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VRIENDSCHAP 
 

 

‘Dankzij de poëzie (...) maakt hij kennis met Jan Greshoff. En vanaf dat 

ogenblik wordt alles anders. (...) Op hetzelfde moment, zo herinneren ze zich 

later, wisten zij dat ze met elkaar verbonden waren.’ 
(uit: Bart Slijper – Van alle Dingen Los, Het leven van J.C. Bloem, 2007) 

 

 

  

          
 

 

Terwijl de eerste bundel van Bloem natuurlijk in De Zilverdistel had moeten verschijnen, 

de serie die hij tezamen met 2 andere poëten (Greshoff, P.N. van Eyck) in 1910 had 

opgezet, gebeurde dat pas in 1921. Ongetwijfeld had Greshoff, animator als deze was, 

ook daar een hand in – het is immers diens zwager, de jonge Jan van Krimpen, die al 

diverse boekjes (inclusief de zogenaamde Prae-Palladiums) al of niet in eigen Beheer 

had uitgegeven – die de typografie verzorgde en de bundel bij de toenmalige drukker van 

de vroege Palladiums – Van Scherpenzeel – liet drukken. Bloem zat toen samen met 

Greshoff, zijn Vlaamse pendant Jan van Nijlen – en natuurlijk Jan van Krimpen in de 

redactie van Palladium.  

Greshoff liet het ten geschenke gekregen exemplaar ‘duur’ binden – en heeft het tot het 

eind van zijn leven in zijn bezit gehouden. 
 

 



 

 
Bloem, J.C. – Het Verlangen. (met Naschrift). 

Amsterdam, [in Eigen Beheer door] P.N. van Kampen en 

Zoon [in exploitatie genomen] 1921; 1ste druk; [oplage 525 

Exx, waarvan 25 op Hollandsch papier: 16-25 in de handel]; 

[Letter: Caslon; typografische verzorging, monogram, band- 

en omslagontwerp: J. van Krimpen]; druk: Van 

Scherpenzeel & Co. 

Luxe Ex. op Hollandsch papier; gebonden in blauwgroen 

driekwart geitenleer, rug met 4 ribben, met versiering en 

belettering (rug) in goud, omslag niet mee ingebonden; met 

opdracht van Bloem aan zijn vriend en compaan van De 

Zilverdistel en Palladium Jan [Greshoff] en diens vrouw 

Aty: ‘Aan Jan en Aty | van Jacques | Rotterdam | 2 mei 

1921’.  € 2250,- 


