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4        Reves reputatie in de jaren zestig en zeventig 

Ik blijf dan ook voorbereid op een plotselinge kentering, wanneer de critici tot het 

sterk gewijzigde standpunt zullen komen, dat mijn werk niet eerlijk maar geposeerd, 

niet briljant maar op goedkope wijze gekunsteld, en niet schokkend maar vervelend is. 

 

Gerard Reve 

DEEL II        AUTHENTICITEIT EN OPRECHTHEID 



 136 



 137 

Inleiding: oprechtheid en authenticiteit als intentionalistische criteria 

Als er een tekst is die het beeld van het New Criticism heeft bepaald, dan is dat ‘The intentional 
fallacy’ van Wimsatt en Beardsley. In het artikel, dat oorspronkelijk in 1946 verscheen en 
gereviseerd werd gepubliceerd in 1954, maken de auteurs zich sterk voor een 
interpretatiepraktijk die het literaire (en in het bijzonder het poëtische) werk beschouwt als een 
autonoom object. Volgens Wimsatt en Beardsley doen bij het interpreteren van een tekst de 
intenties en de leefomstandigheden van de auteur niet terzake. De criticus dient zich volgens 
hen louter bezig te houden met het werk, en dus niet met vragen als wat een schrijver dacht of 
voelde tijdens de creatie van het werk, wat hij met het werk bedoelde, waar hij was toen hij het 
schreef en hoe het hem toen verging. Want, in hun woorden: ‘There is criticism of poetry and 
there is author psychology’.442 
De werkgerichte aanpak die Wimsatt en Beardsley bepleitten, heeft veel navolging gekregen, ook 
in Nederland. In het begin van de jaren zestig verkondigden Fens, Jessurun d’Oliveira en 
Oversteegen gelijksoortige opvattingen in het tijdschrift Merlyn (1962 – 1966), dat dan ook wel 
als Nederlandse pendant van het New Criticism wordt beschouwd. Merlyn legde het fundament 
voor een leeshouding die in ons taalgebied tot in de eenentwintigste eeuw als standaard gold, 
zowel met betrekking tot poëzie als proza.443  
Het New Criticism, en zeker ook Merlyn, kenmerkte zich door een streven naar objectiviteit, een 
analysepraktijk waarin uitspraken controleerbaar zijn en die zich verre houdt van biografisme, 
gepsychologiseer en gefilosofeer.444 Het werk staat in deze analyse centraal, en dat werk is, zoals 
Jessurun d’Oliveira schrijft in het eerste nummer van Merlyn, een ‘autonome wereld’, die ‘niet tot 
de schrijver te herleiden’ is.445 Maar juist door dit streven naar objectiviteit herbergt deze 
leeswijze óók een poëtica, een set normatieve opvattingen over literatuur. Het ligt voor de hand 
dat literatuur die zich gemakkelijk leent voor een werkgerichte analyse hogere ogen gooit bij de 
New Critics en hun navolgers dan een tekst die dat niet doet. Een expressieve tekst, waarin de 
maker zijn gevoelens en gedachten etaleert, verhoudt zich immers moeizamer tot een 
werkgerichte literatuuropvatting dan een tekst waarin de auteur niet te herkennen is. In ‘The 
intentional fallacy’ laten Wimsatt en Beardsley iets van die poëticale voorkeuren doorschemeren. 
Ze stellen: ‘It is not so much a historical statement as a definition to say that the intentional 
fallacy is a romantic one’, en scharen vervolgens de opvattingen van Goethe, Saintsbury en Croce 
over de taak van een criticus onder die misvatting.446 Ietwat ongenuanceerd zou je kunnen 
stellen dat de New Critics de autonomistische poëtica van een academische lees- en 
interpretatiemethodiek voorzagen – en daarmee tevens bijdroegen aan haar consecratie – zoals 
de intentionalisten dat deden ten aanzien van een expressieve poëtica.447  
De poëtica en het werk van Reve vormen een probleem voor de criticus die er een strikt 
werkgerichte literatuurbenadering op na houdt. De poëtica, omdat die met haar nadruk op 
emotieoverdracht van auteur naar lezer romantisch genoemd kan worden – en inderdaad vaak 

                                                        
442 Wimsatt & Beardsley 1965 [1954], p. 10. 
443 Vgl. bijvoorbeeld Joosten & Vaessens 2004, Franssen 2008 p. 70-75, Herman & Vervaeck 2009, p. 24. 
444 Wimsatt en Beardsley spreken van een ‘true and objective way of criticism’ (Wimsatt & Beardsley 1965 [1954], p. 
18), in Merlyn brengt de gerichtheid op het werk volgens de redactie ‘de eis van controleerbaarheid der uitspraken met 
zich mee’ (Fens, Jessurun d'Oliveira & Oversteegen 1962, p. 2). 
445 Jessurun d'Oliveira 1962, p. 6. 
446 Wimsatt & Beardsley 1965 [1954], p. 6 (curs. van mij, EP). De gepubliceerde en besproken poëzie in Merlyn, 
waarvan de redactie in haar beginselverklaring meedeelde louter werk van ‘kwaliteit’ te zullen opnemen, is een 
afspiegeling van de impliciete poëtica van de New Critics. In het tijdschrift is veel ruimte voor ‘hermetische’ dichters 
als Kouwenaar, Lucebert, Jaques Hamelink en H.C. ten Berge, en weinig tot geen plaats voor lyriek en romantiek. 
Volgens Gaston Franssen is het succes van Gerrit Kouwenaar mede te danken aan het feit dat de werkgerichte 
literatuurbenadering en vogue was – en nog steeds is. Kouwenaars literatuuropvattingen sluiten, aldus Franssen, perfect 
aan bij de analysepraktijk waarmee de academisch geschoolde lezers vertrouwd zijn. (Franssen 2008, p. 74-75.)  
447 Vergelijk: Hirsch 1992, p. 11-12, en voor de Nederlandse situatie: Gomperts 2003 [1966], i.h.b. p. 57-60, Joosten & 
Vaessens 2004, Vaessens 2004, p. 171-174 (die dit beeld in het vervolg van zijn dit artikel overigens nuanceert), 
Beekman & Grüttemeier 2005, p. 95-97, Bax 2007, p. 350-353.  
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zo is genoemd – het werk, omdat Reve er allesbehalve onzichtbaar in is. Zo staat Reves werk 
haaks op het Flaubertiaanse ideaalbeeld van de auteur als een god die zich terugtrekt uit zijn 
schepping.448 Zijn aanwezigheid is op nagenoeg iedere pagina van zijn proza voelbaar, is het niet 
doordat de gedramatiseerde auteur of verteller zijn naam dragen, dan is het wel doordat hij de 
protagonisten schiep naar eigen beeld en gelijkenis. Die hechte band tussen werk en auteur 
verhoudt zich niet alleen moeizaam tot de grondbeginselen van de close reader, maar brengt voor 
hem, zoals de inleiding van Snappers De spiegel der verlossing illustreert, in potentie ook een 
diskwalificatie van het werk met zich mee.449 Het werk van Reve lijkt dus een leeswijze af te 
dwingen die breekt met de principes van het New Criticism, meer nog met de poëticaal-
autonomistische idealen waar die methodiek op is gefundeerd dan met de methodiek zelf.    
Terug nu naar ‘The intentional fallacy’. Ergens in dat artikel sommen Wimsatt en Beardsley de 
criteria op waarmee de door hen gehekelde intentionalistische school schrijvers de maat zou 
nemen. Het zijn: ‘“sincerity,” “fidelity,” “spontaneity,” “authenticity,” “genuineness,” 
“originality,” [...].’450 Sommige van die criteria hebben vooral een ethische connotatie (sincerity, 
authenticity, genuiness, fidelity), anderen een meer esthetische (originality, spontaneity). In de 
esthetische criteria zijn de poëticale idealen van de romantiek te herkennen. Maar interessanter, 
voor ons althans, is dat het merendeel van de intentionalistische criteria de meetlat vormt 
waarlangs volgens Bourdieu actoren in het subveld van de beperkte productie worden gelegd. 
Originaliteit is een vereiste in een veld waar distinctie ten opzichte van voorgangers en 
tijdgenoten het verschil maakt, veronderstelde oprechtheid, authenticiteit en zuiverheid 
(belangeloosheid) behoren tot de belangrijkste functie-eisen voor een kunstenaar die zich wil 
opwerken aan de zuivere pool van het culturele veld.  
Wanneer dus het werk geanalyseerd wordt in relatie tot (de intenties en de biografie van) de 
auteur, stuiten we volgens Wimsatt en Beardsley op grofweg dezelfde set criteria die volgens 
Bourdieu de carrière van een actor in het literaire veld kunnen maken of breken. Zo leveren de 
auteurs van ‘The intentional fallacy’ impliciet argumenten bij Bourdieus standpunt dat het voor 
een actor in het literaire veld essentieel is om de indruk te wekken dat hij écht is en niet poseert, 
dat zijn zelfmanifestatie ongereflecteerd tot stand komt en niet het resultaat is van cynische 
berekening. Zonder die eigenschappen – precies de eigenschappen die volgens Heinich Van 
Goghs heiligverklaring mogelijk hebben gemaakt – lijkt hij kansloos te zijn in een wereld waarin 
niet alleen zijn werk, maar ook hemzelf de maat wordt genomen.  
De zegetocht van de werkgerichte leeswijze in de academische literatuurkritiek van na de 
Tweede Wereldoorlog vertroebelt gemakkelijk het zicht op de realiteit. Merlyn werd in 1962 
opgericht omdat het volgens de redactie zo’n beetje de gehele Nederlandse literatuurkritiek aan 
een werkgerichte leeshouding ontbrak, maar ook na de shock and awe van Fens, Oversteegen en 
Jessurun d’Oliveira bleef het intentionalisme in Nederland vooraanstaande pleitbezorgers 
kennen. Hans Gomperts, niet toevallig een groot bewonderaar van Reve, was één van hen.451  
Wie kijkt naar de receptie van Reves werk in de jaren zestig en zeventig, ziet dat dat werk 
regelmatig met criteria wordt beoordeeld die Wimsatt en Beardsley intentionalistisch noemen. 
De woorden ‘authenticiteit’ en, vooral, ‘oprechtheid’ duiken in die jaren vaak op in recensies en 
commentaar op Reves werk en persoon.452 De woorden fungeren ondubbelzinnig als 

                                                        
448 Een vaak geciteerde stelregel van Flaubert is deze, uit een brief uit 1852 aan Louise Colet: ‘L'auteur, dans son 
œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout, et visible nulle part. L'art étant une seconde nature, le 
créateur de cette nature-là doit agir par des procédés analogues: que l'on sente dans tous les atomes, à tous les aspects, 
une impassibilité cachée et infinie.’ (Flaubert 1980, p. 204.) 
449 Snapper 1990. Zie in dit kader ook: Van den Bergh 1981 en Anbeek 1996b, p. 11. 
450 Wimsatt & Beardsley 1965 [1954], p. 9. 
451 Gomperts oratie, ‘De twee wegen van de kritiek’ (Gomperts 2003 [1966]), is een warm pleidooi voor de 
intentionalistische literatuurbeschouwing, waarbij Gomperts overigens ook wijst op de merites van close reading.  
452 ‘Vaak’ is een onnauwkeurig kwantitatief begrip, dat ik hier bewust heb gebruikt. De woorden ‘authentiek’, 
‘authenticiteit’, ‘oprecht’ en ‘oprechtheid’ komen regelmatig voor in recensies over Reves werk in de jaren zestig en 
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kwaliteitscriteria; het oordeel over Reves werk lijkt, naast de mate waarin men het origineel acht, 
voor een groot deel afhankelijk te zijn van de mate waarin het authentiek en oprecht wordt 
gevonden. Bovendien ondergaat dat oordeel in deze twee decennia grote veranderingen. In dit 
hoofdstuk laat ik die veranderingen zien.  
In tegenstelling tot de andere hoofdstukken heeft de tekst hieronder een overwegend 
documentair karakter. Ik geef een overzicht van de kritiek op Reve in de jaren zestig en 
zeventig, waarin te zien is hoe er een oprechtheidskwestie rond de auteur ontstaat, als critici en 
collega’s meer en meer worstelen met de vraag of, wanneer, en op welke manier Reve eerlijk is. 
(In dit overzicht citeer ik weinig; in de appendix, achterin dit boek, zijn relevante citaten en 
achtergrondinformatie opgenomen.) Voorts bespreek ik hoe Reves imago werd vormgegeven 
door journalisten, in populaire magazines en in tv-programma’s, en hoe in deze media werd 
geschreven en gesproken over Reves oprechtheid. Vervolgens laat ik zien dat Reve de 
oprechtheidskwestie in die jaren ook zelf ter sprake bracht. Ik sluit dit hoofdstuk af met een 
inleiding op de problematiek die in deel III centraal staat. 
Hoewel ik voor deze overzichten geen kwantitatieve analyse heb uitgevoerd, denk ik te mogen 
stellen dat ‘oprechtheid’ in de jaren zestig en zeventig bij critici van verschillende generaties en 
sociale achtergronden als kwaliteitscriterium wordt gehanteerd. Ik maak daarom hieronder geen 
onderscheid tussen leeftijd, politieke en levensbeschouwelijke overtuigingen van critici en 
collega’s, tenzij de context daarom vraagt. Uitspraken van een jonge, links georiënteerde criticus 
als Carel Peeters (Vrij Nederland) staan bijvoorbeeld naast die van de oudere, protestants-
christelijke J. van Doorne (Trouw). 
 

Van authentiek naar stomvervelend. De literaire kritiek over Reve  

Als in 1963 Op weg naar het einde verschijnt, onthaalt de literaire kritiek Reve als een verloren 
zoon. Velen zijn van mening dat Reve met het briefgenre de literaire vorm heeft gevonden 
waarin hij het beste tot zijn recht komt.453 Twee jaar eerder had Tien vrolijke verhalen minder 
handen op elkaar gekregen. De critici waardeerden toen vooral de vier verhalen uit de bundel 
waarin een ik-verteller het woord voert die zonder veel moeite tot Reve te herleiden is: 
‘Haringgraten’, ‘Lof der scheepvaart’, ‘Een lezing op het land’ en ‘Geld verdienen’. De overige 
zes verhalen, short stories met een personale vertelwijze (‘Bloed’, ‘Brieven’, ‘Afscheid’, ‘Amulet’, 
‘Afgrond’ en ‘De kerstavond van zuster Magnussen’), kwamen op veel recensenten wat 
gekunsteld over en deden hen denken aan de lectuur uit populaire magazines. Reve zelf deelt 
overigens dit oordeel, zo zegt hij in 1964 tegen Jessurun d’Oliveira. Hij vindt de zes short stories 
‘wel leesbare verhalen, maar ze hebben weinig met mij te maken.’454 Zo lijken critici en de 
schrijver zelf halverwege de jaren zestig consensus te hebben bereikt over het genre dat Reve 
het beste ligt: zijn boeken moeten vooral sterk aan zijn persoonlijkheid zijn gerelateerd. 
Met Op weg naar het einde (1963) en Nader tot U (1966) vestigt Reve definitief zijn naam in de 
Nederlandse literatuur. Ondanks de morele bezwaren die sommigen tegen de boeken inbrengen, 
zijn de meeste critici lovend over de stijl ervan en, niet in de laatste plaats, over de moed van de 

                                                                                                                                                             
zeventig, maar of dit vaker gebeurt dan in recensies over Reves werk in andere perioden of in recensies van het werk 
van andere schrijvers uit dezelfde periode, weet ik niet. Een vergelijkend kwantitatieve analyse van deze termen heb ik 
in het bestek van dit onderzoek niet kunnen uitvoeren. (Zie over kwalitatief en kwantitatief receptie-onderzoek in de 
Nederlandse literatuurkritiek: Linders & Op de Beek 2009). 
453 In april van 1963 verschijnt ook Vier wintervertellingen, de Nederlandse vertaling van The Acrobat and Other Stories 
(1956). Dit boek wordt niet veel besproken, waarschijnlijk omdat critici het als een herdruk beschouwen. Wel 
publiceert Kees Fens een uitgebreid essay over het boek in Merlyn (Fens 1963). Zie voor een overzicht van de overige 
recensies van Vier wintervertellingen en The Acrobat and Other Stories: Beekman & Meijer 1973, p. 61-83, Maas 2009, p. 
522-527, Maas 2010, p. 52-53. 
454 Jessurun d'Oliveira 1965, p. 168. Reve verdiende geld met de verhalen door ze in Tirade te publiceren. Behalve 
‘Een lezing op het land’ verschenen alle verhalen uit de bundel, én ‘Gesprek Met Van Het Reve’ in de jaren 1958-
1960 in dit tijdschrift (zie: VW I, p. 870).  
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auteur om te schrijven over zijn homoseksualiteit en religiositeit. Ook de humor van Reve valt 
op, en zijn gewoonte om het verhevene met het triviale en ernst met spot te vermengen. Als 
Renate Rubinstein in 1964 terugblikt op de ontvangst van Op weg naar het einde, noemt ze de vele 
gunstige besprekingen opvallend, en wijst ze op de grote invloed die het boek kort na zijn 
verschijnen heeft gehad op de Nederlandse literatuur en journalistiek.455   
Nader tot U, dat in 1966 verschijnt, wordt door zowel Reve als de kritiek als voortzetting van Op 
weg naar het einde beschouwd. Weer is er veel aandacht voor de stijl van het werk, meestal in 
positieve zin. Ook Reves ironie en de manier waarop hij tegelijk verschillende stilistische 
registers opentrekt, is punt van bespreking. ‘Uniek’, noemt Alfred Kossmann in Het Vrije Volk 
de stijl van Reve. ‘Ernst en spot vallen erin samen, de clown en de profeet zijn niet van elkaar te 
onderscheiden [...].’456  
Met dat mengsel van plechtstatigheid en spottende humor zijn de critici na Op weg naar het einde 
vertrouwd: ze noemen het in 1966 in koor ‘typerend’ voor Reve. Maar het zorgt ook voor 
verwarring, want de vraag waar de werkelijke Reve staat, is door al die verschillende registers 
niet gemakkelijk te beantwoorden. Toch menen de meesten dat de kern van de auteur en ik-
verteller, die overigens door nagenoeg alle critici aan elkaar gelijk worden gesteld, ligt in de ernst, 
de wanhoop en de melancholie. Spot en ironie beschouwen zij als noodzakelijk antidotum tegen 
alle ellende. Reve wordt door het merendeel van de critici eerlijk gevonden; ze kwalificeren de 
schrijver in recensies van Op weg naar het einde en Nader tot U opvallend vaak als ‘oprecht’ en 
‘authentiek’. Die vermeende oprechtheid beïnvloedt hun oordeel over Reves werk in positieve 
zin. Ter illustratie een opmerking van Dubois in Het Vaderland: ‘Wie de moeite neemt om 
[Reves] boek werkelijk te lezen [...], die moet tot de slotsom komen dat “Nader tot U” in laatste 
instantie een van de meest authentieke geschriften is die er in de moderne Nederlandse 
literatuur bestaan, beslist niet minder dan zijn voorgaande boek “Op weg naar het einde” [...].’457 
Het feit dat zoveel critici blijkbaar de noodzaak voelen om Reves eerlijkheid en goede 
bedoelingen te benadrukken, geeft aan dat er ook anders over gedacht kan worden. En 
inderdaad zwelt de kritiek op Reve in die jaren met name in confessionele kringen aan; in 1966 
staat het Ezelproces voor de deur.458 De meerderheid van de critici, ook die van Hervormd 
Nederland (Van Leeuwen), schaart zich op voorhand ondubbelzinnig achter Reve. De kritiek is 
van mening dat Reve God niet heeft willen lasteren, en plaatst Reves godsbeeld in de traditie 
van de mystiek, of stelt dat hij passages als die over de eenjarige, muisgrijze ezel nodig heeft als 
contrast met de ‘wanhoop’ die uit zijn teksten spreekt. Een uitzondering op de regel zijn Willem 
Brandt in de provinciale pers en J. van Doorne in Trouw. Die laatste vindt Nader tot U een ‘akelig’ 
boek en noemt de passage over de ezelgod ‘stuitend’.459  
Na Nader tot U verschijnt er vijf jaar lang geen omvangrijk werk meer van Reve.460 Als hij in 
1972 De taal der liefde publiceert, steekt de kritiek bijna unaniem de loftrompet. Het boek is 
volgens velen een ‘meesterwerk’ en een hoogtepunt in zijn oeuvre. Een aantal aspecten van 
Reves werk is inmiddels in het geheugen van de critici verankerd. De mix tussen ‘verheven’ en 

                                                        
455 Rubinstein 1964. 
456 Kossmann 1966. 
457 Dubois 1966. Zie in dit verband ook: Batteau 2009, p. 240. 
458 Het proces vindt plaats op 20 oktober 1966. Directe aanleiding waren passages in ‘Brief aan mijn bank’ en ‘Brief 
uit het huis genaamd Het Gras’, waarin de verteller zich voorstelt hoe hij zich seksueel verenigt met God, die de 
gedaante van een ezel heeft aangenomen. Reve wordt smalende godslastering ten laste gelegd. Op 3 november 
spreekt de rechtbank zich uit: Reve wordt van alle rechtsvervolging ontslagen, maar de passages worden wél 
godslasterlijk geacht. Hierop gaat Reve in hoger beroep, dat dient op 17 oktober 1967. Op 31 oktober van dat jaar 
spreekt de rechtbank hem volledig vrij. Zie voor een uitgebreide documentatie over het Ezelproces: Fekkes 1968. 
Beekman & Grüttemeier 2005 geven een analyse van het proces.  
459 Van Doorne 1966b. 
460 Tot 1972 verschijnen er van Reve: Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard (1967), A Prison 
Song in Prose (1968), Uit de kunst. Brieven aan Simon Carmiggelt (1970) en Vier pleidooien (1971). Ook wordt in 1969 een 
grammofoonplaat op de markt gebracht met de titel Ik bak ze bruiner. Gerard Kornelis van het Reve leest 4 eigen sprookjes.  
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‘triviaal’ is vertrouwd terrein – het woord ‘ironie’ valt vaak in de recensies – en dat geldt ook 
voor de manier waarop Reve zijn eigen waar aanprijst. Voor sommigen gaat die commercialiteit 
te ver. Schaink-Willing, eens een groot bewonderaar van Reve, veroordeelt Reves effectbejag en 
noemt de schrijver ‘oneerlijk’. ‘Wat jij hanteert is een vlag, gezwaaid door een opschepperig 
potsenmaker, die een publiek bespeelt met stiekeme knipogen naar de trawanten in de 
coulissen.’461 Veel recensenten betwijfelen ook of Reves vertrouwelijke omgang met de 
koningin, zoals die in het boek wordt beschreven, op waarheid berust.  
Als het gaat om waardering van de critici en verkoopcijfers, mag De taal der liefde een hoogtepunt 
genoemd worden in Reves oeuvre. Van de roman worden binnen korte tijd 100.000 exemplaren 
verkocht.462 Maar met dat hoogtepunt is meteen ook de kentering ingezet. Op de 
gedichtenbundel Het zingend hart (1973) reageert de kritiek verdeeld. Velen vinden Reve beter als 
prozaïst dan als dichter. De critici, die in de jaren zestig nog hun hand in het vuur staken voor 
Reves oprechtheid en authenticiteit, beginnen zich af te vragen of ze daar goed aan hebben 
gedaan. Carel Peeters constateert in Vrij Nederland dat de ‘authenticiteit, die, met zijn stijl, de 
basis voor waardering uitmaakte, is verdrongen door afgeleide sprookjes. De ironie is een 
routine geworden met een knipoog naar het geliefd publiek.’463  
Ook Lieve jongens, dat eerder dat jaar verschijnt, valt niet bij iedereen in de smaak. De klachten 
betreffen vooral de herhalingen van bekende stilistische trucs. Critici die De taal der liefde nog 
bejubelden, zoals Wim Zaal en Kees Fens, zijn nu uitgesproken negatief. In Vrij Nederland 
verschijnt een overzichtsartikeltje over de ontvangst van het boek. Daaruit blijkt dat in korte tijd 
verzadiging is opgetreden onder de recensenten. Voor de auteur van het stuk, Rinus 
Ferdinandusse, is het ‘duidelijk dat een kleine meerderheid het wel gelooft: GK kan het nog wel, 
maar het hoeft niet meer. En de grote minderheid weet het ook al, maar ziet nog tragische, 
verschrikkelijke achtergronden; – voor GK ongetwijfeld de vraag oproepend of ze dat bij het 
reeds aangekondigde vervolg ook nog zullen zien.’464 
Over Het lieve leven (1974) zijn veel recensenten positief, maar weer zijn er klachten over 
herhalingen. Zo ook in de besprekingen van het collectief afgekraakte Ik had hem lief (1975). Dit 
boek is volgens de recensenten ‘stomvervelend’, ‘slaapverwekkend’, ‘vrijwel onleesbaar’, een 
‘dieptepunt’ en een ‘treurige afgang’.465 Kees Fens koppelt de irritatie over het gebrek aan 
ontwikkeling bij Reve aan het gevoel dat de schrijver niet langer oprecht is. De overvloedige 
herhalingen maken volgens hem deel uit van Reves pose, terwijl de echte Reve steeds meer naar 
de achtergrond verschuift.466  
Een circusjongen (1975) wordt positiever ontvangen dan het voorgaande werk. Met name de 
volgens velen hechte, gecompliceerde structuur van het boek valt in goede aarde. Maar ook hier 
is men kritisch over de al te vaste patronen. 
In grote lijnen beweegt de kritiek zich dus van zeer lovend in 1963 (Op weg naar het einde) naar 
afwijzend en zelfs geïrriteerd in 1975 (Ik had hem lief). De ergernis geldt twee punten die aan 
elkaar gerelateerd zijn: Reve vernieuwt zichzelf volgens de critici stilistisch, noch inhoudelijk, en 
door zijn poseurschap, effectbejag en het leunen op routine is de authentieke Reve steeds 
moeilijker uit zijn werk te destilleren. Zijn schrijven is van belijdenis tot maniertje verworden. 
Uiteraard hebben de recensenten verschillende invalshoeken, maar hun grote eensgezindheid in 
de jaren zeventig valt op. Men beschouwt Reve na De taal der liefde tot het eind van de jaren 
zeventig als een schrijver van onveranderd grote potentie, die echter te vaak vlucht in zijn 

                                                        
461 Van Schaink-Willing 1972. 
462 Maas 2010, p. 618. 
463 Peeters 1973. Een overzicht van de besprekingen van Het zingend hart is te vinden in Maas 2010, p. 703-705. 
464 Ferdinandusse 1973. 
465 Resp. Huisman 1975, De Moor 1975, Bos 1975, Van Straten 1975b. 
466 Fens 1975a. 
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bekende procédés en potsierlijke schijnvertoningen. Waar men temidden van alle poses 
authenticiteit en oprechtheid meent te ontwaren, wordt dat met gejuich begroet. 
Na het vrij neutraal ontvangen Oud en eenzaam (1978) halen sommige critici dan ook opgelucht 
adem in 1980, als Moeder en zoon verschijnt. In dat boek, waarin Reve, gravend in zijn verleden, 
zijn toenadering tot de katholieke kerk beschrijft, herkennen enkelen weer de ‘oprechte’ auteur. 
Wel is er iets veranderd. Waar iedere recensent de verteller in Op weg naar het einde en Nader tot U 
zonder meer gelijk stelde aan de auteur, daar beschouwen sommigen de verteller in Moeder en 
zoon – die zich direct aan het begin van het boek voorstelt als de schrijver Gerard Reve467 – als 
een fictionele afspiegeling van de auteur; als een Reve tussen aanhalingstekens. 
Het is niet eenvoudig om de receptie van Reves literaire werk in de jaren zestig en zeventig te 
scheiden van de aandacht voor diens publieke activiteiten, zijn ‘sideline activities’, zoals de 
cultuursocioloog Susanne Janssen ze noemt.468 In veel recensies van Op weg naar het einde wordt 
bijvoorbeeld gewag gemaakt van Reves optreden in het tv-programma Literaire ontmoetingen van 
Hans Gomperts. Ook geven onderwerpen uit het boek aanleiding tot discussie, met name de 
openlijke homoseksualiteit en Reves particuliere religieuze beleving. Het gaat daarbij niet alleen 
om de literaire vormgeving van die onderwerpen, maar ook om de morele implicaties ervan. Zo 
grijpen de critici Reves verslag van het schrijverscongres in Edinburgh aan om hun standpunten 
over homoseksualiteit te ventileren; zij vinden Reves verdediging van de homoseksualiteit 
moedig, dan wel verachtelijk. In de recensies van Nader tot U gaat het veelvuldig over de 
beschuldigingen van godslastering (door onder andere senator Hendrik Algra) aan het adres van 
Reve, en het mogelijke proces dat daarop volgt. Zoals gezegd voelen bijna alle critici zich in 
1966 genoodzaakt Reve te verdedigen; velen van hen zien Reves godsbeeld niet als een 
particuliere ontsporing, maar plaatsen het in de traditie van de mystiek en beschouwen het alleen 
daarom al als legitiem.  
In de jaren zeventig wordt een nog groter deel van de recensies in beslag genomen door de 
wereld buiten het boek. Besprekingen van Reves werk zijn dan vaak voorzien van commentaar 
op diens publieke optreden, en op de roddels en relletjes rondom zijn persoon: Reves relatie tot 
de koningin, zijn vermeende racisme, zijn commercialiteit, zijn liefdesleven.469 Van een kritiek 
die zich zuiver richt op Reves werk en het daarmee isoleert van de biografische en 
maatschappelijke context, is dus allesbehalve sprake. In de dagbladen – waar ook academici als 
Fens en Gomperts hun bijdragen aan leveren – verschijnt ten aanzien van Reve dus precies het 
soort kritiek waartegen Merlyn begin jaren zestig in opstand was gekomen. Deze biografistische 
tendens wordt natuurlijk voor een groot deel veroorzaakt door de aard van het materiaal dat de 
critici voor zich hebben. Egocentrische literatuur leent zich nu eenmaal slecht voor een 
ergocentrische benadering. Reves oeuvre is vanaf Op weg naar het einde nog sterker dan voorheen 
rond zijn persoon geconstrueerd, en bovendien is die persoon in die decennia een magneet voor 
televisiecamera’s en microfoons. Door in het werk voortdurend commentaar te leveren op zijn 
publieke manifestatie, zorgt Reve er zelf voor dat zijn persoonlijkheid binnen en buiten zijn 
werk met elkaar verstrengeld zijn. De ontwikkeling van de receptie van Reves publieke 

                                                        
467 Na een citaat uit de Grote Winkler Prins Encyclopedie zijn de eerste zinnen in Moeder en zoon: ‘“Hoe ben jij, Gerard 
Reve, een man met toch een behoorlijke dosis ontwikkeling, intelligentsie en gezond verstand, ooit in de Rooms-
Katholieke Kerk terechtgekomen en er zelfs lid van geworden?” Letterlijk in die bewoordingen heeft men het nooit 
uitgedrukt, maar wel geef ik in bovenstaande zin de onveranderlijke toon en teneur weder die de vraag, zo vaak zij mij 
gesteld werd, heeft gekenmerkt.’ (VW III, p. 457). 
468 Janssen 1998. 
469 De toenemende aandacht voor de controverses rond Reves persoon komt goed naar voren uit het overzichtswerk 
dat Beekman en Meijer in 1973 over de receptie van Reve publiceren. De auteurs vermelden in hun inleiding: ‘Wij 
hebben er [...] naar gestreefd om steeds datgene weer te geven, wat in de pers als essentieel ervaren werd. En dat 
verschilde nogal eens. In de meeste gevallen betrof dit een of meer aspekten van Reve’s werk. Soms ook raakte het 
werk op de achtergrond en stond de auteur zelf centraal [...].’ Dit ‘soms’ blijkt echter een understatement te zijn. Een 
prominent deel van veel hoofdstukken wordt gevuld met politiek of maatschappelijk rumoer rond Reve. (Beekman & 
Meijer 1973, citaat op p. 7). 
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manifestatie (voor zover die uit de recensies te destilleren is) verloopt ongeveer evenredig aan 
die van het oordeel over de identiteit van de ik-verteller in zijn werk. Hoe meer men van mening 
is dat Reve een rol speelt in de publieke ruimte, hoe minder makkelijk men de identiteit van de 
verteller Reve gelijk stelt aan die van de persoon Reve. 
 

Gecapituleerd voor zijn publiek. Collega’s over Reve 

In de jaren zestig en zeventig staat Reve in het centrum van de aandacht binnen de literaire 
wereld, wat met zich meebrengt dat veel van zijn collega’s zich over hem uitlaten. Hun oordeel 
vertoont dezelfde ontwikkeling als dat van de critici: hoe opzichtiger Reve zich in het openbare 
leven en zijn werk gedraagt, hoe meer hoon hem ten deel valt. Daarbij uiten de schrijvers hun 
bezwaren sneller en in minder bedekte termen dan de critici.470 Voor Vestdijk, die zich in de 
jaren veertig en vijftig nog als bewonderaar en mentor van Reve opstelde, is Reves intrede in de 
rooms-katholieke kerk (in 1966) een breekpunt. Hermans betwijfelt in 1969 de oprechtheid van 
Reves toetreding: ‘Ik geloof niet,’ zegt hij in een interview, ‘dat hij ooit werkelijk katholiek 
geworden is [...]. Ik geloof niet dat hij katholiek is, ook al is hij het dan officieel.’471  
Eerder al had Hermans zich, vermomd als priester Anastase Prudhomme S.J., ironisch kwaad 
gemaakt over Reves intrede, commercialiteit en nadrukkelijke aanwezigheid in de media. 
Bovendien stipte hij bij die gelegenheid de kunstmatigheid van Reves publieke optreden aan: 
‘Hij staat te trillen op z’n benen van inhaligheid, praalzucht, belustheid op reclame en 
dubbelzinnigheid. [...]. De enige god in wie hij metterdaad gelooft is ezeltje-schijtgeld.’ 472 Dit 
artikel, dat verscheen in Het Parool, is onder pseudoniem gepubliceerd, wat een signaal zou 
kunnen zijn dat de hele passage ironisch is bedoeld. Toch wordt de kern van de priesterkritiek 
wel degelijk door Hermans gedeeld. In hetzelfde jaar zegt Hermans in een interview dat Reve is 
‘gecapituleerd voor zijn publiek.’ Dit naar aanleiding van Reves optreden tijdens ‘Poëzie in 
Carré’. Reve zou zich volgens Hermans de ‘vreemde illusie’ in het hoofd hebben gehaald dat hij 
met zijn schrijven zelfstandigheid zou moeten veroveren, en daarom genoodzaakt zijn om in de 
publieke ruimte de ‘pias’ uit te hangen.473 
Net als Hermans heeft Rudy Kousbroek weinig op met het publieke optreden van Reve. Hij uit 
zijn ergernis in een parodie op de toespraak die Reve in 1969 houdt in het Muiderslot, nadat 
hem de P.C. Hooftprijs is uitgereikt.474 In zijn ‘Dankwoord’ beschuldigt Kousbroek hem van 
‘commercialiteit’, ‘gemakzucht’ en ‘conformisme, uit dorst naar succes.’ 475 In het naschrift dat 
Kousbroek later bij het ‘Dankwoord’ publiceert stelt hij dat Reve zich op glad ijs bevindt sinds 
hij is overgeschakeld op expliciet autobiografische literatuur. De teksten die Reve schrijft 
kunnen, meent hij, alleen tot literatuur worden getransformeerd bij ‘grote stilistische 
oorspronkelijkheid’ en ‘werkelijk fanatieke eerlijkheid’. En juist aan die kenmerken ontbreekt het 
Reve volgens hem. In zijn ogen speelt Reve de clown. De ‘Toespraak in het Muiderslot’ 
beschouwt Kousbroek als het toonbeeld van de onoprechtheid waaraan Reve ten prooi is 
gevallen; Reve gaf er naar zijn mening een ‘deerniswekkende imitatie van zichzelf’.476 

                                                        
470 De scheiding tussen critici en collegaschrijvers/essayisten is wat arbitrair. Hermans en Vestdijk recenseerden 
bijvoorbeeld enkele malen het werk van Reve voor letterkundige tijdschriften, en zouden zodoende ook ‘criticus’ 
genoemd kunnen worden. De benaming ‘criticus’ of ‘recensent’ reserveer ik hier echter voor diegenen die 
recenseerden in dag-, week- of maandbladen, zonder dat zij het schrijven van proza of poëzie als primaire bezigheid 
hadden.  
471 Snijders 1969. 
472Prudhomme 1981 [1966], p. 208.  
473 Van Tijn 1966. 
474 Zie: VW II, p. 403-407. 
475 Kousbroek 1995a, p. 333. 
476 Kousbroek 1995b, p. 336-337. 
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In het begin van de jaren zeventig zijn de stormen rond Reve gaan liggen. De geluiden over 
godslastering zijn verstomd, er worden geen kerken meer beklad of kamervragen gesteld, en als 
De taal der liefde in 1972 verschijnt, staat aanvankelijk niemand op zijn achterste benen. Harry 
Mulisch verstoort de rust echter twee maanden na de publicatie van De taal der liefde met een 
ongemeen fel stuk in Vrij Nederland, ‘Over het geval G.K. van het Reve’.477 Mulisch’ stuk bevat 
de kern van de bezwaren die de collega’s van Reve, en later ook critici, tegen zijn werk en 
persoon inbrengen. Bovendien staat het probleem waar Mulisch op wijst centraal in het derde 
deel van dit boek. Daarom bespreek ik deze tekst hieronder kort. 
 
De aanleiding voor ‘Over het geval G.K. van het Reve’ is een – inmiddels even beroemde als 
beruchte – passage in De taal der liefde, waarin Reve tekeer gaat tegen immigranten én tegen 
Mulisch. Hij doet dat in een van zijn brieven aan Simon Carmiggelt, die het middelste deel van 
het boek beslaan, en die de handeling van De taal der liefde zo gedurende ruim honderd pagina’s 
onderbreken. In de brief spreekt hij eerst de wens uit dat de ‘prachtvolken’ uit Suriname, 
Curaçao en de Antillen zo snel mogelijk onafhankelijk worden, ‘zodat we ze allemaal met een 
zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoeki tjoeki stoomboot kunnen zetten, enkele reis Takki 
Takki Oerwoud, meneer!’ Hierna maakt hij zich vrolijk over de lucratieve uitwerking van zijn als 
racistisch bestempelde uitlatingen. Hij stelt dat de kassa gaat rinkelen zodra hij een persoon 
sprekend invoert ‘die zich laatdunkend over allerlei inferieure kokosnotenplukkers uitlaat en 
voor de eer van “onze meisjes en jonge vrouwen” opkomt’. En vervolgens richt hij zijn vizier 
op Mulisch. 

Ik geloof, dat die hetsers zelf racisten zijn, maar het niet kwijt kunnen. De hoofdhetser gaat 
in zijn eigen boek in ieder geval tegen de homofielen te keer. Merkwaardig allemaal. Zelf is 
hij een bastaard, door een alpineus goro goro tiepe, dat jaren lang in de gevangenis heeft 
gezeten, bij een Jemenitiese water & vuur vrouw verwekt. Bij vermenging komen de slechtste 
eigenschappen van de paarders op de voorgrond, dat is bekend. Het muildier is 
onvruchtbaar. Daarom schrijft hij ook niets meer. Dat betekent zijn naam ook, geloof ik. Ik 
heb het opgezocht.478 

Reves beledigingen aan het adres van de hoofdhetser zullen voor Mulisch niet als een verrassing 
zijn gekomen. Reve is nooit een liefhebber van Mulisch en diens werk geweest, en hij heeft dit 
in de jaren zestig herhaaldelijk in interviews en tv-optredens laten blijken. Wanneer Mulisch in 
de jaren zestig nadrukkelijk gaat sympathiseren met het communisme, is dat koren op Reves 
molen. Hij portretteert Mulisch tijdens het Ezelproces als saloncommunist met het epitheton 
‘gemotoriseerde relletjesvoyeur’479, suggereert in een interview dat kunstenaars als Mulisch 
doodgeslagen of in een strafkamp gestopt moeten worden,480 en zegt in het televisieprogramma 
Mies en scène (1969) dat revolutionaire sympathieën van kunstenaars, zowel politiek als op 
esthetisch vlak, het gevolg zijn van creatieve impotentie.481 Hij doelt daarbij onmiskenbaar op 
Mulisch’ opmerking dat men in oorlogstijd niet bezig zou moeten zijn met het schrijven van 
romans. 
Mulisch, die Reve al eerder van racisme had beschuldigd482, fileert Reve in zijn bijdrage aan Vrij 
Nederland, met speciale aandacht voor het feit dat Reve zich verschuilt achter ‘sprekend 
ingevoerde personen’. Reve maakt volgens Mulisch misbruik van het feit dat ironie inmiddels tot 

                                                        
477 Deze tekst verschijnt in Vrij Nederland van 13 mei 1972, De taal der liefde was op 18 februari aan het publiek 
gepresenteerd. (Maas 2010, p. 614). Mulisch’ tekst wordt later in boekvorm uitgegeven onder de titel Het ironische van 
de ironie. Over het geval G.K. van het Reve (Mulisch 1976). Ik citeer uit deze uitgave. 
478 Van het Reve 1972, p. 71-72.  
479 Reve doet dat tijdens de eerste zitting, op 20 oktober 1966 (VW II, p. 351).  
480 Schmidt 1983 [1969], p. 119-120. 
481 AV Mies en scène (VARA) 1969. 
482 In De Gids van juni 1966 noemt Mulisch de passage over de ‘gekleurde broeders’ in ‘Brief uit Edinburgh’ racistisch. 
(Mulisch 1966. Zie voor de passage: VW II, p. 45.) 
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zijn handelsmerk is uitgegroeid, en dat zijn provocaties door velen automatisch als ironie 
worden opgevat. Dat laatste is onterecht, vindt Mulisch. Voor hem is Reve een racist, en niet 
zo’n kleintje ook.   
Het betoog van Mulisch concentreert zich op de grens tussen werkelijkheid en fictie. Hij stelt 
dat Reve bewust verwarring zaait bij de lezer door de identiteit van zijn hoofdpersonen en die 
van zichzelf in elkaar over te laten lopen. In De taal der liefde is de verwarring extra groot, omdat 
het boek als een sandwich is geconstrueerd: de brieven aan Carmiggelt zijn ingebed tussen twee 
verhalende gedeeltes. Die verwarring leidt er volgens Mulisch toe dat Reve ongestraft strafbare 
uitspraken kan doen, en dus legt Mulisch zich erop toe om duidelijkheid te scheppen.  
In zijn artikel maakt Mulisch een onderscheid tussen de ‘vrije’ wereld van de verhalen en de 
‘onvrije’ wereld van de werkelijkheid. Volgens Mulisch mogen personages in een verhaal alles 
zeggen, omdat zij niet bestaan; hun uitlatingen kunnen nooit worden toegeschreven aan 
werkelijke personen. Personen daarentegen zijn onvrij, want gebonden aan de beperkingen van 
de werkelijkheid. Hun uitspraken hebben consequenties. De truc van Reve is volgens Mulisch 
dat hij de hoofdpersoon in De taal der liefde zijn eigen voornaam geeft, de naam waarmee ook de 
brieven aan Carmiggelt zijn ondertekend. ‘Daarmee wordt de lezer in de waan gebracht’, aldus 
Mulisch, ‘dat deze “Gerard” dezelfde zou zijn als de hoofdpersoon van de verhalen [...].’483 Maar 
dat is niet het geval, betoogt hij. De brieven zijn ondertekend door de werkelijke Gerard Reve, 
en de uitspraken over spiegeltjes, kralen, de tjoeki tjoeki stoomboot en het onvruchtbare 
muildier moeten dus op het conto van de auteur worden geschreven.  
Hoewel hij de wereld van de verhalen ‘vrij’ noemt, geeft Mulisch haar impliciet ook de functie 
van een kooi, waarbinnen de personages opgesloten moeten blijven. Gebeurt dat niet, dan 
ontstaat een onoverzichtelijke en onwenselijke situatie. Buiten de kooi dient de auteur zich te 
presenteren als man (of vrouw) uit één stuk, die achter zijn uitlatingen staat en daarop ook kan 
worden aangevallen. Met deze stellingname onderbouwt Mulisch indirect zijn bewering dat er 
geen romans geschreven mogen worden tijdens de oorlog. Omdat romans volgens hem nooit 
mogen worden opgevat als discursieve uitingen van de auteur, zal een schrijver die zich wil 
engageren dat buiten zijn verhalen of romans moeten doen.  
Reve begaat verschillende overtredingen tegen de Mulischdoctrine. Want niet alleen ín De taal 
der liefde vervaagt hij de grens tussen personage en persoon, hij doet dat volgens Mulisch ook in 
zijn publieke manifestatie. ‘Dat hij in zijn interviews voor de televisie en elders de grote schrijver 
speelt,’ schrijft Mulisch, ‘dat hij alle spontaneïteiten en ontroerende stiltes van te voren precies in 
een scenario vastlegt, dat is op zichzelf niet walgelijker dan de volksverlakkerij van alle 
reklametelevisie, – maar in zijn geval is het een natuurgetrouwe afspiegeling van de instelling, die 
hij ook heeft als hij schrijft.’484 Zodra Gerard Reve de tralies van de fictionele kooi ombuigt en 
een fictionele versie van zichzelf in de werkelijke wereld los laat – of, preciezer: lijkt los te laten 
– verwordt hij voor Mulisch dus tot poseur en bedrieger.  
Het zit Mulisch al langer dwars dat Reve in het publieke domein dezelfde maskerade opvoert als 
in zijn werk. In een interview dat hij in oktober 1969 aan De Tijd geeft, stelt hij dat Reve in het 
openbare leven zoveel verschillende vormen aanneemt, dat hij feitelijk niemand meer is. Hij 
noemt Reve ‘de definitie van de oneigenlijke mens, van de leugenaar. [...] Omdat hij niemand is, 
neemt hij een schablone aan.’485 
 
Wie Reves werk in de jaren zeventig bekritiseert, volgt vaak in grote lijnen de redenering van 
Mulisch. Velen zien de ‘echte’ Gerard Reve achter een rookgordijn van fictionaliteit en poses 
verdwijnen. En in een cultuur waarin zowel voor critici als collegaschrijvers oprechtheid en 
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authenticiteit belangrijke kwaliteitskenmerken zijn – een cultuur die Wimsatt en Beardsley dus 
intentionalistisch zouden noemen – leidt dat er toe dat de waardering voor Reves werk afneemt.  
Het stempel van ‘onoprechtheid’ heeft de kracht van een brandmerk, zo blijkt ook uit de 
oordelen van Reves collega’s. Door deze oprechtsheidskwestie draait het beeld van Reve in de 
literaire wereld binnen een decennium honderdtachtig graden: halverwege de jaren zestig stond 
men nog op de banken voor Reves nietsontziende eerlijkheid en beschouwde men de ironie 
over het algemeen als doeltreffend stijlmiddel, tien jaar later meent men dat de ironie en de 
zucht naar succes met de schrijver op de loop zijn gegaan. Velen zijn het met Mulisch eens: 
Reve is een sjabloon van zichzelf geworden. 
Ook enkele academische critici sluiten zich aan bij dit oordeel. Johan Snapper, die in 1971 zijn 
oratie voor de universiteit van Berkeley aan Reve wijdt, vindt het opvallend dat er zoveel meer 
aandacht is voor ‘Reve-de-heterodoxe-man’ dan voor ‘Reve-de-schrijver’, en stelt dat het lastig is 
te bepalen wanneer Reve serieus is en wanneer niet, ‘met het gevaar dat de verleiding moeilijk te 
weerstaan is om bij de interpretatie Van het Reve’s eigen bijtende spot toe te passen.’486 In 1974 
geeft Hans Gomperts in een lezing een overzicht van Reves schrijverschap. Hij ziet een 
rechtstreeks verband tussen de ‘practical jokes’ van Frits van Egters en het gedrag van Reve in 
de jaren na Nader tot U. Hij had echter liever gezien dat Reve zijn obsessies had beperkt tot het 
gebied binnen de voor- en achterflap van zijn boeken, en ze netjes had toebedeeld aan 
personages. Evenals Mulisch lijkt Gomperts van mening dat de speelruimte van een auteur in de 
openbare ruimte kleiner is dan in diens (fictionele) werk. Zoals velen wordt Gomperts, die Reve 
met grote belangstelling volgt, en aanvankelijk gefascineerd is door diens ironie, in de jaren 
zeventig in verwarring gebracht door Reves zelfrepresentatie. Die verwarring gaat ook bij hem 
met (milde) afkeuring gepaard.487 
De oprechtheidskwestie bestrijkt in de jaren zeventig zowel het gebied van Reves werk als dat 
van diens publieke manifestatie. Op beide gebieden vervaagt Reve de grenzen tussen fictie en 
werkelijkheid. Dat Reve in de jaren zeventig in zijn werk voortdurend de artistieke illusie 
doorbreekt, door een alter ego met zijn eigen naam in zijn werk op te voeren – ook in het werk 
dat als ‘roman’ wordt verkocht, zoals Een circusjongen – is niet de primaire oorzaak van de kritiek. 
Deze kunstgreep draagt echter wel aan het probleem bij, omdat Reve ook opzichtig het 
omgekeerde doet: hij doorbreekt de conventies van de werkelijkheid door haar te voorzien van 
fictionele elementen. Die combinatie van die beide, aan elkaar tegengestelde bewegingen heeft 
als resultaat dat een archimedisch punt ontbreekt; het is onmogelijk te bepalen wie de ‘ik’ binnen 
en buiten Reves werk precies is. Zo ligt in de waardering voor Reves autobiografische 
schrijftrant de basis voor de afkeer ervan. Dat wat Reve het beste kan: schrijven over zichzelf, 
wordt een discutabele onderneming zodra dat zelf niet langer als authentiek, maar als een 
constructie wordt ervaren.  
Reves gegoochel met zijn identiteit heeft niet alleen esthetische, maar ook morele en in potentie 
zelfs juridische implicaties. Wie, zoals Mulisch, een strikte scheiding hanteert tussen de 
vertelinstantie en de persoon van de auteur, en van mening is dat een vertelinstantie of 
personage nooit, maar de auteur altijd verantwoordelijk gehouden moet worden voor zijn 
uitspraken, merkt dat in het geval van Reve de schoen wringt. Reve staat in de publieke ruimte 
na optredens als die in Carré, het Muiderslot en de Allerheiligste Hartkerk – om slechts de 
meeste geruchtmakende te noemen – bekend als poseur, clown en cabaretier, kortom: als 
iemand die een rol speelt en zelf niet per definitie achter de uitspraken staat die uit zijn mond te 
horen zijn.  
Veel vragen omtrent Reve gaan uiteindelijk over de manier waarop het kunstenaarschap 
gedefinieerd moet worden. Moet alleen de tastbare productie van kunstenaars – en in het geval 
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van schrijvers: hun specifiek als fictioneel gemarkeerde werk – tot hun oeuvre worden gerekend, 
of kan ook (een deel van) hun publieke manifestatie daartoe behoren? Hoewel in de jaren 
zeventig alom wordt gesignaleerd dat Reves publieke optreden steeds meer de indruk wekt een 
ononderbroken expositie van performance-art te zijn, houden schrijvers en critici in die periode 
vast aan de Mulischdoctrine. Dat is, samen met het verwijt dat Reve zichzelf herhaalt, de 
belangrijkste oorzaak van de dan tanende waardering voor Reves schrijverschap. 
 

Tv-programma’s, populaire dag- en weekbladen en journalisten over Reve 

Reves reputatie wordt deels gevormd door de literaire inner circle van kritiek en onderwijs488 – de 
twee componenten van symbolische productie in het literaire veld die Van Rees en Dorleijn 
(2006) onderscheiden – maar populaire tv-programma’s en dag- en weekbladen laten zich ook 
over hem uit, en bereiken een minstens zo groot, en bovendien voor een deel ander publiek. 
Reve voelt dat haarfijn aan, gezien zijn veelvuldige optredens op de televisie en interviews in 
media die niet primair mikken op een literatuurminnend publiek. Zijn openbare activiteiten 
kennen een veel grotere diversiteit dan wat Suzanne Janssen de sideline activities van schrijvers 
noemt – Janssen richt zich louter op ‘literaire’ activiteiten als het optreden op literaire festivals, 
het geven van lezingen over literatuur, en het deelnemen aan literaire polemieken – en zijn 
reputatie komt dus deels tot stand buiten het gebied dat Van Rees en Dorleijn tot het literaire 
veld rekenen.489 Een globaal overzicht van de manier waarop deze media Reve in de jaren zestig 
en zeventig portretteren, mag dus niet ontbreken in deze korte receptiegeschiedenis van Reves 
werk en persoon, en geeft een aardig beeld van het imago dat van hem wordt geconstrueerd 
voor het deel van de bevolking dat niet dagelijks de kunstpagina’s van zijn kwaliteitskrant 
uitspelt.  
Reve was van 1963 tot halverwege 1965 vast panellid van Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer, het 
door miljoenen mensen bekeken satirisch televisieprogramma van de VARA. Zo is het draagt op 
twee manieren bij aan de bekendheid van Reve. In de eerste plaats maakt Reve in het 
programma naam als televisiepersoonlijkheid. De meeste sketches waarin Reve te zien is, staan 

                                                        
488 In de boeken die in de jaren zeventig het meest werden ingezet bij het literatuuronderwijs in het voortgezet 
onderwijs is de teneur terug te vinden van het oordeel dat critici en collega’s over Reve velden, hoewel de 
oprechtheidskwestie hier een minder grote rol speelt. Reve wordt een belangrijke Nederlandse schrijver gevonden; op 
één uitzondering na (Huygens, Huygens-Wijma en Veurman) besteedt ieder boek ruim aandacht aan de auteur. De 
nadruk ligt daarbij op het werk en de thematiek. Als Reves buitenliteraire activiteiten ter sprake komen, wordt vaak 
vermeld dat Reve regelmatig in de publiciteit was en is, en dikwijls in opspraak is gekomen. Er wordt in de 
schoolboeken vaak op gewezen dat Reve autobiografisch schrijft, en als er een oordeel over de kwaliteit van zijn werk 
wordt gegeven, is dat meestal positief ten aanzien van het werk tot en met Nader tot U, en gematigd of negatief over 
het werk uit de jaren zeventig. (Bekeken zijn: Van Leeuwen 1966b, Drop, Van Gestel & Steenbeek 1970, Calis 1972, 
Huygens, Huygens-Wijma & Veurman 1973, Knuvelder 1974, Lodewick 1976 en Ornée & Wijngaards 1978. Zie 
Verboord 2004, p. 402 voor een overzicht van de in Nederland meest gebruikte boeken voor het literatuuronderwijs 
in de jaren zeventig). 
489 Volgens een schema in de inleiding bij De productie van literatuur (Dorleijn & Van Rees 2006, p. 19) zijn de literaire 
kritiek en het literatuuronderwijs samen verantwoordelijk voor de symbolische productie in het literaire veld aan het 
einde van de twintigste eeuw. Dit getuigt mijns inziens van een historisch weinig adequate visie op factoren die een 
rol spelen bij de symbolische productie van literatuur. Schrijversoptredens op radio en televisie en de rol van internet 
zijn, zeker aan het einde van de twintigste eeuw, onlosmakelijk verbonden met de reputatievorming van auteurs. 
Hoewel Janssen 1998 sideline activities ruim definieert als ‘all the activities an author undertakes in the literary world 
besides publishing books’ (p. 268), bevinden de voorbeelden die ze geeft zich alle binnen een traditioneel-
Bourdieusiaanse versie van het literaire veld. Janssen noemt als voorbeelden van sideline activities optredens op 
literaire festivals, interviews van schrijvers over hun werk, het geven van lezingen over literatuur, publicaties in 
literaire tijdschriften en deelnemen aan literaire debatten en polemieken, maar niet, bijvoorbeeld, optredens op 
popfestivals, interviews van schrijvers over hun leven of persoonlijkheid, publicaties in populaire tijdschriften, 
deelnames aan debatten over maatschappelijke of politieke onderwerpen. Zowel Janssen als Dorleijn en Van Rees 
stellen het literaire veld dus voor als een autonome, van de buitenwereld afgeschermde ruimte. Dergelijke voorstellingen 
van zaken lijken aan dezelfde ideologische kleuring onderhevig te zijn als Bourdieus analyse van het culturele veld in 
Distinction en, vooral, De regels van de kunst. Net als Bourdieu presenteren Dorleijn en Van Rees hun voorstelling van 
het literaire veld als een feitelijke stand van zaken, een indruk die vooral door het al genoemde schema gewekt wordt. 
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los van diens schrijverschap. Reve is in verschillende afleveringen onder meer te zien in de rol 
van quizmaster, tv-dokter, agent, en winkelier. In een aantal andere sketches, waarin Reve 
meestal níet optreedt, staat zijn schrijverschap op de voorgrond.490 Er wordt dan aandacht 
besteed aan de controverses rond Reves werk en persoon. Zo bespot ‘Aanranding’ in liedvorm 
de bezwaren van senator Algra tegen Op weg naar het einde, en wordt in ‘Een brief van Van het 
Reve’ een brief voorgelezen die Reve aan zijn melkboer zou hebben geschreven. Deze laatste 
sketch persifleert de stijl van Op weg naar het einde: de brief bestaat uit lange, archaïsch 
geformuleerde zinnen die zijn opgebouwd uit talloze bijzinnen. Ook de motieven en thema’s uit 
het boek zijn erin verwerkt – somber weer, herinneringen, homoseksuele erotiek, een verwijzing 
naar de Bijbel – en bovendien wordt de ostentatieve commercialiteit van Reve vermeld. Het 
stukje illustreert wat Renate Rubinstein naar aanleiding van Op weg naar het einde schreef in Vrij 
Nederland: Reves literaire werk geniet halverwege de jaren zestig in Nederland grote bekendheid. 
Genoeg in ieder geval, zo moeten de makers van Zo is het hebben verondersteld, om voor een 
breed publiek gepersifleerd te worden.  
Vanaf het einde van de jaren zestig is Reve op televisie een aantal maal te gast de 
praatprogramma’s van Mies Bouwman (Mies en scène) en Koos Postema (Koos Postema op woensdag) 
en is hij te zien in een aantal geruchtmakende televisie-uitzendingen, zoals Poëzie in Carré, de 
uitreiking van de P.C. Hooft-prijs in het Muiderslot, de huldigingsavond in de Allerheiligste 
Hartkerk en De Grote Gerard Reve Show. Ook geeft hij vanaf het einde van de jaren zestig steeds 
meer interviews aan tijdschriften en kranten die niet primair gericht zijn op het 
literatuurminnende publiek. Daarbij lijkt hij geen enkel type medium uit te sluiten. Zo 
verschijnen er vraaggesprekken met hem en voorpublicaties van zijn werk in damesbladen (Eva, 
De vrouw en haar huis, Margriet en Avenue), in het tienertijdschrift Hitweek, in het rooie-oortjesblad 
Rits en in Playboy, in bladen met een rechtse signatuur (De Telegraaf, Panorama), maar ook in 
Nieuwe Revu, dat zich in de jaren zeventig radicaal links positioneert en opereert onder de slogan 
‘socialisme, sex en sensatie'.491 De redacties van populaire weekbladen achten de bekendheid van 
Reve in de jaren zeventig groot genoeg om zijn portret de volledige omslag te laten vullen.492 
Een bijzonder podium voor Reves publieke manifestatie biedt het boulevardblad, een type 
tijdschrift dat halverwege de jaren zeventig in Nederland wordt geïntroduceerd.493 Er 
verschijnen interviews met Reve in Story, Privé en Weekend.494  
Interviews in dit soort bladen staan niet tussen artikelen over kunst en cultuur, maar temidden 
van meestal laagdrempelige teksten, waarbij seks, schandalen en kneuterigheid om de voorrang 
strijden. Zo wordt het artikel over Reve in Nieuwe Revu geflankeerd door een reportage over een 
onopgeloste dubbele moord en enkele ‘onthullingen’ over het vertier van het Nederlands 
voetbalelftal op het WK 1974, volgt op Reves interview in Accent een artikel over de opkomst 
van de cactus in Nederlandse huishoudens ten koste van het vlijtig liesje, en staat er na het 
vraaggesprek met Reve in Rits een aantal foto’s van ontklede dames in soft focus. 
Het huwelijk tussen Reve en dit soort media kan gesloten worden omdat Reve ruimschoots 
voldoet aan criteria voor laagdrempelige human interest-artikelen: hij is (vanaf het midden van de 
jaren zestig) een bekende Nederlander, om wie regelmatig iets te doen is. Ook bevat zijn 

                                                        
490 In de sketch ‘Vondel’ neemt Reve zelf de literaire kritiek op de hak. Ik kom hier later in dit hoofdstuk op terug. 
491 Zie, respectievelijk: Koolhaas 1966 (Eva), Evenhuis 1967 (De vrouw en haar huis), Prins 1968 (Avenue), Uyldert 1967 
(Hitweek), Schmidt 1978 (Rits), Hulst 1966, Schmidt 1969, Huygens 1973 en Smidswiel 1974 (alle De Telegraaf), 
Derksen 1972 (Panorama) en Rooduijn 1975 (Nieuwe Revu). In Margriet (28-6-1974) en Playboy verschenen 
voorpublicaties van Reves werk.  
492 Voorbeelden zijn Elseviers Magazine van 11 mei 1974 en Accent van 28 februari 1976. Het omslag van Accent 
vermeldt: ‘Gerard Reve filmster’. Het bijbehorende artikel gaat over de film Lieve jongens. Hier zou Reve zelf de 
hoofdrol in gaan spelen, maar daar is het niet van gekomen.  
493 Story verscheen vanaf 1974, Weekend vanaf 1975 en Privé vanaf 1977.  
494 Zie, respectievelijk: Anoniem 1976 (Story), Helmers 1980 en Anoniem 1980a (Privé), Kalmann 1982 en Van Loon 
1982 (Weekend). Story verscheen vanaf 1974, Weekend vanaf 1975 en Privé vanaf 1977. 
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publieke imago een aantal eigenaardigheden die, zeker in de jaren zeventig, weinig introductie 
meer behoeven en die waarschijnlijk daarom voortdurend ter sprake komen in deze artikelen: 
zijn behoefte aan rust en afzondering (het huis in Greonterp maar zeker het ‘Geheime 
Landgoed’ in Frankrijk spreken tot de verbeelding) in combinatie met zijn publiciteitsbelustheid, 
zijn drankzucht, de al dan niet op waarheid berustende relatie tot de koningin, zijn verering van 
Maria, zijn voorstelling van god als ezel. Ook de kroontjespen waarmee Reve schrijft behoort 
tot die categorie. In bijna ieder interview dat ik hierboven noemde wordt er wel ergens van 
melding van gemaakt.495  
Dit soort voortdurend herhaalde, en daardoor steeds beter zichtbare eigenaardigheden zorgen 
ervoor dat het imago van Reve vorm krijgt bij een groter en meer divers publiek dan de kring 
van literatuurliefhebbers. De manier waarop Reves reputatie in deze media wordt vormgegeven, 
doet sterk denken aan de imagebuilding van filmsterren. Juist de effectieve herhaling van 
karaktereigenschappen en uiterlijke kenmerken van (aspirant)sterren noemt Dyer in zijn 
invloedrijke studie Stars een voorwaarde voor de constructie van een solide sterimago.496 
De sensatiebelustheid van deze media harmonieert goed met de manier waarop Reve zich in de 
publieke ruimte presenteert, nooit te beroerd om een provocatieve oneliner op maat af te 
leveren, zaken aan te dikken of een verhaal uit zijn duim te zuigen. Dat levert soms interviews 
op met een voor ingewijden onmiskenbare campy ondertoon, die echter niet door de journalist 
zal zijn geïntendeerd. Een voorbeeld hiervan zijn twee interviews met Reve die in mei 1980 in 
Privé verschijnen. Een ervan gaat over de verfilming van De taal der liefde, waarin Hugo Metsers 
de rol van de auteur (de ik-verteller, om precies te zijn) speelde. Metsers werd tijdens de 
opnamen onwel, en moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Metsers’ 
toestand heeft ‘diepe indruk gemaakt op schrijver Gerard Reve’, zo weet de journalist. 
‘Dringend informeert hij naar Hugo’s telefoonnummer in het ziekenhuis om door middel van 
dit apparaat Hugo te kunnen troosten en te kunnen bijstaan in deze moeilijke periode van zijn 
leven.’497 
De oprechtheidskwestie wordt in deze bladen meestal niet benoemd, maar wél fungeren zij 
soms als platform voor de mythes die Reve over zichzelf in het leven heeft geroepen. Zo 
vermeldt Panorama dat Nescio De avonden misprijzend een ‘on-boek’ had genoemd, en de 
uitwerking ervan vergeleek met de effecten van cholera.498 Story publiceert in 1976 een interview 
onder de ronkende kop ‘Luitenant Gerard Reve redde een jonge guerilla-strijder’, waarin Reves 
mythe over zijn dienstijd in Indië als waargebeurd wordt gepresenteerd.499 Toch kan niet gezegd 
worden dat de sensatiepers in de jaren zeventig niet bekend was met Reves maskerades. Veel 
van deze media weten dat zijn clownspak vooraan in zijn garderobe hangt. Bovendien zetten zij 
voor interviews met Reve niet zelden journalisten in die vertrouwd waren met diens werk en 
leven.  
Michiel Schmidt is zo’n journalist.500 Hij kende Reve, en interviewde hem zowel voor Tirade als 
voor De Telegraaf, Accent en Rits.501 Dat laatste artikel is interessant, omdat de manier waarop 
                                                        
495 In Privé gebeurt dat in de voor dat blad karakteristieke kapitalen: ‘Producent Van Heyningen vertelde mij op welke 
stijlvolle manier zijn overeenkomst met Gerard Reve werd bezegeld. “Toen het contract voor akkoord was getekend 
en Gerard de chèque kreeg overhandigd, schonk hij mij op plechtige wijze de pen waarmee hij zijn handtekening 
onder het contract had gezet. Ja, een KROONTJESPEN natuurlijk!”’ (Anoniem 1980a). 
496 Dyer & MacDonald 1998 [1979].  
497 Anoniem 1980a. 
498 Derksen 1972. Dit was een mythe die Reve zelf in het leven had geroepen middels het gedicht ‘Literatuur’ - in 
werkelijkheid deed Nescio deze uitspraak over Rood paleis van Bordewijk. Reve ontleende de anekdote aan Simon 
Carmiggelt (zie: Carmiggelt 1976, p. 102-107). Zie in dit verband ook de recensie van Hans van Straten over Het 
zingend hart (Van Straten 1973b). Ik dank Nop Maas voor zijn inlichtingen hieromtrent.  
499 Anoniem 1976. 
500 Schmidt, door Reve vaak ‘het Tamme Varken’ genoemd, correspondeerde met Reve, en bezocht hem af en toe. In 
januari 1976 verbleef een paar dagen in ‘La Grâce’ om aan het artikel over Reve in Accent te werken, dat hij 
publiceerde onder de naam ‘Arend Smidswiel’. Directe invloed van Reve op de tekst van dit artikel, en andere teksten 
van Schmidt, is dan ook niet uit te sluiten. Aangenomen mag in ieder geval worden dat Reve de teksten van Schmidt 
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Schmidt Reve daarin portretteert sterk doet denken aan de manier waarop Gorré Mooses dat 
twintig jaar eerder deed. In het interview levert Schmidt soms kritiek op opmerkingen van Reve, 
zoals wanneer deze afgeeft op zijn collega’s, maar grote gedeelten van het interview zijn bijna 
vochtig van de dweperij. Net als Gorré Mooses begint Schmidt zijn artikel met het beschrijven 
van zijn tocht naar Reves huis, niet in Amsterdam ditmaal, maar in het verre Zuid-Frankrijk. 
Evenals de tocht van Gorré Mooses is die van Schmidt een rite de passage met vele hindernissen. 
Het grootste obstakel vormt Reve zelf, want, zo schrijft hij, ‘De kleinste onachtzaamheid kan 
genoeg zijn om hem tegen je in te nemen [...].’ Net als in ‘Gesprek met Van het Reve’ weigert 
Reve aanvankelijk de journalist te woord te staan, maar wordt deze uiteindelijk toch toegelaten 
tot het domein van, in Schmidts woorden, de ‘Grote Meester’. Het interview besluit met een 
verzuchting waarin de oprechtheidskwestie even wordt aangeroerd: ‘Iemand die niet aarzelde 
soms letterlijk ongenode gasten van zijn erf te schieten, heeft mij zijn diepste gedachten 
toevertrouwd. En ik weet, eerlijker kon het niet.’502 
De interviews van Schmidt en Gorré Mooses – het ene echt, het andere nep – lijken dus veel op 
elkaar, maar tussen de media die ze publiceerden is een groter verschil nauwelijks denkbaar. 
‘Gesprek met Van het Reve’ verscheen in 1958 in het serieuze, literaire tijdschrift Tirade, het 
interview van Schmidt staat in een blad dat openlijk het gebied van de onderbuik bedient en 
verder weinig pretenties heeft. Beide teksten geven echter uiting aan de persoonlijkheidscultus 
rond de kunstenaar. In 1958 verwachtte Gorré Mooses bij het bezoek aan Reve een 
getourmenteerd genie aan te treffen, in 1978 portretteert Schmidt Reve met twee woorden die 
zowel de genie- als de stercultus oproepen; hij noemt hem ‘Grote Meester’, maar ook 
‘showman’.503 Die kwalificaties illustreren dat wat Glass in Author’s Inc. betoogt ten aanzien van 
schrijvers als Hemingway en Mailer, ook geldt voor Reve in de jaren zeventig: de grens tussen 
genie en ster, tussen ‘zuivere’ kunstenaar en publiekslieveling, is aan erosie onderhevig.  
Schmidt constateert aan het einde van zijn interview opgelucht dat Reve bijzonder eerlijk en 
openhartig is geweest. Toch speelt de oprechtheidskwestie in de jaren zeventig onder 
journalisten niet zo sterk als een decennium eerder. Vooral in de jaren zestig zijn journalisten 
vaak op zoek naar de wáre Reve. Het is tekenend dat zij zich, zoals Schmidt in Rits en Gorré 
Mooses in Tirade, opgetogen voelen als ze menen dat ze Reve even, al is het nog zo kort, in zijn 
ware gedaante hebben gezien. Hoewel er bij hen niet, zoals bij de critici, een duidelijke 
ontwikkeling te zien is in het oordeel over Reves oprechtheid, roeren zij het thema in interviews 
wel vaak aan. In de jaren zeventig gebeurt dat minder vaak. Nadat Reve in een wit tropenpak op 
het podium van Carré heeft gestaan, bij de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs minister Klompé 
heeft gezoend – een actie die het jaaroverzicht van het televisiejournaal haalt en wordt 
gepersifleerd in het populaire programma Farce Majeure – en zich publiekelijk heeft laten 
huldigen in de Allerheiligste Hartkerk, staken de meeste journalisten hun zoektocht naar de 
authentieke Reve. Dat er moeilijk door Reves pantser heen te breken is, beschouwen velen van 
hen dan als een voldongen feit. Niet vaak wordt er in de jaren zeventig meer gemeld dat Reves 
ernst nauwelijks van zijn ironie te scheiden is – zoals Dubois in 1978 nog in Het Vaderland 
doet504 – waarschijnlijk omdat zo’n opmerking weinig nieuwswaarde bevat. Wel trapt ook de 

                                                                                                                                                             
voorafgaand aan de publicatie doorlas. (Met dank aan Nop Maas. Zie over dit verblijf van Schmidt: Reve 1997, p. 16-
18, 20, 22 (brieven aan Joop Schafthuizen van 12-1-1976, 14-1-1976, 15-1-1976 en 16-1-1976). Zie over Reve en 
Schmidt ook: Maas 2010, p. 465, 762-764 en 785-789. Het interview in Rits is een bewerking van een interview dat 
Reve en Schmidt samen met Vincent Steinmetz maakten in 1975 in Le Poët-Laval.) 
501 Schmidt 1983 [1969], Smidswiel 1974, Smidswiel 1976, Schmidt 1978. (In Accent en eenmaal in De Telegraaf 
gebruikte Schmidt het pseudoniem Arend Smidswiel). Het interview in Rits is een bewerking van een interview dat 
Reve en Schmidt met Vincent Steinmetz maakten in 1975. 
502 Schmidt 1978 (curs. van mij, EP). 
503 Gelijksoortige kwalificaties van Reve, vaak in de context van zijn televisie-optredens, zijn onder andere te vinden 
in: Anoniem 1964 (‘ster’), Smidswiel 1976 (‘filmster’) en Van Bueren 1974 (‘superstar’). 
504 Dubois 1978. 
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meer serieuze pers zo nu en dan nog in hele of halve verzinsels van Reve. Zo komt de 
mededeling dat een groot deel (de percentages variëren) van Reves publiek uit huisvrouwen uit 
de provincie bestaat, vaak terug. Deze canard was door Reve vakkundig geplugd.  
Veel journalisten geven in de jaren zeventig Reves spielerei ruim baan, en laten niet na te 
vermelden dat de auteur weer eens van schrijversnaam is veranderd of zich een nieuw epitheton 
heeft aangemeten (‘Burger-schrijver’, ‘Koninklijke Volksschrijver’, ‘Blanke Dichter van Stad en 
Land’, enzovoorts).505 De veelvuldige vermeldingen van Reves eigenhandig gefabriceerde 
epitheta zullen een tweeledig effect gehad hebben. Sommige lezers zullen er een knipoog van 
ingewijde tot ingewijde in hebben gezien, maar dit geldt waarschijnlijk niet voor wie minder 
vertrouwd was met het werk van Reve. En in een aantal gevallen lijkt de ironische intentie van 
de journalist simpelweg afwezig, bijvoorbeeld als Panorama Reve bij herhaling, en in cursief, 
aanduidt als ‘Burgerschrijver’.506 
 
Tijd voor een tussenbalans. Na het verschijnen van Op weg naar het einde werd de vraag in 
hoeverre Reve oprecht was, gesteld in nagenoeg alle besproken media: zowel in de academische 
als de journalistieke receptie, zowel door collega-schrijvers als journalisten. Terwijl journalisten 
al vroeg in de jaren zestig in interviews en reportages wezen op de dunne grens tussen ernst en 
spot in Reves publieke manifestatie, was de meerderheid van de critici aanvankelijk onder de 
indruk van Reves eerlijkheid, en werd het vermengen van ernst en spot in boekbesprekingen 
vooral gezien als een stilistische kwestie.507 Toen de oprechtheidskwestie eenmaal een feit was, 
zo op de drempel van de jaren zeventig, drong zij ook de recensies binnen. De identiteit van de 
vertelinstantie – in hoeverre mag zij gelijk gesteld worden aan Reve zelf? – werd voor het eerst 
werkelijk geproblematiseerd.  
Hoe meer men opmerkt dat nauwelijks vast te stellen is wanneer Reve (zowel de persoon de 
vertelinstantie) serieus is en wanneer niet, des te meer gaat men Reve beschouwen als een 
simulacrum, een schijnbeeld van zichzelf. Het gevolg hiervan is dat critici en collega-schrijvers 
minder waardering kunnen opbrengen voor Reves werk en publieke manifestatie. Als de ‘echte’ 
persoonlijkheid niet meer traceerbaar is, beïnvloedt dat de kwaliteit van zijn schrijverschap voor 
velen in negatieve zin. Bij Reve lijkt dit effect te worden versterkt door het hoge 
autobiografische gehalte van zijn werk. Hij wekt de suggestie dat de stem van de vertelinstantie 
de zijne is, maar als deze instantie aantoonbare onzin verkoopt – zoals de mythes over zijn 
afkomst en zijn contact met de koningin – en de auteur dezelfde mythes in interviews als feiten 
vertelt, beïnvloedt dat de authenticiteit van zowel persoon als vertelinstantie in negatieve zin, 
terwijl het, paradoxaal genoeg, de coherentie tussen persoon en vertelinstantie versterkt.  
Ten slotte: al vanaf het begin van de jaren zestig stond Reve, behalve als auteur, te boek als 
publieke entertainer, tv-persoonlijkheid, clown en komediant. Die uitbreiding van zijn sideline 
activities wordt over het algemeen niet positief ontvangen in de literaire wereld. Dat Reve 
verkondigt een winkel te hebben, vindt men nog tot daar aan toe, maar als de kruidenier zijn 
assortiment uitbreidt en niet alleen zijn waar, maar ook zichzelf gaat verkopen, ziet men dat als 
capitulatie voor de macht van de markt.  
 

                                                        
505 Wel stelt men een ethische grens aan het spel: Reves opmerkingen over andere rassen oogsten bijna uitsluitend 
negatieve reacties, zeker na zijn geruchtmakende optreden op het poëziefestival in Kortrijk op 20 mei 1975.   
506 Derksen 1972. 
507 In de praktijk is er geen strikt onderscheid tussen journalisten en critici. Enkele critici, zoals Dubois, Van Doorne, 
Bos en Van Straten, nemen Reve ook interviews af voor kranten en tijdschriften. Gomperts deed dat voor radio en 
televisie. De meeste van hen leggen andere accenten in hun recensies dan in hun interviews, ook als het om de 
oprechtheid en authenticiteit van Reve gaat (en dat is ook logisch, aangezien de aard van een interview maakt dat de 
persoon van de schrijver meer aandacht krijgt dan in een recensie). Om deze reden is dit onderscheid hier 
gehandhaafd. 
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Ik ben de rol die ik speel. Reve over Reve 

Bij het bespreken van de ontwikkeling van Reves reputatie, in het bijzonder als het gaat om 
oprechtheid en authenticiteit, heb ik één factor van belang overgeslagen. Dat is de manier 
waarop Reve heeft gereageerd op de ontvangst van zijn werk en zijn publieke manifestatie.  
Regelmatig verwijst Reve in zijn werk naar de ontvangst van zijn eerdere boeken. Denk, 
bijvoorbeeld, aan de vraag van de dame in het publiek in ‘Een lezing op het land’, waarin de 
kritiek op De avonden resoneert, aan het commentaar op de ontvangst van eerdere reisbrieven in 
‘Brief in een fles gevonden’, en aan de recensies van Op weg naar het einde in ‘Brief uit het 
verleden’.508 Maar datzelfde doet Reve in zijn publieke optreden. Zo parodieert hij in ‘Vondel’, 
een sketch in Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer, de kritiek op zijn werk, in het bijzonder die op De 
avonden en Op weg naar het einde. 509 In de sketch doet Reve zich voor als een recensent van een 
opvoering van Gijsbrecht van Aemstel. Hij is niet bepaald te spreken over het stuk. Het personage 
Gijsbrecht is, meent hij, ‘alweer een van die slappe, ongezonde, besluiteloze karakters waarvan 
het moderne toneel tegenwoordig wemelt: eindeloos zich overgevend aan onvruchtbare 
zelfbespiegeling, en daardoor noch tot daden in staat, noch bereid. Zelfbeklag, innerlijke 
verscheurdheid, mateloos gepraat over wat er allemaal in het bestaan mis is. Maar de handen aan 
de ploeg slaan, en zelf proberen iets van het leven te maken: ho maar.’ Ook andere elementen 
van het stuk moeten het ontgelden, zoals de droom van Gijsbrechts vrouw Badeloch: ‘Er schijnt 
tegenwoordig niet meer geschreven te kunnen worden, of zowat op elke tiende pagina wordt er 
een of andere droom gespuid.’ Uiteraard refereert Reve met dit alles aan de kritiek op De 
avonden, waar in bijna ieder hoofdstuk een droom voorbij komt. De recensent besluit:  

Kortom: het is weer allemaal zo negatief, zo opzettelijk mistroostig, zo helemaal à la Van het 
Reve, Hermans en Wolkers, dat men zich afvraagt of er waarlijk niet al genoeg misverstand, 
geweld en leed op de wereld te vinden zijn. Zijn dan onze hedendaagse auteurs helemaal 
blind voor die positieve kanten in het leven? Ik wil intussen helemaal niet ontkennen dat 
deze uit Keulen geboortige, in Amsterdam opgegroeide Joost van den Vondel talent heeft, 
hij kán wat. We zullen zijn naam moeten onthouden. Maar hem tegelijkertijd moeten 
toewensen dat hij zijn talent – hopen we – zal weten te wijden in de toekomst aan 
opbouwender thema’s. Vooralsnog teken ik althans protest aan tegen het feit dat dit stuk van 
zijn hand, deze Gijsbrecht dus, in middagvoorstellingen nota bene voor de schoolgaande jeugd 
wordt opgevoerd. Ik vertrouw erop dat ik hierin niet alleen sta, maar dat ik in mijn protest, 
behalve mijn medestanders de heren Algra en Van Rijckevorsel nog talloze anderen aan mijn 
zijde zal vinden.510 

In ‘Brief uit “Huize Algra”’ (de Tiradeversie)511 en ‘Brief uit het verleden’ zijn hele passages 
gewijd aan de controverses rondom Reves schrijverschap. Zo krijgen in die laatste tekst Willem 
Brandt en Fedde Schurer een veeg uit de pan. De laatste had Reve naar aanleiding van een 
passage uit ‘Brief uit Edinburgh’ beticht van racisme. Als Reve in diezelfde brief schrijft dat ‘ze’ 
stellig zullen beweren dat hij nagedachtenis van de in een concentratiekamp vergaste Sallie en 
Roosje heeft willen bezoedelen, dan loopt hij daarmee vooruit op de eventuele morele 
verontwaardiging, die hij bij voorbaat als misplaatst karakteriseert.512 Met opmerkingen, in 
dezelfde brief, als ‘het is weer “niks als narigheid”’ en ‘“er komt weer geen normaal mens in 

                                                        
508 Zie, respectievelijk, VW I, p. 657; VW II, p. 144-147; VW II, p. 207-208. 
509 De uitzending vond plaats op 4 januari 1964. 
510 AV Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer (VARA) 1964. Hendrik Algra had Reve naar aanleiding van enkele reisbrieven 
‘negatief’ genoemd, maar in de eerste zin van dit fragment klinkt vooral het oordeel van Godfried Bomans over De 
avonden door. Bomans schreef: ‘Ik heb zelden een boek gelezen, zó naargeestig, zó zeer van iedere positiviteit 
verstoken, zó grauw, cynisch en volstrekt negatief, als dit.’ (Bomans 1989 [1947], p. 73.) Met de kreet ‘hij kán wat’ 
verwijst Reve mogelijk naar het artikel van Fokke Sierksma over De avonden in het maartnummer van Podium 1948, dat 
bijna geheel aan de roman was gewijd. Sierksma plaatst Reve daar in het rijtje J.J. Klant, W.F. Hermans en J.B. 
Charles, omdat hij ‘wat kán’ (Sierksma 1989 [1948], p. 143). 
511 Van het Reve 1964.  
512 VW II, p. 200. 
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voor”’ echoot Reve de ontvangst van zijn eerdere werk.513 Deze laatste uitspraak gebruikt Reve 
vanaf halverwege de jaren zestig herhaaldelijk ter promotie van zijn boeken.514  
Voorts gaat Reve in ‘Brief uit het verleden’ in op de waardering van de kritiek, en brengt hij de 
oprechtheidskwestie ter sprake nog voordat zij goed en wel een feit is. Hij schrijft voorbereid te 
zijn ‘op een plotselinge kentering, wanneer de critici tot het sterk gewijzigde standpunt zullen 
komen, dat mijn werk niet eerlijk maar geposeerd, niet briljant maar op goedkope wijze 
gekunsteld, en niet schokkend maar vervelend is.’515 Enige profetische waarde kan deze 
woorden niet worden ontzegd: de kritiek zal in de jaren zeventig inderdaad het standpunt 
innemen dat Reves werk geposeerd, gekunsteld en vervelend is.  
Ergens in ‘Brief uit het verleden’ staat een opmerking waarin niveau en metaniveau zich op een 
voor Reve typerende manier vermengen. Reve verklaart er dat zijn openlijke aversie tegen 
senator Hendrik Algra niets anders is dan een marketingstrategie: ‘(Ik doe soms wel, om de 
verkoop van mijn boek te bevorderen, of ik hem geweldig haat, maar ik vrees dat ik nu eenmaal 
niet genoeg van die man houd om dat verrukkelijk gevoel op te kunnen brengen [...].)’516 Deze 
opmerking is illustratief voor de paradox in Reves zelfrepresentatie, en voor de voeding die hij 
zo aan de oprechtheidskwestie geeft. Reve benoemt een onderdeel van zijn eigen publieke 
optreden als pose, en dus als onoprecht, maar tegelijk lokt hij door de ontmaskering van zijn 
pose uit dat hij als bijzonder oprecht gerecipieerd wordt. Wanneer iemand volmondig toegeeft 
onoprecht te zijn, kan dat immers als volmaakt eerlijk worden gezien. Het is de paradox van 
Epimenides, de oprechte onoprechtheid. 
Als aan het einde van de jaren zestig het verwijt steeds luider klinkt dat Reve de clown speelt, 
incorporeert hij de oprechtheidskwestie nadrukkelijk in zijn publieke optreden. Hij doet dat ten 
overstaan van een groot publiek tijdens de huldiging in de Allerheiligste Hartkerk op 23 oktober 
1969, die rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. Aan het einde van de avond, vlak voordat 
het muziekkorps Tot Aangenaam Verpozen en Nuttige Uitspanning de kerk binnenkomt, 
spreekt Reve in een schijnbaar geïmproviseerde dankrede tot de aanwezigen de volgende 
woorden.  

Dat misschien mensen anders zouden over mij kunnen denken, die altijd zeggen, of het 
vijanden zijn weet ik niet, hij is een acteur, een charlatan, een komediant, hij is een clown, en 
tegen die mensen zou ik willen zeggen: ja, dat is waar. Ik ben een acteur, ik ben een 
komediant, ik ben een charlatan, en een clown. Maar het krankzinnige is, dat de rol die ik 
speel, dat ik dat ben, en dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd 
heb wat ik niet heb gemeend.517 

Ook hier weer die paradox: Reve claimt oprecht te zijn in al zijn onoprechtheid, hij 
vereenzelvigt authenticiteit en het spelen van een rol. Deze verklaring wordt in veel recensies 
van de avond aangehaald. Reve lijkt dus handig in te spelen op de oprechtheidskwestie, en 

                                                        
513 VW II, p. 201. Rudy Kousbroek had in 1950 in Braak geschreven ‘dat men bij v.h. Reve soms niet ontkomt aan de 
gewaarwording, dat er bijna geen normale mensen in het hele verhaal voorkomen’. (Geciteerd naar: Beekman & 
Meijer 1973, p. 46.) Overigens schrijft Reve deze kritiek in ‘Brief uit Edinburgh’ toe aan ‘een familielid’ (VW II, p. 
43). In ‘Pleitrede voor het hof’ stelt hij dat een criticus ervoor verantwoordelijk is (VW II, p. 361).  
514 Zo laat hij Simon Carmiggelt in diens ‘Kronkel’ in Het Parool een brief van hem afdrukken, waarin hij over Nader 
tot U schrijft: ‘Je zou het de voortzetting en voltooiing van Op weg naar het einde kunnen noemen en het zingt dan ook 
eenzelfde lied: over de Onbekende God, over Revistische Seks, over de Alkohol Die Mijn Vijand is, over de Dood en 
over Kunst die voor de Baat uitgaat. In ieder geval – daar sta ik voor in – komt er Goddank weer geen normaal mens 
in voor.’ (SS, p. 141). En in Kontakt schrijft Reve op 12 oktober 1968: ‘Gelukkig heb ik mijn lier weer van de wilgen 
genomen, en ik ben nu een boek aan het schrijven waarin, God zij dank, weer geen normaal mens voorkomt.’ (SS, p. 
180.) 
515 VW II, p. 207. 
516 VW II, p. 210 . 
517 AV Gerard Kornelis van het Reve (VPRO) 1969. Het dankwoord was, net als de rest van het programma, van tevoren 
uitvoerig gerepeteerd (zie: Maas 2010, p. 503-517). 
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bovendien de critici buitenspel te zetten door te beamen wat ze hem verwijten: ja, hij ís een 
poseur.  
Toch is dit soort uitspraken van Reve niet louter een reflex op de kritiek van recensenten en 
collega’s. Want al voordat velen een (potentieel) probleem zagen in zijn publieke optreden, 
verkondigde Reve dat niet alleen hij, maar iedere kunstenaar een poseur moet zijn. Dat doet hij 
bijvoorbeeld op televisie in 1961, tijdens een aflevering van het culturele discussieprogramma De 
kring.518 Hij stelt daar dat iedere kunstenaar die zijn werk wil verkopen een charlatan moet zijn. 
Picasso, waar die avond over gesproken wordt, ziet hij als een bijzonder goede charlatan.  
Een paar jaar later vertelt Reve aan Bibeb dat hij een ‘weerloze poseur’ is, en ook hier gaat die 
constatering gepaard met een paradox: hoewel hij een charlatan is, zegt hij niet te kunnen liegen. 
In dit vraaggesprek brengt hij bovendien de uitzonderingspositie ter sprake waarin kunstenaars 
volgens hem door het publiek worden geplaatst. Hij laat doorschemeren dat het publiek in de 
kunstenaar graag een ethisch rolmodel ziet; iets waar hij zich heftig tegen verzet. Omdat hij geen 
rolmodel is en ook niet wil zijn, voorziet hij, net als hij in diezelfde periode schrijft in ‘Brief uit 
het verleden’, een kentering in de waardering van zijn werk. In zijn argumentatie refereert hij 
bovendien aan het intentionalistische karakter van de Nederlandse literatuurkritiek: ‘Ik heb flink 
geld verdiend, maar het gaat keren. In Nederland is het altijd zo, dat het werk en de persoon 
moeten samenvallen. Omdat het werk niet hypocriet is, moet ook ik oprecht zijn. Goed, ik ben 
net zo’n klootzak als de anderen. Als ze dat merken, worden ze geweldig kwaad. Dan deug ik 
niet voor de mensheid. Dan deugt mijn werk niet.’519 
In de jaren zestig karakteriseert Reve zichzelf vaker als oplichter en komediant. In een interview 
met G. Luyendijk stelt hij dat hij op zoek is naar waarheid en gerechtigheid, maar zichzelf ook 
een charlatan, fraseur en komediant vindt.520 En in een vraaggesprek met Haagse Post geeft hij 
een stilistisch argument voor zijn ironie, dat op een lijn ligt met het oordeel van vele critici: de 
ironie is nodig om de grote gevoelens over te brengen. ‘Je kunt over hele grote dingen alleen 
maar ernstig praten als je ze tegelijk ook belachelijk maakt. Natuurlijk heb ik iets van een 
komediant, een charlatan in me.’521 Het poseren dient dus, volgens Reve, zowel een commercieel 
als een esthetisch doel: het zorgt voor de nodige aandacht, en het verschaft de relativering die 
het mogelijk maakt om over zaken van werkelijke betekenis te spreken en schrijven.  
Niet alleen geeft Reve toe dat hij poseert, tijdens interviews en publieke optredens laat hij er ook 
staaltjes van zien. Dat doet hij incidenteel al vóór het verschijnen van Op weg naar het einde, het 
boek dat zijn definitieve doorbraak naar het grote publiek zou betekenen, en naar aanleiding 
waarvan velen ironie als typisch Reviaans stijlprocédé benoemen.522 Zo is er een interview op de 
vrouwenpagina van Vrij Nederland in 1960, waarin Reve de interviewer, ene W. Hoendervoogt, 
bij de hand neemt: ‘Kom Hoendervoogt, pak je potlood en schrijf op: That I have got fiercely 
shining, boyish, mischievous, blue eyes and that when talking, at first I speak laboriously but 
that, when going on with the subject, I get more and more excited, with growing vigour, using 
my arms in pounding gestures, the sharp features of my face taking on a fanatical sternness.’523 
Dit vraaggesprek is als geheel sterk ironisch gekleurd. Reve betuigt onder andere zijn grote liefde 
voor damesbladen, terwijl hij in eerdere jaren herhaaldelijk had laten weten niets te moeten 

                                                        
518 De Kring werd in 1961 en 1962 maandelijks op televisie uitgezonden. Reve, Gabriël Smit en Harriët Freezer waren 
de vaste forumleden, Hans Gomperts was gespreksleider. De enige aflevering die bewaard is gebleven, is die van 18 
oktober 1961, waarin men spreekt over Picasso.  
519 Bibeb 1964. 
520 Luyendijk 1983 [1964]. 
521 Flothuis 1968 (oorspr. curs.).  
522 In de twee vraaggesprekken die Carmiggelt Reve in de jaren veertig en vijftig afneemt, merkt de interviewer op dat 
Reve af en toe iets koddigs zegt uit angst om te serieus over te komen (Carmiggelt 1948, Kronkel 1955). In een 
interview dat hem in 1957 wordt afgenomen door Simon Vinkenoog, zegt Reve op zeker moment tegen zijn vrouw 
Hanny Michaelis: ‘Hanny, ik wil niet over de kat heenklimmen, zou jij – ik ben bovendien moe en een groot schrijver 
– even in die gele kom wat melk voor me willen tappen?’ (Vinkenoog 1957) 
523 Hoendervoogt 1960. 
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hebben van damesbladen en vrouwenpagina’s in tijdschriften.524 De ironie wordt overduidelijk 
als men weet dat achter Hoendervoogt, die nogal zenuwachtig is voor aanvang van het 
interview, Fritzi ten Harmsen van der Beek schuilgaat. Zij was een goede vriendin van Reve. In 
die wetenschap wordt het hele interview een parodie, met niet langer knullige, maar 
humoristische terzijdes als ‘Hoen zit enthousiast te noteren en stelt dan pardoes de volgende 
vraag, die de lezeressen een diep inzicht zal gaan opleveren omtrent de grote menselijke 
eigenschappen van de auteur.’ Net als in 1958 voert Reve hier, met hulp van Ten Harmsen van 
der Beek, een fictieve journalist ten tonele die de schrijver vol ontzag benadert (Hoendervoogt 
laat aan het einde van het artikel weten ‘zeer onder de indruk’ te zijn van ‘deze begaafde man’), 
en weinig diepgravende vragen stelt.525  
Ook in werkelijke interviews laten journalisten zo nu en dan weten dat Reve hun dicteert wat ze 
moeten opschrijven. Zo citeert Reve in een interview uit 1969 bijna letterlijk uit ‘Brief in een fles 
gevonden’: ‘Ik doe niemand kwaad bij mijn weten en – aanhalingstekens – uit de schatkamer 
van mijn geest verrijk ik mijn volk en daarmede – komma – zij het indirect – komma – de gehele 
mensheid – punt – aanhalingstekens sluiten.’526 
Reve incorporeert vanaf het begin van zijn schrijverschap de kritiek op zijn werk en de publieke 
blik op de kunstenaar in zowel zijn oeuvre als zijn publieke manifestatie. Al voordat de 
oprechtheidskwestie een feit is, probeert hij zich immuun te maken voor kritische opmerkingen 
over zijn (on)oprechtheid. Hij benoemt onoprechtheid en charlatanerie niet alleen als 
noodzakelijke strategie voor iedere kunstenaar, maar ook als esthetisch hulpmiddel, en 
bovendien als vast onderdeel van zijn karakter. Die laatste claim is typerend voor de 
ongrijpbaarheid van Reve voor veel critici, journalisten en collega’s: Reve is oprecht onoprecht, 
hij neemt een authentieke pose aan. Ook Mulisch schreef dat hij zijn handen eerst diep in het 
zaagsel moest stoppen voordat hij de aal Reve vast kon pakken.   
 

Deel III: probleemstelling en methode 

Terwijl Reves oeuvre, onder meer door zijn sterk autobiografische karakter, in de jaren zestig en 
zeventig de maat genomen wordt met criteria die Wimsatt en Beardsley als intentionalistisch 
bestempelen, frustreert zijn manifestatie binnen én buiten zijn werk op den duur zelfs de meest 
welwillende speurders naar oprechtheid en authenticiteit. Tegelijk vertoont Reve ook op dit 
punt het openlijk reflectieve gedrag dat kenmerkend voor hem is. Zoals hij dat in zijn campagne 
voor Pannekoek deed met betrekking tot commercie, zo vermengt hij ook ten aanzien van de 
oprechtheidskwestie positionering en metapositionering, waardoor het wonderlijk amalgaam van 
‘oprechte onoprechtheid’ ontstaat.  
Die oprechte onoprechtheid is prominent aanwezig in de tweede helft van Reves schrijverschap. 
Reves spel met zijn identiteit bereikt in de tweede helft van zijn loopbaan een nieuw stadium. 

                                                        
524 Zo noemt hij vrouwenpagina’s in ‘De overschatting’, zijn bijdrage aan De groene Amsterdammer in 1948, ‘de 
culminatie van journalistiek, de triomf van de middelmatigheid’ (VW VI, p. 96). Later zal Reve regelmatig interviews 
geven aan damesbladen, en er zijn werk in voorpubliceren. 
525 Hoendervoogt stelt slechts twee vragen: hij wil weten wat Reve van dames en damesbladen vindt, en wat hij met 
het geld van de H.G. van der Vies-prijs gaat doen. Een bijkomende aanwijzing voor de min of meer fictieve status 
van het interview is overigens dat in de inleidende alinea wordt gesproken van ‘personages’ die aanwezig zijn bij het 
gesprek. 
Nop Maas (2009, p. 634) noemt dit interview ‘merkwaardig’, en dat is het zeker, wanneer het afgenomen zou zijn 
door een werkelijke journalist. Maas vermeldt echter wel dat Hoendervoogt het pseudoniem is van Ten Harmsen van 
der Beek. Met die kennis – ook de vriendschap tussen Ten Harmsen van der Beek en Reve wordt door Maas 
beschreven – lijkt het pseudo-interview juist paradigmatisch voor Reves publieke optreden.  
526 Wierenga 1969. In ‘Brief in een Fles gevonden’ staat: ‘God is mijn getuige, dat ik het verre van mij acht, u 
verdrietig te willen maken (alsof er niet genoeg misère op de wereld is), en u moet ook niet al die praat geloven, dat ik 
negatief ben en zo, wat bijvoorbeeld ‘Senator’ (witte as) Algra gezegd heeft, want ik leef voor anderen, dat is beslist een 
feit, en “uit de schatkamers van mijn geest” verrijk ik tenslotte mijn volk en daarmede, zij het indirekt, de gehele 
mensheid.’ (VW II, p. 159). 
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Niet langer presenteert hij zich als één subject dat provoceert door geijkte tegenstellingen met 
elkaar te verbinden (zoals die tussen kunst en geld, en tussen burger en schrijver), hij neemt 
binnen en buiten zijn werk nadrukkelijk verschillende gedaantes aan en destabiliseert zo zijn 
identiteit. Op dit thema concentreer ik me in het derde deel van dit boek. 
Reves spel met zijn identiteit is duidelijk zichtbaar in het werk van de jaren zeventig. De ‘ik’ in 
werken als De taal der liefde (1972) en Een circusjongen (1975) is niet langer probleemloos te 
beschouwen als een getrouwe kopie van Gerard Reve, zoals dat met de ‘ik’ in Op weg naar het 
einde en Nader tot U nog wel mogelijk was. Veeleer is die ‘ik’ een gefictionaliseerde versie van de 
auteur. Reve voert zichzelf in het werk van de jaren zeventig dus als romanpersonage op, maar 
juist doordat hij dat personage zijn naam geeft en een biografie die in grote lijnen met de zijne 
overeenkomt, is het onduidelijk waar de fictie precies haar intrede doet. Maar Reve gaat verder 
dan dat. Niet alleen reflecteert hij in zijn werk veelvuldig op de vage grens tussen fictie en 
werkelijkheid, hij extraheert het fictionele waas waarmee hij zichzelf omhult ook naar de ruimte 
buiten de roman: naar biografieën, flapteksten en interviews, naar correspondentie en tv-
optredens. Zo verdwijnt, als het om Reves identiteit gaat, het ijkpunt in de werkelijkheid. Reve 
maakt van zichzelf ‘een stuk literatuur’, zoals Evert Peet eens schreef.527  
In het derde deel ligt de focus dus minder op de illusio, en meer op de artistieke illusie; minder 
op Reves deconstructie van het geloof in het literaire veld, en meer op de constructie en 
deconstructie van zijn eigen identiteit. Om te laten zien hóe Reve doet wat hij doet, zal ik me 
regelmatig, en gedetailleerder dan in de voorgaande hoofdstukken, over de structuur van Reves 
werk buigen. De analyses van boeken als De taal der liefde, Een circusjongen en Bezorgde ouders (1988) 
staan echter niet op zichzelf. Ik zal steeds verbanden leggen tussen die boeken en Reves 
publieke optredens, zoals De Grote Gerard Reve Show (1974), de Nacht van de Poëzie in Kortrijk 
(1975) en Reve show (1988), een televisieprogramma ter gelegenheid van Reves vijfenzestigste 
verjaardag. Het gaat me immers om de wisselwerking tussen oeuvre en publieke manifestatie. 
Ik bedien me in de volgende twee hoofdstukken minder vaak van Bourdieus terminologie, maar 
dat betekent niet dat ik het cultuursociologische pad verlaat. Want hoewel Bourdieu er minder 
ruimte voor reserveert dan voor zaken als de illusio, symbolisch kapitaal en de omgekeerde 
economie, is de notie ‘oprechtheid’ een pijler van zijn theoretisch model. Zowel in Distinction als 
in De regels van de kunst stelt hij dat oprechtheid een voorwaarde is voor symbolische 
effectiviteit.528 Alleen wanneer actoren samenvallen met de positie die ze in het veld innemen, en 
wanneer hun handelingen als oprecht en ondubbelzinnig worden gepercipieerd door de 
buitenwereld, zouden ze in staat zijn om symbolisch kapitaal te verwerven. De culturele wereld 
wordt volgens Bourdieu dus bevolkt door wat Rorty ‘metafysici’ noemt: mensen die handelen 
vanuit de overtuiging dat er een waarheid bestaat die nagestreefd moet worden, die niet twijfelen 
aan hun ‘eindvocabulaire’, en die handelen zonder de intentie achter dat handelen en hun eigen 
identiteit openlijk ter discussie te stellen.529 Juist die ondubbelzinnigheid is bij Reve ver te 
zoeken. 
Reves oprechte onoprechtheid is dus een probleem voor het model van Bourdieu, maar ze is dat 
óók voor wie zich dichtbij een van de twee polen bevindt waartussen de literatuurbeschouwing 
zich lang heeft bewogen. Voor de overtuigde close reader was het werk van Reve al problematisch, 
omdat de sterke band tussen schrijver en verteller/protagonist zich slecht leent voor een zuiver 
werkgerichte analyse (en zelfs een reden kan zijn om dat werk negatief te waarderen). De 
overtuigde intentionalist ziet zich vanaf de jaren zeventig voor het probleem gesteld dat de 
gestalte van de werkelijke auteur aan het zicht onttrokken wordt door het fictionele rookgordijn 
dat Reve rond zichzelf optrekt. Zo verstoort Reve niet alleen de (overwegend) structuralistische 

                                                        
527 Peet 1985, p. 77. 
528 Bourdieu 1984a, p. 240, Bourdieu 1994, p. 29-30, p. 203. Zie ook: Bourdieu 1989 [1977], p. 261. 
529 Rorty 2007, i.h.b. p. 133-163. 
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blik die Bourdieu op het literaire veld werpt, door te reflecteren op de rol die hij in het veld 
speelt, maar ook de structuralistische blik van de narratoloog die een strikte scheiding hanteert 
tussen de fictionele ruimte binnen, en de werkelijke ruimte buiten het boek.  
In de volgende twee hoofdstukken wil ik laten zien hoe Reve de oprechtheidskwestie binnen en 
buiten zijn werk tot een prominent thema van zijn schrijverschap maakt, en hoe hij daarbij de 
dichotomie fictie-werkelijkheid onderstreept én frustreert. In hoofdstuk vijf concentreer ik me 
op het werk uit de jaren zeventig en het principe van de parabasis, in hoofdstuk zes richt ik me 
op Reves vermeende racisme en op de roman Bezorgde ouders. In dat hoofdstuk bekijk ik of het 
concept ‘impliciete auteur’, dat onder narratologen voor veel discussie heeft gezorgd, dienst kan 
doen in een breder kader dan dat van de narratologie. In het laatste hoofdstuk keer ik terug naar 
Bourdieu en diens theorieën over de illusio, breng ik de problematiek van deel I, II en III 
samen, en besteed ik aandacht aan de nauwe verwantschap tussen de illusio en de artistieke 
illusie. 




