
 

Bloemen voor Bloem 
 

 
portret door Wim Schuhmacher 

 
J.C. Bloem was een oude vriend van vader, de schilder – of beter gezegd vader was een 
oude vriend van Bloem. Bloem maakte op iedereen (ook op ons in ieder geval) de indruk 
afwezig te zijn hier en aanwezig geheel ergens anders. Hij riep vertedering op – ook wat 
betreft zijn oorspronkelijke NSB-sympathieën zei men ‘Ach, het is Jacques!’.  
Daarnaast beminnelijk-afwezig. 
 
Mijn eerste kennismaking met zijn gedichten meteen na de oorlog was met Sintels – met 
de voor mij onvergetelijke regels: 
  
Dit beleefd te hebben, dit heellijfs uit te 
Mogen spreken, ieder ontwaken weer te 
Weten: heen is, en nu voorgoed, de welhaast 
Duldloze knechtschap – 
 
Met al zijn afwezig-zijn had hij dit vrijheidsgevoel zo samengevat, dat het de quintessens 
was van het gevoel dat ik kende en ken – want altijd ben ik weer ontroerd als ik vertel 
dat ik via de zwaar verboden radio (onder mijn bed – met koptelefoon) bevrijd 
Antwerpen in september 1944 hoorde juichen. Het was binnen ons bereik – het kwam 
eraan. 
 
Waard is het, vijf jaren gesmacht te hebben, 
Nu opstandig, dan weer gelaten, en niet 
Eén van de ongeborenen zal de vrijheid 
Ooit zo beseffen. 
 
Iemand die zoiets kan is ongetwijfeld een groot poëet – herschepper van de meest 
uitgekristalliseerde emoties, gevoelens.  



 
 
Hij was ook, hoe raar dat misschien ook klinkt, betrokken geweest bij vrijwel elke 
vernieuwingsbeweging wat de materiële vorm van de poëzie betreft – bij de Zilverdistel 
– later in de eerste periode van Palladium, bij de mooiste Enschedé-drukken van Van 
Krimpen o.a. van zijn eigen poëzie: Media Vita (een van de prachtigste – in meer dan 
één opzicht – boeken die ik ken) en De Nederlaag met zijn wonderbaarlijke exemplaren 
op het mooiste Japansche papier: ‘Japon supernacré’.  
Van Krimpen ook verzorgde Bloem’s eerste bundel – Het Verlangen – niet alleen 
verzorging van de tekst maar ook van omslag en band. En 10 tegen 1 arrangeerde Van 
Krimpen ook het drukken bij Van Scherpenzeel.  
 
Bloem was niet lui, maar afwezig – en had de gave die maakte dat men écht van hem 
hield. Hij heeft meermaals onze winkel bezocht – sprak met de boeken (dat is: 
mummelde tegen ze), streelde ze, liefkoosde ze – en hield van ze zoals dat hoort! 
Op wiens tenen trap ik – ja hoor, het kan – een boek is ook een voorwerp om van te 
houden. 
 
Wilma Schuhmacher 
 
*Voor de nieuwsgierigen: zijn rekeningen bij ons zijn altijd betaald. 
 
 
Hieronder volgt een bescheiden keuze uit onze a.s. catalogus  
Het Oeuvre van J.C. Bloem. 
 
 
 
 
 
 
 
*De eerder verschenen vlugschriften (Achterberg – Boutens – Jozef Cantré – Drukkers in de 
Marge – Jan Elburg – Hans Faverey – drie dichters van Gard Sivik: Pernath, Snoek en Gils – 
Jan Hanlo, Frans de Jong, Gerrit Komrij, Jan van Krimpen, Lucebert deel I en II,) worden op 
verzoek nagezonden. Ook het Feestprogramma ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan, met 
daarin een keuze uit wat reeds verschenen is en wat nog komen gaat, en de reeks Vriendschaps-
vlugschriften in het kader van de Boekenweek zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 
Binnenkort onze website met allerlei verrassingen: 
 www.antiquariaatschuhmacher.nl  
Het neusje van de zalm, een voorproefje uit onze a.s. catalogus Het oeuvre van J.C. 
Bloem, waarin het volledige oeuvre in alle, bij zijn leven verschenen drukken zullen 
worden opgenomen. 
 
 



     
 
 
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. 
● Nieuwprijs: ing. ƒ 4,75    geb. ƒ 6,-    
           *  In druk opgedragen aan zijn ouders. 
         ** Het laatste gedicht uit deze bundel ‘Wat is er van mijn dagen mij gebleven (...)’ is in  
 de tweede druk  (1926) naar voren geplaatst, direct na de opdracht. In de Verzamelde     
        Gedichten (1947) is dit gedicht echter weer als laatste geplaatst en kreeg als titel 
        ‘Aan mijn  ouders’. 
       ***  In dezelfde periode liet Van Krimpen 3 delen uit de bibliofiele Palladiumreeks bij  
 Van Scherpenzeel drukken.  
donkerblauw buckram met monogram en rugbelettering in goud; met opdracht van Bloem aan 
zijn Vlaamse tegenhanger, de dichter Jan [van Nijlen]: ‘Aan Jan |  je | Jacques | Rotterdam | mei 
1921’.   € 750,- 

            *  Jan van Nijlen (1884-1965) was bevriend met Bloem. Zijn dichtbundel Naar ’t Geluk werd 
 door De Zilverdistel in 1911 als 2de boek uitgegeven. Ook zat hij met Bloem in de 
 oorspronkelijke redactie van de bibliofiele serie Palladium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Het Verlangen. (Proza). (‘To the Happy Few’ 2,) ‘s Gravenhage, (A.A.M. Stols) 1924. 
1ste druk; oplage 50 genummerde door dichter en drukker gesigneerde Exx. [op Hollandsch 
papier van Pannekoek]; [Letter: Erasmus Mediaeval; typografische verzorging: A.A.M. Stols; 
druk: Boosten en Stols]; grijs papieren omslag met belettering in zwart. 
Van Dijk 10 
            * Deze ‘beginselverklaring’ (zie: Sötemann, Een Dichter en zijn Wereld: over J.C. Bloem, 1994, 
 p.117) werd eerder gepubliceerd als ‘Over het Verlangen’ in De Beweging, april 1915.  
 De herdruk in 1941 kreeg eveneens die oorspronkelijke titel. 
Ex. Nr. 44; omslag: wat verbruind; met op eerste schutblad ex libris J Franken Pzn.  € 425,-  
            * Jan Franken Pzn. (1896-1977) was een Haagse schilder en tekenaar, die vooral bekendheid 
  genoot als maker van boekillustraties, bandontwerpen en ex libris. 
 

   
 
 

Media Vita, Gedichten. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen 1931. 



1ste druk; oplage 175 Exx, waarvan 25 niet in de handel; [Letter: Romanée en typografische 
verzorging: J. van Krimpen]; druk: Joh. Enschedé en Zonen; donkerblauw [ballon]linnen met 
uitgeversmerk (voorplat) en rugbelettering in goud; gedrukt op een fraai doch watermerk-loos 
papier [een van Van Krimpen’s schitterendste boeken]. 
● Nieuwprijs: geb. ƒ 6,50 
           * Opgedragen in druk ‘Aan C.’[= Clara Eggink].  
         ** Deze bundel heeft een groter formaat (25,5 x 17 cm) dan de latere poëziebundels.   
 Bloem koos voor dit formaat vanwege de uitgave van Crashaw, Three Poems from  Carmen 
 Deo Nostro (december 1930),waarvoor hij de selectie verzorgde en waarover hij verrukt was. 
       *** In de 2de en 3de druk is de volgorde van de gedichten op één punt gewijzigd: door het 
 gedicht ‘Het oude kerkje’ na ‘Spiegeling’ te plaatsen, werd de chronologische volgorde 
 hersteld. 
     **** Het gedicht ‘Het kleine Kerkhof’ droeg bij eerste publicatie (in: De Gids 95.II, mei  1931) de 
 titel ‘Op een klein Kerkhof’. 

 recensie-exemplaar met interim, blind lichtblauw papieren omslag, gevouwen rond stijfje  
met opdracht van Bloem aan Nico [Donkersloot]: ‘Aan Nico | ter bespreking | van Jacques | 
Breukelen, | 22 October 1931’ .  € 500,- 
           *  N.A. Donkersloot (1902-1965) was vanaf 1936 hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde 
 aan de Universiteit van Amsterdam, later werd hij hoogleraar Vergelijkende 
 Literatuurwetenschap.  Hij publiceerde proza en poëzie onder het pseudoniem Anthonie 
 Donker. Zijn recensie van Media Vita verscheen in: De Stem 12 (1931), pag. 30-32. 
 
 

 
 
De Nederlaag, Gedichten. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen 1937.  
1ste druk; op Hollandsch papier van Pannekoek plus 20 Exx. op Japansch papier (supernacré)  
(I-X en 1-10); [Letter: Romanée en Lutetia cursief en typografische verzorging: J. van 
Krimpen]. 
● Nieuwprijs: ing. ƒ 2,-    geb. ƒ 2,90    
            * Opgedragen in druk ‘Aan W.’ [= zoon Wim]. 
Luxe Ex. Nr. 10 op Japansch papier (supernacré) (I-X en 1-10); omslag ook Japansch met 
flappen met uitgeversmerk (voorplat) en getekende belettering (voorplat en rug) in zwart. 
   € 650,- 
 
 



    
 
 
Enkele Gedichten, voorafgegaan door een Inleiding. (met Nawoord). ’s-Gravenhage, A.A.M. 
Stols MCMXLII (1942). 
1ste druk; oplage 1000 Exx.; gedrukt in rood en zwart; Letter: Garamond; typografische 
verzorging: A.A.M. Stols; druk: Trio, ’s-Gravenhage; crème karton met belettering in goud 
● Nieuwprijs: geb. ƒ 3,- 
Van Dijk 560 
            * In druk opgedragen aan Vrouwe E. v.d. C.-M. [= Vrouwe Elise, baronesse Van der  
 Capellen-Molewater, een vriendin van Bloems ouders]. 
          ** De inleiding was een ‘eenigszins herziene lezing, op 21 December 1941 gehouden voor een 
 letterkundig genootschap ‘Oefening kweekt kennis’ te ’s-Gravenhage’. Later is deze inleiding  
 opgenomen in Bloems Verzamelde Beschouwingen (’s-Gravenhage, 1950; pg. 23-27). 

 rug beschadigd, rand verbruind; met opdracht van Bloem aan de Amsterdamse fotograaf 
J.L.Th. (Joop) Colson, in potlood: ‘Schijne op uw bebaarde bol zon | Eeuwiglijk, o waarde 
Colson. | 13 februari ’42 | J.C. Bloem’.  € 475,- 

             *  Joop Colson (1901-1966) maakte trouwreportages en werkte als fotograaf op rondvaartboten. 
 Na de oorlog woonde hij op Kasteel Groeneveld in Baarn, dat in die periode een levendige 
 ontmoetingsplaats werd voor veel hoofdstedelijke kunstenaars en schrijvers. 
 
 
Liefde. (‘De Vrienden van J.C. Bloem’), ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols 1950. 
1ste druk; oplage 75 Exx. op Ingres van Van Gelder Zonen; Letter: Romanée van J. van 
Krimpen; typografische verzorging: F. Tamminga en A.A.M. Stols; druk: Ando,  
’s-Gravenhage; crème papieren omslag met flappen, belettering in rood; door Bloem gesigneerd 
op voorste schutblad;  
Van Dijk 856 
            * Bevat, naast 3 nieuwe gedichten, het opdracht- en het epilooggedicht uit de bundel  
 De Nederlaag (1941). 
niet opengesneden Ex.; omslag verbruind  € 275,- 
 
 
 


