
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap

Praat, E.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Praat, E. (2011). Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/verrek-het-is-geen-kunstenaar-gerard-reve-en-het-schrijverschap(e6e60361-d1e5-40d6-ac0e-5bc02c57dbe8).html


 59 

  
 
 
 

 

2        Het  charisma van een vakman 

Ik voltooi eigenlijk geen bladzij, zonder dat ik tenminste een keer aan 

Nescio heb gedacht. [...] de invloed in zijn geschriften op mij uit zich niet 

zozeer in wat ik schrijf, als wel in wat ik nièt schrijf, want ik geloof dat hìj 

mij behoedt voor die al te lachwekkende grootheidswaan. 

 

Gerard Reve   
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Inleiding: Het gezag van iemand met twee halve opleidingen  

De pagina ‘Vrouwen en Vrouwenleven’ van De groene Amsterdammer opent op 14 februari 1948 
met een artikel van Gerard Reve. De jonge auteur, die een paar maanden daarvoor zijn eerste 
roman had gepubliceerd, verbaast zich erover dat hij door de redactie is gevraagd een bijdrage te 
leveren. Hij acht zich nauwelijks in staat om iets van belang aan het weekblad toe te voegen. 
‘Wie tweehonderd pagina’s proza heeft geschreven, waarover in de kranten lawaai is gemaakt, 
krijgt een volkomen onredelijke hoeveelheid gezag toegedacht,’ aldus Reve.186 Want niet alleen 
De groene had de schrijver benaderd voor een bijdrage, deze wordt naar eigen zeggen sinds zijn 
romandebuut overstelpt door verzoeken van verenigingen, genootschappen, de schrijvende pers 
en door brieven van meisjes en vrouwen. 
Reve verdeelt de verzoeken die hij krijgt over drie categorieën: de ‘snobbistische’, de 
‘snobbistische van een hoger plan’ en de ‘erotisch-snobbistische’. In de eerste categorie vallen 
verzoeken om voor te lezen uit eigen werk, vragen die volgens Reve voortkomen uit ‘de zucht 
van het publiek de schrijver te zien en te horen’. De tweede categorie bevat voorstellen om 
boeken te recenseren, lezingen te houden of te debatteren over literaire en maatschappelijke 
kwesties. ‘Zo ver is het dus al gekomen’, schrijft Reve, ‘dat men iemand van vier en twintig jaar, 
met twee halve opleidingen, die vier en twintig boeken gelezen en één geschreven heeft, gezag 
wil geven in zijn oordeel over de neteligste sociale vraagstukken.’ In de laatste categorie valt de 
post van vrouwen die in de schrijver een ‘ziel in nood’ menen te herkennen, en graag met hem 
in contact willen komen. 
De overweldigende aandacht die Reve sinds de publicatie van De avonden ten deel valt, is naar 
zijn mening het gevolg van een overtrokken waardering voor de kunstenaar. Hij vraagt zich af 
waarom men hem wel, en bijvoorbeeld ‘de stil arbeidende medicus’ niet, vraagt om zijn licht 
over de maatschappij te laten schijnen. ‘In het algemeen,’ schrijft Reve, ‘zou gezond verstand 
geen luxe zijn voor die hele gemeente van verstandelijk misdeelden, die de kunst, inzonderheid 
die der letterkunde, als iets beschouwen dat belangrijker en van een edeler plan zou zijn dan 
wetenschap en techniek.’ De kunstenaar, en vooral de schrijver, wordt volgens Reve overschat. 
Dat die overschatting bovendien niet wordt onderkend, is naar zijn mening nog ernstiger dan de 
overschatting zelf.  
‘De overschatting’, zoals het artikel droogjes is getiteld, is een kritiek op de charismatische 
ideologie. Reve beschouwt de kunst en de kunstenaar, en in het bijzonder de letterkunde en de 
schrijver, als object van een onbeargumenteerde en volgens hem misplaatste verering – als 
fetisjen dus. Bovendien acht hij die verering niet vrij van eigenbelang; ze is ‘snobistisch’. Door 
hem aan te schrijven, zo meent hij, proberen de kranten, verenigingen en vrouwen zich te 
tooien met een deel van het aura dat ze om hem projecteren. Reve ziet maar één remedie tegen 
de overtrokken waardering die hem ten deel valt: gezond verstand. Zo plaatst hij de volgens 
hem irrationele verering voor de kunstenaar tegenover de rationele ontmanteling van dat geloof.  
In het artikel is Reve zowel subject als object van zijn analyse. Hij beschrijft de verering van de 
kunstenaar, waar hij zelf, als auteur van een veelgeprezen en -becommentarieerde De avonden, het 
exemplum van is. Reve drukt zich dan ook wat paradoxaal uit als hij stelt dat het een misvatting 
is dat hij ‘over enig maatschappelijk onderwerp een belangrijk betoog of enige steekhoudende 
verklaring zou kunnen leveren.’ Zijn artikel is immers een poging tot een betoog over die 
misvatting. 
Reve brengt nadrukkelijk een metaniveau aan in het artikel als hij het stuk een ‘exhibitionistische 
pose van bescheidenheid’ noemt. Zo maakt zijn oordeel over het schrijven van een artikel over 
de overschatting meteen deel uit van dat artikel. Het effect hiervan is tweeledig. Enerzijds lijkt 
Reve te impliceren dat het schrijven van ‘De overschatting’ een daad is die voeding geeft aan het 
‘snobisme’: het object van verering laat weten dat hij die verering niet waard is en draagt zo bij 
                                                        
186 VW VI, p. 96-99. 
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aan zijn aura van onaantastbaarheid. Maar op het metaniveau brengt Reve zichzelf terug tot 
menselijke proporties: aandacht streelt hem wel degelijk, en met dit stuk zoekt hij op een 
ongewone manier die aandacht op. 
In ‘De overschatting’ doet Reve drie dingen die kenmerkend zullen blijken te zijn voor zijn 
schrijverschap. Hij is gepreoccupeerd door de verhouding tussen de kunstenaar en zijn publiek, 
die hij beschrijft in termen van symbolische hiërarchieën (in dit geval adoratie van het publiek 
voor de kunstenaar), kiest zichzelf daarbij als voorbeeld en brengt een extra reflexieve laag aan 
in zijn betoog. 
 
Vanaf de jaren zestig is Reve nadrukkelijk aanwezig in de publieke ruimte. Die aanwezigheid 
wordt vaak in contrast geplaatst tot het eerste decennium van zijn schrijverschap. In de jaren 
veertig en vijftig, zo is het beeld, zou Reve nauwelijks in de publieke ruimte te vinden zijn 
geweest.187 Dat beeld is niet onjuist, maar het moet wel worden genuanceerd. Reve, die in 1947 
naam maakte met De avonden, haalt in het eerste decennium van zijn loopbaan zo nu en dan het 
nieuws met berichten over zijn literaire activiteiten én zijn privéleven. Zo bericht Het Parool in 
december 1948 over zijn huwelijk met Hanny Michaelis en besteden de kranten in 1951 
uitgebreid aandacht aan een relletje rondom de aanvankelijk aan Reve toegekende reisbeurs voor 
het verhaal Melancholia. 188 De beurs was beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, maar werd door toedoen van staatssecretaris Jo Cals weer 
ingetrokken, omdat het verhaal onzedelijk zou zijn. Toch zoekt Reve in die tijd nooit direct de 
publiciteit. Hij reageert bijvoorbeeld niet in het openbaar op de actie van Cals, maar tipt Het 
Parool en dient een aanklacht tegen de staatssecretaris in bij de officier van Justitie.189  
Reve stelt zich in die eerste jaren op aan de zijlijn van het literaire en maatschappelijke bedrijf. 
Hij geeft amper interviews en schrijft geen essays, journalistieke stukjes of recensies.190 Van 
sideline activities – de term is van Susanne Janssen – is dus nauwelijks sprake.191 Zijn zelfverkozen 
isolement wordt ook bewerkstelligd doordat hij vanaf het najaar van 1951 tot halverwege 1957 
alleen nieuw werk in het Engels publiceert en doordat hij in de jaren 1953-1957 lange periodes 
in Londen verblijft.192 Het is alsof Reve zich met zijn betoog in De groene Amsterdammer een 
aantal regels heeft opgelegd, waar hij zich hij in het eerste decennium van zijn schrijverschap 
strikt aan houdt. Simon Vinkenoog schrijft in maart 1957, ter inleiding van een van de weinige 
interviews met Reve: 

                                                        
187 In de jaren waarin Reve in het middelpunt van de publieke belangstelling staat, denken sommigen met weemoed 
terug aan de periode waarin Reve zich schuilhield voor het publiek. Een in priesterkleed gehulde W.F. Hermans 
schrijft in 1966: ‘Juist vroeger, toen hij alleen romans en novellen schreef, nooit zelfs maar een kritiek of een essay, 
geen interviews weggaf, toen was hij een vakman.’ (Prudhomme 1981 [1966], p. 205.) Duco van Weerlee stelt in 1975: 
‘De verwarring is gegroeid vanaf het moment dat hij, zo omstreeks 1960, als persoon aan de weg ging timmeren. Tot 
dat moment – en men kan het zich nauwelijks voorstellen – gold Reve als de ingetogenheid zelve. Er was geen 
schrijver in Nederland zo ongenaakbaar en zo moeilijk voor een interview te strikken.’ (Van Weerlee 1981 [1975], p. 
341). 
188 Zie resp. Maas 2009, p. 300 (huwelijk), Beekman & Meijer 1973, p. 61-67 en Maas 2009, p. 349-164 (rel 
Melancholia). 
189 De brief is afgedrukt in SS, p. 123-124. 
190 Tot de spaarzame interviews behoren een vraaggesprek over The Acrobat and Other Stories in Carmiggelts ‘Kronkel’ 
in Het Parool van 9 september 1955 (Kronkel 1955) een televisieinterview – Reves eerste – door Carmiggelt naar 
aanleiding van The Acrobat op 15 maart 1956, een televisieinterview door Garmt Stuiveling op 25 maart 1956 en een 
interview voor de Haagse Post van 2 maart 1957 door Simon Vinkenoog (Vinkenoog 1957). 
191 Janssen 1998. 
192 In deze jaren kwam overigens wel de vierde druk van De avonden uit (1953), en in 1956 verscheen het Verzameld 
werk. De beslissing om nog louter in het Engels te publiceren is niet, zoals vaak gesuggereerd (bijvoorbeeld in 
Beekman & Meijer 1973, p. 67), veroorzaakt door het intrekken van de reisbeurs voor Melancholia. Zie over de 
beslissing om in het Engels te schrijven Reves brief aan Hermans van 16 november 1950 (Hermans & Reve 2008, p. 
58-59). Zie ook: Maas 2009, p. 340 en 364. Reves verblijf in Engeland is uitgebreid gedocumenteerd in het eerste deel 
van Nop Maas’ biografie (Maas 2009, p. 415-570).  
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Wil men de schrijver Gerard-Kornelis van het Reve spreken, dan zoekt men tevergeefs naar 
zijn van foto’s bekende profiel in die cafés in Amsterdam, waar schrijvers zich plegen op te 
houden. Van het Reve beschouwt het bezoeken van cafés als tijdverlies en verraad aan de 
taak van de schrijver: schrijven. Hij bezondigt zich evenmin aan de journalistiek, schrijft geen 
stukjes, geeft geen interviews en houdt zich buiten wat men “het letterkundig leven” 
noemt.193     

Vanaf het moment dat hij weer in het Nederlands gaat schrijven, halverwege 1957, verandert 
Reves houding.194 Nu, bijna tien jaar na de publicatie van ‘De overschatting’, verwerpt hij niet 
langer gezag in letterkundige aangelegenheden. De eerste Nederlandstalige publicatie na lange 
tijd is een recensie – van Angus Wilsons Anglosaxon Attitudes.195 Eind 1957 wordt Reve op 
verzoek van zijn uitgever Geert van Oorschot medewerker van Tirade.196 Zijn eerste stukken in 
dat blad zijn uitvoerige beschouwingen en recensies over theater. Reve toont zich daarin een 
pleitbezorger van wat een classicistisch ideaal genoemd zou kunnen worden: dat van een 
universele, gebiedende en onveranderlijke esthetica. Zo stelt hij in een bespreking van Hugo 
Claus’ Suiker dat het toneel wordt geregeerd door ‘eeuwige, van de maatschappij en de 
heersende smaak onafhankelijke, onveranderlijke wetten’.197  
In deze toneelkritieken neemt Reve ferm poëticaal stelling. Hoewel hij niet zeer te spreken is 
over Claus’ stuk, en diens literaire werk imponerend maar ook ‘halfslachtig’ noemt, vindt hij 
Claus als toneelschrijver een positieve uitzondering. ‘Van alle Nederlands schrijvende auteurs 
van naam die na de oorlog geprobeerd hebben voor het toneel te schrijven, is Claus de enige 
wiens dramatisch werk men toneelstukken mag noemen. Het werk van het half dozijn anderen 
onttrekt zich aan kritiek, omdat het veelal in dialoogvorm gestelde literaire produkten zijn, die 
nimmer als toneelwerken gekritiseerd doch eenvoudigweg van de planken geweerd hadden 
moeten worden.’198 In de paar interviews die hij gaf voor zijn terugkeer tot de Nederlandse 
literatuur had Reve op vergelijkbare wijze al bijna de hele contemporaine Nederlandse 
prozaproductie afgeserveerd. Zowel aan Carmiggelt als aan Vinkenoog liet hij weten dat er, 
behalve W.F. Hermans, na Couperus en Nescio geen schrijvers van formaat meer zijn 
opgestaan.199  
Niet alleen toont Reve zich zelfverzekerd in letterkundige aangelegenheden, hij gaat zich ook 
toeleggen op de productie van lichtvoetige lectuur. Zo levert hij aan Vrij Nederland in de zomer 
van 1958 twee pretentieloze artikelen over de verzorging van katten en, hoewel hij de 
vrouwenpagina in ‘De overschatting’ nog ‘de culminatie van journalistiek, de triomf van 
middelmatigheid’ had genoemd, publiceert hij in 1959 drie verhalen op de vrouwenpagina van 
Elseviers weekblad. ‘Lulstukjes’, noemt hij ze zelf.200 Ook leest hij dat jaar een fragment van Werther 

                                                        
193 Vinkenoog 1957. 
194 Deze recensie stond op 10 augustus 1957 in Vrij Nederland (SS, p. 67-69).  
195 In Vrij Nederland van 10 augustus 1957 (SS, p. 67-69). 
196 Nop Maas schrijft over deze periode dat Van Oorschot zich ‘min of meer [...] als mentor’ van Reve opwierp (Maas 
2009, p. 603). 
197 SS, p. 93. Overigens geniet de schrijver in de literatuur volgens Reve een wat grotere vrijheid. Mits de schrijver 
‘een groot kunstenaar is’ kan hij tot op zekere hoogte proberen zelf zijn eigen wetten te creëren. Zie over Reve en het 
classicisme: Hubregtse 1981a.  
198 SS, p. 90. 
199 Tegen Carmiggelt zegt Reve: ‘Als ik W.F. Hermans uitzonder, zijn er na Couperus en Nescio eigenlijk geen 
schrijvers meer opgestaan, met wie het de moeite waard is je te meten.’ (Kronkel 1955); Anderhalf jaar later stelt hij in 
Haagse Post: ‘Sinds Couperus en Nescio is er maar één Nederlands schrijver: Hermans.’ (Vinkenoog 1957). In een brief 
van 9 september 1954 had Reve Hermans toevertrouwd: ‘I think we were the only two Dutch prose writers of 
significance, and if you stop writing, Dutch literature will come to an end.’ (Hermans & Reve 2008, p. 100).  
200 In een brief aan journalist Sal Tas (Reve 1985, p. 15-16). De bijdragen aan Vrij Nederland zijn ‘Bent u wel goed 
voor poes?’ en ‘Gaat poes volgend jaar mee?’ (VW VI, p. 192-201), de stukken in Elsevier: ‘Een lezing op het land’ 
(14-3-1959), ‘Hond van mijn dromen’ (26-9-1959; AR I, p. 58-59), ‘Slager Crolus koopt een oude viool’ (17-10-
1959;VW VI, p. 239-249). Andere bijdragen aan kranten en tijdschriften uit deze jaren zijn ‘Een vreemde familie’ 
(VW VI, p. 202-208) en ‘Onze vrienden’ (VW VI, p. 209-214) in Het Parool van respectievelijk 13 december 1958 en 
28 februari 1959 en ‘Vakantie zonder vrees’ (VW VI, p. 229-231) in Vrij Nederland van 8 augustus 1959. In de roman 
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Nieland voor op de radio, níet in een kunstrubriek, maar in het amusementsprogramma De 
Speeldoos van de VARA.  
Het eerste Nederlandstalige prozawerk dat na Reves Engelse periode verschijnt is ‘Eric verklaart 
de vogeltekenen’ in het september/oktobernummer van Podium uit 1957. De tekst was door 
Reve bedoeld als het eerste hoofdstuk van zijn roman De drie soldaten.201 Bij de publicatie van het 
tweede hoofdstuk, ‘Eric raadpleegt het orakel’, in het volgende nummer van Podium, is een glimp 
te zien van de ironische flirt met het publiek die later Reves handelsmerk zou worden. In de 
rubriek over medewerkers stond dat Reve zich aanbevolen hield voor commentaar van zijn 
lezers en ‘gaarne hun wensen terzake de verdere lotgevallen der romanfiguren’ vernam. Brieven 
hierover konden worden gestuurd aan het ‘Genootschap ter Verspreiding van Van het Reve’s 
Literaire en Ethische Geschriften, p/a Simon Vinkenoog.’202  
Grofweg het eerste decennium van Reves schrijverschap kan gekarakteriseerd worden als een 
tijd van isolement. Reve houdt zich dan strikt aan de codes die hij in ‘De overschatting’ 
opstelde. Hij wijst iedere vorm van gezag in literaire en maatschappelijke gelegenheden af, en 
keert zich tegen het charisma dat het publiek de kunstenaar toekent. Maar vanaf het moment dat 
hij terugkeert naar de Nederlandse literatuur verandert Reves publieke manifestatie. Hij begint 
zich te roeren. Hij kiest positie in het literaire debat, met name door het algehele niveau van de 
contemporaine Nederlandse literatuur te bekritiseren; een houding die overigens strookt met 
zijn idee dat de kunstenaar in Nederland overschat wordt. Tegelijk toont hij zich aan het 
publiek, niet alleen aan de literaire en intellectuele inner circle die Tirade en Podium leest, maar ook 
aan het publiek van Elsevier, Vrij Nederland en Het Parool, en de luisteraars naar het lichtvoetige 
radioprogramma De speeldoos.  
Tekenend voor de verandering in zijn publieke manifestatie is dat Reve zelf een belangrijke rol 
in zijn teksten gaat spelen. In veel van de bijdragen richt hij zich rechtstreeks tot de lezer (‘Hond 
van mijn dromen’, ‘Bent u wel goed voor poes?’, ‘Gaat poes volgend jaar mee?’ en ‘Vakantie 
zonder vrees’) en/of doet hij als ik-verteller verslag van zijn persoonlijke wederwaardigheden 
(‘Een lezing op het land’ en ‘Hond van mijn dromen’).203 En er is een eerste, zij het 
doorzichtige, mystificatie. In ‘Een vreemde familie’, een tekst die de sfeer van Tsjechov ademt, 
vertelt ene Darger Taveherven over zijn eigenaardige en omvangrijke familie.204 
Aan het einde van de jaren vijftig komt Reve dus tegemoet aan dat wat hij in ‘De overschatting’ 
als ‘snobisme’ categoriseerde: de zucht van het publiek om de schrijver te zien en te horen. Daar 
liggen, zoals hij meer dan eens laat weten, economische motieven aan ten grondslag. Volgens 
Reve is het in het Nederlandse taalgebied voor een schrijver onmogelijk om alleen van zijn werk 
te leven; hij ontkomt dus niet aan, zoals hij het in een interview noemt, ‘allerlei onwaardig 
geschnabbel’.205 
 
In dit hoofdstuk richt ik me op het proza van Reve uit het eerste decennium na zijn terugkeer 
naar de Nederlandse literatuur (de periode 1957-1966). Aan het begin van deze periode 
formuleert hij voor het eerst een min of meer samenhangende visie op literatuur en op de rol 
van de kunstenaar in de maatschappij, en begint hij zich nadrukkelijk in de publieke ruimte te 

                                                                                                                                                             
De stille vriend (1984) is Reves alter ego George Speerman overigens ook de schrijver van Bent U Wel Goed Voor Poes? 
(VW IV, p. 371). 
201 VW VI, p. 100-143. Vgl. Maas 2009, p. 574-586, Beekman & Meijer 1973, p. 77-78. In Podium (1957, nr. 6) stond 
vermeld dat de twee hoofdstukken deel uitmaakten van de roman In God We Trust. Dit is de Engelse titel die Reve aan 
het project had gegeven.  
202 Podium 12, nr. 6, p. 388. 
203 AR I, p. 58-59 (‘Hond van mijn dromen’) [het jaartal 1951, dat in de inhoudsopgave genoemd wordt, is onjuist; het 
moet 1959 zijn], VW VI, p. 192-197 (‘Bent u wel goed voor poes?’), VW VI, p. 198-201 (‘Gaat poes volgend jaar 
mee?’), VW VI, p. 229 (‘Vakantie zonder vrees’), VW I, p. 650-661 (‘Een lezing op het land’). 
204 VW VI, p. 202-208. ‘Darger Taveherven’ is uiteraard een anagram van ‘Gerard van het Reve’. 
205 Kronkel 1955. Zie ook Reves brieven aan Willem Frederik Hermans van 15 maart 1956 (Hermans & Reve 2008, p. 
199) en aan Sal Tas van 20 november 1959 (Reve 1985, p. 14-16).  
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manifesteren. ‘Gesprek met Van het Reve’, oorspronkelijk gepubliceerd in Tirade in 1958, 
figureert in dit hoofdstuk als sleuteltekst. Ik lees deze tekst op twee manieren: eerst als 
‘literatuurbeschouwelijke’ en vervolgens als ‘literaire’ tekst. In mijn eerste lezing wil ik laten zien 
dat de literatuuropvattingen, zoals die in deze tekst naar voren komen, in de rest van Reves 
schrijverschap vrijwel ongewijzigd zullen blijven. Ik vergelijk Reves uitspraken in deze tekst 
daarom met zijn poëticale uitlatingen op andere momenten. In mijn tweede lezing kijk ik naar 
het beeld dat Reve van zichzelf als schrijver creëert, en breng ik dit beeld in verband met het 
stereotype van de moderne kunstenaar. Ditzelfde doe ik, in het vervolg van het hoofdstuk, met 
enkele (andere) teksten uit Tien vrolijke verhalen, Op weg naar het einde en Nader tot U. In deze 
verhalen en ‘brieven’ verwijdert Reve zich, als verteller en personage, steeds verder van de 
stereotypische kunstenaars die hem omringen. 
  

De geboorte van de schrijver als personage: ‘Gesprek met Van het Reve’ 

In juli 1958 verschijnt een omvangrijk interview met Gerard Reve in Tirade, van de hand van ene 
R.J. Gorré Mooses. De onbekende journalist lijkt zijn carrière hiermee een vliegende start te 
geven, want Reve leende zich in die jaren, zoals ik al schreef, slechts zelden voor een 
vraaggesprek. Na dit eerste wapenfeit is echter niets meer van Gorré Mooses vernomen. Dat is 
niet zo vreemd: hij is een creatie van Gerard Reve.  
Het interview wordt na verschijning nauwelijks opgemerkt, maar dat verandert als Reve de tekst 
drie jaar later laat afdrukken voorin zijn bundel Tien vrolijke verhalen (1961).206 Dan wordt een 
substantieel deel van de recensies in beslag genomen door een bespreking van het vraaggesprek. 
De critici zijn verdeeld over de vraag of Gorré Mooses werkelijk bestaat; de meesten van hen 
vermoeden dat er sprake is van een mystificatie. Maar mystificatie of niet, over het algemeen is 
men het eens met Renate Rubinstein, die in Vrij Nederland stelt dat Reve zich in de persoon van 
Gorré Mooses ‘goede korte vraagjes [stelt] die hem de gelegenheid geven zijn meningen over 
eigen werk en dat van anderen te uiten.’207 
‘Gesprek met Van het Reve’ is nog nooit tot in detail geanalyseerd. Waar de tekst ter sprake 
komt, volgt men meestal hetzelfde stramien: men geeft kort aan dat het om een mystificatie 
gaat, en bespreekt daarna de standpunten van de geïnterviewde alsof het een authentiek 
vraaggesprek betreft.208 Het gefingeerde vraaggesprek wordt dus meestal gerekend tot de 
categorie teksten die G.J. Dorleijn ‘zakelijk’ of ‘literatuurbeschouwelijk’ noemt.209 Hoewel die 
interpretatie van ‘Gesprek met Van het Reve’ zeker verdedigbaar is – dat zal ik hieronder 
verduidelijken – miskent ze de reflectieve afstand die in de tekst is ingebouwd, en verdringt ze 
een belangrijk onderdeel ervan naar de achtergrond. Dit onderdeel zou, opnieuw volgens 
Dorleijns categorisering, het literaire aspect van de tekst genoemd kunnen worden. Want 
eigenlijk wordt er natuurlijk helemaal niemand geïnterviewd. In het artikel creëert Reve twee 
personages, de journalist Gorré Mooses en de schrijver die zijn naam draagt, en laat hij hen 
handelingen uitvoeren in een door hem geconstrueerde ruimte. Bovendien wordt het in de tekst 
weergegeven vraaggesprek vooraf gegaan door een uitgebreide inleiding, waarin verteller Gorré 
Mooses zijn pogingen beschrijft om met Reve in contact te komen. ‘Gesprek met Van het Reve’ 

                                                        
206 Maas schrijft in het eerste deel van zijn Reve-biografie dat het interview ‘veel stof deed [...] opwaaien’, maar hij 
vermeldt niet waar dat stof uit bestond. (Maas 2009, p. 606.) In de kolommen van een aantal Nederlandse kranten en 
tijdschriften uit juni en juli 1958 (Nieuwe Rotterdamse Courant, Vrij Nederland, De groene Amsterdammer, Het Parool) heb ik 
geen bespreking van het interview gevonden. Ook Reve maakt in zijn gepubliceerde correspondentie geen melding 
van aandacht voor het interview.  
207 Rubinstein 1961. 
208 Zie bijvoorbeeld Beekman & Meijer 1973 p. 84-85, Speliers 1973 p. 114-116, Maas 2009 p. 606-611. Johan 
Snapper maakt in De spiegel der verlossing eenmaal kort melding van het metafictionele aspect van het interview, maar 
laat het daarbij (Snapper 1990, p. 149).  
209 Dorleijn, Grüttemeier & Korthals Altes 2007 p. xiii, Dorleijn 2009. 
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moet dus op twee manieren worden bekeken: niet alleen als ‘literatuurbeschouwelijke’, maar ook 
als ‘literaire’ tekst.  
 

‘Gesprek met Van het Reve’ als literatuurbeschouwelijke tekst 

In de verslaglegging van Reves literatuuropvattingen neemt ‘Gesprek met Van het Reve’ een 
belangrijke plaats in. Reve licht in deze tekst opvattingen toe die hij een schrijversleven lang 
trouw zal blijven, en in veel gevallen doet hij dat voor het eerst. Het zijn opvattingen over het 
ontstaan van de tekst, de functie en het doel van literatuur, de literair-historische en de 
maatschappelijke positie van de schrijver.  
In het gesprek met Gorré Mooses maakt Reve aanspraak op het gezag in literaire 
aangelegenheden dat hij in ‘De overschatting’ nog afwees. Net als in de paar eerdere interviews 
veegt Reve hier de vloer aan met veel van zijn collega’s. Volgens hem is bijna niemand in 
Nederland in staat een literair product van enig niveau af te leveren. Tot de positieve 
uitzonderingen rekent hij nu, behalve Nescio, Couperus en Hermans, ook Vestdijk, Bordewijk 
en Blaman. Couperus, Flaubert, Tsjechov en Toergenjev zijn zijn grote voorbeelden. Van de 
contemporaine Nederlandse auteurs moeten vooral de Vijftigers het ontgelden. Als Gorré 
Mooses zijn oordeel vraagt over het werk van de experimentelen, zegt Reve: ‘‘‘Wat is dat, 
experimenteel? Bedoelt u die man of vijf, zes, die zichzelf voor alle zekerheid maar vast een 
classificatie in de literatuur hebben gegeven? Ik vind het maar heel, heel magertjes.”’ Lucebert 
heeft ‘een paar grootse gedichten’ geschreven, maar de rest van de Vijftigers presteert volgens 
Reve ver onder de maat. Elburgs werk is ‘niet te pruimen’ en de dichter wordt door Reve 
gehekeld om zijn communistische sympathieën, Kouwenaars poëzie is ‘flauwe kul’, over 
gedeelten van Camperts gedichten ligt weliswaar ‘hier en daar een waas van poëzie’ maar ‘meer 
is het nog niet’, Vinkenoog schrijft ‘humbug’, en Schierbeek lijdt aan ‘woordkakkerij’. 
Samengevat: het is ‘voornamelijk HBS-krantjes werk’, wat de Vijftigers produceren. In een sneer 
naar Schierbeek zegt Reve: ‘“Je kunt het allemaal zelf op een regenachtige zondagmiddag 
uitdenken. Malle grootspraak. Ik kan het niet helpen, maar ik moet alleen maar lachen als ik zie 
staan: uit een rode voorvader / uit een prinses van hout / valt uit vormeloosheid de vorm / en volgt de zang van 
de schepping / onthoofd is de ziel / vermoord in een heilige oorlog.”’210  
Reve grijpt het snelle succes van de Vijftigers aan om een somber beeld te schetsen van de staat 
van de Nederlandse literatuur én maatschappij.  

‘De kunst wordt steeds verder teruggedrongen. Valse goden en monsters staan op, om de 
wereld te gaan beheersen. De literatuur wordt vervangen door het schetsje en het babbeltje, 
dat niets bevatten mag dat denkinspanning vereist. […] Alle ernst is verdacht. Alle vormen 
en tradities worden stukgeslagen. Wie nog samenhangend werk maakt, hetzij op linnen, op 
het toneel, of op papier, is een verachtelijk individu. Wie nadenkt voordat hij een mening 
uitspreekt is een zeur. Wie zich rekenschap geeft van de bestemming van de mens is in het 
beste geval een gek. Wie ergens in gelooft is een stomme klootzak. Het wordt, merk ik, 
steeds moeilijker over enig ernstig onderwerp een gesprek te voeren, waarin de ander na acht 
seconden nog weet wat hij zojuist heeft gezegd. Het einde der tijden schijnt wel op handen te 
zijn. Die indruk wordt vooral versterkt als men naar Hilversum luistert, tussen twaalf en een. 
Alles wordt maar steeds lelijker en smakelozer en laffer.’211 

In het ontbreken van een prozatraditie en een nationale cultuur ligt volgens Reve de oorzaak 
van het lage niveau van de Nederlandse literatuur. Het werk van de Nederlandse auteurs die in 
een traditie proberen te schrijven, is ‘eenvoudigweg beneden alle peil.’ Wellicht dat hij daarom, 

                                                        
210 Dit is een fragment uit een tekst van Bert Schierbeek (zie: Schierbeek 1963 [1960], p. 59; zie ook: Maas 2009, p. 
610). 
211 VW I, P. 647. 
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behalve Couperus, uitsluitend auteurs uit Rusland en Frankrijk als zijn voorbeeld noemt. Die 
landen hebben volgens hem wél een prozatraditie. 
Reve plaatst zijn eigen werk in oppositie tot de gemakzuchtige literatuur (‘het schetsje en het 
babbeltje’) en literatuur waarvan de vernieuwende vorm moet maskeren dat de auteur eigenlijk 
weinig te melden heeft en technisch niet zo vaardig is. Zijn werk, waaraan hij hoge eisen zegt te 
stellen, ontstaat niet in een vlaag van inspiratie. Reve werkt met zorgvuldig geconstrueerde 
schema’s, resultaat bereikt hij pas na lange periodes van zwoegen en twijfelen. ‘“Een verhaal van 
zeg veertig pagina’s, dat betekent voor mij minstens vierhonderd pagina’s schrijven, doorhalen, 
wegsmijten, enzovoorts.”’ ‘“Magie komt er eigenlijk niet aan te pas. Wel hard werk. 
Vakmanschap. Wie dat weet te veroveren is rijk.”’ En later: ‘“[...] zonder vakmanschap kom je 
nergens. Met gevoel alleen komt er niets tot stand.”’ 
Of dat vakmanschap in Nederland op waarde wordt geschat, valt te betwijfelen. Reve noemt 
Nederland ‘kunstvijandig’ en ‘een typisch a-literair land’. In Nederland zou slechts kunst 
aanvaard worden die dienstbaar is aan de maatschappij. ‘“En dat is kunst nu eenmaal hoogst 
zelden.”’ Ook eind jaren veertig had Reve al het legertje critici gehekeld volgens wie hij in De 
avonden onvoldoende uitzicht bood.212 Maar van de ‘onredelijke overschatting’ waaraan de 
schrijver naar eigen zeggen toen nog ten prooi viel, lijkt nu dus weinig meer te bekennen.213  
In ‘Gesprek met Van het Reve’ keert Reve zich dus tegen dienstbare literatuur, lichtvoetige 
literatuur en literatuur die boven alles vernieuwend wil zijn. In plaats daarvan bepleit hij een 
schrijverschap dat voortbouwt op een traditie en streeft hij naar literatuur die ‘de waarheid’ 
openbaart. Dáárin schuilt volgens Reve de essentie van kunst, en die openbaring is voor hem 
een ethische, noch een esthetische aangelegenheid. De ‘waarheid’ definieert hij vooral door 
middel van negaties. Ze is ‘lang niet altijd mooi. Die waarheid reinigt, bevrijdt, ontmaskert wat 
vals en onecht is, maar schoonheid zie ik er niet in.’ Een waar kunstwerk bewerkstelligt volgens 
Reve altijd een ‘schok’, een ‘hevige, duurzame ontroering’ bij de lezer, toehoorder of 
beschouwer.  
Reve positioneert zichzelf in deze tekst op een wat paradoxale wijze. Enerzijds verafschuwt hij 
een kunstenaarschap dat als romantisch getypeerd kan worden.214 De vernieuwingsdrift van de 
Vijftigers moet het ontgelden, net als hun profilering als avant-gardebeweging door middel van 
de kwalificatie ‘experimentelen’. Reve verwerpt het idee dat kunst tot stand komt door magie of 
dat de kunstenaar slechts hoeft te vertrouwen op zijn gevoel. In plaats daarvan stelt hij een 
kunstenaarschap van een meer classicistisch snit, waarin vakmanschap een voorwaarde is voor 
succes en waarin de traditie gerespecteerd wordt. Anderzijds stelt hij zich als eenling op in de 
literaire wereld, aangezien hij zichzelf als traditionalist manifesteert in een land dat naar zijn 
mening geen traditie heeft. Hij is dus, ook volgens zijn eigen redenering, origineel door niet 
origineel te willen zijn. Deze paradox zal kenmerkend blijken te zijn voor Reves positionering in 
het literaire veld. Reve keert zich af van de vernieuwings- en onderscheidingsdrift van de 
moderne kunstenaar, van wat Octavio Paz de ‘traditie van de breuk’ noemt, maar juist daarmee 

                                                        
212 VW VI, p. 95. 
213 Wellicht was Reve verbitterd door de rel rond Melancholia en de geringe aandacht die de Nederlandse pers had voor 
Werther Nieland en The Acrobat and Other Stories.  
214 Het begin van de romantiek valt samen met het moment waarop het idee zich verspreidde dat kunst origineel 
moet zijn en dat de kunstenaar in zijn werk spontaan uiting moet geven aan zijn gevoelens. De typische kunstenaar 
was niet langer een bekwaam vakman, hij werd een persoonlijkheid: een getourmenteerd genie. In die periode 
ontstond wat Octavio Paz de ‘traditie van de breuk’ noemt. (Paz 1976, p. 10-28.) De nadruk op vernieuwing en 
originaliteit wordt door Paz, en door vele anderen, beschouwd als het belangrijkste kenmerk waarmee de romantiek 
(of de moderniteit) zich van het classicisme onderscheidt. Zo schrijft Heinich over de opkomst van het 
‘“romantische” model’ als ze de tijd bedoelt waarin ‘de avant-gardistische vernieuwing’ in de plaats is gekomen van 
academisch succes (Heinich 2003, p. 107). In The Theory of the Avant-Garde beschouwt Renato Poggioli de avant-garde 
als een verhevigde vorm van de romantiek: ‘One may legitimately assert that whereas the classical tradition is, by 
definition, one in which there exists no avant-garde force at all, romanticism is – in a certain way and up to a certain 
point – potential avant-gardism.’ (Poggioli 1968, p. 52. Zie ook p. 55.) 
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zegt hij zich te onderscheiden van zijn collega’s.215 Het is de paradox van de breuk met de traditie 
van de breuk.  
De ironische opzet van ‘Gesprek met Van het Reve’ – het ís immers geen gesprek – roept de 
vraag op welke waarde er moet worden gehecht aan de poëticale uitspraken die erin worden 
gedaan. In hoeverre verkondigt de ‘Van het Reve’ die hier door Reve ten tonele wordt gevoerd 
de werkelijke opvattingen van de auteur? In hoge mate, zo zal blijken. Want hoewel hij zijn 
mening meer dan eens bijschaaft en regelmatig accenten verlegt, zal Reve gedurende zijn hele 
carrière achter de opvattingen blijven staan die hij in ‘Gesprek met Van het Reve’ naar voren 
brengt – opvattingen dus over de noodzaak van traditie, het vakmanschap, over de non-utilitaire 
functie van literatuur en over de wil om via literatuur een emotie bij de lezer te bewerkstelligen. 
Om inzicht te bieden in de nuances en de ontwikkeling van Reves literatuuropvattingen, geef ik 
hieronder een overzicht van die opvattingen, zoals ze naar voren komen in Reves non-literaire 
teksten (het type teksten dus dat Dorleijn ‘literatuurbeschouwelijk’ noemt).216 Waar dat relevant 
is, verwijs ik naar Zelf schrijver worden, de verslaglegging van de vier Albert Verwey-lezingen over 
kunst en literatuur die Reve in 1985 gaf voor de Rijksuniversiteit Leiden. Dit is de meest 
uitgebreide poëticale tekst van Reves hand, en verscheen bijna dertig jaar na ‘Gesprek met Van 
het Reve’.  
 

Overzicht van Reves literatuuropvattingen  

‘Het schrijverschap is, dames en heren, behalve wat het allemaal nog meer moge zijn, een vak, 
een ambacht.’217 Dit stelt Reve aan het begin van zijn tweede openbare college in de Leidse 
Pieterskerk. Daarmee bedoelt hij niet dat kunst een volstrekt rationele aangelegenheid is. 
Integendeel: ‘Het bestaan van kunst [...] is een mysterie, en zal dat altijd blijven.’ Een zeer groot 
kunstwerk kan volgens Reve de indruk wekken dat het niet gemaakt is, maar geopenbaard, een 
indruk waardoor de kunstenaar ‘non-existent’ schijnt te worden. Dit is volgens de schrijver 
overigens geen reden om ‘in katzwijm’ te liggen voor kunst, maar wel moeten we ons realiseren 
dat niet alles rationeel verklaarbaar is. Hier contrasteert Reve het wezen van (grote) kunst met 
het productieproces ervan: grote kunst onttrekt de zware arbeid die eraan vooraf is gegaan aan 
het zicht. Dat veroorzaakt in eerste instantie het gevoel dat het kunstwerk ongeschapen is, maar 
de wetenschap dat er wel degelijk een persoon voor verantwoordelijk is, kan de status van die 
persoon van ‘slaafs werktuig’ doen omslaan in het tegendeel: een schepper van even 
bovennatuurlijke kwaliteiten als het kunstwerk waar hij of zij voor verantwoordelijk is. Een 
schepper dus met charisma in de Weberiaanse betekenis van het woord, dat wil zeggen gezegend 
met kwaliteiten die niet door eigen arbeid of verdienste zijn verkregen, maar die geschonken zijn 
door goddelijke genade; een gave kortom die zich niet rationeel laat verklaren.218 
Deze laatste redeneerstap maakt Reve in dit college niet, maar hij lijkt wel ten grondslag te liggen 
aan Reves voortdurend herhaalde verklaring dat het schrijven van een boek of het maken van 
een schilderij niets bovenmenselijks is, maar een ambacht. Gedurende zijn hele loopbaan 
benadrukt Reve in interviews en lezingen het belang van vakmanschap: 

• ‘Het ontbreekt de meeste Nederlandse schrijvers mijns inziens aan vakmanschap.’ (1957) 

• ‘Ik ben overigens zeer nuchter, vaktechnisch te werk gegaan. Ik wou in de eerste plaats 
een zekere mate van vakmanschap bewijzen.’ (1962) 

                                                        
215 Paz 1976, i.h.b. p. 10-24. 
216 Hoewel het overzicht noodzakelijk beknopt is, geeft het wel een betrouwbaar beeld van Reves 
literatuuropvattingen. 
217 VW IV, p. 431. 
218 Vgl. Marshall 1997, p. 20-22. 
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• ‘Maar je moet werken als een schrijnwerker, je moet het jezelf tot een eer rekenen om 
goed, eerlijk, deugdelijk werk te maken. Zoals Ben Groeneveld [...] zo terecht zei: “Laten 
we het vak goed beoefenen, dan zal het met de kunst ook wel in orde komen.”’ (1964) 

• ‘Schrijven is mijn vak.’ (1975) 

• ‘Er wordt slecht vakwerk geleverd. Zoals er ook steeds minder goede meubelmakers 
komen, minder goede loodgieters, noem maar op.’ (1978) 

• ‘Ja, een vak natuurlijk. Dat is het. Ik oefen een ambacht uit.’ (1978)   

• ‘Het is een vak. Ik kan m’n kop boven water houden, ik kan bestaan. [...] Het vak sterft 
uit, [...] er komen geen nieuwe mensen bij die lezen en schrijven kunnen, dat wordt op 
school niet geleerd.’ (1981) 

• ‘Ik heb altijd gezien dat het een vak is.’ (1991) 

• ‘Ik kon hem schrijven over het vak, want ik bewonderde Carmiggelt vanwege zijn 
vakmanschap. Hij gaf mij adviezen.’ (1994) 

• ‘Schilderen is een vak, beeldhouwen, een huis bouwen, maar een boek schrijven ook. En 
als je dat vak niet leert, word je je hele leven belemmerd in het hanteren van de materie.’ 
(1994)219  

Maar vakmanschap alleen is niet zaligmakend, want een goed technicus is volgens Reve niet 
automatisch een goed schrijver. Belangrijker nog dan vakmanschap is dat een schrijver over een 
‘visie’ of ‘conceptie’ beschikt, een kwaliteit die niet aan te leren is. In 1981 zegt hij tijdens een 
lezing in het Engelse Bedford dat visie het meest essentiële onderdeel van het schrijverschap is. 
‘Met visie bedoel ik ook conceptie, ik bedoel het levensgevoel van een schrijver, van hoe volgens 
hem de schepping, het bestaan der mensen, de verhouding van de schrijver zelf tot de mensen, 
tot de wereld, de verhouding van de mensen tot God, hoe dat in elkaar zit. En dan bedoel ik 
uitdrukkelijk, dat is geen staatkundige overtuiging, maar dat is een heel diep levensgevoel, dat 
geheel of grotendeels zelfs voor die schrijver onbewust mag zijn.’220 
Dit ‘diep levensgevoel’ kan voor de schrijver zelf grotendeels onbekend, onaanraakbaar en 
onverklaarbaar zijn. Talent maakt deel uit van de visie, maar is hier geen synoniem van. Visie 
laat zich bij Reve misschien het beste definiëren als ‘intuïtie’ of ‘sensitiviteit’. Juist de 

                                                        
219 Deze citaten zijn afkomstig uit respectievelijk: Vinkenoog 1957, Van Straten 1962, Harten 1964, AV Beeldspraak 
(NOS) 1975, Schmidt 1978, Bakkenhoven 1983 [1978], p. 203, Anoniem 1981, AV Eeuwigh gaat voor oogenblick (RKK) 
1991, Van der Eerden 1994, Vanegeren 1994. Sjaak Hubregtse deelde Reves oeuvre in 1981 op in vier perioden: de 
Eerste Periode van het ‘oude werk’ (1946-1956), de Tweede Periode (1957-1962), een fase van overgang ‘met 
classicistische trekjes’, de Derde Periode (1963-1971), die ‘dualistisch romantisch’ is, en de Vierde Periode (1972-
1981): ‘disharmonisch romantisch’ (Hubregtse 1981b, p. 9). Hubregtse stelt dat de Tweede Periode gekenmerkt werd 
door ‘veel vakmatige werklust en geringe dichterlijke inspiratie’ en brengt dit in verband met de nadruk die Reve in 
deze periode in interviews, essays en kritieken zou hebben gelegd op het technische vakmanschap. Volgens 
Hubregtse wordt de Tweede Periode door de Derde Periode gevolgd als het classicisme door de romantiek, waarmee 
hij ten onrechte de indruk wekt dat Reve van 1963 tot 1981 minder belang aan het vakmanschap is gaan hechten 
(Hubregtse 1981a, p. 133).  
220 Anoniem 1981. Vergelijkbare uitspraken zijn te vinden in Van den Hooff 1975: ‘Het schrijven steunt, is gebaseerd 
op drie elementen. We zullen ze noemen één, twee en drie. Kijk, één, dat noem ik de visie of je kunt het noemen de 
conceptie en dat is het wereldbeeld, het levensbeeld, het levensgevoel. Ik bedoel niet de staatkundige overtuiging of 
een of andere kalenderwijsheid, maar de kosmos, de mythe van het bestaan van de schrijver en van het bestaan in het 
algemeen.’ (‘Twee’ en ‘drie’ zijn stijl en woordgebruik, die Reve tot het vakmanschap rekent). In Bakkenhoven 1983 
[1978]: ‘Bij het schrijven zijn er drie dingen waar het om gaat. Eén noem ik de visie, het levensgevoel, de kosmos van 
de auteur. Dat heeft niets met politiek of religie te maken.’ En in Meijer 2007 [1989]: ‘[...] ik heb altijd vastgehouden 
aan twee dingen: vakmanschap, en conceptie. Het is misschien wel in de eerste plaats die conceptie. Het wereldbeeld.’ 
(p. 132.) Aan Josine Meyer schrijft Reve in een brief van 17 november 1977: ‘Waar gaat het om in het proza? (Klein 
theoretisch discours). Het proza steunt op drie kwaliteiten: 1. Conceptie (visie); 2. Stijl; 3. Taalbeheersing. (Deze drie 
opgesomd in rangorde van gewicht.) Onder conceptie versta ik het, al dan niet expliciet vertolkte, wereldbeeld van de 
auteur. Niet een mening, maar een levensgevoel. Een onbewuste ordening van de kosmos, en een besef hoe het lot 
der mensen in elkaar zit. Alweer: geen opinie, maar een besef van zinhebbende samenhang van begrippen als Natuur, 
Liefde, Zonde, God, enz. enz.’ (Reve 1994, p. 420).  
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ongrijpbaarheid van het concept lijkt zijn belangrijkste eigenschap te zijn; bij pogingen om het 
begrip te vatten ziet Reve zich dan ook voortdurend genoodzaakt te vermelden wat de term niet 
inhoudt: een levensgevoel, ja, maar vooral géén politieke of religieuze ideologie, géén 
volkswijsheden. In een van zijn gastcolleges in Leiden zegt Reve over de conceptie: ‘Het begrip 
is te totaal, dan dat één woord het adequaat kan uitdrukken.’221 
Het hebben van visie is een noodzakelijke voorwaarde voor een kunstenaarschap. Zonder visie 
mag iemand zich volgens Reve geen kunstenaar noemen. Immers: ‘Iemand zonder visie kan wel 
waarnemen, maar niet scheppen.’222 Hij voert Harry Mulisch vaak ten tonele als mislukte 
schrijver omdat deze geen visie zou hebben,223 terwijl hij D.H. Lawrence enkele malen noemt als 
iemand die dankzij zijn visie tot het maken van grote kunst in staat is, hoewel het hem volledig 
aan vakmanschap ontbreekt.224  
 
Visie heeft volgens Reve niets met religie van doen, maar het wezen van kunst is volgens hem 
wel religieus. In een van de Leidse colleges stelt hij dat ‘religieuze kunst’ evenzeer een pleonasme 
is als ‘blanke albino’. Hij noemt kunst en religie tweelingzusters, en stelt dat er geen andere dan 
religieuze kunst bestaat.225 De religieuze ervaring die met het maken of consumeren van kunst 
gepaard gaat, is echter niet aan een specifieke godsdienst gerelateerde, maar een mystieke 
gebeurtenis. Reve plaatst de ontvankelijkheid van een kunstenaar voor dit mythische, magische 
aspect bóven de vermogens van de ratio. In ‘Demaskee der Demaskering’ (1967) beschouwt hij 
die ontvankelijkheid als een voorwaarde, zonder welke helder denken onmogelijk is.  

[…] De mens [is] van nature en in diepste wezen, religieus of hij wil of niet, en het tragisch 
drama van het menselijk bestaan [kan hij] alleen dan ten volle [...] doorleven, als hij het, 
behalve in zijn causale feitelijkheid, tevens mytisch weet te ervaren: niemand kan zonder mythe 
leven. [...]Het mythisch denken is niet de aan het logies denken inferieure funktie, waarvoor 
zovele verlichte geesten het houden […], maar is de basis, zonder welke geen logies denken 
tot volwassen ontwikkeling kan komen. Het mythisch denken is primair en gaat aan het 
logies denken vooraf, maar is daarvan niet het infantiel, zo spoedig mogelijk te overwinnen 
voorstadium. Alleen wie de mythe in volle diepte, schoonheid en levendmakende kracht kan 
beleven, mag hopen op een volwaardig funktionerende rede, en het is dan ook bepaald geen 
toeval, dat de vertolkers van de mythe bij uitstek, de grote kunstenaars en mystici, steeds 
bezitters blijken te zijn van een zeer krachtige, heldere en zuivere intelligentie.226  

Vanaf het begin van de jaren zestig besteedt Reve aandacht aan het mythische, magische aspect 
van het creatieproces. Zo zegt hij in 1963 tegen Jaap Harten dat de creatie een religieuze 

                                                        
221 VW IV, p. 433. 
222 Van den Hooff 1975. Zie ook: Bakkenhoven 1983 [1978], p. 195 en Reve 1994, p. 421 (17-11-1977). 
223 Zie over Mulisch bijvoorbeeld: AV Mies en scène (VARA) 1969, Rijkens 1975, Van Gool 1978 en Rooduijn 1982. 
Aan Josine Meyer schrijft Reve in 1977 dat ook het latere werk van Hermans lijdt aan een gebrek aan visie, terwijl de 
taal en de stijl van de schrijver in orde zijn (Reve 1994, p. 421 (17-11-1977)).  
224 In 1978 zegt Reve tegen Jef van Gool: ‘D.H. Lawrence is een voorbeeld van iemand die met een geringe eruditie 
en een heel beperkt talent en een heel onpersoonlijk woordgebruik toch een groot werk kon schrijven, door zijn visie, 
door wat hij te zeggen had.’ (Van Gool 1978) En in datzelfde jaar tegen John Bakkenhoven: ‘[...] Als iemand een diep 
besef heeft van hoe de wereld – zijn wereld – in elkaar zit, maar twee en drie [bedoeld zijn: de stijl en het taalgebruik, 
EP] zijn bij hem heel gebrekkig, dan kan die iemand toch een werk met blijvende waarde schrijven. Neem Lawrence 
maar als voorbeeld. Een man met een gebrekkige stijl en arm woordgebruik maar met een grote visie.’ (Bakkenhoven 
1983 [1978]). In 1981 zegt Reve over Lawrence tijdens een lezing in Engeland: ‘But now you see how a, I wouldn’t 
say mediocre, but rather limited talent and small erudition can perform if the person, if the artist is seized by a real 
idea. In spite of that, you know, limited talent of style and everything, he did write Lady Chatterley’s Lover, which is a 
monument.’ (Anoniem 1981). In een brief aan Wim Bergmans van 31 december 1971 schrijft Reve: ‘Hij, Lawrence, is 
een voorbeeld van wat een matig talent, een matige intelligentsie en een wrakke gezondheid tezamen vermogen, als er 
gegrepenheid is en de gewaarwording van een opdracht.’ (Reve 1983, p. 76). En in een brief aan Hans van Straten van 
22 oktober 1984 noemt Reve Lawrence ‘een voorbeeld van wat iemand met een uiterst beperkt talent tot stand kan 
brengen, als hij zich gegrepen en gedreven weet door een Idee.’ (Reve 1993, p. 228 (22-10-1984).)  
225 VW IV, p. 413-416, 424, 449.  
226 VW VI, p. 396-397 (oorspr. curs.). 
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bezigheid is, en stelt hij in datzelfde jaar in zijn bijdrage aan een debat over engagement op de 
International Writers’ Conference in Edinburgh: ‘art in its very essence is religious’.227  
In grofweg de eerste vijftien jaar van zijn schrijverschap legt Reve echter stevig de nadruk op het 
technische aspect van het creatieproces, wat de indruk kan wekken dat hij het irrationele of 
‘religieuze’ karakter ervan ontkent. In ‘Gesprek met Van het Reve’ stelt hij bijvoorbeeld dat er 
bij het schrijven geen magie komt kijken, maar hard werk en vakmanschap. Met dit soort 
uitspraken lijkt hij zich vooral te willen verzetten tegen diegenen die in die irrationaliteit een 
excuus zien om de creatie niet aan een rationele analyse te hoeven onderwerpen. Want de 
constatering dat kunst en religie tweelingzusters zijn is niet, zoals bijvoorbeeld Gerard Raat 
beweert, een inzicht uit de laatste periode van Reves schrijverschap.228 In ‘Konflikt en typering 
in de tragedie’, een bijdrage aan Tirade in het voorjaar van 1960, stelt Reve al dat de ‘ongrijpbare 
dromers’ die betogen dat kunst ‘de tweelingzuster van de religie en daarom een ondoordringbaar 
mysterie’ is, een ‘waarheid als een koe’ verkondigen. En daar heeft niemand iets aan, meent hij: 
‘Al schiet ons verstand voor het begrijpen van het wezen der dingen tekort, hieruit volgt niet, 
dat we dit verstand niet zouden mogen gebruiken om correlaties te signaleren en tot het 
opstellen van bruikbare hypothesen, theorieën en wetten te komen.’229 De aandacht die Reve 
vanaf de jaren zestig besteedt aan het religieuze karakter van kunst is dus geen omslag in zijn 
poëtica, maar veeleer een accentverschuiving. 
De creatie steunt volgens Reve dus op twee elementen: visie (of conceptie) en vakmanschap. Dit 
vakmanschap, de techniek, splitst hij dan vaak weer op in twee of drie onderdelen: compositie, 
stijl, en woord- of taalgebruik. Zo komt hij tot wat hij in 1981 tijdens de al genoemde lezing in 
Engeland de ‘vier hoekstenen’ en in zijn colleges in Leiden de ‘Vier Zuilen van het Proza’ 
noemt: Conceptie, Compositie, Stijl en Woordgebruik.230 Ook deze indeling gaat terug tot het 
begin van de jaren zestig. In ‘Zwaar overschat debuut’, een vernietigende recensie van Mulisch’ 
toneelstuk Tanchelijn in het maart-aprilnummer van Tirade 1960, spreekt Reve van ‘het 
vakmanschap van de auteur, dat tot uitdrukking komt in de compositie, de beheersing van de 
taal, de economie van de stijl, de echtheid van de observatie, en dergelijke’.231 Hoewel hij stijl 
dus tot het vakmanschap van een auteur rekent, betoogt Reve in de Pieterskerk dat dit element, 
net als conceptie, niet aan te leren is; compositie en woordgebruik zijn dat volgens hem wel. Op 
andere plaatsen stelt hij dat talent of visie niet aan te leren is, en vakmanschap wel.232 
Vakmanschap en visie staan volgens Reve samen ten dienste van het doel van literatuur, en dat 
is het overdragen van de emotie van de schrijver op de lezer. In het gesprek met Gorré Mooses 
eist Reve van kunst al dat zij een ‘hevige, duurzame ontroering’ bij de lezer of beschouwer 
bewerkstelligt. Ruim zes jaar later, eind 1964, komt hij voor het eerst tot de definitie van kunst 
die hij de rest van zijn schrijverschap trouw zal blijven: ‘een gestileerde vorm van menselijke 

                                                        
227 Zie, resp.: Harten 1983 [1963] en Delvigne 1996, p. 227.  
228 Raat 1990, p. 20. 
229 VW VI, p. 258. Reve blijft het beeld van kunst en religie als tweelingzusters zo nu en dan gebruiken in brieven, 
interviews en lezingen. Zie bijvoorbeeld het gesprek met K.L. Poll in Algemeen Handelsblad (Poll 1968), de brief aan 
Bernard Sijtsma van 27 november 1970 (Reve 1981, p. 67), Van den Hooff 1975, en de ‘Prachtrede’ die hij op 1 
november 1972 houdt bij de viering van het 25-jarig jubileum van De avonden (VW VI, p. 441).  
230 Anoniem 1981, p. 60-62, VW IV, p. 432 e.v. Tijdens zijn lezing in het Engelse Bedford toont Reve zich overigens 
niet gelukkig met de term ‘hoekstenen’, omdat die lijkt te impliceren dat ieder onderdeel even belangrijk is. Volgens 
Reve is visie of conceptie het meest essentiële onderdeel, gevolgd door achtereenvolgens compositie, stijl en 
woordgebruik. 
231 VW VI, p. 250. In Van den Hooff 1975, Van Gool 1978 en Bakkenhoven 1983 [1978] deelt Reve het 
vakmanschap in tweeën (stijl en taalgebruik/woordgebruik), in Anoniem 1981 noemt hij naast visie drie elementen 
(compositie, stijl en taalgebruik/woordgebruik) als van belang voor de productie van kunst. Op het belang van stijl 
gaat Reve, onder andere, in in een brief aan Hans van den Bergh van 11 maart 1970. ‘Wie het over kunst heeft, heeft 
het over stijl. Kunst is stijl, dat wil zeggen stilering. Stilering is: het door verwijdering van het bijkomstige zichtbaar 
maken van wat voor de kunstenaar de essentsie [sic] is.’ (Reve 1985, p. 179). 
232 Zoals in Van den Hooff 1975. 
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aktiviteit, of een produkt van die aktiviteit, die een ontroering teweeg brengt.’233 Tijdens de 
openbare colleges in Leiden gebruikt Reve bijna letterlijk dezelfde definitie.234  
Om die ontroering te laten plaatsvinden moet niet alleen de schrijver, maar ook de lezer over 
voldoende communicatieve vaardigheden beschikken. Daar waar de schrijver de emotie die aan 
een werk ten grondslag ligt via zijn vakmanschap in een tekst codeert, is het aan de lezer om de 
tekst vervolgens te decoderen. In een gemaskeerd zelfinterview in NRC Handelsblad vertelt Reve 
in 1985 aan ‘speciale verslaggever’ Herman Zeevoerder:  

‘Wat ik, als schrijver optimaal kan bereiken dat is, dat er bij de lezer een voorstelling ontstaat 
die, wat emotionele lading betreft, aan de mijne verwant is. Wat ik doe, is het op papier 
neerzetten van abstracties, gecodeerd in letters die in groepen van woorden geordend zijn. 
De persoon, het huis, de straat, enzovoorts, enzovoorts, die moeten, zoals ik ze in 
drukletters, als in een blauwdruk, aanbied, door de lezer gematerialiseerd worden. De 
schrijver doet een deel van het werk, de lezer het aanvullende deel. Lezen is iets veel minder 
passiefs dan men vaak denkt. Voor lezen is een bepaald, creatief voorstellingsvermogen 
vereist, en een bepaalde intelligentie.’235 

Reve stelt dus eisen aan zijn lezers. In de eerste plaats dient de lezer over voldoende technische 
bagage te beschikken om de door de schrijver gecodeerde boodschap te decoderen. Ten tweede 
moet ook bij de lezer een visie aanwezig zijn. Die hoeft niet van gelijk formaat en gelijke 
ontwikkeling te zijn als de schrijversvisie, maar moet in aard wel met haar overeenstemmen. 
Anders gezegd: de schrijversvisie moet – bewust of onbewust – door de lezer worden herkend 
om de emotie te kunnen ondergaan. Het kunstwerk, het boek, verhaal of gedicht, is pas 
werkelijk voltooid als dit proces zich heeft afgespeeld. Is dit het geval, dan biedt het kunstwerk 
de lezer troost, iets waar Reve al in ‘De overschatting’ op zinspeelde.  
 
Volgens Reve is zowel kunst als religie nutteloos. Beide dienen geen concreet maatschappelijk 
doel en zijn geen verlengstuk van ethiek of politiek. In zijn eerste openbare college in Leiden 
stelt hij dat ‘literatuur, als alle kunst, nutteloos is en nauwelijks verband houdt met, noch invloed 
heeft op de maatschappij.’236 Op andere plaatsen bedient Reve zich graag van Oscar Wildes 
aforisme ‘all art is quite useless.’237  
Al vanaf het begin van zijn schrijverschap verzet Reve zich tegen het idee dat kunst een sociale 
functie moet hebben. In 1948 laat hij de lezers van Nederlandse Bibliografie weten dat hij het niet 
zijn taak acht uitzicht te bieden, en in het gesprek met Gorré Mooses betoogt hij dat kunst 
slechts ‘hoogstzelden’ dienstbaar is aan de maatschappij. Ook in het interview dat Simon 
Vinkenoog hem in 1957 afnam, wijst Reve op de ‘onmaatschappelijkheid’ van kunst, en legt hij 
bovendien een verband tussen kunst en (de christelijke) religie. Net als in ‘Gesprek met Van het 
Reve’ stelt hij hier dat kunst de waarheid moet openbaren. 

‘Een schrijver moet geloven in wat hij doet, op niet-rationele grondslag. Hij moet betekenis 
aan alles geven, terwijl een schrijver die rationeel denkt er evengoed mee kan uitscheiden, 

                                                        
233 Van Wilder 1964, p. 33. 
234 Namelijk: ‘[...] kunst is gestileerd menselijk handelen (of een produkt daarvan), dat een ontroering teweegbrengt.’ 
(VW IV, p. 413.) Nagenoeg dezelfde definitie is te vinden in: Anoniem 1983 [1966], Uyldert 1967, Nies 1974, Van 
Rooijen 1982, Reve 1985 p. 179 (11-3-1970) en 312 (23-11-1979), Van Brummelen 1993.  
235 VW VI, p. 568-569. Gelijksoortige opmerkingen over de communicatieve functie van kunst zijn te vinden in 
onder andere Jessurun d'Oliveira 1965 (p. 160), Wierenga 1969, Bodar 1972, Bakkenhoven 1983 [1978], Rooduijn 
1982, AV Reve show (NOS) 1988 en AV Eeuwigh gaat voor oogenblick (RKK) 1991. In Reve show antwoordt de auteur op 
Postema’s vraag of hij aan de lezer denkt als hij schrijft: ‘Ja, heel beslist, heel beslist. Ik schrijf voor een lezer en ik kan 
nog zulke hoge, verheven dingen schrijven: iemand anders moet het kunnen begrijpen.’ In Eeuwigh gaat voor oogenblick 
stelt Reve: ‘Ik heb altijd gezien dat het een vak is. En ook altijd rekening gehouden met een lezer. Hè, mensen 
schrijven een boek maar houden er geen rekening mee dat iemand dat moet lezen en begrijpen.’  
236 VW IV, p. 424. 
237 Zie onder andere: Mulder 1983 [1972], Van Beckum 1974, Van den Hooff 1975, Reve 1988 [1982], p. 17 (9-5-
1971) en Dietz & Huizing 1985. 
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want waarom zou hij schrijven? Kunst is niet antimaatschappelijk, maar onmaatschappelijk; zij is 
alleen: openbaring. Er heerst nog altijd een verwarring over de begrippen “waarheid” en 
“werkelijkheid”. Een verhaal van Tsjechov kan van a tot z verzonnen zijn en tóch, als kunst, 
waarheid zijn; de maatschappij daarentegen is de werkelijkheid. Zo zijn de christelijke 
mythologieën niet werkelijk, maar waar. Ja, ik ben christen.’238 

Zijn gehele loopbaan zal Reve van mening blijven dat kunst en religie elkaar vinden in hun 
nutteloosheid en onmaatschappelijkheid, en deze opvattingen zal hij voortdurend verdedigen 
tegen wat volgens hem de communis opinio is: het idee dat kunst of de kerk de maatschappij 
zouden moeten stichten of hervormen. Soms doet hij dat in heftige bewoordingen, zoals in de 
rede die hij in 1972 uitspreekt bij de viering van het 25-jarig jubileum van De avonden.  

Alles wat talent, ontwikkeling en intelligentie bezit, wijst elke maatschappelijke 
dienstbaarheid van de kunst af, als een in oorsprong kalvinistiese, dat wil zeggen theokratiese 
en totalitaire eis. Kunst heeft in haar diepste wezen niets met de maatschappij te maken. 
Daar waar men anders dekreteert, komt aan alle scheppende kunst een einde, zoals in het 
Duitsland van Hitler, het Rusland van Stalin en Bresjnew, het Cuba van de behalve schrijvers 
voor het gemak meteen ook maar de homoseksuelen vervolgende Fidel Castro, of zoals in 
het China van de Grote Leider Mao, verzinner van de enormste banaliteiten die ooit uit enig 
brein de drukpers hebben gehaald [...]. 
Kunst heeft geen nut, is niet maatschappelijk, en is evenals haar tweelingzuster de religie, in 
maatschappelijk opzicht a-moreel.239  

Reve spreekt zich dus uit voor een autonome positie van literatuur (en kunst): ze moet in zijn 
ogen onafhankelijk opereren van ideologische invloedssferen. Voor de goede orde: met 
‘autonoom’ doel ik dus niet op de autonomie van de literaire tekst (de autonomistische poëtica 
zoals die door A.L. Sötemann is gedefinieerd), maar op de autonomie van het literaire veld ten 
opzichte van andere velden.240 
In de inleiding van The autonomy of literature at the fins de siècles (2007) onderscheiden Dorleijn, 
Grüttemeier en Korthals Altes vier typen heteronome krachten die de autonomie van het 
literaire veld kunnen bedreigen: ten eerste de druk van de (commerciële) markt, op de tweede 
plaats politieke machten zoals de staat en politieke partijen; ten derde religie en moraliteit en ten 
slotte de journalistieke praktijk.241 Reve richt zich in zijn pleidooien voor de autonomie van het 
literaire veld vooral tegen een combinatie van de drie laatstgenoemde heteronome machten. Wat 
hem tegen de borst stuit, is het beroep op moraliteit zoals dat wordt gedaan door kerken – als 
geïnstitutionaliseerde vorm van religie – door politiek én journalistiek – met name door 
protestants georiënteerde critici.242 De verhouding tot de commerciële markt is een heel andere 

                                                        
238 Vinkenoog 1957 (curs. van mij, EP). Zie over Reves onderscheid tussen ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ ook: Raat 
1990, p. 21. 
239 VW VI, p. 440-441. Deze tekst werd op 2 november 1972 integraal afgedrukt in Het Parool, onder de kop ‘Kunst 
heeft niets met de maatschappij te maken’. Reve spreekt zich voorts uit over de nutteloosheid en amoraliteit van 
kunst en religie in onder meer: Van Doorne 1966a, Mulder 1983 [1972], p. 130, Bibeb 1983 [1973], p. 154, 157, Van 
Beckum 1974, Reve 1974, p. 116, Van den Hooff 1975, Reve 1981, p. 67 (27-11-1970), Reve 1988 [1982], p. 17 (9-5-
1971), 32 (15-6-1971), Reve 1983, p. 78-79 (31-12-1971), Dietz & Huizing 1985, Kottman 1996. 
240 Vgl. Sötemann 1985. Tegenwoordig is het onderscheiden van twee betekenissen van autonomie gebruikelijk: 
autonomie van de literaire tekst (ofwel poëticale autonomie) en autonomie van het literaire veld (ofwel institutionele 
autonomie). Zie bijvoorbeeld Vaessens 2006a, p. 5, Vaessens 2006b, p. 41-42, Dorleijn, Grüttemeier & Korthals Altes 
2007, Grüttemeier 2007. Ruiter en Smulders (Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010) noemen naast deze 
twee vormen nog ‘autonomie van de schrijver als subject’ (2009, p. 22) of ‘de autonomie van het subject’ (2010, p. 69-
76). Sander Bax komt tot vijf ‘niveaus’: maatschappelijke autonomie, sociaaleconomische autonomie, institutionele 
autonomie, autonomie als schrijversidentiteit en poëticale autonomie (Bax 2007, p. 337-353).   
241 Dorleijn, Grüttemeier & Korthals Altes 2007.  
242 De door Reve bepleite autonomie begeeft zich echter niet buiten de grenzen van de wet. Zo stelt Reve tijdens het 
Ezelproces: ‘[...] ik ben van mening, dat de kunstenaar dezelfde rechten en plichten heeft als ieder ander, en dat hij in 
het maatschappelijk verkeer dezelfde zorgvuldigheid in acht dient te nemen als dewelke iedere andere burger past.’ 
(VW II, p. 382.) 
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kwestie, aangezien de markt geen moraal predikt, maar winst nastreeft. Die verhouding tussen 
de schrijver en de markt komt nog uitvoerig aan de orde.  
 
Vanaf het begin van zijn schrijverschap zegt Reve belang te hechten aan traditie. Direct na de 
publicatie van De avonden laat hij weten niet als revolutionair te willen worden beschouwd: 
‘Kwaad kan ik me [...] maken als men het voorstelt of ik de wereld een onmogelijke zienswijze 
opdring, met een nieuwe richting experimenteer of “alles af wil breken”.’243 In plaats van te 
streven naar vernieuwing heeft het volgens Reve meer zin om je de techniek van eminente 
voorgangers eigen te maken; in Reves geval schrijvers als Flaubert, Toergenjew, Céline, 
Tsjechov, Nescio en Couperus. In de Leidse colleges besteedt Reve slechts zijdelings aandacht 
aan dit punt, maar de uitvoerige uiteenzettingen over stilistische technieken daarin kunnen in 
hun geheel worden beschouwd als illustratie van dit standpunt. Reve presenteert zijn 
overtuigingen op dit gebied niet als particuliere voorkeuren, maar als een reeks wetmatigheden, 
geboden en verboden – met namen als de ‘Wet van de Onbruikbaarheid van de Werkelijkheid’, 
het ‘Verbod van het Onverwachte’ – zonder welke geen enkele prozaschrijver het kan stellen. 
Aan Dolf Hamming, toen directeur van De Bezige Bij, schrijft hij over een van de standpunten in 
zijn colleges: ‘Gode zij dank verkondigde ik niets nieuws, en ik ben geen vernieuwer. Alles wat 
“nieuw” en “origineel” is, is slecht en waardeloos.’244 
Reves voorkeur voor wetmatigheden in literatuur blijkt onder meer uit de reeks toneelrecensies 
die hij aan het einde van de jaren vijftig in Tirade publiceert. Hij wijst dan op universele en 
transhistorische wetten in het theater, ‘onwrikbare’ wetten waar niemand zich straffeloos aan 
kan onttrekken.245 Overigens is hij dan van mening dat een schrijver van proza of poëzie een 
wat grotere mate van vrijheid geniet. Mits de schrijver ‘een groot kunstenaar is’ kan hij volgens 
Reve tot op zekere hoogte proberen zelf zijn eigen wetten te creëren.246 Maar door de jaren heen 
zal Reves afkeer van het streven naar originaliteit in de literatuur een vaak bereden stokpaard 
blijken te zijn. ‘Wat ik erg belangrijk vind voor een kunstenaar’, zo zegt hij in 1975 in Het Vrije 
Volk, ‘is dat hij niet moet proberen opzettelijk origineel te zijn. Ik heb altijd bepaalde andere 
schrijvers als voorbeeld genomen. Dat is het beste dat je doen kunt, mensen die je bewondert 
imiteren, want als je een eigen talent hebt, maak je toch iets anders, je kunt het toch niet 
nadoen.’247  
Hier is weer de tweedeling zichtbaar tussen ‘visie’ en ‘vakmanschap’. Een schrijver kan zich 
volgens Reve technisch bekwamen door zich te richten op grote voorbeelden; de visie, die ook 
het talent bevat, is daarentegen is hoogstpersoonlijks – en dus origineel. Zijn afkeer van 
vernieuwing geldt dan ook vooral experimenten met de vorm van een tekst of kunstwerk, en in 
het bijzonder kunstenaars die vormvernieuwing bovenaan hun prioriteitenlijst hebben staan en 
hun zelfbeeld als kunstenaar relateren aan de mate waarin ze erin geslaagd zijn iets nieuws te 
brengen. Meestal resulteert die vernieuwingszucht volgens Reve namelijk in onbegrijpelijke 
teksten of kunstwerken, en daarmee wordt een overdracht van emotie tussen zender en 
ontvanger geblokkeerd. ‘Avant-garde’ is Reves verzamelnaam voor dergelijke kunst, en vanaf 
het einde van de jaren vijftig begint hij zich hier krachtig tegen af te zetten. In het gesprek met 
Gorré Mooses keert hij zich tegen de vormexperimenten van de Vijftigers, en in een van zijn 

                                                        
243 VW VI, p. 95. Zie ook, bijvoorbeeld, een uitspraak van Reve in Harten 1964: ‘Ik ben nooit bang geweest dat mijn 
werk op de stijl van een ander zou lijken. Ik heb nooit, als zoveel jongere schrijvers blijkbaar, die doodsangst gehad 
om onorigineel te zijn. Waarom zou je een half leven vermorsen om een nieuwe stijl te ontdekken?’ In Ruivenkamp 
1966 zegt Reve: ‘Het is alleen maar die rare, woeste zucht naar originaliteit. Het moet origineel zijn, het mag nooit op 
iets anders lijken. Ik streef niet naar originaliteit.’ 
244 Reve 1993, p. 288 (14-12-1990). 
245 SS, p. 88, SS, p. 93, VW VI, p. 257. 
246 SS, p. 93. 
247 Van den Hooff 1975. 



 75 

toneelkritieken in Tirade waarschuwt hij tegen ‘de hijgende speekselsproeiende argumentaties 
van de avantgardisten’ en stelt hij: 

Er heersen in onze tijd een vrijwel kritiekloze aanbidding van alles wat nieuw en jong is of 
zich als zodanig aandient, en een ware kultus van het primitieve en naïeve, die het liefst de 
beschilderde kokosnoot op de troon der kunst zou willen plaatsen en alle artistieke produktie 
zou willen terugbrengen tot schreeuwen, krassen en vlekken.248 

Reves positionering als traditionalist is op twee manieren paradoxaal. De eerste noemde ik 
hierboven al: Reve breekt met de traditie van de breuk. Aangezien originaliteit volgens Reve tot 
norm is verheven en hij zich tegen deze norm verzet, toont hij zich origineel op een metaniveau. 
De tweede paradox schuilt in zijn herhaaldelijke positionering als ‘romantisch-decadent’ 
kunstenaar. Voor het eerst doet hij dat in 1962, als hij in een interview zegt dat zijn werk aansluit 
bij ‘een heel oude traditie, de romantiek en de decadentie.’249 Wat hier wringt is, uiteraard, dat 
juist de romantiek zich kenmerkte door een sterke vernieuwingsdogmatiek. In zijn afkeer van 
(met name vormtechnisch) originaliteitstreven sluit Reve zich dus aan bij een traditie waarin dat 
originaliteitstreven zijn oorsprong vindt. Een traditie waarvan, volgens Renato Poggioli, het 
door Reve zo gehate avant-gardistische antitraditionalisme slechts een variant is.250  
De zelfkarakterisering van Reve als romanticus is overigens op veel punten verdedigbaar, zeker 
als zij wordt gerelateerd aan Mario Praz’ The Romantic Agony. Meermalen liet Reve weten dat hij 
zijn ontdekking van zijn plaats in de literaire geschiedenis aan dat boek te danken had.251 Praz 
beschouwt iedere kunstenaar in wezen als romanticus, omdat iedere kunstenaar een verhoogde 
mate van sensitiviteit bezit. De romanticus onderscheidt zich volgens Praz echter van de 
classicist omdat hij de onmogelijkheid om uiting te geven aan het ‘onzegbare’ erkent, en 
daaronder lijdt, terwijl de classicus voorwendt het mysterie te kunnen beteugelen door een 
ultieme vormbeheersing.252 De drang en het onvermogen om het onzegbare op papier te krijgen 
kunnen als een van de hoofdthema’s van Reve worden beschouwd; het is de tragiek die is 
samengebald in het utopische ‘Het boek van het Violet en de Dood’. Bovendien bracht Reve 
zelf zijn motief van de Meedogenloze Jongen rechtstreeks in verband met Praz’ analyse van ‘La 

                                                        
248 SS, p. 86-87. 
249 Sleutelaar 1962. Deze kwalificatie van zijn werk en zijn schrijverschap blijft hij tot het eind van carrière trouw. 
Reve noemt zichzelf of zijn werk ‘romantisch-decadent’ in onder andere: de brief die in facsimile is afgedrukt in de 
flap van ‘Herfstdraden’ (Van het Reve 1975 [1966]), Anoniem 1983 [1966], Zaal & Van der Molen 1983 [1966], Poll 
1968, Mulder 1983 [1972], Hofhuizen 1972, Bakkenhoven 1983 [1978], Van Impe 1983 [1980], Kagie 1986, Reve 
1988 [1982] p. 10, De Goede 1993, VW II, p. 404, AV Literaire ontmoetingen. Gerard Kornelis van het Reve (AVRO) 1963, 
AV Zo maar een zomeravond (VARA) 1969, AV Koos Postema op woensdag (VARA) 1971, AV TV show (TROS) 1984, AV 
Eeuwigh gaat voor oogenblick (RKK) 1991, AV Favoriete schrijvers. Gerard Reve en Jan de Hartog (VARA) 1992. De term 
‘romantisch-decadent’ werd dus niet, zoals Sjaak Hubregtse in de inleiding van Tussen chaos en orde stelt, met betrekking 
tot Reve gelanceerd in een essay van Jürgen Hillner uit 1969 (Hubregtse 1981b, p. 12-13). Het essay waar Hubregtse 
op doelt is ‘Gerard Kornelis van het Reve: “Ik ben een romantisch decadent auteur”, dat voor het eerst in het 
Nederlands verscheen in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 23 augustus 1969 en werd opgenomen in Tussen chaos en 
orde (Hillner 1981 [1969]).    
250 Poggioli 1968, p. 52, 55.  
251 Zo zegt hij in 1966 tegen Wim Zaal en Frits van der Molen: ‘[...] toen kreeg ik toevallig het boek van prof. Praz in 
handen. The romantic agony, en ging mij opeens een licht op. Ik zag opeens dat mijn geschrijf over sex, drank, dood, 
graf, wreedheid en religie prima aansloot op een eerbiedwaardige literaire traditie van minstens twee eeuwen: die van 
de Romantiek. Ik sta ergens tussen de Romantiek en de Decadentie [...], waarbij ik van de Romantiek de agressie heb, 
en van de Decadentie de dadenloze bespiegeling. De figuur van de Meedogenloze Jongen in Nader tot U [...] is niet 
mijn ideaal-ik, zoals amateur-psychologen wel hebben beweerd, en ook niet God [...] maar, doodgewoon, de 
homoseksuele pendant van La Belle Dame Sans Merci uit de Romantiek.’ (Zaal & Van der Molen 1983 [1966], p. 106-
107.) Zie ook: Anoniem 1983 [1966], Van Impe 1983 [1980] en VW II, p. 363. 
252 Praz 1979. Praz stelt in zijn inleiding: ‘The essence of Romanticism consequently comes to consist in that which 
cannot be described. The word and the form [...] are only accessories. The essential is the thought and the poetic 
image, and these are rendered possible only in a passive state. The Romantic exalts the artist who does not give a 
material form to his dreams – the poet ecstatic in front of a forever blank page, the musician who listens to the 
prodigious concerts of his soul without attempting to translate them into notes.’ (p. 14-15) 



 76 

belle dame sans merci’, en is Reves gelijkschakeling van religie en kunst een typisch romantisch 
verschijnsel.253  
 
Na dit overzicht-in-vogelvlucht van Reves literatuuropvattingen zijn twee voorlopige conclusies 
te trekken. Ten eerste vertonen Reves uitspraken over literatuur en kunst een hoge mate van 
consistentie. ‘Gesprek met Van het Reve’ is de eerste tekst waarin Reve deze opvattingen 
uitgebreid uit de doeken doet. De tekst is, met andere woorden, een goede indicator voor hoe 
Reve zichzelf, zijn werk en (dat van) anderen in de loop der jaren zal beschrijven en 
kwalificeren. Het is – en dit is de tweede conclusie – dan ook verdedigbaar dat het ‘interview’ als 
een betrouwbare literatuurbeschouwelijke tekst werd en wordt beschouwd.  
Maar er is, zoals gezegd, meer met deze tekst aan de hand. En dat meer komt aan het licht als 
we bedenken dat Reve in deze tekst een situatie, een ruimte, een ik-verteller en twee personages 
heeft gecreëerd, waaronder een representatie van zichzelf.  
Omdat het personage Gerard Kornelis van het Reve louter door de ogen van Gorré Mooses, de 
ik-verteller en fictieve auteur van de tekst, wordt beschreven, krijgt de lezer hem tegelijkertijd op 
twee manieren voorgeschoteld. Immers: enerzijds is het beeld van Van het Reve een creatie van 
Gorré Mooses, anderzijds, een niveau hoger, zijn zowel Van het Reve als Gorré Mooses creaties 
van de auteur Gerard Reve. Twee termen uit de imagologie kunnen dit wellicht verduidelijken. 
De ‘Van het Reve’ in deze tekst is zowel een auto- als een hetero-imago: Reve wordt zowel 
afgebeeld door hemzelf als door iemand anders.254 Deze complexe structuur biedt Reve volop 
mogelijkheden om te spelen met zijn zelfrepresentatie. En dat doet hij dan ook. 
 

‘Gesprek met Van het Reve’ als literaire tekst  

Gorré Mooses ontpopt zich in het vraaggesprek niet als een bijzonder scherpzinnige of kritische 
geest. Zijn vragen ontstijgen het niveau van een damesblad nauwelijks: ‘Wanneer bent u 
begonnen te schrijven?’, ‘Zijn uw verhalen naar de werkelijkheid getekend? Zijn het in beginsel 
waar gebeurde geschiedenissen?’ Wel heeft de journalist een duidelijke mening over de kwaliteit 
van Reves werk en is hij op de hoogte van de Nederlandse literatuur. 
Het verslag van Gorré Mooses begint met een paar opmerkingen over de aanleiding voor het 
interview. De journalist blijkt vooral te worden gedreven door human interest. Na het herlezen 
van De avonden, ‘dat onbetwistbaar een Nederlandse klassiek [sic] is geworden’ had hij zich 
herinnerd hoe geïnteresseerd hij is in de persoon en het privéleven van de auteur. En passant 
prijst hij Reve daarbij de hemel in. 

Hoe zou deze auteur leven, wiens korte roman Werther Nieland, ongeveer twee jaar na zijn 
eerste, sensationele boek verschenen, werd genegeerd, en die in 1956 een bundel in het 
Engels geschreven novellen publiceerde, waarvan de waarde zich omgekeerd evenredig 
verhoudt tot de waardering die ze tot nu toe mochten ontvangen?255 

Niet nader genoemde bronnen hebben de auteur aan Gorré Mooses omschreven als een 
zonderlinge heremiet (‘Hij komt nergens’. ‘Hij leeft helemaal teruggetrokken.’ ‘Een soort 
kluizenaar.’ ‘Een bezeten monomaan.’) Wellicht refereert (de auteur) Reve hier aan het interview 

                                                        
253 Zie over dit laatste Anbeek 1996b, die Reve een ‘ware romanticus’ noemt (p. 79-126, citaat op p. 93). Zie over 
Reve, de romantiek en/of de decadentie voorts onder meer: Kaleis 1981 [1969], Gomperts 1981 [1974], p. 332-333, 
Peet 1985, Hubregtse 1981a, Hubregtse 1990. Nop Maas geeft in het tweede deel van zijn biografie een overzicht van 
Reves uitspraken over de Meedogenloze Jongen, en van analyses van anderen hierover (Maas 2010, p. 154). Dit 
overzicht is bedoeld als aanvulling op Beekman & Meijer 1973, p. 208-218.  
254 Vgl. Beller & Leerssen 2007. De imagologie richt zich, aldus Beller en Leerssen, vooral op de (literaire) 
representaties van landen en volkeren. Het analytisch gereedschap van de imagologie, waaronder de termen ‘hetero-’ 
en ‘homo-imago’ zijn mijns inziens echter uitstekend toepasbaar in een bredere context, waaronder de (literaire) 
representatie van kunstenaars en kunstenaartypen.  
255 VW VI, p. 635.  
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van Simon Vinkenoog, dat immers begon met de mededeling dat Reve niet bepaald een bartype 
was en dat hij zich buiten het literaire leven hield.256 Een andere mogelijke verwijzing is het 
vraaggesprek met Carmiggelt in Het Parool van 9 september 1955, waarin Reve zichzelf een 
‘monomaan’ noemt.257 Het mysterieuze waas om Van het Reve maakt de ambitieuze journalist 
nog nieuwsgieriger dan hij al was: hij wil weten wie deze vreemde man werkelijk is.  
In eerste instantie voldoet de schrijver aan het beeld dat de interviewer door diens bronnen was 
voorgehouden. Zo staat Van het Reve argwanend tegenover journalisten: ’”[…] Het is duidelijk 
dat u onheil en verwarring wenst te verwekken. U rust niet voordat u een zo groot mogelijk 
aantal mensen in dodelijke haat tegen elkaar hebt weten op te zetten. Ik ken U niet, maar ik ben 
maar al te goed op de hoogte van uw bedoelingen.”’ Ook Van het Reves woning straalt weinig 
gastvrijheid uit: in de grote, kale ruimte ligt geen vloerbedekking, het is er ijzig koud, en de 
journalist wordt uitgenodigd plaats te nemen in een ‘nogal zonderlinge leunstoel waarin een 
oranje zwemvest als kussen dienst deed’. Ook staat er een salamander, een ‘historische’ kachel, 
zo vertrouwt Van het Reve zijn gast toe, waarin Frits van Egters in De avonden zijn behoefte 
deed.258  
Aan het begin van het gesprek gedraagt Van het Reve zich gespannen en afwerend. De 
onbekende journalist lijkt een proeve van bekwaamheid te moeten afleggen als de auteur ‘met 
een vreemd vertrokken gezicht’ Nescio citeert – en niet toevallig Nescio, denk ik. Gelukkig 
herkent Gorré Mooses het citaat, maar deze ziet in Van het Reves handelswijze wel zijn 
vooroordelen bevestigd. ‘“Inderdaad een bezetene”, dacht ik, “en ook wel een tiran.”’  
De paranoïde houding van Van het Reve harmonieert met het beeld dat Gorré Mooses zich van 
de schrijver had gevormd – het is het beeld dat zijn fascinatie voedt. Deze journalist is op zoek 
naar de wereld van de ander, de kluizenaar, de exoot, en hij wordt aanvankelijk niet 
teleurgesteld. Zoals in de jaren vijftig en zestig veel interviews met Harry Mulisch ingeleid 
werden door een beschrijving van ‘de steile metershoge trap die naar Harry’s kamer voert’ (lees: 
de geïmponeerde journalist betreedt het sanctum sanctorum van de Grote Schrijver), zo worden 
voor deze journalist talloze blokkades opgeworpen die het domein van de kunstenaar van de 
buitenwereld moeten afschermen.259 De weg naar Van het Reve is voor Gorré Mooses een rite de 
passage. Die begint al bij de eerste pogingen tot contact. Als Gorré Mooses Van het Reve 
‘zowaar’ – zo staat er – vermeld ziet staan in het telefoonboek, en hem opbelt, krijgt hij eerst het 
‘Genootschap voor Experimentele Ruimtevaart’ en vervolgens de ‘Vereniging tot 
Grafbescherming en Herstel der Dodenkultus’ aan de lijn. Wanneer de journalist de schrijver 
heeft weten te ontmaskeren, wordt hij door hem beschuldigd van infame motieven. Pas als hij, 
op de dag van het interview, de trap naar de woning heeft beklommen, een bord met een 
doodshoofd en het woord ‘D A N G E R’ is gepasseerd, zich in de ijskoude ruimte heeft 
geïnstalleerd en is geslaagd voor de kennistest in de vorm van een Nesciocitaat, krijgt hij toegang 
tot de gedachten en gevoelens van de auteur.260 
Vanaf dat moment blijkt Van het Reve niet de stereotypische kunstenaar te zijn die Gorré 
Mooses voor zich dacht te krijgen. De interviewer constateert dat hij helemaal niet op een 

                                                        
256 Vinkenoog 1957. 
257 Ik doel op het volgende fragment: ‘Toen Van het Reve een half jaar met zijn Engels experiment bezig was, stond 
hij aan de rand van de wanhoop: zijn plan leek hem net zo krankzinnig als iedereen zei dat het was. “Om zoiets vol te 
houden moet je monomaan zijn. Maar ik bèn monomaan.”’ (Kronkel 1955) 
258 ‘Van het Reve’ refereert hier aan het vierde hoofdstuk van De avonden, waarin Frits van Egters in de kachel watert, 
na erin te hebben gespuugd. (VW I, p. 128.) 
259 Marita Mathijsen beschouwde zinnen als deze als signaal dat een interview van zodanig laag niveau was, dat het 
niet in aanmerking kwam voor publicatie in haar overzichtsbundel van vraaggesprekken met Harry Mulisch. (Mulisch 
1981, p. 8.)  
260 De beschrijving van de klim naar Reves woning is naar de werkelijkheid getekend. Zo schrijft Hans van Straten in 
een interview van 1962 voor Het Vrije Volk: ‘Wie de schrijver van de tragedie “Commissaris Fennedy” [...] wil 
bezoeken, moet tastend en strompelend omhoog langs een duistere trap, slechts verlicht door minieme 
batterijlampjes. Hij bevindt zich na enig zoeken voor een deur met “Danger!”’ (Van Straten 1962) 
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schrijver lijkt. Ook niet op een intellectueel, overigens: ‘Zijn manier van spreken en woordkeus 
verraden onmiddellijk zijn doordringende waarneming en zijn kennelijk zeer kwetsbare 
gevoeligheid, maar zijn gezicht en gestalte doen niet vermoeden dat men met een kunstenaar te 
doen heeft. Veeleer is de indruk die van een magere, nerveuze boer, een gereformeerde visser 
desnoods, maar niet die van een schrijver.’ 
En in weerwil van zijn reputatie en de eerste indruk die hij maakte, vertoont de schrijver een 
aantal opmerkelijk burgerlijke trekjes. Plots behandelt Van het Reve de journalist vriendelijk, 
hoffelijk bijna. ‘“Ik merk dat ik geen suiker heb,” zegt hij, na een zachte vloek. “U drinkt de 
koffie ook zonder suiker? Prachtig. Roken? Ah, u hebt merksigaretten bij u. Zeer goed.”’ 
Tijdens het interview stelt Van het Reve zich coöperatief op. Hij antwoordt welwillend op zelfs 
de meest simplistische vragen van de journalist. Maar ook al eerder schemert Van het Reves 
ordentelijk bestaan door zijn kunstenaarsimago heen. Zo is de schrijver matineus en lijkt hij 
behoefte te hebben aan regelmaat. Als Gorré Mooses hem belt om een afspraak voor het 
interview te maken, wordt hij verzocht zaterdagochtend om elf uur te komen, want, zo zegt Van 
het Reve, ‘dan ben ik terug van de markt.’  
Nadat Gorré Mooses zijn ontgroening heeft doorstaan, blijkt Van het Reve dus nog maar weinig 
gemeen te hebben met de bezetene en tiran waar Gorré Mooses hem voor hield. Integendeel: 
ondanks zijn ‘zeer kwetsbare gevoeligheid’ en ‘doordringende waarneming’ is de schrijver, 
eigenlijk, heel gewoon. 
 
Het karakter van ‘Gesprek met Van het Reve’ wordt voor een groot deel bepaald door de 
voorkennis van de lezer. Wie niet weet dat de tekst door Reve geschreven werd, zal het gedrag 
van de interviewer en de schrijver anders interpreteren dan wie die kennis wel heeft. Toen de 
tekst in juni 1958 in Tirade verscheen, vermoedden slechts weinigen hoe groot Reves rol was 
geweest. Ook de redactie van het tijdschrift wist aanvankelijk niet dat het om een mystificatie 
ging.261  
Voor een lezer die geen weet heeft van de mystificatie spreekt de onbevangenheid en 
volhardendheid van de onbekende journalist tot de verbeelding. Gorré Mooses prikt dwars door 
Van het Reves onorthodoxe verdedigingsmechanismen heen, en krijgt uiteindelijk wat hij 
hebben wil: inzicht in Van het Reves literatuuropvattingen én een blik in zijn appartement. 
Daarnaast draagt Gorré Mooses ongegeneerd bij aan de reputatie van Reve. In feite is het 
gesprek niet opgetekend door een journalist, maar door een fan. Gorré Mooses geeft alle ruimte 
aan zijn bewondering voor de schrijver, en laat kritische vragen achterwege. Volgens hem heeft 
Werther Nieland niet de aandacht gekregen die het verdient, is The Acrobat and Other Stories sterk 
ondergewaardeerd, en is De avonden behalve sensationeel ‘onbetwistbaar [...] klassiek’. Met name 
die laatste kwalificatie is interessant. De avonden staat tegenwoordig overal bekend als een 
‘klassieker’ in de moderne Nederlandse literatuur, maar Gorré Mooses is de eerste die het boek 
zo noemde.262 Gorré Mooses draagt dus expliciet bij aan de symbolische productie van Reves 

                                                        
261 Maas 2009, p. 606. 
262 Zie bijvoorbeeld de websites selexyz.nl, bol.com en bruna.nl, die elkaar nabouwen in variaties op de zin ‘De avonden 
is een van de belangrijkste boeken uit de Nederlandse literatuur; het is klassiek geworden als de aangrijpende 
beschrijving van de saaiheid die Nederland in de naoorlogse jaren beheerste.’ (geraadpleegd in juni 2011). Noch in 
interviews, noch in recensies van vóór juni 1958 – geraadpleegd zijn de recensies in Raat 1989 – komt de kwalificatie 
‘klassiek’ voor met betrekking tot De avonden. Er zou, in lijn van de case-study die Cees van Rees in 1985 schreef over 
de receptie van het werk van Hans Faverey (Van Rees 1985), interessant onderzoek gedaan kunnen worden naar 
orkestratieprocessen rond De avonden, en in het bijzonder met betrekking tot het predikaat ‘klassiek’. Als schot voor de 
boeg enkele vindplaatsen:  
• ‘Wanneer bent u begonnen aan de inmiddels klassiek geworden roman De avonden [...]?’ (vraag aan Reve in 

Schmidt 1983 [1969]); 
• ‘Dat is het klassiek geworden begin van een klassiek geworden boek: De avonden van Gerard Kornelis van het 

Reve.’ (Fens 1989 [1972], p. 272); 
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schrijverschap, en zijn lofbetuigingen aan het adres van de schrijver nodigen iedereen uit die ook 
op de een of andere wijze bij die symbolische productie betrokken is – journalisten, critici, 
literatuurwetenschappers, collega-schrijvers – om zich ertoe te verhouden.  
In de wetenschap dat Reve verantwoordelijk is voor de tekst, krijgt ‘Gesprek met Van het Reve’ 
een paar extra dimensies. Ten eerste heeft de tekst nu een zeker literair gehalte: personen 
worden personages, Reves woning wordt een decor, het Nesciocitaat wordt een intertekst. 
Bovendien, en dat is niet onbelangrijk, is het de eerste narratieve tekst waarin Reve zichzelf als 
schrijver opvoert. (In het verhaal ‘Haringgraten’, dat een paar maanden eerder in Tirade 
verscheen, doet de niet bij name genoemde ik-verteller ook onmiskenbaar aan Reve denken, 
maar deze vertelt over twee momenten uit zijn jeugd, een op 12 maart 1945 en het andere 
‘geruime tijd later’, wanneer hij stads-en rechtbankverslaggever van Het Parool is. Literaire 
activiteiten komen in ‘Haringgraten’ niet ter sprake.263) Ten tweede: de laudatio van Gorré 
Mooses over Van het Reve is nu die van Gerard Reve over zichzelf geworden. De tekst is op te 
vatten als een uitgekookte, door de mystificatie verhulde vorm van borstklopperij, maar kan ook 
worden gezien als ironisch commentaar op de literaire journalistiek. Beide manieren sluiten 
elkaar overigens niet uit. Over de eerste zienswijze kan ik kort zijn: het is een strategie die Reve 
later nog vaak zal toepassen, in de vele eigenhandig geschreven flapteksten bijvoorbeeld, maar 
ook in gemaskeerde zelfinterviews. Zo verzucht Herman Zeevoerder, ‘speciaal verslaggever’ van 
NRC Handelsblad, in 1985 dat hij De stille vriend magistraal vindt; een opmerking waarop Reve 
volgens de verslaggever ‘beduusd’ reageert.264 In de loop der jaren groeit het feit dat Reve zelf 
zijn flapteksten schrijft uit tot een publiek geheim, waardoor die teksten voor ingewijden een 
onmiskenbaar ironisch effect krijgen.265  
Maar naast een voorbeeld van zelfprofilering is ‘Gesprek met Van het Reve’ een pastiche op het 
schrijversinterview. De journalist Gorré Mooses heeft ontzag voor Van het Reve, en wordt sterk 
aangetrokken door de geruchten dat hij een kluizenaar en waanzinnige zou zijn. Deze geruchten 
prikkelen zijn verbeelding, wellicht omdat bezetenheid en monomanie passen bij zijn beeld van 
een ‘echte’ kunstenaar. Als hij de hindernissen heeft genomen die zijn wereld scheiden van die 
van de schrijver, constateert hij enigszins verbaasd dat Van het Reve helemaal niet op een 
schrijver lijkt. Reves werk is voor Gorré Mooses primair een aanleiding om meer te willen weten 
over de persoon die achter dat werk schuil gaat. Zo kan het verzoek van de journalist om een 
interview moeiteloos worden ingedeeld bij het snobisme waartegen Reve in ‘De overschatting’ 
ageerde: ‘de zucht van het publiek de schrijver te zien en te horen.’266  
In dit kader is ook de verwijzing van Van het Reve naar Nescio interessant. Met de zin ‘Komt u 
in opdracht van een tijdschrift?’ citeert de schrijver uit ‘Mene tekel’.267 In dat verhaal wordt de 
                                                                                                                                                             
• ‘De Avonden is een klassiek werk geworden in onze literatuur dat telkens weer nieuwe generaties fascineert [...].’ 

(Gomperts 1981 [1974], p. 317); 
• ‘De kachel en de kolen, de radio, de vader, de moeder, de vrienden, de Appel-Bessen en de Bessen Appel, - ze 

horen allen bij Frits van Egters en die band zal alleen maar hechter worden tot het boek, na de dood van de 
laatste tijdgenoten, een complete metamorfose heeft ondergaan. En daarmee zijn grootheid definitief heeft 
bewezen. Het boek is dan klassiek; Van Egters een klassieke figuur levend in een curieus heelal van kachels, 
briketten, klokken, kamers en als alle klassieke romanfiguren een goede bekende van bijna iedereen, juist doordat 
hij uniek en onvergetelijk is.’ (Fens 1980);  

• ‘De Avonden wordt nu al gedurende generaties ononderbroken intensief gelezen en geprezen, en is in vele 
opzichten reeds een klassieke roman.’ (Hubregtse 1981b, p. 9-10); 

• ‘De openingszin van De avonden is klassiek’ (Raat 1990, p. 14). 
263 VW I, p. 675-691. 
264 VW VI, p. 562.  
265 Verschillende malen laat Reve journalisten en correspondenten weten dat hij veel zorg besteedt aan de flapteksten 
van zijn boeken (zie, onder andere: Anoniem 1981 en AV Reve show (NOS) 1988, Reve 1975d, p. 119, Reve & Nijholt 
1997, p. 62-63 (7-8-1972), Reve & Van Oorschot 2005, p. 102 (3-8-1963), 107 (8-8-1963), 186 (26-12-1965), 194-195 
(20-1-1966), 197 (13-2-1966, 15-2-1966, 16-2-1966), Reve 2007, p. 28-29 (3-1-1975), 37 (29-3-1975), 59 (6-8-1975), 61 
(18-8-1975), 65 (26-8-1975), 166 (8-11-1977), 168 (14-11-1977), 250-251 (20-2-1979)).  
266 VW VI, p. 96-97. 
267 Nescio 2010, p. 121-125. 
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schilder en rasbohémien Bavink bezocht door een journalist, die hij ten overstaan van zijn 
vrienden een ‘mannetje’ noemt. Bavink weet zich geen raad met de eerbied die het nerveuze 
mannetje voor hem koestert. In het verslag dat hij aan zijn vrienden uitbrengt, spreekt Bavink 
badinerend maar ook afgunstig over journalisten. In tegenstelling tot kunstenaars heeft de 
journalist, meent Bavink, een reden van bestaan.  
Net als Gorré Mooses is het mannetje vooral geïnteresseerd in het persoonlijke leven van de 
kunstenaar. Hij vraagt aan Bavink of het beeld dat in kranten van hem is geschetst klopt: Bavink 
zou ‘in hooge mate’ ongevoelig zijn voor roem. Bavink weet zich geen houding te geven 
tegenover de journalist, en heeft het ‘belabberde’ gevoel dat hij in een economische transactie is 
beland: ‘ik had ’t gevoel alsof ik Bekker was met een fabrikant aan de telefoon.’ Bij het gezag dat 
het mannetje aan Bavink toekent als het om culturele zaken gaat, voelt de kunstschilder zich 
ongemakkelijk: ‘Ik dacht, direct praat ik over geestelijke stroomingen, waar haal ik de woorden 
vandaan?’ Verder dan één vraag brengt het mannetje het dan ook niet; Bavink werkt hem de 
deur uit en adviseert hem eens langs te gaan bij zijn vriend Hoyer, want: ‘die kan u alles vertellen 
wat u weten wil en die spreekt als een tijdschrift.’ 
Al aan het begin van het bezoek had Bavink het mannetje toevertrouwd niet ernstig te kunnen 
spreken. Het mannetje raakt daar volkomen van in de war, maar durft Bavink wegens diens 
symbolisch status (hij had van ‘bekende menschen [...] gehoord, dat Bavink “bijzonder knap 
werk maakte”’) niet te minachten. 

‘Dan veronderstel ik’, hatti gezegd en toen hatti even gewacht en z’n lorgnet recht gezet en 
Bavink aangekeken en toen hatti weer gezegd: ‘Dan veronderstel ik, dat u al uw ernst in uw 
werk legt?’268 

Het is met een parafrase van deze laatste zin, dat Gorré Mooses Van het Reve van repliek dient. 
Hiermee heeft hij de laatste horde weten te nemen, en kan het interview beginnen.269  
‘Mene tekel’ gaat over de charismatische ideologie. Het mannetje eerbiedigt de kunstschilder 
Bavink, omdat symbolische gezagsdragers (‘bekende menschen’) hem hebben verteld dat diens 
werk bijzonder is. Omdat Bavinks kunst als fetisj fungeert, wordt ook de maker ervan vereerd. 
Daarbij is het beeld van een ascetische, belangeloze kunstenaar ontstaan: men zegt van Bavink 
dat hij ongevoelig is voor roem. Bavink en de journalist verhouden zich tot elkaar zoals Reve en 
de journalistiek ten tijde van ‘De overschatting’. Net als Reve in 1948 wil Bavink niets van de 
toenaderingspogingen van het journaille weten. Hij verwerpt het gezag dat aan hem wordt 
toegekend (‘direct praat ik over geestelijke stroomingen’) en wijst de journalist de deur. 
Ook de journalist Gorré Mooses ligt bijkans in katzwijm voor de kunstenaar die hij wil 
interviewen. Lange tijd lijkt het erop dat het hem net zo zal vergaan als het mannetje in ‘Mene 
tekel’; hij wordt door Van het Reve voortdurend op het verkeerde been gezet. Maar juist door 
het herkennen van een citaat uit ‘Mene tekel’ slaagt hij voor zijn lakmoesproef en krijgt hij 
toegang tot de gedachten van de schrijver. En op dat moment blijken Bavink en Van het Reve 
weinig met elkaar gemeen te hebben. Waar Bavink, de stereotypische bohémien, in zijn schulp 
kruipt bij toenaderingspogingen van de buitenwereld, aanvaardt Van het Reve de consequenties 
van zijn bestaan als schrijver: schrijven en gezien worden betekent dat je je gedachten zo af en 
toe met het publiek zult moeten delen. Reve doet dat voor het eerst uitgebreid in deze tekst, die 
tegelijkertijd als cynisch commentaar op dat gegeven kan worden gelezen.  
De ongrijpbaarheid van de kunstenaar blijft, op een ander niveau, wel gehandhaafd in ‘Gesprek 
met Van het Reve’. Ook deze ongrijpbaarheid heeft een parallel in ‘Mene tekel’. Bavink zegt 
tegen het mannetje dat hij hem niets ernstigs kan vertellen, waarop de journalist in de war raakt: 
‘U schertst, meneer Bavink.’ Deze laat echter weten dat hij níet schertst, en zuigt de journalist zo 

                                                        
268 Nescio 2010, p. 122. 
269 Letterlijk zegt Gorré Mooses: ‘Ja, maar ik weet reeds dat u al uw ernst in uw werk legt.’ (VW I, p. 637.)  



 81 

mee in een paradox: hij vertelt ernstig dat hij niets ernstigs te vertellen heeft. De ongrijpbaarheid 
van Van het Reve schuilt, afgezien van de maskerades die hij opvoert in het telefonische contact 
met Gorré Mooses, in het feit dat de auteur van de tekst zichzelf representeert via de ogen van 
een journalist die hij zelf gecreëerd heeft. Aangezien Gorré Mooses een karikatuur is, is het de 
vraag in hoeverre Reve in deze tekst een onvervormd beeld van zichzelf heeft willen geven. In 
ieder geval is geen enkel gebaar, geen enkele handeling en geen enkel woord van deze ‘Van het 
Reve’ spontaan opgetekend. Ze zijn op het papier terecht gekomen door een op zichzelf 
reflecterend en zichzelf bewust representerend subject.   
 
De publicatie van ‘Gesprek met Van het Reve’ is, zoals ik al schreef, een belangrijk moment in 
de ontwikkeling van Reves schrijverschap. Voor het eerst besteedt Reve in een tekst van zijn 
hand uitvoerig aandacht aan zijn literatuuropvattingen. Hij formuleert enkele standpunten over 
literatuur en kunst waar hij tot aan het einde van zijn schrijverschap achter zal blijven staan. 
Daarnaast is de tekst de eerste in een lange rij mystificaties en is het de eerste narratieve tekst 
waarin Reve zichzelf als schrijver-personage opvoert.270 Ook markeert het gefingeerde interview 
een omslag in Reves publieke manifestatie, een omslag die in microvorm in de tekst zelf terug te 
vinden is. Was hij in grofweg de eerste tien jaar van zijn loopbaan iemand die de publiciteit, en 
in het bijzonder de journalistiek, zo veel mogelijk meed, vanaf dit moment zal hij zich regelmatig 
aan den volke tonen. In ‘Gesprek met Van het Reve’ laat Reve zichzelf als publieke figuur 
geboren worden, en hij doet dat op een manier die tot zijn handelsmerk zal uitgroeien en die zal 
leiden tot twijfels over zijn authenticiteit. Hij wekt weliswaar de indruk dat hij uiterst openhartig 
is, maar voedt tegelijkertijd de verdenking dat hij een rol speelt en niet op zijn woord geloofd 
moet worden. In nauw verband hiermee staat de scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid, die in 
bijna iedere tekst van Reve dun is, en zo ook in deze. Van het Reve is in deze tekst zowel 
persoon als personage, en legt bovendien een expliciet verband tussen hemzelf en de 
protagonist uit De avonden. In het huis van Van het Reve staat immers de kachel waar Frits van 
Egters in plaste. De plaatsing van ‘Gesprek met Van het Reve’, voorin Tien vrolijke verhalen, 
draagt verder bij aan de vermenging van die twee werelden. De status van de tekst is onzeker; 
het is blijkbaar geen verhaal (want het boek heet niet Elf vrolijke verhalen), maar door de publicatie 
in het boek wordt de tekst wél expliciet in het oeuvre van Reve geïncorporeerd.  
Maar het meest essentiële punt, in de context van mijn betoog althans, is dat Reve zich als 
eenling opstelt, zowel middels zijn literatuurbeschouwelijke uitspraken als via zijn interactie met 
Gorré Mooses. Hij definieert zijn positie in contrast tot een norm die hij weliswaar zelf 
benoemt, maar die drijft op stereotyperingen. Expliciet, en poëticaal, is die norm de in de 
romantiek gewortelde traditie van de breuk: de norm van de originaliteit, het experiment met de 
vorm, en de mythe van de magische creatie. Daartegenover plaatst Reve zijn gevoel voor 
traditie, afkeer van vernieuwing, en pleidooi voor hard werken en vakmanschap. Via de 
handeling tussen Gorré Mooses en Van het Reve speelt Reve met het beeld van de kunstenaar 
dat ontstond in de romantiek en tot cliché is uitgegroeid. Het is het beeld van de kunstenaar als 
genie, waanzinnige en excentriekeling – kortom, het beeld van de bohémien. Gorré Mooses is 
als journalist een werktuig van de charismatische ideologie, wiens interesse in de schrijver wordt 
gevoed door de geruchten over diens vreemde karakter. Die geruchten passen immers in het 
(romantische) ideaal van de kunstenaar als abnormaal individu. Maar op het moment dat hij 
door alle barrières is gebroken, blijkt Van het Reve anders dan gedacht en gehoopt. De schrijver 
die Gorré Mooses voor zich heeft doet hem denken aan een visser en een boer, en diens 

                                                        
270 Weliswaar voert Reve zichzelf in meer of minder gefictionaliseerde vorm ook in eerder werk op (denk aan de ‘ik’ 
uit ‘De laatste jaren van mijn grootvader’, Simon uit De ondergang van de familie Boslowits, en de ‘ik’ uit ‘Haringgraten’), 
maar in dat eerdere werk portretteert hij zichzelf nooit als literair schrijver (in ‘Haringgraten’ kijkt hij terug op zijn 
werkzaamheden als journalist van Het Parool). 
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ordelijke gedrag lijkt veel op dat van het tegendeel van de bohémien: de burger. Toch blijkt Van 
het Reve voldoende eigenschappen van het romantische stereotype te bezitten om het bezoek 
niet in een teleurstelling te doen ontaarden. Zijn ‘doordringende waarneming’ en ‘zeer kwetsbare 
gevoeligheid’ zijn daar voorbeelden van. 
 

Nathalie Heinich en het Van Gogh-effect  

Het beeld van Gerard Reve dat in dit interview wordt gepresenteerd is, zoals gezegd, zowel een 
auto- als een heteroimago. Het is alsof een schilder een zelfportret heeft gemaakt in een stijl die 
niet de zijne is. De contouren van dat portret kunnen aan helderheid winnen door het te 
vergelijken met Heinichs analyse van de moderne kunstenaar. 
Nathalie Heinich heeft als een van de weinigen analytisch onderzoek gedaan naar het imago van 
de moderne kunstenaar. In haar vermaarde studie La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de 
l’admiration (1991) analyseert ze tot in detail de genese van de legende-Van Gogh.271 Ze beschrijft 
de receptiegeschiedenis van Van Goghs werk en persoon als verschillende stadia van een 
heiligverklaring. En dat bedoelt ze niet als metafoor. Volgens Heinich heeft de domineeszoon 
uit Zundert inmiddels de status van protestantse heilige bereikt.272  
Omdat Heinich een socioloog is, is het haar uiteindelijk niet om de casus Van Gogh te doen, 
maar om het feit dat dit individuele geval is uitgegroeid tot het prototype van de moderne 
kunstenaar. Ze betoogt dat met de verering van Van Gogh in de kunstwereld het tijdperk van de 
singulariteit is begonnen. In dat tijdperk, waarin we ons nog steeds bevinden, worden 
kunstenaars gevierd om de mate waarin ze zich van anderen onderscheiden. Met Van Gogh is 
afwijking van de norm de norm geworden, of, zoals Heinich het verwoordt, is er sprake van een 
normalisatie van het abnormale.273  
In The Glory of Van Gogh beschrijft Heinich een aantal karakteristieken van de persoon Vincent 
van Gogh die in het consecratieproces zijn uitvergroot, en zo konden uitgroeien tot de clichés 
van het moderne kunstenaarschap. Omdat Van Gogh al die clichés in zich verenigde, werd zijn 
kunstenaarschap een nieuw model, een nieuw paradigma voor de kunstenaar. Aan het begin van 
de twintigste eeuw waren de elementen van dit model bekend. Heinich destilleert ze uit 
Théodore Durets Van Gogh Vincent, de eerste Franstalige biografie over Van Gogh. Ze noemt: 
 

• Roeping. Van Gogh werd – volgens Duret dus – gedreven door een roeping die sterker 
was dan hijzelf. 

• Buitengewone man. Hij was begiftigd met exceptionele kwaliteiten en bereikte aan het einde 
van zijn leven het niveau van een origineel genie. 

• Isolatie, marginaliteit, en ongeschiktheid voor praktisch, sociaal en commercieel leven 
• Ascetisme en armoede. Van Gogh kon zichzelf niet onderhouden door de productie van 

schilderijen. 
• Belangeloosheid en onverschilligheid voor aardse bezittingen. Van Gogh werkte belangeloos aan de 

vervulling van een hoger doel. Voor aardse, materiele zaken had hij geen belangstelling, 
want hij was daar in spirituele zin boven verheven. 

• Onbegrepen en onbemind door tijdgenoten, maar rechtvaardiging na de dood. Van Gogh is, net als 
Cézanne, het bewijs dat hoe meer een kunstenaar wordt verafschuwd tijdens zijn leven, 

                                                        
271 Ik citeer uit de Engelse vertaling: Heinich 1996b. 
272 Heinich 1996b, p. 149-150. 
273 Heinich schrijft: ‘What has changed with the Vangoghian paradigm is that abnormality is no longer valued as an 
exception, but as the rule. The normalization of the abnormal is an a priori principle of excellence that applies to 
every artist. Henceforth, normality in art consists of being outside of the norms. What is beyond the norm is 
systematized as a norm crystallized around the case of van Gogh, and from now on dictates that what “is not done” is 
what is to be done.’ (Heinich 1996b, p. 143 (oorspr. curs.).) 
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hoe meer hij wordt gewaardeerd na zijn dood. Hij was, door zijn hoge mate van 
originaliteit, zijn tijd ver vooruit. 

• Martelaarschap. Van Gogh heeft hevig geleden en stierf als een martelaar.274 
 
Het kunstenaarschap van Van Gogh leende zich volgens Heinich onder meer zo goed voor 
legendevorming omdat het nauwelijks een precedent had. Van Gogh stond model voor een type 
dat nog niet uitgevonden was. Hij leefde zijn kunstenaarsleven dus ‘naïef’ en ongereflecteerd, 
zonder wetenschap van het exemplarische karakter ervan. Ook daarin schuilt Van Goghs 
singulariteit; het is een belangrijk bestanddeel van zijn legende.275  
Na Van Gogh werden vernieuwing en originaliteit paradigmatische waarden voor de kunstenaar, 
en datzelfde gebeurde met de andere thema’s uit de eerste, hagiografische, biografieën over Van 
Gogh. Daarbij is er, stelt Heinich, een beweging zichtbaar van aandacht voor het werk naar 
aandacht voor de persoon van de kunstenaar.  

The new Vangoghian paradigm quite literally embodies a series of shifts in artistic value, from 
work to man, from normality to abnormality, from conformity to rarity, from success to incomprehension, 
and, finally, from (spatialized) present to (temporalized) posterity. These are, in sum, the principal 
characteristics of the order of singularity in which the art world is henceforth ensconced. 
That is the essence of the great artistic revolution of modernity, the paradigm shift embodied 
by van Gogh.276 

Met Van Gogh werd ‘gedoemd’ een vaste connotatie bij ‘kunstenaar’. De eigenschappen die aan 
Van Gogh zijn toegekend werden overgebracht op andere kunstenaars, en niet alleen degenen 
die na hem kwamen. ‘To be sure,’ schrijft Heinich, ‘“bohemia” antedated van Gogh in the art 
world; but through him it became an obligatory image, a myth, a stereotype.’277 Dit noemt 
Heinich het Van Gogh-effect; elders heeft ze het over het romantische model.278 
In ‘Gesprek met Van het Reve’ put Reve gretig uit het reservoir aan elementen van het 
romantische model. Via de blik van Gorré Mooses en de verwijzing naar Nescio wordt het 
gehele clichéregister van de abnormale kunstenaar opengetrokken.279 In de perceptie van de 
journalist is Van het Reve een bevlogen, onbegrepen en ondergewaardeerde, excentrieke en 
monomane man. Bovendien is de beweging van aandacht voor het werk naar aandacht voor de 
persoon zichtbaar. Na het lezen van Reves werk is Gorré Mooses in eerste instantie in het 
persoonlijk leven van de schrijver geïnteresseerd.  
Pas als de clichés van stal zijn gehaald, laat Reve het beeld van zichzelf ermee contrasteren. 
Daarin versterken zijn poëticale uitspraken en de ‘literaire’ elementen uit de tekst elkaar. De 
afkeer van originaliteit, van het vormexperiment en van de mythe van de magische creatie gaan 
samen met de presentatie als persoon met burgerlijke gewoontes, een vakman die weliswaar de 
kunst op een voetstuk zet, maar zelf met beide voeten in de modder blijft staan. Na de 

                                                        
274 Heinich 1996b, p. 36-37. De termen die Heinich gebruikt in La gloire de Van Gogh zijn: ‘Motif de la vocation’, 
‘motif de l’homme hors du commun’, ‘motif de l’isolement, de la marginalité, de l’inaptitude à la vie pratique, sociale, 
commerciale’, ‘motif de l’ascèse et de la pauvreté’, ‘motif du désintéressement’, ‘motif du détachement des biens 
terrestres et de l’élévation spirituelle’, ‘motif de l’íncompréhension et de la méconaissance par ses contemporains’, 
‘motif du martyre’, ‘motif [...] de l’accomplissement dans la postérité’. (Heinich 1991, p. 63-64.) 
275 Heinich 1996b, p. 47, 146. 
276 Heinich 1996b, p. 146 (curs. van mij, EP). 
277 Heinich 1996b, p. 141. Overigens noemt ook Ton Anbeek in Het donkere hart Van Gogh als het prototype van de 
romantische, lijdende kunstenaar. Hij stelt: ‘De associatie kunst-lijden is zo vanzelfsprekend geworden dat men zich 
misschien moeilijk kan voorstellen dat vóór de romantiek deze combinatie absoluut niet vanzelfsprekend was.’ 
Volgens Anbeek is de idealisering van de ongelukkige kunstenaar een van de idées fixes die de romantiek heeft 
achtergelaten. (Anbeek 1996b, p. 133-136). 
278 Heinich 2003, p. 48, 107.  
279 Zie over deze clichés van het romantische (of moderne) kunstenaarschap ook: Moran 2000, p. 129, Joosten 2003, 
p. 22-24, Glass 2004, p. 6, Mathijsen 2004, p. 9-15, Vaessens 2006b, p. 27-29, Baumann 2007, p. 77, 87-88, Marx 
2008, p. 77, Kemperink 2009, p. 4-5. 
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initiatierite van Gorré Mooses presenteert Reve zich niet als een artistieke halfgod wiens wegen 
ondoorgrondelijk zijn, maar als een wat neurotische burgerjongen die hard werkt voor de kost.  
Als het, zoals Heinich stelt, waar is dat in de kunstwereld sinds het begin van de twintigste eeuw 
het abnormale is genormaliseerd – en diezelfde constatering vinden we met zoveel woorden bij 
Poggioli, Paz, Calinescu en Bourdieu, en specifiek voor de Nederlandse literatuur bij onder 
andere Anbeek, Joosten, Vaessens en Ruiter en Smulders – dan zet Reve in ‘Gesprek met Van 
het Reve’ een stap in de andere richting.280 Waar door Gorré Mooses een abnormale man wordt 
verwacht, flirt Van het Reve met het normale, met het negatief van de romantische kunstenaar. 
En daarmee onderscheidt hij zich, want een normalisatie van het abnormale houdt uiteraard ook 
het omgekeerde in: een abnormalisatie van het normale.  
 

De schrijver als verteller en personage in het werk van de jaren zestig 

In het werk dat na ‘Gesprek met Van het Reve’ verschijnt, voert Reve zichzelf met regelmaat op 
als ik-verteller en personage. In het eerste decennium na zijn terugkeer in de Nederlandse 
literatuur gebeurt dat in vier van de Tien vrolijke verhalen (1961), in Op weg naar het einde (1963), in 
Nader tot U (1966) en in Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard door 
Gerard Kornelis van het Reve (1967). Hieronder ga ik op zoek naar het beeld dat Reve in deze 
teksten van zichzelf, van zijn collega-kunstenaars en van anderen creëert, en vooral naar de 
manier waarop die auto- en hetero-imago’s zich tot elkaar verhouden. Veertien etsen laat ik daarbij 
nog even rusten. Deze tekst staat centraal in het volgende hoofdstuk.  
Kunstenaars zijn de voornaamste populatie in Reves boeken van de jaren zestig. Het krioelt er 
van de schilders en hele en halve schrijvers; hier en daar loopt er een beeldhouwer rond. In de 
vier teksten uit Tien vrolijke verhalen met een ik-perspectief – ‘Gesprek met Van het Reve’ niet 
meegerekend – presenteert de verteller zich zonder omwegen als Gerard Reve. Zo is de verteller 
in ‘Een lezing op het land’ de auteur van De avonden en woont de armlastige ‘ik’ van ‘Geld 
verdienen’ in Londen. In Op weg naar het einde en Nader tot U brengt de verteller nauwgezet 
verslag uit – met vermelding van data – van gebeurtenissen die in Reves leven voorvielen. Over 
een aantal van deze gebeurtenissen, zoals het bezoek aan de Writers’ Conference in Edinburgh 
en de kritiek van senator Hendrik Algra op Op weg naar het einde, werd ook in de kranten 
geschreven.  
De verteller van al deze teksten zal ik hieronder steeds ‘Reve’ noemen – zonder begeleidende 
aanhalingstekens. Daarmee wek ik misschien de indruk dat ik geen afstand veronderstel tussen 
de auteur Gerard Reve en het evenbeeld dat hij schiep. Dat doe ik echter wel; de mate waarin 
Reve en zijn diverse alter ego’s van elkaar verschillen is een van de problemen die ik in het derde 
deel van dit boek zal bespreken. 
 

Tien vrolijke verhalen 

In ‘Een lezing op het land’, het openingsverhaal van Tien vrolijke verhalen, vraagt de kunstschilder 
Phal aan Reve om in een provinciestad een expositie van de schilder Dugter te openen, voor te 

                                                        
280 Zie: Poggioli 1968, p. 78-101, Paz 1976, p. 10-28 (‘De traditie van de breuk’), Calinescu 1987, i.h.b. p. 146 (‘One of 
the characteristics of our time, as revealed in the public situation of the new avant-garde, is that we have begun to get 
accustomed to change. Even the most extreme artistic experiments seem to arouse little interest or excitement. The 
unpredictable has become predictable [...] The new is no longer new.’), Bourdieu 1994, i.h.b. p. 156-157 (‘Elke 
geslaagde revolutie legitimeert zichzelf, maar legitimeert ook de revolutie als zodanig, zelfs de revolutie tegen de 
esthetische vormen die zij zelf voorstaat. Uit de manifestaties en manifesten van al diegenen die sinds het begin van 
de eeuw pogingen doen een nieuw artistiek regime te vestigen, aangeduid met een begrip eindigend op -isme, blijkt 
dat de revolutie zich meer en meer ontwikkelt tot het model van hoe men in het veld bestaansrecht verwerft.’ (oorspr. 
curs.)) En, voor de Nederlandse situatie: Anbeek 1996b, p. 127-140, Joosten 2003, p. 32, Vaessens 2006b, p. 15-25, 
Ruiter & Smulders 2009, Ruiter & Smulders 2010 (zij beroepen zich enkele malen op Heinich). 
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lezen uit eigen werk en vragen over dat werk te beantwoorden.281 Reve zwicht voor de 
vergoeding van honderd gulden die hem in het vooruitzicht is gesteld, en stemt toe met de 
lezing en de vragenronde. De lezing vindt plaats in een school, de overige activiteiten zijn in het 
huis van de heer Slok, een welgestelde ‘beschermer van kunsten en wetenschappen’ die zijn taak 
zeer serieus neemt. Reve weet te melden dat Slok in zijn woning gewoonlijk onderdak biedt aan 
‘gemiddeld een half dozijn kunstenaars’. Het bewuste weekend zijn dat, naast Reve zelf, de 
schilders Phal en Dugter, twee dichters en hun vrouwen of vriendinnen en ‘een meestal 
slapende pottenbakker.’282  
De kunstenaars en de drie verwende zoontjes van Slok zorgen voor een lichte chaos in het huis. 
Na een nogal stroef verlopen lezing van Reve en een teleurstellende expositie – Dugter 
verkoopt geen enkel schilderij – zet het gezelschap zich aan de drank. Die legt Reve zodanig 
lam, dat hij er niet in slaagt om het vragenuurtje, diezelfde avond, tot een goed einde te brengen. 
Als het publiek de woning heeft verlaten, gaan de kunstenaars verder waar ze gebleven waren. 
Slok en zijn vrouw voegen zich bij hen. Wanneer iedereen door de drank is beneveld, pakt Phal 
zijn gitaar. Hij zingt enkele smartlappen, en ontroert daarmee het hele gezelschap – Dugter in 
het bijzonder. Het zit Dugter niet lekker dat hij geen enkel schilderij heeft weten te slijten, maar 
hij wordt door Phal gerustgesteld. 
Phal is een typische bohémien en een uitvreter, een evenbeeld van Nescio’s Japi. Hij is aartslui 
en parasiteert op de goede bedoelingen van anderen. Zo vraagt hij Reve een lezing te houden, 
maar bezoekt hij deze niet, omdat naar eigen zeggen te moe is. In plaats daarvan verschanst hij 
zich in de riante huiskamer van de familie Slok, waar hij af en toe vis bakt om over zijn 
chronische kater heen te komen. Als het om zaken van artistieke aard gaat, heeft Phal de neiging 
om – al dan niet onder invloed van alcohol – de dingen in een wat voordelige belichting te 
plaatsen. Ter inleiding van zijn gitaarspel zegt hij bijvoorbeeld: ‘“Ik ga niet zingen, en ik ga niet 
spelen [...]. Ik ga iets vertolken en iets brengen. Vertolken en brengen. Net wat ik zeg.”’283 Het 
kunstenaarschap lijkt voor Phal een bijzondere status te hebben, maar als hij daar, na overmatige 
jenever- en bierconsumptie, een definitie van probeert te geven, blijft hij steken in een holle 
frase: ‘“Kunstenaar zijn, dat wil wat zeggen, dat houdt wat in”’.284 
Aan het einde van de avond, als zijn vriend Dugter klaagt over de mislukte expositie, tracht Phal 
hem op te beuren met een rooskleurig toekomstscenario. 

‘Maar jij wordt beroemd. Jij komt in het Rijksmuseum te hangen. Let op wat ik zeg. Op een 
morgen ben je thuis. Gewoon thuis zit je. Er wordt gebeld, en een schatrijke man staat voor 
je deur. Wat wil die man? Die man die vraagt of hij even binnen mag komen. Hij kijkt naar 
een doek van jou, en hij wordt bleek. Zijn hele gezicht wordt lijkbleek, en meteen begint hij, 
uit zijn portefeuille, bossen bankbiljetten, pakjes tegelijk, heel mooie biljetten met allemaal 
roze en groene kleuren erop, op de tafel neer te leggen.’285  

Het luilekkerland dat Phal zijn vriend hier voorspiegelt, typeert Phals passiviteit. Om rijk en 
beroemd te worden hoeft Dugter volgens Phal niet te handelen, maar kan hij rustig thuis blijven 
wachten tot een gefortuneerde deus ex machina hem het geld en de faam in de schoot komt 
werpen.  
De passiviteit, drankzucht en het parasitair gedrag van Phal gaan samen met diens dédain voor 
het ‘Genootschap’ dat op de lezing van Reve is afgekomen. Dat publiek vertoont trekken van 
het snobisme waartegen Reve zich in ‘De overschatting’ keerde. Enige oprechte belangstelling 

                                                        
281 VW I, p. 650-661.  
282 De figuur van Slok baseerde Reve op de in Groningen woonachtige kunstbeschermer J. Sluiter (Maas 2009, p. 
670). De schilder Dorus Rovers uit Laren zou model hebben gestaan voor de figuur van Dugter, en de dichteres Lidy 
van Eijsselsteijn voor de dame uit het publiek die een vraag aan Reve stelt. (Maas 2010, p. 821). 
283 VW I, p. 659. 
284 VW I, p. 660. 
285 VW I, p. 659. 
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voor Reves werk is bij het genootschap namelijk niet te bespeuren. Op Reves voorlezing wordt 
lauwtjes gereageerd, en een dag later stellen de dames en heren hem plichtmatig enige vragen. 
De enige vraag die Reve – dan hevig beschonken – kan verstaan komt van een dame. Zij bauwt 
de kritieken op De avonden na: ‘Dat boek De Avonden,’ vroeg ze streng, ‘daar komt helemaal geen 
seksualiteit in voor. Kunt u me ook zeggen, waarom dat zo is?’286 Als Reve niet in staat blijkt om 
haar te antwoorden, komt Phal hem te hulp. Hij voegt het publiek toe dat het niet moet 
‘leuteren’, en als de dame vervolgens ziedend opstapt, roept Phal dat dat ‘heel verstandig’ van 
haar is.  
Slok, het rustpunt in het verhaal, zorgt als een liefhebbende vader voor zijn kunstenaars. Hij 
verschaft ze tijdelijk onderdak, geld, en vooral veel drank. (‘Slok’ is overigens een speaking name, 
want zelf is hij ook niet vies van een glas.) De chaos die de kunstenaars met zich meebrengen 
amuseert hem eerder dan dat hij zich eraan stoort. Slok lijkt van mening te zijn dat kunstenaars 
behoefte hebben om onder elkaar te verkeren, in een cocon die hen afscheidt van de rest van de 
wereld.287 Zijn huis, waar ongelimiteerd gezopen, gezongen en geslapen kan worden, is zo’n 
cocon. Buitenstaanders die erin binnendringen, zoals de leden van het genootschap, 
veroorzaken spanningen en worden door de bohémien Phal met verbale afweermechanismen de 
deur uit gewerkt. Ook sommige cafés kunnen volgens Slok als cocon dienen. Zo denkt hij Reve 
een plezier te doen door hem mee te nemen naar kroegen die, naar hij de schrijver verzekert, 
‘bijna uitsluitend door kunstenaars’ worden bezocht. Types als Phal en Dugter hadden een 
dergelijke tocht waarschijnlijk inderdaad kunnen waarderen, maar Reve bewijst hij er geen dienst 
mee. De schrijver voelt zich er ongemakkelijk, en verlangt naar huis. 
Reve verhoudt zich wat moeizaam tot de andere personages in dit verhaal. De goedmoedige 
geldschieter Slok heeft duidelijk zijn sympathie, maar Reve voelt zich klein in diens gezelschap. 
Na een ritje met diens auto wil Reve zich gedienstig tonen en het portier voor zijn gastheer 
openhouden, maar rukt in zijn ijver de portierkruk van de wagen. Met het publiek dat op zijn 
lezing is afgekomen, klikt het niet. Er wordt, als gezegd, amper gereageerd op zijn verhaal, en in 
de pauze spreekt niemand hem aan. Op dat moment verlangt Reve naar Phal, die, zo denkt hij, 
ongetwijfeld iets opbeurend zou weten te zeggen.  
Maar ook tussen Phal en Reve bestaat een afstand, die door de verteller wordt aangezet. Het 
idiolect van de kunstschilder is af en toe ingebed in de vertellerstekst, en soms markeert de 
verteller deze: ‘Naar buiten konden we niet goed omdat het, zoals Phal het uitdrukte, “had 
opgehouden met zacht regenen”.’288 En: ‘[...] Ook overdag was hij maar liever in de huiskamer 
gebleven, deze slechts verlatend om af en toe, ter bestrijding van zijn dagelijkse kater, in de 
keuken “een visje te bakken” [...]’.289 De afstand tussen Reve en het laissez faire van de overige 
kunstenaars – met Phal als primus inter pares – wordt het meest duidelijk tijdens het drankgelag 
op zaterdagmiddag. Net als de anderen giet Reve het ene na het andere glas naar binnen, maar 
plotseling wordt zijn roes doorbroken door de dagelijkse zorgen van een huisman. Als het Reve 
duidelijk is geworden dat het zaterdag is, deelt hij mee dat hij nog sla en yoghurt moet kopen. 
‘“En ook vlees, als ik het nog voor zessen kan redden.”’290 De mededelingen raken kant noch 
wal, want Reve is ver verwijderd van eigen huis en koelkast. ‘Rondom mij,’ staat er direct hierna, 
‘steeg een eindeloos gelach op.’ Of het gelach als reactie is bedoeld op zijn woorden is niet 
duidelijk; de suggestie wordt slechts gewekt. Áls er om Reves opmerkingen wordt gelachen, kan 
dat erop duiden dat het gezelschap zich realiseert dat het plan om boodschappen te gaan doen 
onzin is. Maar het is ook mogelijk dat er gelachen wordt omdat Reves manifestatie van huisvlijt 

                                                        
286 VW I, p. 657. Zie over de vele critici die wezen op de afwezigheid van seksualiteit in De avonden: Raat 1988, p. 43.  
287 De term ‘cocon’ is van mij, en komt niet voor in ‘Een lezing op het land’.  
288 VW I, p. 654. 
289 VW I, p. 653. 
290 VW I, p. 655. 
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sterk contrasteert met het levenspatroon van de aanwezige kunstenaars, waar het bacchanaal dat 
op dat moment plaatsvindt een illustratie van is.  
Ook op andere plaatsen is het contrast merkbaar tussen de pragmatische, ietwat bezorgde 
instelling van Reve en die van de andere kunstenaars. Als hij gevraagd wordt om de 
schilderijententoonstelling te openen, twijfelt Reve: hij weet immers niets van schilderkunst. 
Geheel in lijn met zijn nonchalante houding, en tot genoegen van Slok, die alles wat kunstenaars 
doen en laten amusant en interessant schijnt te vinden, zegt Phal: ‘“Dat hindert niet, jongen [...]. 
Je lult gewoon maar een flink eind weg.”’291  
In ‘Een lezing op het land’ brengt Phal de status van het kunstenaarschap kort ter sprake. Dat 
onderwerp komt explicieter aan de orde in de twee andere verhalen uit de bundel waarin Reve 
zichzelf als schrijver ten tonele voert.292 Steeds wordt het kunstenaarschap daar, door anderen 
en door Reve zelf, voorgesteld als iets buitengewoons, maar net als Phal is niemand in staat om 
te verwoorden waar dat buitengewone dan precies in schuilt. Zo treft Reve in ‘Geld verdienen’ 
Kerr, een man die als verpleeghulp in een ziekenhuis werkt, maar eigenlijk schrijver wil worden 
(‘Ik was er al bang voor geweest’, meldt de verteller terzijde).293 Hoewel Kerr nog nooit iets 
heeft gepubliceerd en met zijn salaris nauwelijks zijn partner en kinderen kan onderhouden, 
wordt hij toch mateloos aangetrokken door het kunstenaarschap. Zijn baan blijkt zelfs in functie 
van die droom te staan: het werk in het ziekenhuis dient om de nodige levenservaring op te 
doen.294 
In ‘Lof der scheepvaart’ regelt Reve via een kennis een goedkope overtocht op een schip naar 
Engeland. Aan de vrouw van de kapitein geeft Reve zich aanvankelijk uit voor student, maar ten 
slotte vertelt hij dat hij schrijver is. Dit voelt voor hem als een schuldbekentenis, al weet hij niet 
precies waarom: ‘Ik haalde diep adem en deelde mede dat er sprake was geweest van een 
misverstand. Ik was geen student, maar schrijver. Bij deze mededeling begon, als gewoonlijk, om 
redenen die ik nooit goed heb kunnen begrijpen, mijn hoofd te gloeien van schaamte.’295 
Vervolgens leest de kapitein, een orthodoxe protestant, een passage voor uit de bijbel: ‘De Here 
heeft u tot priester gesteld inplaats van den priester Jojada, dat gij opzieners zoudt zijn in des Heren huis over 
elken man die onzinnig is en zich voor een profeet uitgeeft, dat gij dien zet in de gevangenis, en in den stok...’296 
Reve, die zichzelf net als schrijver heeft ontmaskerd, vreest even dat de kapitein de passage 
speciaal voor hem heeft uitgezocht. Daarmee zou deze dus een verband leggen tussen een 
schrijver en een valse profeet. Maar Reve wordt gerustgesteld als hij bedenkt dat een 
boekenlegger de kapitein naar deze tekst heeft geleid.  
De kapiteinsvrouw toont iets meer interesse in het schrijverschap van Reve dan haar man, en 
vraagt haar gast wat voor soort boeken hij schrijft. Sprekend over zijn schrijverschap heeft Reve 
het gevoel dat hij louter leugens vertelt, en dat hij bovendien misbruik maakt van zijn positie: 
‘Opnieuw kreeg ik de gewaarwording dat niets van wat ik zei waar was, dat ik loog en bedroog 
en dat ik, onder volstrekte valse voorwendsels, als een parasiet, passage aan boord van een schip 
van oppassende en vlijtige mensen had gevonden.’297 Even later hoort Reve een innerlijke stem, 
die hem toevoegt: ‘Je bent helemaal geen schrijver [...]. Opschepper. Zak. Kale kakschopper.’   

                                                        
291 VW I, p. 650. 
292 ‘Haringgraten’ is het enige verhaal in ik-perspectief uit Tien vrolijke verhalen waarin Reve zichzelf niet expliciet als 
schrijver (maar wel als journalist) opvoert. 
293 VW I, p. 666. 
294 Wellicht verwees Reve met de figuur van Kerr naar zichzelf. Reve werkte immers tijdens zijn verblijf in Londen 
enige tijd als hulpverpleger in het National Hospital for Nervous Diseases (zie: Beekman & Meijer 1973, p. 67, Reve 
1980, p. 124, Reve 1992 [1991], p. 63, Maas 2009, p. 543-549). Ook de woning van Kerr vertoont veel 
overeenkomsten met die van Reve in ‘Gesprek met Van het Reve’: in beide huizen ligt geen vloerbedekking, staan 
nauwelijks meubels, en is het zeer koud. 
295 VW I, p. 747. 
296 VW I, p. 748 (oorspr. curs.). Vgl Jeremia 29:26. 
297 VW I, p. 749-750 (curs. van mij, EP). 
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Niet alleen in het gezelschap van het kapiteinsechtpaar, maar ook tegenover het werkvolk aan 
boord zit Reve met zijn schrijverschap in zijn maag. Door hen wordt hij louter op basis van zijn 
uiterlijk als kunstenaar herkend. Als hij zich ook aan hen voorstelt als student, zegt een van de 
mannen: ‘Ik had eigenlijk gedacht dat u eerder een soort schilder was, of zoiets. Iets artistieks 
heeft hij over zich, verdomd, dat dacht ik.’ Maar artistiek in zijn voorkomen of niet, Reve 
schaamt zich voor zijn schrijverschap wanneer hij zichzelf vergelijkt met mensen die een 
duidelijke functie in de maatschappij vervullen: ‘Ik bedacht hoe ik altijd mensen benijd had die 
van zichzelf in een of twee regels konden zeggen wie en wat zij waren, leeftijd, beroep, 
burgerlijke staat, beroep ouders. Ik ben helemaal niets, dacht ik, niet eens een oplichter.’298  
 
Als in deze drie verhalen het kunstenaarschap ter sprake komt, gebeurt dat bijna steeds in 
oppositie tot het gewone, tot de burger. De kunstenaars die het huis van hun beschermheer 
bevolken zijn, Phal voorop, typische bohémiens. Ze staan buiten het gereguleerde leven: ze 
zuipen en slapen wanneer het hen uitkomt en worden daarin gefaciliteerd door hun gastheer.  
Phal, de wannabe schrijver Kerr en ook Reve onderschrijven de status aparte van de kunstenaar. 
Voor Kerr is die status begerenswaardig, Phal presenteert het kunstenaarschap als een bitter 
maar o zo interessant lot, en Reve – de verteller – lijkt in ‘Lof der scheepvaart’ een ideaalbeeld 
van de schrijver te koesteren waar zijn eigen schrijverschap schril bij afsteekt. Hij heeft 
herhaaldelijk het gevoel dat hij liegt als hij zich voor schrijver uitgeeft.299 Het schaamrood op 
zijn kaken zou daar wel eens door veroorzaakt kunnen zijn. Kortom: voor alledrie geldt wat de 
lallende Phal formuleerde: kunstenaar zijn, dat wil wat zeggen en het houdt wat in. Maar wat 
precies, dat maakt geen van hen duidelijk.  
Hoewel de buitenstaanders verschillend reageren op kunstenaars en het kunstenaarschap, 
voeden de meesten van hen het idee dat de kunstenaar afwijkt van het geijkte patroon. Slok is 
gefascineerd door het stelletje exoten dat zijn huis bevolkt, en lijkt het machtig interessant te 
vinden dat hij voor even deel kan hebben aan hun wereld. Zowel hij als de andere leden van het 
genootschap geven blijk van het snobisme waartegen Reve in ‘De overschatting’ fulmineerde: de 
zucht om de schrijver te zien en te horen. Maar niemand van het genootschap, ook Slok niet, is 
intrinsiek geïnteresseerd in Reves werk; diens voordracht van nieuw werk wordt apathisch 
uitgezeten, en de enige vraag die Reve tijdens het vragenuurtje kan verstaan, is zo ongeveer de 
minst originele die over De avonden kan worden gesteld.300 Voor de kapitein en zijn vrouw in ‘Lof 
der scheepvaart’, die achterdocht koesteren jegens alles wat afwijkt van hun normen, lijkt een 
schrijver iets als een vreemde diersoort die je slechts van horen zeggen kent. Reves gevoel van 
schuld en schaamte over zijn schrijverschap is het sterkst in het gezelschap van deze mensen. 
De angst voor bestraffing wordt reëel tijdens het voorlezen van de bijbelpassage, als hij even 
veronderstelt dat de kapitein hem, wegens zijn schrijverschap, houdt voor een valse profeet.  
Tussen al deze gezelschappen beweegt Reve zich behoedzaam. Steeds is er een contrast 
merkbaar tussen hemzelf en degenen in zijn nabijheid. Temidden van de kunstenaars en hun 
beschermheer in ‘Een lezing op het land’ onderscheidt hij zich door zijn bezorgdheid over zijn 
boodschappen, zijn afkeer van kunstenaarscafés en de distantie ten opzichte van Phals idiolect, 

                                                        
298 VW I, p. 750. 
299 Dat doet hij in de volgende passages: ‘Toen ze de ogen weer geopend hadden, en de vrouw thee voor haar man 
had neergezet, vroeg ze: “Wat voor soort boeken schrijft u?” “Romans... een roman... verhalen...” mompelde ik. Het 
kwam mij als volkomen gelogen voor. [...] Opnieuw kreeg ik de gewaarwording dat niets van wat ik zei waar was, dat 
ik loog en bedroog en dat ik, onder volstrekte valse voorwendsels, als een parasiet, passage aan boord van een schip 
van oppassende en vlijtige mensen had gevonden. [...] “Je bent helemaal geen schrijver,” hoorde ik een stem in mij 
zeggen. [...] De boeken had ik getoond, maar kon ik in werkelijkheid niet iemand heel anders dan de auteur zijn?’ 
(VW I, p. 749-750.) 
300 Op geen enkel moment geeft Slok blijk van interesse in Reves werk. In de pauze van de voorlezing is hij de enige 
die Reve aanspreekt, maar slechts om hem een kop koffie aan te bieden. (‘Niemand sprak mij aan, behalve de heer 
Slok, die ervoor zorgde dat ik koffie kreeg, doch die over het voorgelezene zweeg.’ (VW I, p. 652.)) 
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maar ten overstaan van het wat kakkineuze publiek valt hij juist uit de toon doordat hij 
beantwoordt aan het cliché van de bezopen, verwarde artistiekeling. In ‘Lof der scheepvaart’ 
keuren de kapitein en diens vrouw Reves omgang met de werklui af, en als Reve zich tussen de 
laatsten bevindt, vitten die op het kapiteinsechtpaar. Bovendien neemt hij in beide 
gezelschappen aanvankelijk een valse identiteit aan: hij geeft zich uit voor student. Daarmee 
onderscheidt hij zich als vanzelf van de werklieden. Een van hen zegt, als Reve zich heeft 
voorgesteld, dat hij een neefje op de kweekschool heeft: ‘En maar studeren! En maar 
studeren!’301 Een vergelijkbare vage associatie roept Reve op bij de kapiteinsvrouw, als hij 
bekent verhalen en romans te schrijven. Zij vraagt aan haar man: ‘“Was dat nu een roman, dat 
boek dat we laatst van Luurd hadden?” [...].’302 Alleen in zijn kajuit bedenkt Reve in ‘Lof der 
scheepvaart’ dat hij ‘helemaal niets’ is, ‘niet eens een oplichter’. Op dat moment herinnert hij 
zich de afgunst die hij gewoonlijk voelt jegens mensen die een leven leiden binnen de mallen van 
de burgermaatschappij.  
Er zijn enkele in het oog springende analogieën tussen de drie hierboven besproken verhalen en 
‘Gesprek met Van het Reve’. Net als in de verhalen beweegt Reve zich in het gefingeerde 
interview tussen de polen van bohémien en burger. In het gezelschap van Gorré Mooses blijkt 
Reve anders te zijn dan hoe hij zich aanvankelijk voordoet, net zoals dat in ‘Lof der scheepvaart’ 
tot tweemaal toe het geval is. In zowel ‘Een lezing op het land’ als in het vraaggesprek 
onderscheidt Reve zich van de volbloed bohémiens door een opmerking over het 
boodschappen doen, en de tijd die daarvoor beschikbaar is. De mobiele identiteit – zoals Seigel 
dat noemt – van Reve wordt verder benadrukt door de verschillende percepties van zijn 
uiterlijke verschijning. Voor Gorré Mooses, die weet dat hij een schrijver is, lijkt hij op een boer 
of een visser, voor de werkman aan boord, die denkt dat hij een student is, lijkt hij op een 
kunstenaar, ‘een soort schilder of zoiets’.   
 

Op weg naar het einde en Nader tot U 

De brievenboeken uit de jaren zestig verhouden zich op een andere manier tot de werkelijkheid 
dan de drie hierboven besproken teksten. Die laatste worden gepresenteerd als verhalen, en 
bevatten dan ook fictionele elementen, hoewel de protagonist en verteller sterk aan Reve doen 
denken. Zo roepen de overige personages niet direct associaties met publieke personen op, 
ontbreken exacte tijd- en plaatsaanduidingen en zou het einde van ‘Geld verdienen’, waarin een 
familie op raadselachtige wijze verdwijnt, magisch-realistisch genoemd kunnen worden. 
Bovendien maken deze drie teksten deel uit van een bundel met in meerderheid onmiskenbaar 
fictionele short stories.  
In Op weg naar het einde en Nader tot U refereert de verteller, die zich ‘Gerard Kornelis van het 
Reve’ noemt, met regelmaat aan actuele gebeurtenissen, zoals de International Writers’ 
Conference in Edinburgh, het schrijversprotest en de kritiek op eerder verschenen werk. De 
teksten zijn gedateerd, veel van de erin beschreven gebeurtenissen en herinneringen 
corresponderen aantoonbaar met Reves leven, en veel personages dragen de namen van 
publieke personen of verwijzen naar hen op een voor het toenmalige lezerspubliek doorzichtige 
manier (zo kostte het de recensenten geen moeite om ‘het doodzieke aapje N.’ tot Cees 
Nooteboom te herleiden. Ook het ‘belegen literaire wonderkind H.M.’ zal weinig problemen 
hebben opgeleverd).303 In de brievenboeken wordt de band met de werkelijkheid dus strakker 
aangehaald dan in ‘Een lezing op het land’, ‘Lof der scheepvaart’ en ‘Geld verdienen’.  

                                                        
301 VW I, p. 753. 
302 VW I, p. 749. 
303 VW II, resp. p. 26 en p. 32. In ‘Brief uit Schrijversland’ komt expliciet de relatie tussen fictie en werkelijkheid aan 
de orde, als de verteller het heeft over de naam van zijn ‘Vriend en Beschermer Q.’ en het ‘m.s. “Lethe”’, het schip 
waarmee hij naar Lissabon reist: ‘De naam van de boot, dat zullen de lezers met een klassieke opvoeding reeds 



 90 

Die indruk wordt nog versterkt doordat de verteller zich in de brievenboeken veel 
nadrukkelijker manifesteert dan in Tien vrolijke verhalen, en doordat hij in die manifestatie veel 
overeenkomsten vertoont met de Reve zoals die op dat moment bekend is uit interviews, radio- 
en televisie-optredens. Waar Reve in de ik-verhalen uit Tien vrolijke verhalen als grotendeels 
zwijgende observator optreedt, daar is hij manifest aanwezig in de brievenboeken. Zijn toon 
doet dan in felheid niet onder voor die van teksten als ‘De overschatting’ en ‘Gesprek met Van 
het Reve’. In de brievenboeken ligt de nadruk, kortom, meer op telling dan in Tien vrolijke verhalen.  
Opnieuw begeeft Reve zich in deze brieven veel tussen kunstenaars, en opnieuw creëert hij een 
contrast tussen het beeld van zijn collega’s en dat van zichzelf – met andere woorden: tussen 
zijn hetero-imago van de kunstenaar en zijn auto-imago als kunstenaar. In de openingsbrief in 
Op weg naar het einde doet Reve verslag van zijn bezoek aan de International Writers’ Conference 
van augustus 1962 in Edinburgh.304 Volgens Reve heerst er op de conferentie een sfeer van 
jeugdige rebellie en tegendraadsheid – zijn beschrijving ervan roept associaties op met de 
jongerencultuur die enkele jaren later overal in het westen de kop op zal steken. Als zijn 
‘landgenoot G.’ (Hans Gomperts) een naar Reves mening uitstekende informatieve inleiding 
houdt bij het thema ‘The Novel Today’ wordt er nauwelijks naar hem geluisterd, maar wanneer 
Henry Miller het woord krijgt en zegt dat de roman al vijftig jaar dood is, gaat het dak eraf. 
Reves tirade jegens Miller maakt duidelijk met welk type kunstenaar hij zich niet wenst te 
vereenzelvigen. Hij portretteert hem, de publieke status van Miller ridiculiserend, cynisch als 
‘profeet’, ‘orakel van Californië’, ‘eeuwige jongeling’ en ‘de grote Vrijgeest van het Westelijk 
Halfrond’. Met die trits brengt hij het stereotype in herinnering van de kunstenaar als 
bovenmenselijk sujet (‘orakel’, ‘profeet’) en als bohémien (‘vrijgeest’, ‘eeuwige jongeling’). 
Daartegenover plaatst hij zijn persoonlijke karakteriseringen van Miller: ‘zwetsende 
zelfverheerlijker’, ‘oude bosneuker’, ‘vlees geworden geborneerdheid’ en ‘oude phallus’. De 
publieke presentatie van Miller is volgens Reve dus in strijd met diens identiteit. Reve vindt dat 
Miller zich onvolwassen gedraagt, en dat de schrijver het toonbeeld is van datgene wat hij zegt te 
willen bestrijden: de kleingeestigheid. Hij repliceert in zijn brief op Millers pleidooi voor de vrije 
liefde (‘What we really want, when we see a beautiful woman, is to sleep with her’):  

Maar als die vrouw nu eens, heel kleinburgerlijk natuurlijk, haar man van wie zij houdt en die 
nogal jaloers is, niet ontrouw wil zijn? [...] Voor ieder die iets verder wil kijken dan zijn neus 
lang is moet het duidelijk zijn, hoe dogmatisch dit quasi ondogmatiese standpunt is, en welk 
een bedreiging het, door het ontbreken van elke ethiek, voor de wezenlijke menselijke 
vrijheden kan vormen: het eeuwige misverstand, dat bandeloosheid voor vrijheid houdt. 
Millers woorden krijgen natuurlijk een donderend applaus.305  

Een van de andere schrijvers die het moeten ontgelden is Nicka Tucci, door Reve getypeerd als 
‘vlees geworden frase’, ‘artistieke halfgod’, ‘natuurmens’ en ‘vooruitstrevende kunstenaar’. Hij 
houdt een gezwollen communistisch-pacifistische toespraak die Reve niet in het minst kan 
boeien. Net als Miller lijkt Tucci verliefd op zichzelf. Bij het type kunstenaar dat Tucci volgens 
Reve vertegenwoordigt – en dat op kunstenaarssociëteit De Kring nog ruim voorradig zou zijn 
– staat alles in het teken van zelfvergroting: ‘Gaat hij bij regen de straat op, dan doet hij wel een 
regenjas aan, maar steekt hij zijn armen niet in de mouwen. Vandaar ook dat hij niet loopt, maar 
schrijdt. Nicka Tucci schrijdt, heeft geen haar maar lokken, en de vette oliedoeken regenjas – 

                                                                                                                                                             
begrepen hebben, is fictief, alsook het initiaal van mijn Weldoener, maar hijzelf zeer zeker niet, en ik sterf liever dan 
dat ik zijn identiteit onthul, aangezien ik veel te bang ben dat anderen naar hem toe zullen gaan om Bescherming te 
verkrijgen of misschien zelfs, om Geld van hem te vragen [...].’ (VW II, p. 126-127.) 
304 De conferentie vond plaats van 20 tot 24 augustus. ‘Brief uit Edinburgh’ verscheen eerder in Tirade 69-70 (het 
september-/oktobernummer van 1962). 
305 VW II, p. 48 (curs. van mij, EP.) 
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waarvan inderdaad de mouwen ongebruikt neerhangen – gaat nooit uit.’306 Tucci’s lezing begint 
met een aantal puntig geformuleerde gedachten, maar al snel ontaardt ze in ‘een stroom clichés.’  
Reve vergroot het contrast tussen zichzelf en zijn collega’s in de beschrijving van twee 
maaltijden. Tijdens de eerste, in een restaurant, portretteert hij Cees Nooteboom (het 
‘doodzieke aapje’) als een ongeëvenaarde gastronomiesnob die in alles een aanleiding zoekt – en 
vindt – om met de ober te discussiëren. De tweede is een armzalige lunch in een 
conferentiezaaltje, die volgens Reve echter aan de eisen van een maaltijd voldoet: ‘de honger te 
stillen, het lichaam de vereiste energie en bouwstoffen te leveren en de gezondheid niet te 
schaden, kortom, het is het eten waarmede ieder mens die bereid is zich voor God te 
verootmoedigen, genoegen neemt.’307 De schrijvers aan zijn tafel klagen echter steen en been 
over alles wat zij voorgeschoteld krijgen, waardoor Reve uit recalcitrantie de lunch herhaaldelijk 
en openlijk roemt.308  
In ‘Brief uit Edinburgh’ keert Reve zich, zoals eerder in artikelen en interviews, tegen de 
borstklopperij van zijn collega’s en het succes dat zij daarmee bij het publiek hebben. Miller en 
Tucci stellen zich niet temidden van, maar boven hun publiek op. Beiden presenteren zich 
bovendien als rebelse vrijdenkers, en Reve lijkt juist daarom de nadruk te leggen op het 
clichématige van hun woord en gebaar. Gecombineerd is in het pleidooi voor de vrije liefde van 
Miller en het pacifisme van Tucci overigens al de geest te ontwaren van de anti-autoritaire 
jongerencultuur die het tijdbeeld van de jaren zestig zou gaan vormgeven en waar Reve zich fel 
tegen zou verzetten. Ook uit deze tekst blijkt Reves voorkeur voor traditie. Waar Tucci en Miller 
de vernieuwing en oorspronkelijkheid prediken, prijst Reve de inleiding van Hans Gomperts, 
een pleidooi voor de grote dode mannen van de Nederlandse literatuur: Multatuli en Couperus. 
Aan het begin van ‘Brief uit Edinburgh’ stipt Reve een punt aan dat als onderwerp van ‘Brief uit 
Schrijversland’ zal dienen: de inkomsten van de Nederlandse schrijver. Reve stelt dat de 
schrijver in Nederland de trappen die hij uit allerlei hoeken ontvangt verdient, ‘zo lang hij zich 
boven de machinebankwerker en de loodgieter verheven voelt, en zich niet in een [...] vakbond 
wil verenigen om zijn economiese belangen te verdedigen.’309 In ‘Brief uit Schrijversland’ 
betoogt Reve dat het lage peil van de huidige nationale literatuur het gevolg is van het feit dat 
schrijvers in Nederland niet van de pen kunnen leven.310 De penibele economische positie van 
de schrijver is volgens Reve zowel te wijten aan de heersende maatschappelijke opvattingen over 
het schrijverschap als aan het zelfbeeld van de schrijvers. Ten aanzien van de maatschappij 
signaleert Reve een ‘specifiek Nederlandse instelling ten opzichte van het schrijverschap, die 
bestaat uit een mengsel van calvinisme, kleinburgerlijke kultuurloosheid, en overspannen 
romantiek.’ Die mix zorgt ervoor dat er nauwelijks geld aan literatuur wordt besteed:  

[…] enerzijds is elke cent die wordt uitgegeven aan iets zo zondigs respectievelijk nutteloos 
als kunst in het algemeen en literatuur in het bizonder, weggegooid geld; anderzijds zijn 
kunst in het algemeen en literatuur in het bizonder zulke grote en hoge dingen (de door 
anderen reeds gesignaleerde vergoddelijking van de kunst), dat geldelijke beloning eigenlijk 
beneden hare waardigheid is.311  

                                                        
306 VW II, p. 51-52. 
307 VW I, p. 39. 
308 Personages worden bij Reve niet zelden negatief gekarakteriseerd door middel van hun eetgewoonten. Denk aan 
de vader van Frits van Egters in De avonden, die slurpt, met zijn dessertlepel in de suikerpot gaat en aan tafel 
handmatig eetresten uit zijn mond verwijdert, aan de mosseletende Werther Nieland die de ‘slurfjes’ voor het laatst 
bewaart, aan Albert, de broer van Henry in ‘The Winter’, die niet vanaf een krant wil eten en een stuk voedsel uit zijn 
mond laat vallen, aan ‘Haringgraten’, waarin de communist Sef Peen een boterham met zoute haring nuttigt, en aan 
de als een ‘onbekend dier’ etende Paul (of Saul) de G. in ‘Brief uit het verleden’. 
309 VW II, p. 16. 
310 ‘Brief uit Schrijversland (modern toerisme)’ verscheen voor het eerst in Tirade 78-79 (het juni-julinummer van 
1963). 
311 VW II, p. 128. 
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Maar ook de Nederlandse auteurs koesteren volgens Reve disproportionele opvattingen over 
schrijven en het schrijverschap; zij hebben dus een vertekend zelfbeeld. De Nederlandse auteur, 
stelt hij, ‘ziet zich zelf zelden in het licht van een nuchter oordeel, maar afwisselend als een 
nietsnut en als een god, en nooit als iemand die waren vervaardigt waarvoor hij, domweg, als 
iedere producent, centen moet hebben.’312 Ook bij de auteurs lijken de cultuurloosheid (een 
zelfbeeld als nietsnut) en de romantiek (een zelfbeeld als god) dus om voorrang te strijden. 
Tegenover deze karikaturale percepties van het schrijverschap plaats Reve zijn eigen, als nuchter 
gepresenteerde, analyse.  
Die analyse houdt in dat schrijven in de eerste plaats het produceren van goederen betekent. 
Om die productie mogelijk te maken, moet ze gefinancierd worden, en dat kan op verschillende 
manieren. Vroeger gebeurde dat veelal door middel van het mecenaat, maar nu de ‘symbolen 
van de vorst [...] poenigheid en proletendom’ zijn geworden, moet de schrijver op zoek naar een 
andere investeerder. En dat is de overheid. Reve beschouwt het subsidiëren van kunst niet als 
taak van de overheid, want kunst heeft volgens hem geen maatschappelijk nut, maar 
‘gelukkigerwijs’, zo schrijft hij, ziet de overheid dat anders. Zij meent dat kunst ‘iets heilzaams, 
vormends, creatiefs, zielbevrijdends, van uitnemend belang, etc. is’313, en vindt daarom dat zij 
kunstenaars financieel moet ondersteunen. Reves punt is even simpel als principieel: als de 
overheid meent kunst en kunstenaars te moeten subsidiëren – een opvatting die Reve dus níet 
deelt! – dan dient zij ook literatuur en schrijvers te subsidiëren, met een substantiëler bedrag dan 
nu het geval is. Volgens Reve zal literatuursubsidie zonder oordeel over kwaliteit, bijvoorbeeld 
op basis van een vast bedrag per uitgegeven woord, uiteindelijk leiden tot een hoger niveau van 
de Nederlandse literatuur. 
Maar dan moeten schrijvers zich die subsidie natuurlijk wél laten welgevallen. En dat is, gezien 
Reves constatering dat de Nederlandse schrijver zichzelf altijd over- dan wel onderschat, een 
probleem. De zelfverklaarde nietsnut zal vinden dat hij het overheidsgeld niet waard is, en voor 
hem die zichzelf als god en zijn werk als schepping voorstelt, is geld iets vulgairs. Bovendien 
constateert Reve dat de kunstenaars die zichzelf verachten, de ‘nietsnutten’ dus, hun zelfhaat 
projecteren op de incidentele financiers van kunst. Wie zijn geld aan kunst uitgeeft, wordt 
volgens hem ‘onmiddellijk door het vrolijke kunstenaarsvolkje als fluim of kunstluis 
gekwalificeerd.’314 
Op het moment dat Reve zijn brief schreef, was het schrijversprotest in Nederland in volle 
gang. De schrijvers die zich solidair verklaarden met, of zitting hadden in, het Aktiecomité 
Schrijversprotest maakten zich sterk voor een structurele subsidiëring van de Nederlandse 
literatuur. Het initiatief werd ondersteund door de Vereniging van Letterkundigen en zou in juli 
1965 uitmonden in de oprichting van het Fonds voor de Letteren.315 Deze acties, die in ‘Brief uit 
                                                        
312 VW II, p. 131. 
313 VW II, p. 134. 
314 En Reve vervolgt: ‘(deze verachting voor de man die kunst koopt, is in laatste instantie een uiting van de 
verachting, die de kunstenaar klaarblijkelijk jegens zichzelf koestert) [...].’ (VW II, p. 132). 
315 Het Aktiecomité Schrijversprotest was in 1962 in het leven geroepen door enkele schrijvers die ontevreden waren 
met de positie die de schrijver in de samenleving innam. De vele schrijvers die zich bij het Aktiecomité aansloten, 
bepleitten in hoofdzaak de erkenning van het schrijverschap als zelfstandig beroep. Daarbij ondervonden zij weinig 
weerstand van hun collega’s; ook Reve moet in zijn brief ‘verbaasd’ constateren dat er opvallend weinig 
‘onderkruipers’ te vinden zijn. (De tot tweemaal toe gebezigde term ‘onderkruipers’ had Reve wellicht overgenomen 
van Adriaan Morriën, die haar eerder in een ledenvergadering van de VVL bezigde, doelend op niet met de actie 
sympathiserende schrijvers). In de jaren zestig werden veel Nederlandse schrijvers zich dus in toenemende mate 
economisch bewust, en beschouwden zij een regelmatig inkomen uit hun schrijverschap allerminst als iets 
afkeurenswaardigs. Zaken als de oprichting van het Fonds voor de Letteren in 1965, het herdopen van de Vereniging 
van Letterkundigen in 1970 tot de vakbond VVL-VVS en de uiteindelijk succesvolle leengeldacties, waardoor 
schrijvers vanaf 1985 een vergoeding kregen voor uitleningen van hun werk via openbare bibliotheken, waren een 
nieuwe stap in de professionalisering van het schrijverschap. Deze professionaliseringstendens had zich in het begin 
van de twintigste eeuw ingezet, toen de Vereeniging van Letterkundigen werd opgericht (in 1905), veel uitgeverijen 
zich in hoofdzaak op het uitgeven van literatuur gingen toeleggen, en de bespreking van literatuur een aparte plaats 
kreeg in sommige kranten. (Smithuijsen 1990, Van Dijk 1999, Dorleijn 2007.) 
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Schrijversland’ uitgebreid ter sprake komen, verzwakken Reves theorie over het zelfbeeld van de 
Nederlandse auteur en diens geldallergie. Reve schrijft dan ook verbaasd te zijn dat in 
schrijverskringen zo weinig verzet tegen de actie is gerezen. Immers: 

[...] ik heb in de schrijverswereld nog nooit een georganiseerde poging tot verbetering van 
ons lot meegemaakt, of je struikelde meteen, op elke bijeenkomst, over die boertige, enorm 
artistieke kreaturen, het krapuul dat altijd weet aan te tonen waarom we vooral geen cent 
meer mogen beuren dan de f 11,75 voor declamatie van een verhaal over de steenrijke radio, 
of helemaal niks voor verhalen die ze zonder je toestemming in een bloemlezing opnemen 
waar je nooit een cent van ziet, evenmin als de uitgave zelf, waar je door een ander op wordt 
geattendeerd.316  

Wellicht om zijn eigen opvattingen wat beter uit de verf te laten komen, verdraait Reve de 
standpunten van het actiecomité. In zijn brief stelt hij dat het comité de regering heeft verzocht 
om het schrijverschap te erkennen als ‘duurzame culturele funksie’. ‘Uit bedoelde zinsnede’, 
aldus Reve, ‘spreekt twijfel aan, of zelfs geringschatting voor, zichzelf. We hebben geen 
bewondering of achting nodig, maar Geld.’317 Maar in feite liepen de standpunten van het comité 
en van Reve niet zover uiteen. Volgens het comité had de overheid nooit ontkend dat de 
schrijver via zijn werk ‘een belang en een betekenis geeft’ aan ‘de volksgemeenschap en de 
cultuur’. De protesterende schrijvers trachtten slechts, net als Reve, de overheid te overreden 
om deze opvattingen in consequent beleid om te zetten: voor het belang en de betekenis 
moeten met klinkende munt worden betaald. Het punt waarop Reve en het comité feitelijk van 
mening verschilden was het belang van de literatuur voor de maatschappij; volgens Reve was dat 
er niet, het actiecomité deelde de mening van de overheid. In ‘Brief uit Schrijversland’ verklaart 
Reve zich solidair met het schrijversprotest, maar hij zal zelf nooit zitting nemen in het 
actiecomité.318  
In het vervolg van de brief houdt Reve zijn eigen schrijverschap tegen het licht. Na het 
voorafgaande komt zijn stelling dat geld de ‘enige eerlijke en fatsoenlijke drijfveer’ tot schrijven 
is niet onverwacht. Hij zet haar even verderop kracht bij door de beweren dat de twaalf gulden 
die hij sinds kort per pagina betaald krijgt voor een bijdrage aan Tirade de enige reden zijn dat hij 
de brief schrijft, ‘want daarzonder wens ik u, zo dol als ik op u ben, allemaal, ongezien, de 
kanker.’319  
Even later lijkt het economische aspect echter plotseling van ondergeschikt belang, en stelt Reve 
het schrijven voor als niets minder dan een lotsbestemming en levenselixer:  

Nu, eindelijk, in mijn veertigste levensjaar, besef ik, dat ik aan beroemdheid niks heb, en dat 
ik niets anders wil dan schrijven en daarmee, als een fatsoenlijk ambachtsman, door het 
geschrevene te verkopen, genoeg geld verdienen om fatsoenlijk, zonder hinderlijke en 
belemmerende armoede, te kunnen leven. Verder helemaal niks. Ik heb geen flauw idee, of 
mijn geschriften werkelijk, zoals sommige gezaghebbende mensen beweren, betekenis 
hebben, maar wel weet ik, dat ik moet werken en schrijven, omdat mijn schrijven voor mij 
leven, dat wil zeggen me ontwikkelen en mijzelf rekenschap geven betekent. Ik moet 
schrijven, omdat het de enige aktiviteit is die ik vind dat zin heeft, niet omdat ik er iets of 
iemand mee dien, maar omdat het mijn werk is en mijn bestemming, mijn gedachten op 
schrift te stellen. Schrijven is voor mij van zulk belang, dat seks, eten, mooie kleren en 

                                                        
316 VW II, p. 137-138. 
317 VW II, p. 133 (oorspr. curs.). 
318 Het feit dat Karel van het Reve fel gekant was tegen het schrijversprotest, iets waar Gerard Reve in deze brief kort 
op wijst, had in maart 1963 geleid tot een breuk tussen beide broers. Het is dus onjuist, zoals Ruiter en Smulders 
melden in Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990, dat Gerard Reve zich sterk afzette tegen de plannen voor een 
schrijversvakbond (Ruiter & Smulders 1996, p. 324). In ‘Brief uit Edinburgh’ bepleit Reve zelfs letterlijk een 
schrijversvakbond (VW II, p. 16). Zie over Reves positie ten aanzien van het schrijversprotest ook: Maas 2010, p. 42-
46, 54-56 en de volgende correspondentie van Reve: Reve 1980, p. 131-132 (11-3-1963), Reve 1983, p. 33 (27-4-
1970), Reve 1986, p. 50-51 (26-4-1963), Reve & Van Oorschot 2005, p. 84-85 (3-3-1963), 92 (25-6-1963). 
319 VW II, p. 137. Het bedrag bestond uit het honorarium van Van Oorschot en de tijdschriftsubsidie. 
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comfort, daarbij vergeleken, vrijwel betekenisloos worden, en dat terwijl ik een geil, 
hartstochtelijk en gulzig mens ben.320 

In de twee redeneringen die Reve in ‘Brief uit schrijversland’ opzet rond schrijven en geld 
verdienen, hebben ‘schrijven’ en ‘geld verdienen’ beide eenmaal de plaats van doel en eenmaal 
de plaats van middel ingenomen. En zo is een causale cirkel ontstaan: om voor zichzelf een 
schrijvend bestaan te kunnen garanderen, moet er geld worden verdiend, en dit geld moet 
worden verdiend met schrijven. Maar ook wanneer Reve het schrijven als een persoonlijke 
roeping voorstelt, zoals in bovenstaand citaat, gebeurt dat via een verwijzing naar de eenvoudige 
man. Zo blijft de distantie bewaard tot zowel de zelfbenoemde nietsnutten als de zelfbenoemde 
goden onder de schrijvers.  
 
In Nader tot U, dat drie jaar na Op weg naar het einde verscheen, is er weinig veranderd in de manier 
waarop Reve zich uitlaat over de relatie tussen kunst en geld, en in de wijze waarop hij 
kunstenaars portretteert. In ‘Brief uit het verleden’ plaatst Reve zijn eigen opvattingen opnieuw 
tegenover die van een abstract blijvend collectief: ‘Het enige, waar je zelf niks aan doen kunt, 
maar wat ze je in Nederland nooit zullen vergeven, dat is: genoeg geld verdienen met schrijven 
om ervan te kunnen bestaan.’ En hij vervolgt: 

Het woord ‘broodschrijver’ dat men voor iemand aan wie dat lukt, heeft bedacht, is 
ongunstig bedoeld, wat ik niet begrijp, want het lijkt me heel eerzaam om doormiddel van je 
kunstenaarschap in je onderhoud te kunnen voorzien. Ik schrijf voor Geld, zoals ik al enige 
malen eerder te kennen heb gegeven, want er moet van alles worden betaald en voor niks 
gaat de zon op, en niet tot het heil der mensheid, wat weer niet wil zeggen, dat ik geen 
maatstaven van kwaliteit en eerlijk vakmanschap aanleg [...].321 

Het doel om geld te verdienen wordt later in de brief gerelativeerd. Net als in ‘Brief uit 
Schrijversland’ stelt Reve inkomsten uit het schrijverschap, anders overigens dan vroeger, te 
beschouwen als middel om een ideaal te bereiken: het leiden van een werkelijk onafhankelijk, 
schrijvend bestaan. Weer trekt Reve dus een causale cirkel: ‘Ik weet, dat het zo heeft moeten 
zijn, dat het Geld gekomen is, nu het me als bron van genietingen niets meer zegt – er is 
eigenlijk niets meer, dat ik werkelijk begeer, behalve om ergens te kunnen zitten waar ik niet kan 
worden verdreven en waar ik kan schrijven […].’322  
Nader tot U is, net als Tien vrolijke verhalen en Op weg naar het einde, dichtbevolkt door kunstenaars 
en pseudokunstenaars met drank-, discipline- en existentiële problemen. Zo is er een man die 
naast zijn werk schildert, dicht en ‘alles wat maar mooi was’ probeert te maken, de permanent in 
een half delirium verkerende ‘dichtervorst Gerard den B.’ [Den Brabander] die werken op 
kantoor ‘ijdelheid en dwaasheid’ vindt, de schilder Bullie van der K. [Frans Lodewijk 
Pannekoek] die onder een schuldenlast gebukt gaat en niet van zins is daar iets aan te doen, en 
Thommy G. [Gerrard], een schilder van non-figuratieve werken, die zichzelf, al dan niet per 
ongeluk, om het leven heeft gebracht. 
Net als in ‘Een lezing op het land’ schrijft Reve in deze brieven over zijn avonturen in de 
losbandige kunstenaarswereld, vertelt hij gretig de anekdotes van zijn ‘kunstbroeders’ na en zet 
hij het met hen op een zuipen, maar ook nu profileert hij zichzelf van tijd tot tijd als de 
tegenpool van de bohémien. Waar het belevend ik in ‘Een lezing op het land’ midden in een 
drankgelag nog voorzichtig terugschakelt in de burgerlijke versnelling en verkondigt 
boodschappen te moeten doen, daar presenteert Reve zich nu soms onverbloemd, en zelfs 
karikaturaal, als burger. Zo beschrijft Reve in ‘Brief in de nacht geschreven’ een bezoek aan de 
crematie van de schilder Thommy G. Na de crematie volgt een dag vol alcoholische 
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321 VW II, p. 211-212 (curs. van mij, EP). 
322 VW II, p. 217. 
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uitspattingen in het gezelschap van onder andere zijn vriend Teigetje, ‘kandidaat-katoliek A.’, en 
een ‘geile blonde’ vrouw in het bezit van een atelier, die hij probeert te verleiden.323 Aan het 
einde van de dag is iedereen bij Reve thuis beland, zuipt zich een stuk in de kraag, en gaat 
vervolgens de stad in. Maar Reve blijft thuis, met Teigetje. Want: ‘[…] drinken hoorde je thuis te 
doen en alleen in een werkelijk noodgeval, zoals smiddags in Den Haag, in een kafee, en naar 
een nachtkroeg of nachtclub gaan, dat deed toch geen fatsoenlijk mens?’324 Als iedereen is 
vertrokken constateert hij opgelucht dat er niet veel glazen zijn gesneuveld, dat de hele dag niet 
al te veel geld heeft gekost, en complimenteert hij zichzelf ermee dat hij de kosten heeft weten 
te drukken door enkele ongebruikte treinkaartjes aan het loket in te wisselen. Het is niet 
toevallig, denk ik, dat Reve zich juist in deze brief voor het eerst voorziet van het epitheton 
‘burger-schrijver’.325  
 

De abnormaliteit van het normale 

De kunstenaars waarmee Reve zijn literaire teksten in het einde van de jaren vijfig en in de jaren 
zestig stoffeert, zijn in meerderheid fysiologieën van de bohémien. Bijna allemaal vertonen ze 
een aantal van de karakteristieken waaruit, volgens Heinich, het stereotype van de moderne 
kunstenaar is opgebouwd:  
 
• Roeping. Kerr, de ziekenverzorger in ‘Geld verdienen’ wiens droom het is om schrijver te 

worden. 
• Buitengewone man. Nicka Tucci (‘halfgod’), Henry Miller (‘profeet’, ‘orakel’ en 

‘zelfverheerlijker’), en het ‘doodzieke aapje N.’ voelen zich ver verheven boven het gewone 
volk. Reve heeft volgens Gorré Mooses een ‘doordringende waarneming’ en een ‘zeer 
kwetsbare gevoeligheid’. Kunstenaars zien de zaken overigens altijd uit verhouding: als ze 
zich geen nietsnut voelen, wanen ze zich een god. Phal en Nicka Tucci voorzien hun 
handelingen van bijpassende opsmuk: Tucci loopt niet, maar schrijdt, en heeft geen haar, 
maar lokken, Phal zingt en speelt niet, maar ‘vertolkt’ en ‘brengt’. Voor Phal is het 
kunstenaarschap iets hoogst bijzonders: ‘Kunstenaar zijn, dat wil wat zeggen, dat houdt wat 
in.’ 

• Isolatie, marginaliteit, en ongeschiktheid voor praktisch, sociaal en commercieel leven. Alle kunstenaars die 
zijn neergestreken in het huis van Slok, vertonen onaangepast gedrag. Phal is hier de primus 
inter pares: hij doet en laat waar hij zin in heeft, komt niet naar Reves lezing en schoffeert 
een vrouw in het publiek. Henry Miller lijkt het manifesteren van tegendraadsheid en 
antiburgelijkheid tot prioriteit te hebben verheven. Bullie van der K. opereert als kunstenaar 

                                                        
323 ‘Teigetje’ (of: ‘Tijger’) was de koosnaam voor Reves vriend Willem Bruno van Albada, met ‘kandidaat-katoliek A.’ 
doelde Reve op Ad van Delden. De identiteit van de blonde dame is onbekend (zie: Maas 2010, p. 203). 
324 VW II, p. 259. 
325 Ik doel hiermee op de volgende passage, die volgt op een beschrijving van nachtbrekende en ijskasten 
plunderende vrienden van Thommy G.:‘[...] eigenlijk niets dus, dit alles, voor de “burger-schrijver”, want al durf ik 
niet te zweren dat ik er elke dag vóór zevenen uit en vóór middernacht weer in ben, het hoort wel zo te zijn, dat weet 
u trouwens even goed als ik.’ (VW II, p. 253.) Dit is de eerste vermelding van de term ‘burger-schrijver’ in Reves 
werk. In interviews en persoonlijke correspondentie noemde Reve zich vanaf augustus 1964 met regelmaat zo (en 
niet, zoals Maas schrijft, vanaf september 1964). Zie: Maas 2010, p. 166 en onder andere de volgende brieven: Reve 
1981, p. 16 (5-7-1965) Reve 1985, p. 87 (27-6-1965), 112 (11-2-1966), 113 (30-7-1966), 123 (4-9-1967), Reve 1992 
[1991], p. 24 (31-1-1965), 26 (7-4-1965), 27 (17-5-1965), 31 (7-6-1965), 32 (9-6-1965), 34 (4-10-1965), 53 (4-9-1967), 
Reve 1993, p. 84 (9-5-1965), Reve 1994, p. 111 (7-9-1964), 118 (6/7-11-1964), 127 (3-3-1965), 151 (10-1-1966), 153 
(24-1-1966), 181 (3-8-1966), 193 (27-11-1966), 200 (31-1-1967), Reve & Van Oorschot 2005, p. 136 (31-8-1964 en 12-
9-1964), 143 (15-11-1964), 147 (11-1-1965), 156 (7-5-1965), 158 (17-5-1965), 160 (22-5-1965), 167 (23-6-1965), 178 
(8-10-1965), 201 (16-4-1966), 217 (28-12-1966), 239 (23-10-1967), 255 (9-10-1968), 258 (13-10-1968). Maar Reve 
verbindt zich al eerder expliciet met de burger: bij de oprichting van Tirade, in 1957, zou hij het plan hebben gehad 
om het blad De Burger te noemen. (Reve 1985, p. 11 (18-10-1959).) 
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in de marge, en heeft geen plannen daar verandering in aan te brengen. Dugter verkoopt op 
de expositie geen enkel schilderij. Thommy G. is veelgebruiker van weed, slaapt soms twintig 
uur per dag, staat zelden voor half een ’s middags op, en heeft jarenlang in een tehuis 
gewoond ‘omdat het thuis niet meer ging’. Gerard den B. weigert op kantoor te werken. 
Nagenoeg alle kunstenaars zuipen. Volgens Reve voelt een kunstenaar zich ofwel te goed, 
ofwel te slecht om een passende vergoeding voor zijn producten te vragen.  

• Ascetisme en armoede. Dugter, die tot zijn ontsteltenis geen enkel schilderij verkoopt, en die 
door Phal wordt getroost met het beeld van een toekomst zonder geldzorgen. Bullie, die 
schulden heeft, niet in het bezit is van een ijskast en in wiens huis het tocht. Thommy G., die 
huist in een ‘krot’ in Amsterdam. Aspirant-schrijver Kerr, die nauwelijks zijn gezin kan 
onderhouden, en in een bouwval woont. De woningen van Reve uit ‘Gesprek met Van het 
Reve’ lijkt sterk op die van Kerr: in beide huizen ligt geen vloerbedekking, staan nauwelijks 
meubels, en is het zeer koud.  

• Belangeloosheid en onverschilligheid voor aardse bezittingen. Kerr, die niet van rijke mensen houdt en 
ondanks zijn armoede Reve onderdak aanbiedt. Er is vooral veel hypocriete belangeloosheid: 
het type kunstenaar dat door Nicka Tucci wordt vertegenwoordigd, doet zich voor als 
idealist en socialist, maar verhuurt ondertussen kamers voor torenhoge prijzen. De afkeer die 
kunstenaars hebben van geld lijkt een teken van belangeloosheid, maar wordt eigenlijk 
veroorzaakt door ofwel zelfverachting, ofwel zelfoverschatting. 

• Onbegrepen en onbemind door tijdgenoten, (maar rechtvaardiging na de dood). Het feit dat kunstenaars 
niet bij het grote publiek in de smaak vallen en daar ook geen moeite voor doen, is vaak de 
reden voor hun armoede (Bullie van der K., Dugter). Wanneer zich een incidentele 
geldschieter meldt, wordt deze door kunstenaars meteen weggezet als ‘kunstfluim’. 
(Rechtvaardiging na de dood komt niet ter sprake).  

• Martelaarschap. Echte martelaars zijn er niet, wel wordt er veel geleden. Zo is er de 
doodongelukkige Dugter, ‘een heel serieuze jongen’ volgens Phal, die zich schreiend ter 
aarde stort na het horen van een smartlap, en Thommy, die zichzelf per ongeluk of expres 
van het leven berooft.  

 
Niet alleen lijken de kunstenaars in de verhalen veel op hun stereotype van hun beroepsgroep, 
dit stereotype wordt ook door de buitenwereld bekrachtigd. Kunstbeschermer Slok meent dat 
kunstenaars het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van elkaar en de drankfles zijn, het publiek in 
Edinburgh is idolaat van de dwarse geest Henry Miller, voor het kapiteinsechtpaar in ‘Lof der 
scheepvaart’ is een schrijver iets exotisch (en Reve vermoedt even dat de kapitein hem als een 
valse profeet beschouwt) en Gorré Mooses wordt geprikkeld door de geruchten dat Reve een 
kluizenaar en waanzinnige zou zijn. Bovendien lijdt een groot deel van de maatschappij aan 
‘overspannen romantiek’, en ziet het de kunst en de kunstenaars als iets hoogs, groots en 
onaantastbaars, ver verheven boven zoiets vulgairs als geld en goederen.  
Het beeld dat Reve van zichzelf als schrijver creëert (zijn auto-imago als kunstenaar) verhoudt 
zich wat ambivalent tot het beeld dat hij van zijn collega’s schetst (zijn hetero-imago van de 
kunstenaar). Reve verkeert vaak in hun gezelschap, heeft geldzorgen, drinkt als een bezetene, is 
allesbehalve monogaam, noemt schrijven zijn ‘bestemming’ en gaat in ‘Lof der scheepvaart’ 
gebukt onder dezelfde existentiële twijfel die hij bij zijn collega’s veracht. Nadat hij heeft 
gevreesd dat de kapitein hem ziet als een valse profeet, iemand dus die veinst in contact te staan 
met het goddelijke, voelt hij zich een nietsnut: ‘Ik ben helemaal niets, dacht ik, niet eens een 
oplichter.’ Maar nooit smelt hij volledig samen met het stereotype. Altijd is er wel iets waardoor 
hij zich onderscheidt van zijn collega’s en waarmee hij niet zelden hun verwachtingen of die van 
het publiek doorkruist: zijn uiterlijk, het spreken over boodschappen, het inwisselen van 
treinkaartjes aan het loket, en, natuurlijk, het veelvuldig herhaalde pleidooi voor het verdienen 
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van geld. Ook het schuldgevoel dat hem in zijn kajuit in ‘Lof der Scheepvaart’ bekruipt 
contrasteert met het stereotype. Reve voelt zich schuldig omdat hij zich een parasiet waant; een 
echte parasiet heeft van schuldgevoel weinig last.  
Reve verklaarde eens dat hij geen bladzijde voltooit zonder aan Nescio te denken, en inderdaad 
is in zijn proza de wereld van Bavink, Japi, Hoyer en Koekebakker nooit ver weg.326 De 
kunstenaars in de hierboven besproken teksten doen vaak denken aan Nescio’s personages. Phal 
en Dugter lijken, met al hun drankzucht, passiviteit, chaos en parasitair gedrag sterk op Japi, de 
uitvreter. Ook Kerr, de verpleeghulp, heeft iets van hem weg. Kerr koestert net als Japi 
schrijfambities, maar net als Japi heeft hij nog nooit iets uitgegeven. (Het enige wapenfeit van 
Japi is een artikeltje uit ‘De Vlachtwedder Grensbode’, met een vanuit onze optiek interessante 
titel: ‘Brieven uit Amsterdam’.)327  
Het is treffend dat de verteller in Nescio’s verhalen zich net zo tegenstrijdig verhoudt tot de 
bohème als Reve in zijn rol als verteller. De titaantjes worden door Koekebakker bespot, maar 
deze kijkt ook met heimwee achterom naar de tijd dat hij zelf nog een aardige jongen was. De 
ambivalente positie van Reve blijkt ook uit de rechtstreekse verwijzingen naar Nescio. Eénmaal 
wordt Reve in de hierboven besproken verhalen aangesproken met ‘Koekebakker’.328 Maar op 
twee andere momenten legt hij expliciet een verband tussen zichzelf en de volbloedbohémien 
Bavink: de eerste keer als hij bezoek krijgt van Gorré Mooses, de tweede keer in ‘Brief uit 
schrijversland’: ‘Weet u wat wij zijn? Wij kunstenaars zijn gebenedijden. Dat zegt Bavink tegen 
Koekebakker, en ik zeg het hem na.’329 
Als Reve zich wil distantiëren van zijn collega’s, plaatst hij het register van de burger tegenover 
dat van de bohémien. Daarmee verhoudt het idioom dat hij inzet voor een beschrijving van zijn 
eigen activiteiten zich op dezelfde manier tot het idioom waarmee hij andere kunstenaars 
karakteriseert als het idioom van Bourdieus analytisch apparaat zich verhoudt tot de termen 
waarin de socioloog zijn object van analyse beschrijft. Bourdieu bedient zich in zijn 
deconstructie van de sacrale kunstwereld van een klinisch economisch discours, gestoeld op 
woorden als ‘productie’, ‘kapitaal’, ‘economie’, ‘goederen’. In zijn brievenboeken en het 
interview met Gorré Mooses presenteert Reve zijn ideaalbeeld van de schrijver als een 
‘fatsoenlijk ambachtsman’, die moet ‘werken en produceren’, en voor zijn ‘waren’, ‘als iedere 
producent, centen moet hebben.’330 Reve stelt de schrijver in zijn ‘nuchter oordeel’ dan ook vaak 
voor als een kleine zelfstandige, een vakman, een arbeider. Daarom hekelt hij in ‘Brief uit 
Edinburgh’ schrijvers die zich boven machinebankwerkers en loodgieters verheven voelen.331 
Maar ook Reves interviews zijn, door de jaren heen, vergeven van dit soort vergelijkingen. 

                                                        
326 Reve verklaarde dit in het VARA-televisieprogramma Signalement Nescio, uitgezonden op 24-7-1964. Zie: De By 
1982, p. 282. 
327 Nescio 2010, p. 25-26. Japi zegt in totaal zes ‘Brieven uit Amsterdam’ te hebben geschreven, maar de andere vijf 
zouden zijn zoekgemaakt door zijn broer. (Hoyer betwijfelt overigens of Japi wel de auteur is van het stukje dat hij 
weet te overleggen.) Reves Op weg naar het einde, waarin ‘Brief uit Amsterdam’ is opgenomen, telt ook zes brieven. 
328 En wel door de ‘oude bard’ Nico den B. (VW II, p. 226). 
329 VW II, p. 123-124 (oorspr. curs.). Reve citeert hier overigens – bewust of onbewust – onzorgvuldig. Bavink neemt 
in ‘Titaantjes’ de zin ‘Wij kunstenaars zijn gebenedijden’ niet in de mond. Dat kunstenaars gebenedijden zijn, staat in 
een boek waar Bavink en Koekebakker over praten. Bavink lijkt zich daar niet echt in te kunnen vinden. De passage 
waar Reve op doelt, is deze: ‘[Bavink:] “Ik moet schilderen. Een lolletje is 't niet. Wat zei-di ook weer?” “Wie?” vroeg 
ik. “Die vent in dat boek, wat zei-di ook weer dat kunstenaars waren?” “Gebenedijden, Bavink.” “Weet je wat ik 
denk, Koekebakker? Dat 't dezelfde vent is, die de spoorboekjes gemaakt heeft. Daar heb ik ook nooit iets van 
begrepen, hoe iemand dat kon. Gebenedijden... God is overal? Of niet, Koekebakker? Dat zeggen ze toch?” Ik 
knikte.’ En even verderop, als Bavink spreekt over zijn vergeefse pogingen om God af te beelden: ‘“En als-i denkt 
dat-i God heeft dan heeft-i linnen en verf. Dan is God overal, behalve waar Bavink ‘m hebben wil. En dan komt er 
een vent en schrijft dat Bavink gebenedijd is. En Hoyer leert dat uit z’n hoofd en loopt er over te zwetsen tegen 
Bekker. Zeg wel gebenedijd. Weet je wat ik wou? Dat ik spoorwegboekjes kon maken. Zoo’n vent laat God met 
vrede, die is ‘m de moeite niet waard.”’ (Nescio 2010, p. 55-56.) 
330 VW II, resp. p. 141, 140, 131, 131. 
331 Volgens Reve ontbreekt het de auteur in Nederland aan een ‘nuchter oordeel’ over diens schrijverschap (VW II, p. 
131). De passage over de machinebankwerker en loodgieter staat in VW II, p. 16.  
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Schrijvers staan voor Reve niet alleen op gelijke voet met vaklui en kleine zelfstandigen, het zíjn 
winkeliers, elektriciens, timmermannen, meubelmakers, loodgieters, schrijnwerkers, kruideniers, 
wasmachinefabrikanten, worst- of patéverkopers.332  
Zo laat Reve zijn zelfrepresentatie als ‘normale’ schrijver steeds weer contrasteren met het 
stereotype van de abnormale kunstenaar. Het economische discours dat hij daarvoor gebruikt is 
precies datgene wat Bourdieu in stelling bracht bij diens deconstructie van het geloof in het 
culturele veld.  
In een interview met Wim Zaal en Frits van der Molen, in 1966, zegt Reve het als volgt:  

Mijn artistieke bevrijding kwam, toen ik besefte, dat je geen profeet bent, maar een vakman, 
die bepaalde koopwaar levert. Ik wil een eerlijk zakenman zijn, die zijn klanten het allerbeste 
geeft dat hij maken kan, zodat hij zich over zijn produkt niet hoeft te schamen. De rest is 
onzin. Ik heb een winkel. Al het andere is aanstellerij en grootspraak.333 

En in gesprek met Luyendijk, enkele jaren eerder, plaatst Reve ‘zij’ tegenover ‘ik’, de bohémiens 
en uitvreters tegenover de burger: 

Je hebt zo’n mentaliteit in artiestenkringen, dat ieder die meer dan f 6500,- per jaar verdient, 
een misdadiger is. Iemand die een paar centen heeft, iemand die behalve een huis ook nog 
een huis op het land heeft of een bootje, dat is al niet goed meer… en zelf hebben ze 
misschien drie gedichten geschreven in hun hele leven en zijn ze om de dag dronken, hebben 
iedereen uitgeborgd en uitgeleend… maar ze voelen zich zo mijlenver verheven boven een 
eenvoudig iemand, die hard werkt voor de kost. Daar heb ik zo’n hekel aan, die 
zelfvergoddelijking, van al die mensen. [...] 

Men moet in Nederland in het algemeen wel af van rare ideeën over het schrijverschap. 
Malle, rare, opgeblazen, irreële opvattingen over het schrijverschap, waardoor men zich 
enerzijds financieel in de hoek laat trappen en zich anderzijds mijlenver verheft boven de 
gewone, oppassende burger.334 

Vanaf het begin van zijn loopbaan heeft Reve in zijn schrijven en spreken de dichotomie ik-zij 
geconstrueerd en gekoesterd. In ‘De overschatting’ waren het de snobs en de charismatische 
ideologie die het moesten ontgelden, later werd dat nagenoeg de hele Nederlandse literatuur en 
de bohémienattitude van schrijvers en kunstenaars.  
Om zichzelf te onderscheiden van het collectief bouwt Reve heel wat stromannen op, waar hij 
vervolgens de fik in steekt. Als Reve wil benadrukken dat bij het schrijven rekening gehouden 
moet worden met de lezer, dan zijn ‘ze’ literatoren die hermetische geschriften produceren, als 
Reve stelt dat kunst nutteloos is, dan zijn ‘ze’ collega’s die hun kunst in dienst stellen van een 
ideologie. Wanneer hij zich uitspreekt voor traditie, zijn ‘ze’ rücksichtslos experimenterende 
avant-gardisten, en als Reve zich als vakman wil profileren, dan zijn ‘ze’ zelfverheerlijkende of 
zichzelf verachtende bohémiens met een geldallergie.  
Nathalie Heinich stelt dat Vincent van Gogh geen rolmodel had, en mede daarom tot prototype 
van de moderne kunstenaar heeft kunnen uitgroeien. Van Goghs kunstenaarschap was ‘naïef’, 
zonder precedent. Nu heeft Heinich zich met haar bestudering van één casus al ver verwijderd 
van de traditionele cultuursociologie – de ondertitel van haar studie over Van Gogh luidt dan 
ook An antropology of admiration. Een analyse van het werk van Van Gogh, of om het even 
welke kunstenaar, beschouwt ze als een brug te ver. Maar juist dat werk zet de zelfrepresentatie 
van Van Gogh in een ander daglicht. Bij een snelle blik op Van Goghs oeuvre rijst direct de 
vraag of alle aspecten van het stereotype dat Van Gogh is gaan belichamen – met name het 
                                                        
332 Zie bijvoorbeeld Francis 1963, Harten 1964, Van Doorne 1966a, Schmidt 1978, Anoniem 1981. 
333 Zaal & Van der Molen 1983 [1966], p. 110. 
334 Luyendijk 1983 [1964], p. 72. In een brief aan Ernest de R. schrijft Reve in 1973: ‘Men leeft in 1 zonderlinge 
tegenstrijdigheid: het moet nù goed & verkoopbaar zijn, liever dan nu slecht & onverkoopbaar & later beroemd, maar 
je denkt toch altijd, of je wilt of niet, aan later. Toch is dat niet goed, & 1 insluiping van de Romantiek. Ik geloof dat 
je doodgewoon keihard moet werken, & veel geld moet proberen te verdienen.’ (Reve 1975d, p. 148-149 (21-8-1973).) 
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martelaarschap – wel een zuiver product zijn van de vele hagiografieën die over hem 
verschenen, zoals Heinich stelt. Zo vertoont de lijdende christusfiguur in Pièta sterke 
overeenkomsten met het uiterlijk van Van Gogh zoals we dat kennen van zijn zelfportretten; 
datzelfde geldt voor de figuur van Lazarus uit De opwekking van Lazarus.335  
Kan over de naïviteit van Van Goghs zelfrepresentatie getwist worden, bij Reve is dat niet het 
geval. Zijn zelfrepresentatie is hyperbewust, en krijgt vorm door het contrast tot het stereotype 
van de moderne kunstenaar – het stereotype waar Van Gogh volgens Heinich het prototype van 
is. Net als Heinich stelt Reve dat de karakteristieken van de bohémien clichés zijn geworden, die 
bovendien het zicht op het werk van de kunstenaar vertroebelen. En zoals de bohémien zichzelf 
uitvond door zich te distantiëren van de burger, zo vindt Reve zichzelf uit door zich te 
distantiëren van de bohémien. Het is niet meer dan logisch dat hij daartoe juist de ‘fatsoenlijke’ 
burger, de tegenpool van de bohémien, als rolmodel kiest.336 Zo is het epitheton ‘burger-
schrijver’, waar hij zichzelf in de jaren zestig mee tooit, een adequate weergave van het contrast 
dat Reve voortdurend opzoekt. In de romantische optiek waartegen Reve zich afzet is ‘burger-
schrijver’, als het al geen oxymoron is, dan toch minstens een pejoratief. Tijdens een lezing in 
1965 verklaart Reve dan ook dat hij het epitheton voert als verweer tegen de vergoddelijking van 
het kunstenaarschap.337 
De stereotypische burger en de stereotypische kunstenaar zijn de twee polen waartussen Reves 
zelfrepresentatie zich bevindt, zonder een van die polen ooit te bereiken. Want hoe hard Reve 
ook roept dat hij een eenvoudige volksjongen is die vlijtig werkt voor de kost, alleen al zijn 
schrijverschap en de prominente rol die hij sinds de publicatie van De avonden in de publieke 
ruimte speelt, verhinderen natuurlijk dat hij ooit samen zal vallen met het door hem opgeroepen 
beeld. Bovendien zorgt hij er, ook in de teksten die ik hierboven besprak, effectief voor dat de 
navelstreng die hem met het stereotypische kunstenaar verbindt intact blijft. Reve noemt 
zichzelf vanaf 1962 een romantisch-decadent kunstenaar, en zijn (aanvankelijke) armoede, 
overmatige drankgebruik en zijn omgang met bohémiens sluiten niet alleen naadloos aan op het 
stereotype van de moderne kunstenaar, maar hij zet ze in zijn werk nog eens extra dik aan. 
Bovendien kan zijn werk en thematiek, zeker vanaf het moment dat werk en leven expliciet met 
elkaar verstrengeld raken, met recht romantisch genoemd worden.338 Datzelfde geldt voor 
enkele van zijn literatuuropvattingen, zoals het idee dat goede kunst troost biedt, in wezen 
nutteloos is, en niet mooi is, maar de waarheid ontmaskert.  
De verbinding met de burger is illustratief voor de vaardigheid waarmee Reve in zijn 
zelfprofilering de distinctie zocht. Zijn pleidooi voor het normale krijgt een onderscheidende 

                                                        
335 Ook Dagmar Danko levert in haar overzichtsartikel over Heinich kritiek op het feit dat Heinich het werk van een 
kunstenaar niet bij haar analyses betrekt (Danko 2008, p. 252). Over de gelijkenis tussen Van Gogh en de 
christusfiguur in Pietà schreef ook Anbeek in Het donkere hart (Anbeek 1996b, p. 135). 
336 Het woord ‘fatsoenlijk’ gebruikt Reve in de jaren zestig regelmatig om zijn positie mee te markeren. Zie 
bijvoorbeeld ‘Brief uit Camden Town’ (‘’s Nachts na twaalven thuis nog doorwerken aan iets dat af moet [...], dat is 
tot daar aan toe, maar wat de rest betreft, behoren fatsoenlijke mensen ‘s nachts te slapen.’ (VW II, p. 96-97)), ‘Brief 
uit schrijversland’ (‘Nu, eindelijk, in mijn veertigste levensjaar, besef ik, dat ik aan beroemdheid niks heb, en dat ik 
niets anders wil dan schrijven en daarmee, als een fatsoenlijk ambachtsman, door het geschrevene te verkopen, 
genoeg geld verdienen om fatsoenlijk, zonder hinderlijke en belemmerende armoede, te kunnen leven.’ (VW II, p. 
141)) en ‘Brief in de nacht geschreven’ (‘[...] drinken hoorde je thuis te doen en alleen in een werkelijk noodgeval [...] 
in een kafee, en naar een nachtkroeg of nachtclub gaan, dat deed toch geen fatsoenlijk mens?’ (VW II, p. 259)).  
337 Reve 1992 [1991], p. 197. Overigens zou Reve bij de oprichting van Tirade het idee hebben geopperd om het blad 
De Burger te noemen. Aan Sal Tas schrijft hij op 18 oktober 1959 over redenering achter dit plan: ‘Enerzijds om de 
ranzige kleinburger te ontmaskeren, anderzijds om de zogenaamde bohème af te straffen, die als een pest het 
kunstleven in dit land verlamt; ten derde, om op te komen voor handhaving van hygiëne en fatsoen en voor 
verdediging van de burgerrechten. Die naam is nu niet meer in te voeren, behalve langs een omweg. Ons idee – 
Geerts en het mijn – is nu om De Burger als ondertitel te gaan voeren, en geleidelijk groter te drukken.’ (Reve 1985, 
p. 11.) Ook later, in 1971 en 1975, vatte Reve nog een aantal maal het plan op om een tijdschrift met de titel De Burger 
uit te geven (zie hierover: Maas 2010, p. 574, 789).  
338 Vgl. Hillner 1981 [1969], Kaleis 1981 [1969], Gomperts 1981 [1974], p. 332-333, Hubregtse 1981a, Peet 1985, 
Hubregtse 1981a, Hubregtse 1990, Anbeek 1996b, p. 79-93. 



 100 

waarde tegen de achtergrond van het regime van de singulariteit. In die context is dat pleidooi 
een hoogst ongewone vorm van zelfmanifestatie, zoals Reve zelf niet nalaat te benadrukken. 
Het normale, is kortom, abnormaal in een literair veld dat de abnormaliteit tot norm heeft 
verheven. Min maal min is plus. 
Het werken met contrasten is niet alleen kenmerkend voor Reves zelfrepresentatie vanaf het 
einde van de jaren vijftig, maar ook voor zijn literaire stijl. De stijlbreuk is sinds De avonden een 
van de vaste componenten van Reves repertoire, en ook het aanwenden van clichés beperkt zich 
niet tot karakterschetsen van de kunstenaar.339 Daarbij zijn er vele verbanden te leggen tussen 
Reves publieke manifestatie en diens poëtica; een groot aantal daarvan legt Reve zelf. Het 
pleidooi voor vakmanschap, bijvoorbeeld, heeft zowel een esthetische als een sociale connotatie: 
het verbindt Reve zowel met het classicisme als met de eenvoudige burger. Ook behoudzucht is 
bij Reve niet alleen een poëticale kwestie, een afkeer van de originaliteit-om-de-originaliteit in de 
kunst, maar ze komt tevens naar voren in zijn politieke opvattingen. Steeds vaker zal Reve vanaf 
de jaren zestig het verband benadrukken tussen avant-garde, de provo-cultuur en het 
communisme. Ook in dat opzicht zorgt hij ervoor dat werk en leven met elkaar verbonden 
blijven, en versterkt hij het idee de auteur, de verteller en het personage Gerard Reve een zijn.  
De overtuiging dat kunst nutteloos is en dus niet in dienst staat van een maatschappelijke, 
religieuze of politieke ideologie, behoort niet alleen tot de kern van Reves poëtica, maar is ook 
een van de pijlers van wat Bourdieu het autonome literaire veld noemt. Bourdieu stelt dat dat 
veld functioneert volgens het principe van de omgekeerde economie: schrijvers kunnen alleen 
symbolisch kapitaal verwerven als zij zich onafhankelijk tonen van economisch kapitaal. En 
daarop voortbordurend noemden Dorleijn, Grüttemeier en Korthals Altes de druk van de markt 
nog recentelijk als eerste van de vier heteronome krachten die de autonomie van het literaire 
veld kan bedreigen.340 Op dit punt lijken Reves poëtica en manifestatiepoëtica intern 
tegenstrijdig te zijn. Reve spreekt zich immers uit tégen de omgekeerde economie, en dus vóór 
de vermarkting van een product dat volgens hemzelf geen inherente economische waarde bezit. 
Anders gezegd: de vermarkting van het literaire product lijkt de nutteloosheid ervan op te 
heffen. Bovendien geeft Reve al sinds ‘De overschatting’ blijk van het besef dat zijn strijd tegen 
de verering van de kunstenaar mede gehoor vindt doordat die verering hemzelf ten deel valt. 
Dankzij de charismatische ideologie heeft hij het podium kunnen betreden vanwaar hij de 
charismatische ideologie de oorlog verklaart. Op deze twee paradoxen richt ik me in het 
volgende hoofdstuk. Centraal daarin staat Reves verhouding tot een kunstenaar die in dit 
hoofdstuk slechts zijdelings ter sprake is gekomen: Bullie van der K., oftewel Frans Lodewijk 
Pannekoek. 

                                                        
339 Zie hierover: Van den Bergh 1973 en Zelf schrijver worden (VW IV, i.h.b. p. 453, 454 , 463, 469-473).  
340 Dorleijn, Grüttemeier & Korthals Altes 2007. 


