets anders. De bekende Engelse 

biograaf Richard Holmes vertelde in een interview dat hij veel 

oudere mensen kent die een voorkeur voor de biografie hebben. 

'Dit', zegt Holmes, 'is ontroerend, omdat ik denk dat zij een 

soort balans van hun eigen leven willen opmaken en dat ze 

biografieën daarbij gebruiken als een hulpmiddel.'7 In deze 

functie van de biografie is het onbelangrijk of de hoofdpersoon 

een historisch belangwekkende figuur is geweest. Het enige dat 

telt is dat het verhaal zo goed is dat het de lezer nieuwe 

inzichten over zichzelf kan bieden. 

De historicus Klaas van Berkel, biograaf van de wiskundige en 

wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis, heeft een geheel andere 

visie op het genre: 'De belangrijkste, zo niet de enige reden om 

een biografie van een geleerde te schrijven is gelegen in de 

kwaliteit van het werk dat deze geleerde ons nagelaten heeft en 

de betekenis die aan dit werk toegekend moet worden. Dat is de 

enige reden voor een auteur om de lezers lastig te vallen met 

een boek over een persoon uit het verleden. Het werk staat 

voorop, niet de persoon.' Van Berkel breidt de geldigheid van 

zijn bewering zonder overgang uit tot alle biografieën. 'Wie 

kennis wil maken met bijzondere persoonlijkheden moet zich 

trouwens überhaupt niet op biografieën storten. In de literatuur 

                     
    7Anja Petrakopoulos en Julia Priesman, '"Biografie is mijn 
geestelijke leerschool". Interview met Richard Holmes', Skript 
12 (1990), nummer 3, p. 132-139. 



treft men veel diepgravender psychologische portretten aan dan 

ooit in het biografisch genre mogelijk zal zijn.'8 Naar zijn 

mening is de biografie dus niet meer dan een instrument, een 

hulpgenre, waarmee het werk verhelderd kan worden. Ik heb dit 

altijd een buitengewoon onaantrekkelijke opvatting gevonden. In 

ieder geval ligt het bij Bloem niet voor de hand om een 

levensbeschrijving te beproeven die als voornaamste doel heeft 

de poëzie te belichten: er bestaan, vanuit allerlei 

perspectieven, zeer goede analysen van zijn werk. Een biograaf 

behoeft geen excuus om de lezer lastig te mogen vallen, maar 

moet proberen het bijzondere van een persoonlijkheid net zo 

onuitwisbaar en diepgravend te beschrijven als in de romans waar 

Van Berkel op doelt.  

Hiermee is niet gezegd dat een biograaf niets nieuws over het 

werk kan zeggen, integendeel. Om een voorbeeld uit Bloems 

levensverhaal te noemen: de veranderingen in zijn leven kort na 

zijn debuut in december 1910, wanneer hij kennismaakt met de 

kring van schrijvers rond het tijdschrift De beweging van Albert 

Verwey, laten veel zien van de omgeving waarin zijn poëzie zich 

ontwikkelde. Al na een paar jaar blijken Bloem en Verwey uit 

elkaar te groeien, wat illustratief is voor het bij Bloem 

groeiende pessimisme dat door de jaren heen zijn werk steeds 

sterker zal beheersen. 

 

Er zijn biografen die, zoals Richard Holmes, steeds weer 

benadrukken dat de biografie ons iets leert over het leven en 

niet alleen het leven van de hoofdpersoon maar van ons allemaal. 

Het genre van de biografie heeft voor iemand als Holmes een 

literaire functie en, hoezeer hij tegelijkertijd ook 

wetenschapper is, hij zal niet schromen om zijn eigen ervaringen 

in zijn verhalen te betrekken. Voor anderen biedt de biografie 

vooral een invalshoek om kennis te verkrijgen over iemands werk 

of over de historische omstandigheden waarin hij of zij leefde. 

Maar waar ook het accent ligt, ieder levensverhaal zal in enige 

mate beide benaderingen in zich verenigen. 

                     
    8K. van Berkel, 'Discutabel en irrelevant. Over de 
psychoanalyse in de biografie', Biografie bulletin 8 (1998), 
nummer 1, p. 55-61. 



Hoe is dat in dit boek over Bloem? Het retoriekdebat, de rol van 

Verwey als mentor, de discussie over 'vorm of vent', de 

spectaculaire verkoop van Bloems poëzie kort na de oorlog: het 

is alles even interessant, maar dit soort onderwerpen vormt op 

zichzelf niet de hoofdreden om deze biografie te schrijven. Het 

is de fascinatie voor een leven die mij, en ik denk: haast elke 

biograaf, heeft aangezet tot schrijven. Het is een kwestie van 

rangorde: de kennis over alle mogelijke deelonderwerpen draagt 

bij aan de constructie van een portret en hoewel ook het 

omgekeerde waar is, was het niet in de eerste plaats mijn 

doelstelling om met behulp van een biografisch perspectief 

(literair-)historische onderwerpen te verhelderen. 

Er is maar één vraag die er werkelijk toe doet: wie was Bloem? 

Dit uitgangspunt levert in elk geval het voordeel op dat heel 

verschillende onderwerpen vlak na elkaar kunnen worden 

aangeroerd, zonder afbreuk te doen aan de eenheid van het 

verhaal. Wat dacht Bloem over klassieke versvormen? Waarom 

ruiken dienstmeisjes zo lekker? De eerste vraag hoeft niet per 

se belangrijker te zijn dan de tweede. Literair-historische 

onderwerpen spelen in deze biografie weliswaar een prominente 

rol, maar niet vanuit het vooropgezette idee dat ze een groter 

belang hebben dan triviale zaken. Op geen van beide vlakken heb 

ik volledigheid nagestreefd, omdat dit zou leiden tot een veel 

grotere opeenstapeling van gegevens en niet tot een scherper 

beeld. 

Bloems wereld bestond voor een groot deel uit literatuur. Hij 

was bevriend met dichters en schrijvers, schreef essays, 

recensies en gedichten, en vooral was hij aan het lezen, dag en 

nacht, of hij dronken was of nuchter, op zijn werk of thuis: hij 

was van alles op de hoogte. De lezer van zijn biografie krijgt 

daardoor zicht op allerlei verhoudingen, vragen en inzichten met 

betrekking tot de Nederlandse literatuur tussen 1900 en 1950. 

Hier dwars doorheen speelt continu dat Bloems keuze voor de 

literatuur bijdroeg aan een levenshouding die een sterke 

relativering inhield van zoiets aards als maatschappelijk succes 

of zelfs maar een georganiseerd leven. In zijn hele leven is de 

gevierde dichter niet één keer op eigen kracht uit de chaos 

gekomen, een omstandigheid die op haar beurt zijn literaire werk 



beïnvloedde. De vraag: hoe ruim je je kamer op, is in dit boek 

soms zelfs belangrijker dan de uitwerking van de vraag: hoe 

ontstaat een gedicht, al was het maar omdat hij weer eens zijn 

schrift met gedichten kwijt is. Bloems biografie laat de lezer 

volop de ruimte om vragen over de poëzie en over het leven op 

zich in te laten werken. 

      

Het leven van J.C. Bloem is niet zo verlopen als hij gehoopt 

had. Is het daarmee ook mislukt of juist door zijn poëzie een 

groot succes? Ik zou het niet zo durven zeggen. Maar Bloem zelf 

schreef ook biografieën, biografieën van iedereen, nooit langer 

dan een paar regels, en daarin geeft hij een mooi antwoord: 

 

 Niet te verzoenen is het leven. 

 Ten einde is dit wellicht nog 't meest: 

 Te kunnen zeggen: het is even 

 Tussen twee stilten luid geweest.9       

                     
    9Verzamelde gedichten, p. 138. 



 

 

 

Woord van dank 

 

 

Het fundament van deze biografie is al aan het einde van de 

jaren tachtig en begin jaren negentig gelegd. Het begon met een 

doctoraalscriptie over de brieven van Bloem aan Verwey in 1988, 

maar eigenlijk pas echt toen ik het jaar daarop een lezing hield 

in Sint Nicolaasga, het dorp waar Bloem woonde toen hij griffier 

in Lemmer was. Niet dat ik zoveel wist te vertellen, maar 

dankzij hulp van een pianoleraar aan de plaatselijke 

muziekschool, Yme van der Wal, waren er onder de toehoorders in 

het kale St. Nykster zalencentrum nogal wat oudere inwoners van 

het dorp. Zij voerden verbeten discussies over waar precies het 

inmiddels gesloopte kerkgebouw uit Bloems gedicht 'Het oude 

kerkje' had gestaan, zodat de beoogde spreker op die zomeravond 

in 1989 al gauw toehoorder werd. Dat de royaal gegeven 

'vrijwillige bijdrage' lang niet voldoende was om de onkosten te 

dekken, verontrustte mij toen nog helemaal niet. 

Niet veel later maakte ik kennis met Johan Polak en met A.L. 

Sötemann. Johan Polak, uitgever van Bloems Verzamelde gedichten, 

bezat een fameuze bibliotheek en handschriftenverzameling. Van 

al mijn bezoeken en onze gesprekken is mij het meest bijgebleven 

een ontmoeting op een sombere namiddag in één van Johans 

boekenkamers. De boeken mocht je niet aanraken, laat staan zo 

maar uit de kast pakken, maar op zijn bureau had hij het 

werkschrift voor mij klaargelegd dat hij in de jaren vijftig, 

volgens de overlevering voor 1000 gulden, van Bloem had gekocht. 

Dit belangrijke schrift met kladversies zou ik later in 

bruikleen krijgen, maar nu moest ik hem voorlezen, enigszins 

beklemd door de atmosfeer (in het kader van Johans smetvrees had 

ik zijn pantoffels aan) en voortdurend onderbroken door de 

uitroepen van de geroerde uitgever-in-ruste, die zelf het 

handschrift slechts met moeite kon lezen. In de twee jaren die 

restten tot zijn dood heeft hij mij op de meest hartelijke en 

onbaatzuchtige wijze vooruit geholpen. 



Evenveel dank ik aan A.L. Sötemann, groot kenner van het leven 

en het werk van Bloem. Van hem kreeg ik privé-colleges op zijn 

studeerkamer, bezoeken die nog meer glans kregen doordat hij na 

verloop van tijd eerder leek op een onbevangen poëzieliefhebber 

dan op een wetenschapper. Ik had hem graag dit boek willen 

kunnen voorleggen. 

Johan Polak bracht mij in contact met de Historische Uitgeverij 

in Groningen. Het ongewoon grote kritische inzicht van Patrick 

Everard en Hans Hartsuiker vormden jarenlang een richtsnoer en 

een inspiratiebron. Door hen konden er een aantal Bloem-uitgaven 

verschijnen, zowel bij de Historische Uitgeverij als Hans 

Hartsuikers eigen uitgeverij Umbra, waaraan deze biografie 

onmisbaar bouwmateriaal ontleent.    

Hoewel ik ondertussen een omvangrijke verzameling documenten had 

opgebouwd, werd ik over het einddoel van de onderneming steeds 

onzekerder, wat een goede reden is om gewoon maar met schrijven 

te beginnen. Op dat moment (in 2000) was ik, ik mag wel zeggen: 

in de ban van de fascinerende essays van Dick van Halsema over 

J.H. Leopold en het betekende een grote steun dat Van Halsema 

mijn tekst hoofdstuk na hoofdstuk wilde kritiseren. 

Inmiddels was er wel reden tot zorg over mijn financiën. Maar 

ook in dit opzicht mag ik mij gelukkig prijzen. Het leek soms 

wel of subsidiegevers alsnog compensatie wilden bieden voor de 

ellendige financiële toestand die Bloems leven had verzuurd. Ik 

kreeg een subsidie van het Fonds voor de Letteren, maar het was 

de betrokkenheid van een aantal kleinere fondsen die het project 

uiteindelijk mogelijk maakte. In de eerste plaats wil ik het 

Harten Fonds danken, dat mij zelfs tot twee keer toe met een 

ruimhartige bijdrage wilde ondersteunen. Ook het SNS Reaal Fonds 

kende een dermate royaal bedrag toe, dat ik langzamerhand kon 

denken aan een sluitende begroting en dus aan de mogelijkheid om 

ongestoord te werken. Nu bleek dat ik geluk had met de vele 

verhuizingen van de dichter: in niet minder dan zes van zijn 

voormalige woonplaatsen was men bereid om betrokkenheid te laten 

blijken door een financiële bijdrage. Voor hun hulp in moreel en 

materieel opzicht dank ik het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de 

Gemeente Amersfoort, de Gemeente Rotterdam, de Gemeente Den 

Haag, de Gemeente Zutphen en de Gemeente Steenwijkerland.       



In september 2004 werd binnen de Letterenfaculteit van de 

Rijksuniversiteit Groningen het Biografie Instituut opgericht. 

Het bood mij de mogelijkheid om onder begeleiding van Gillis 

Dorleijn en Hans Renders dit boek mede als een proefschrift te 

presenteren. De combinatie van hen beiden zorgde dat ik van mijn 

beperkingen op de hoogte bleef. Gillis Dorleijn heeft een breed 

zicht op de literaire verhoudingen en ontwikkelingen, maar is 

tegelijk als geen ander bekend met het materiaal dat ten 

grondslag ligt aan Bloems biografie, terwijl Hans Renders, 

directeur van het Biografie Instituut, professioneel 

biografieënlezer en daarbij biograaf, mij vooral hielp bij de 

problemen en de mogelijkheden die het genre van de biografie met 

zich meebrengt. Dorleijn was destijds mijn scriptiebegeleider, 

het idee om aan het werk te gaan met de brieven van Bloem is van 

hem afkomstig. Met zijn kritische begeleiding van deze biografie 

is in mijn eigen biografie een mooie cirkel ontstaan.       

Ik dank Peter Claessens van Uitgeverij De Arbeiderspers voor 

zijn scherpzinnige redactie. 

Tot slot: bij het werken aan dit boek heb ik in ruime mate 

gebruik mogen maken van de adviezen en de kennis van Gerard 

Aalders (NIOD); Jos A.A.M. Biemans (Universiteitsbibliotheek 

UvA); Willem Bloem; Stefan van den Bossche; H.A. Bouman; James 

Brockway; J. Carton; Silvia Compaan-Vermetten 

(Universiteitsbibliotheek Leiden); Rob Delvigne; Pierre H. 

Dubois; Pier Gulmans, over Sint Nicolaasga; dokter Haveman en 

mevrouw Haveman, Sint Nicolaasga; Greetje Heemskerk; Jan den 

Hengst; Jan Henry (Historische Vereniging Alphen aan den Rijn); 

Jan J. van Herpen; Koen Hilberdink; Jeroen Huber (Euronext); 

Hanno de Iongh; J.G. Kikkert; Ad de Kok, over Oudshoorn; Wim de 

Koning Gans (Haags Gemeentearchief); René Kruis (NIOD); de heer 

Kuperus, Idskenhuizen; de heer en mevrouw Muis, Kalenberg; W. 

van Norden; Harry Prick; mevrouw Schaap, Kalenberg; Antiquariaat 

Schuhmacher; Kees Snoek; Louk Tilanus; Hans Vandevoorde; Jan van 

der Vegt; Dolf Verroen; Theun de Vries; Aya Zikken; Nick 

Zwartjes.  

 

         
 


