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5        Een mens, echt uit het leven 

Voor de lezer is hij minder een schrijver dan wel een romanfiguur. 

Harry Mulisch 

DEEL III        DE DESTABILISERING VAN HET IK 
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Inleiding: de twee gezichten van ironie 

 
‘Wie ironisch spreekt, zegt het tegendeel van wat hij meent, maar zodanig, dat een ander dat 
doorziet.’530 Dit schrijft Harry Mulisch in Het ironische van de ironie, het pamflet uit 1972 waarin hij 
Reve van racisme beschuldigt.531 In Mulisch’ optiek is ironie een eenduidige, geslaagde 
communicatieve handeling, waarbij het de ontvanger duidelijk is dat de boodschap van de 
zender zich in de omgekeerde wereld bevindt; wanneer de zender ‘A’ zegt, bedoelt hij ‘niet-A’. 
Volgens Mulisch lijkt Reve zich van ironie te bedienen, maar doet hij dat niet. Hij gebruikt een 
tegenovergestelde techniek: ‘Van het Reve zegt wat hij meent, maar zodanig dat de ander dat 
niet doorziet en denkt nog steeds met ironie te doen te hebben.’ Reve maakt zo handig gebruik 
– misbruik, volgens Mulisch – van de indruk dat hij zich van ironisch uit, om ongestraft 
uitlatingen te doen die de ontvanger ontoelaatbaar zou vinden als hij ze niet als ironie zou 
percipiëren. 
Mulisch heeft gelijk als hij stelt dat op veel van Reves uitingen het etiket ‘ironisch’ wordt geplakt. 
Sinds de publicatie van Op weg naar het einde worden er maar weinig recensies over Reves werk 
geschreven waarin het woord ‘ironie’ of ‘ironisch’ níet opduikt. Slechts enkelen van de 
besprekers maken in deze periode echter duidelijk wat ze precies onder ironie verstaan. Naast 
Mulisch doet Hans van den Bergh dat, in een artikel uit 1973 over humoristische stijlprocédés in 
De avonden. Hij komt tot niet minder dan veertien ‘kategorieën van middelen’ waarmee Reve een 
beroep doet op het gevoel voor humor van de lezer. Ironie is daar één van. Als voorbeeld 
noemt hij het moment waarop Frits van Egters zegt ‘Wat een drukte, de bel staat gewoonweg 
geen ogenblik stil’, terwijl hij zich op een zondag stierlijk verveelt en zich eindelijk één bezoeker 
aan de Schilderskade heeft gemeld.532 Net als Mulisch vindt Van den Bergh een tekstplaats dus 
ironisch wanneer er het tegenovergestelde staat van wat er wordt bedoeld, maar op zo’n manier 
dat die bedoeling toch duidelijk wordt.533 
Maar niet voor iedereen heeft ironie de strak omlijnde definitie die Mulisch en Van den Bergh 
hanteren. Zo duikt het woord op in een lezing over Reves schrijverschap van Hans Gomperts 
uit 1974. Gomperts besteedt daarin aandacht aan wat hij noemt het ‘dubbel ik’ in het vroege 
werk van Reve. De afstand die er in Werther Nieland en De avonden bestaat tussen het vertellend 
en het handelend subject – Gomperts vat de personale vertelsituatie in De avonden op als een 
verhulde ik-vertelsituatie – laat, zo zegt hij, een ‘vrijwel onmerkbare en daardoor zeer werkzame 
ironie’ toe. Frits en Elmer kijken volgens hem als (verhuld) verteller niet alleen kritisch naar hun 
omgeving, maar ook – en vooral – naar zichzelf.534 Die verdubbeling van het ik treedt inderdaad 
al op op de eerste bladzijde van Werther Nieland, als een min of meer volwassen ik-verteller laat 
weten dat hij zijn belevingswereld als elfjarige beschrijft. 
Gomperts laat de term ‘ironie’ in zijn lezing vrij achteloos vallen, maar het is duidelijk dat hij op 
iets anders doelt dan wanneer Mulisch en Van den Bergh het woord gebruiken. Ironie is hier 
geen retorisch middel met een mogelijk komisch effect, maar treedt op in een situatie waarin de 
verteller kritisch op zichzelf reflecteert, zodat er een splitsing ontstaat tussen het ‘belevend’ en 
het ‘vertellend’ ik. Bovendien, en dat is van belang, stelt Gomperts dat de ironie in Werther 
Nieland en De avonden ‘vrijwel onmerkbaar’ en dus moeilijk te traceren is: ‘er zijn geen duidelijke 
tekenen die de lezer kunnen laten onderscheiden tussen identificatie en kritische afstand.’535 

                                                        
530 Mulisch 1976, p. 52. 
531 Het stuk dat op 13 mei 1972 in Vrij Nederland verscheen is getiteld ‘Over het geval G.K. van het Reve’. Bij 
verschijning in boekvorm zou het artikel worden herdoopt in Het ironische van de ironie. Over het geval G.K. van het Reve. 
532 VW I, p. 74. 
533 Van den Bergh 1973, p. 33. Overigens zegt Van den Bergh ironie slechts sporadisch in De avonden aan te treffen. 
534 Gomperts 1981 [1974], p. 325. 
535 Gomperts 1981 [1974], p. 325. 
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Kortom: we kunnen slechts vermoeden dat er sprake is van ironie. Zeker weten doen we het 
niet. 
Deze twee visies op wat ironie is en hoe het werkt – die van Mulisch en Van den Bergh aan de 
ene, en die van Gomperts aan de andere kant – bevinden zich elk in een andere traditie. Mulisch 
en Van den Bergh geven blijk van een ironieconceptie die ‘klassiek’ genoemd kan worden, de 
visie van Gomperts bevat kenmerken van ‘romantische’ ironie.  
In de klassieke retorica was ironie een stijlmiddel dat werd gebruikt om een gesproken betoog te 
verluchtigen. Door middel van gebaren en stembuigingen werd voor de goede verstaander 
duidelijk gemaakt dat de spreker het tegendeel bedoelde van wat hij zei. Quintillianus zette in de 
eerste eeuw na Christus in De institutione oratoria een dergelijke, functionalistische opvatting van 
ironie uiteen.536 De manier waarop Gomperts de term in zijn lezing gebruikt, raakt aan de 
radicale betekenisverschuiving van ironie die Duitse theoretici aan het einde van de achttiende 
eeuw hebben veroorzaakt. Met Friedrich Schlegel als voorman muteerde ironie in die periode 
van een zuiver retorisch middel naar een filosofisch begrip; het werd een totaliserende opvatting 
over leven en kunst die bekend is komen te staan als romantische ironie. Onder invloed van 
deze denkbeelden werden auteurs die tevoren nooit als ironisch te boek stonden, zoals Diderot, 
Voltaire, Sterne, Shakespeare en Cervantes, plots boegbeelden van de ironie.  
Het is niet eenvoudig om een adequate en bondige omschrijving te geven van romantische 
ironie. In de vele theorie die erover gepubliceerd is, zijn nauwelijks definities van het begrip te 
vinden.537 Wel wordt romantische ironie door invloedrijke twintigste-eeuwse theoretici vaak 
afgezet tegen klassieke ironie, en dat maakt het een en ander duidelijk.538 Voor een eerste indruk 
van het begrip kan Ernst Behler dienen, die aan het begin van zijn Klassische Ironie, romantische 
Ironie, tragische Ironie (1972) het verschil tussen klassieke en romantische ironie beschrijft. Na 
klassieke ironie op de bekende manier te hebben gekarakteriseerd als een merkbare discrepantie 
tussen het gesproken woord en de intentie van de spreker, omschrijft Behler romantische ironie 
als volgt. 

Die romantische Ironie bekundet sich [...] mehr in dem literarischen Verhältnis zwischen 
Autor und Leser, wobei der Autor die Rolle der Verstellung übernimmt, ironische 
Wendungen äußert und sich darüber hinaus in einer spielerischen, subjektiven, scheinbar 
unverpflichteten, schwebenden und skeptischen Pose gefällt [...] Sie erscheint als moderne 
Geisteshaltung, die sich zwar in ihrem literarischen Ausdruck, als Heraustreten des Autors 
aus seinem Werk, bis in das Mittelalter zurückverfolgen läßt, im romantischen Zeitalter aber 
erst als Ironie bezeichnet wurde und deshalb oft, im Gegensatz zur klassischen Figur, den 
Namen romantische Ironie erhielt.539 

Klassieke ironie veronderstelt een perfecte lijnverbinding tussen zender (schrijver of spreker) en 
ontvanger (lezer of luisteraar), zodat de intenties van de zender weliswaar via een omweg, maar 
volledig en ondubbelzinnig op de ontvanger worden overgebracht.540 Romantische ironie is de 
ruis op die lijn. Een van de effecten van romantische ironie is dat het voor de lezer niet vast te 
                                                        
536 Vgl. Behler 1972, p. 25. 
537 Lilian Furst stelt in Fictions of Romantic Irony dat het een intrinsieke eigenschap van romantische ironie is dat het 
begrip zich niet laat definiëren (Furst 1984, i.h.b. p. 225-239). Paul de Man, die zich intensief met de ontologie van 
ironie heeft bezig gehouden, noemt een scherpe definitie van het begrip nog hoogst noodzakelijk in ‘The Rhetoric of 
Temporality’ (1969). Hij schrijft daar over de termen allegorie en ironie: ‘The terms are rarely used as a means to 
reach a sharper definition, which, especially in the case of irony, is greatly needed.’ (De Man 1983 [1969], p. 209). Een 
kleine tien jaar later komt hij echter tot een andere conclusie: ‘It is very difficult,’ zo schrijft hij in ‘The Concept of 
Irony’ (1977), ‘impossible indeed, to get to a conceptualization [of irony] by means of definition.’ (De Man 1996 
[1977], p. 165.) 
538 Invloedrijke publicaties over romantische ironie zijn Strohschneider-Kohrs 2002 [1960], Behler 1972, Behler 1990, 
Booth 1975, Booth 2006 [1983] en Furst 1984. Een beknopt overzicht van de theorievorming over ironie wordt 
gegeven in Colebrook 2004. Ook verhelderend is het lemma ‘Irony’ in Beller & Leerssen 2007, p. 348-351. 
539 Behler 1972, p. 16 (curs. van mij, EP). 
540 Omdat het me met name om het geschreven woord gaat, vervang ik ‘zender’ en ‘ontvanger’ in het vervolg door 
respectievelijk ‘schrijver’ en ‘lezer’.  
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stellen is of de schrijver zijn woorden een ironische lading mee heeft willen geven of niet. 
Romantische ironie ontneemt het zicht op de werkelijke positie van de schrijver, zijn positie 
wordt ‘zwevend’, zoals Behler het hierboven noemt. Ditzelfde onderscheid vinden we bij Wayne 
Booth. Hij spreekt van ‘stabiele’ ironie, als de betekenis van een uiting voor de ontvanger 
ondubbelzinnig te reconstrueren is, en van ‘instabiele’ of ‘moderne’ ironie als dit niet het geval 
is.541  
De manier waarop klassieke en romantische ironie van elkaar worden onderscheiden, loopt 
parallel aan de wijze waarop de gelijknamige cultuurhistorische tijdvakken gebruikelijk tegenover 
elkaar worden geplaatst. Lilian Furst waagt zich in Fictions of Romantic Irony wat schroomvallig aan 
een schematisch onderscheid tussen de twee begrippen. Zij komt tot binaire opposities als 
stabiliteit (klassieke ironie) versus instabiliteit (romantische ironie), zekerheid versus 
onzekerheid, het innemen versus het ontwijken van een ethisch standpunt, streven naar 
communicatie versus het ontregelen daarvan, een retorisch middel versus een manier van zijn en 
ervaren, extraversie versus introspectie, het intact laten versus het doorbreken van de artistieke 
illusie, en het omkeren versus het vertroebelen van betekenis.542  
De problemen met het conceptualiseren van romantische ironie worden voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door het brede bereik van de term. De Man maakt in ‘The Concept of Irony’ 
een handzame indeling van drie manieren waarop het begrip is geanalyseerd en toegepast.543 De 
eerste is het reduceren van ironie tot een esthetisch middel, een artistiek spel. Strohschneider-
Kohrs’ Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung kan als toonbeeld van een dergelijke 
benadering worden beschouwd. Een tweede mogelijkheid is het reduceren van ironie tot een 
‘dialectiek van het ik’ als reflexieve structuur; de fascinatie van De Man zelf. De derde manier is 
het inzetten van ironische momenten of structuren in een dialectiek van historische 
ontwikkeling. De Man noemt in dit verband het werk van Hegel en Kierkegaard.544  
Het gaat mij met betrekking tot Reve voornamelijk om de tweede manier die De Man noemt, 
ironie als ‘dialectiek van het ik’. Het is deze betekenis van ironie die Gomperts kort aanstipte 
toen hij het had over de verdubbeling van het ik in Reves vroege werk. Maar ook Mulisch raakt 
aan dit aspect van de romantische ironie, wanneer hij beschrijft hoe Reve zijn publiek op het 
verkeerde been zet. Hij verwijt Reve, zoals ik in deel II heb laten zien, dat deze in De taal der 
liefde de werelden van werkelijkheid en fictie in elkaar over laat lopen, onder andere door in 
zowel het verhalende als het epistolaire gedeelte van het boek een ‘Gerard’ op te voeren. 
Hierdoor, stelt Mulisch, wordt bij de lezer valselijk de indruk gewekt dat de ‘Gerard’ die de 
brieven aan Carmiggelt ondertekent geen persoon is, maar een personage. Terwijl Mulisch, 
geheel in lijn van de klassieke functie van ironie, op zoek is naar een eenduidige boodschap van 
een man uit een stuk, vindt hij in Reve iemand die ambigu is en zich binnen één boek in 
verschillende, meer en minder fictionele gedaantes presenteert. In feite verwerpt Mulisch bij 
Reve dus een vorm van ironie die hij zelf niet als ironie beschouwt.  
Die ambiguïteit van Reve is natuurlijk niet alleen voor Mulisch een probleem; ze vormt de kern 
van de oprechtheidskwestie rond Reves persoon. In de jaren zeventig zal Reve die 
oprechtheidskwestie eigenhandig incorporeren in zijn schrijverschap. Door middel van een 
hyperbewust en soms ingenieus spel met fictie en realiteit maakt hij haar tot een vast attribuut 
van zijn imago, net zoals hij dat eerder deed met het katholicisme, het revisme en de 
commercialiteit. Hij doet dus precies wat zijn collega hem in Het ironische van de ironie verwijt, 
maar hij doet het openlijk, opzettelijk, en op een grotere schaal dan Mulisch deed voorkomen. 
Ik wil dat in dit hoofdstuk laten zien aan de hand van zowel Reves oeuvre als publieke 

                                                        
541 Booth 1975, i.h.b. p. 233-247 en Booth 2006 [1983]. 
542 Furst 1984, p. 225-239. 
543 Tenzij anders vermeld, zal ik het begrip ‘ironie’ in het vervolg van dit hoofdstuk niet meer in de klassieke, 
retorische betekenis van het woord gebruiken. 
544 De Man 1996 [1977], p. 169-170. 
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manifestatie uit de jaren zeventig. Ik concentreer me daarbij op De taal der liefde (1972), Een 
circusjongen (1975) en De Grote Gerard Reve Show, een televisieprogramma dat de NOS in mei 1974 
uitzond. Centraal in deze analyses staat de parabasis, een begrip dat sterk verbonden is met de 
tweede betekenis van ironie die De Man noemt, de ironie als dialectiek van het ik. Aan de 
behandeling van de casussen gaat daarom een kort excurs over de parabasis vooraf, waarin ik 
onder meer een voorstel doe voor uitbreiding van het begrip. 
 
 

De ontregelende parabasis 

‘Die ironie ist eine permanente Parekbase’, schreef Friedrich Schlegel in ‘Philosophische 
Lehrjahre’, en dit aforisme is te beschouwen als de condensatie van zijn theorieën over literaire 
zelfreflectie.545 De ‘Parekbase’ – parabasis, in het Nederlands – is afgeleid van het Griekse 
parabainein, wat ‘naar voren treden’ betekent.546 In het oud-Griekse blijspel was de parabasis het 
moment waarop de handeling werd stilgelegd, en een koor, dat niet aan de handeling deelnam, 
zich direct tot het publiek wendde. De parabasis is dus in het blijspel geïncorporeerd, maar 
behoort feitelijk niet tot de dramatische handeling. Vaak werd er tijdens de parabasis satirisch 
gereflecteerd op politieke aangelegenheden, die niets met het werk zelf van doen hadden, of op 
het stuk zelf. Met de parabasis wordt dus de artistieke illusie tijdelijk doorbroken.547  
Het was Schlegel te doen om deze doorbreking van de artistieke illusie, het moment waarop de 
handeling wordt stilgelegd en de stem van de auteur uit het werk naar voren treedt.548 Het is 
echter belangrijk om te zien dat de artistieke illusie ook wordt gemarkeerd op het moment dat ze 
wordt doorbroken. Je kunt immers alleen iets als verstoord ervaren als je veronderstelt dat het 
vóór die verstoring intact was. Zo heeft de parabasis een wat paradoxale performatieve kracht: 
de doorbreking van de illusie bevestigt het bestaan ervan.549 De parabasis constitueert dus het 
verschil tussen de categorieën ‘fictie’ en ‘realiteit’, het verschil tussen de wereld binnen en buiten 
de dramatische handeling, door de toeschouwer of lezer erop te wijzen dat die twee 
verschillende ruimtes er zijn. Maar op hetzelfde moment problematiseert de parabasis dit 
verschil, door de werelden van fictie en realiteit met elkaar te laten interfereren. De parabasis 
staat immers niet buiten het werk, ze maakt er deel van uit.  
Er is nog een functie van de parabasis die hier de aandacht verdient, en die heeft te maken met 
de rol van de auteur. Oorspronkelijk werd tijdens de parabasis namelijk niet alleen commentaar 
geleverd op maatschappelijke aangelegenheden of het stuk zelf, er werd ook zelfsatire in 
bedreven door de dichter. De rol van de dichter werd vaak vertolkt door de leider van het koor, 
de zogeheten coryphaeus. (Soms trad de dichter zelf op als coryphaeus). Via de parabasis maakte 
de dichter zichzelf tot onderdeel van het stuk, precies op het moment waarop het publiek ook 
onderdeel van het stuk werd – het koor richtte zich immers direct tot de toeschouwers. Volgens 
Thomas K. Hubbard, die de parabases in de komedies van Aristophanes – de enige 
overgeleverde oud-Griekse blijspelen – onderzocht, vormt de zelfreflectie van de dichter de 
kern van de parabasis. Aristophanes presenteerde zichzelf in verschillende werken als 

                                                        
545 Schlegel 1971, p. 85. 
546 Hoewel er strikt genomen een subtiel betekenisverschil bestaat tussen ‘parekbasis’ en ‘parabasis’, wordt het door 
Schlegel bedachte ‘Parekbase’ algemeen als synoniem van ‘parabasis’ beschouwd. (Zie: Behler 1988, p. 61 en Müller 
1995, p. 63.)   
547 Hubbard 1991. 
548 Vgl.: Behler 1972, p. 79-80, De Man 1996 [1977], p. 178-179. 
549 Volgens Monika Fludernik, die zich intensief bezighoudt met narratologie en fictionaliteit, is commentaar van een 
metanarratieve of metafictionele aard binnen een tekst de meest duidelijke markeerder van fictionaliteit. Hetzelfde 
geldt voor alle andere middelen waarmee de artistieke illusie wordt doorbroken. Ze stelt: ‘If a narrative defies real-
world expectations, it is immediately recognizable as fiction.’ (Fludernik 2001, p. 95). 
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uiteenlopende persoonlijkheden aan het publiek. Omdat hij zijn identiteit op het toneel 
voorstelde als een constructie, een pose, werd zijn imago uitermate flexibel en instabiel. 
Hubbard beschrijft Aristophanes’ identiteit in diens komedies dan ook als ‘a moving target, 
never willing to be pinned down in one place or typecast in one role.’550 De parabasis is dus niet 
alleen extradramatisch, betoogt Hubbard, maar ook zelfreflectief. 
Ook De Man wijst op de zelfreflecterende functie van ironie en de parabasis. De reflectie zorgt 
ervoor dat het ‘ik’ van de auteur zich splitst in, zoals De Man het noemt, een ‘empirisch ik’, dat 
niet op zichzelf reflecteert, zichzelf niet kent en dus noodzakelijk inauthentiek is, en een ik dat 
zich boven dat empirisch ik verheft. Dit tweede ik objectiveert, en reflecteert op, het empirisch 
ik door middel van de taal. Het is door deze objectivering dat het empirisch ik als inauthentiek 
wordt gemarkeerd.551 De zelfreflectie is dus een deconstructie van het (empirisch) ik, het 
moment waarop iemand een naïever deel van zichzelf kan bekijken en bespotten.  
In ‘The Rhetoric of Temporality’ merkt De Man zijdelings op dat de parabasis het strikte 
onderscheid problematiseert dat de narratologie gewoonlijk maakt tussen de auteur van, en de 
verteller binnen een narratieve tekst.552 En inderdaad: zodra de auteur nadrukkelijk door de 
mond van de vertelinstantie gaat spreken, voert hij een fictionele versie van zichzelf op en 
belemmert hij het zicht op de ‘werkelijke’, niet-fictionele auteur. Voor Schlegel dient de 
parabasis dan ook niet om de fictionele ruimte te defictionaliseren (het is geen aanslag van de 
werkelijkheid op de fictionele ruimte), maar om haar uit te breiden. Door middel van de 
verstoring van de artistieke illusie wordt de werkelijkheid – voor kortere of langere tijd – 
onderdeel van de fictionele ruimte. De parabasis is, volgens Schlegel, dus geen middel dat zorgt 
voor een verhoogde dosis realisme, maar voor een verhoogde dosis fictionaliteit. 
Voor Schlegel was de doorbreking van de artistieke illusie de ultieme vorm van zelfreflectiviteit, 
en daarmee van de autonomie, van de literaire tekst; door die verstoring raakt de roman, het 
gedicht of het toneelstuk nog meer in zichzelf besloten.553 Met deze redenering wees Schlegel 
echter, en dat is essentieel, niet op een intrinsieke eigenschap van de parabasis. Hij kende er een 
eigenschap aan toe. De beslissing die hij nam over het primaat van de fictie strookte met zijn 
theorieën over de zelfbeslotenheid van ironie en het ironische artistieke werk. Het is bovendien 
een beslissing van iemand die er van uitgaat dat de ruimtes van werkelijkheid en fictie normaal 
gesproken van elkaar gescheiden zijn.  
Of er van een parabasis gesproken kan worden, en zo ja, welke uitwerking deze parabasis heeft 
op de fictionele en/of de werkelijke ruimte, is uiteindelijk een keuze van de lezer (of de 
toeschouwer), een keuze die afhankelijk is van zijn vooronderstellingen over de tekst (of het 
schouwspel). Zo is het signaleren van een parabasis zelf in wezen een performatieve daad: het is 
een selffulfilling prophecy die de categorieën fictie en werkelijkheid creëert – en zo de weg vrijmaakt 
voor de constatering dat er aan die categorieën gemorreld wordt.  
Terug nu naar Schlegels definitie. Schlegel schreef: ‘Die ironie ist eine permanente Parekbase.’ In 
dit ‘permanente’ schuilt een paradox.554 Een parabasis veronderstelt immers een solide 
ondergrond van fictie, omdat er zonder die ondergrond geen verstoring mogelijk is. Een 
permanente parabasis is een permanente doorbreking, een voortdurende frustratie van de illusie 
van een solide ondergrond dus, waardoor die doorbreking zélf het fundament wordt, en niet 
meer de illusie van een coherente fictionele wereld. 

                                                        
550 Hubbard 1991, p. 32. 
551 De Man 1983 [1969], p. 211-216. Feitelijk is wat De Man hier ‘inauthenticiteit’ noemt het tegenovergestelde van 
wat doorgaans onder de term wordt verstaan. Vaak is het immers juist het gebrek aan zelfreflectie – het intuïtief 
handelen, het direct uiting geven aan gedachten en emoties – dat als authentiek wordt ervaren. Binnen de traditie van 
de romantische ironie wordt een subject als authentieker gezien naarmate het een hogere graad van zelfkennis bereikt.  
552 De Man 1983 [1969], p. 219. 
553 De Man 1983 [1969]. Vgl.: Benjamin 1973, p. 78-80 en Strohschneider-Kohrs 2002 [1960], p. 234. 
554 Vgl. De Man 1996 [1977], p. 178-179. 
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De hevige kritiek die Harry Mulisch in zijn pamflet uit op Reves werk en persoon heeft veel, zo 
niet alles, te maken met de problematiek van de permanente parabasis. Mulisch heeft de 
beslissing genomen om op het verhalende gedeelte van De taal der liefde het etiket ‘fictie’ te 
plakken, en moet vervolgens constateren dat de fictionele ruimte in het boek wordt platgelopen 
door de auteurspersona. Vanuit Mulisch’ standpunt bezien bevat dit werk dus een permanente 
parabasis: Reve gaat de fictionele ondergrond continu met een drilboor te lijf, waardoor het 
onderscheid tussen auteur, verteller en hoofdpersonage onhelder wordt. Analoog aan Schlegel 
constateert Mulisch dat níet de fictionele ruimte, maar de werkelijkheid wordt aangetast door de 
parabasis. Omdat Reve zichzelf zo veelvuldig als vertelinstantie en personage in zijn oeuvre 
opvoert, wordt zijn identiteit ook in de publieke ruimte gefictionaliseerd. ‘Voor de lezer’, schrijft 
Mulisch, is Reve – en Mulisch doelt dan op de persoon Gerard Reve – ‘minder een schrijver dan 
wel een romanfiguur.’555  
Het verschil tussen Mulisch en Schlegel is natuurlijk dat die fictionalisering van de werkelijkheid 
voor Mulisch negatief gemarkeerd is. Hij accepteert het vertroebelen van de grenzen tussen de 
twee werelden niet. In zijn ogen krijgt de ‘echte’ Gerard Reve zo een vrijbrief om verstoppertje 
te spelen. Wanneer Reve in de werkelijke ruimte provocerende of racistische uitspraken doet, 
zoals in de brieven in De taal der liefde, worden die, betoogt Mulisch, maar al te gemakkelijk 
opgevat als uitspraken van een personage, terwijl ze wel degelijk van Gerard Reve zelf afkomstig 
zijn. Het is op dit punt dat Mulisch en Reve botsen. Terwijl Mulisch een strikt onderscheid 
handhaaft tussen werkelijkheid en fictie, is Reve aan het einde van de jaren zestig en in de jaren 
zeventig druk doende om die twee categorieën met elkaar te vermengen. De ironiserende 
afstand tussen vertellend en belevend ik die Gomperts in het vroege werk van Reve 
constateerde, en die hij nog ‘vrijwel onmerkbaar’ noemde, verwordt in die periode tot de spil 
van Reves zelfmanifestatie, zowel binnen als buiten zijn werk.  
 

De parabasis bij Reve. Een verkenning 

In twee artikelen is het verband tussen Reves oeuvre en romantische ironie verkend. Sjaak 
Hubregtse publiceerde in 1990 ‘Reve en romantische ironie’, van de hand van Ton Anbeek 
verscheen het bijna gelijknamige ‘Reve en de romantische ironie’ (1996).556 Zowel Anbeek als 
Hubregtse achten kennis van romantische ironie van groot belang voor het begrip van Reves 
werk. Hubregtse stelt dat het onmogelijk is om Reves werk te interpreteren en te waarderen 
zonder ‘op zijn minst enigszins’ op de hoogte te zijn van het begrip romantische ironie, en 
volgens Anbeek is Reves gebruik van romantische ironie niets minder dan een mijlpaal in de 
Nederlandse literatuurgeschiedenis.  
Hubregtse en Anbeek zien de parabasis beiden als belangrijk element van romantische ironie, al 
gebruikt Anbeek de term zelf niet; hij heeft het over het moedwillig doorbreken van de 
werkelijkheidsillusie.557 Anbeek geeft twee voorbeelden van zo’n doorbreking, een uit Peer Gynt 
van Ibsen, en een uit Kellendonks roman Letter en geest. In beide voorbeelden wordt door de 
doorbreking het artificiële karakter van het werk benadrukt. De passage van Kellendonk is wat 
te lang om hier aan te halen, maar die uit Peer Gynt maakt het punt voldoende duidelijk: een 

                                                        
555 Mulisch 1976, p. 45. 
556 Hubregtse 1990, Anbeek 1996b, p. 111-124 (een Engelstalige versie hiervan is Anbeek 1996a). Anbeek verwijst in 
zijn artikel niet naar het stuk van Hubregtse. 
557 Anbeeks terminologie kan voor enige verwarring zorgen: hij heeft het immers over het doorbreken van de 
‘werkelijkheidsillusie’, daar waar anderen spreken van de doorbreking van de artistieke illusie. Uit Anbeeks betoog blijkt 
echter dat hij het over hetzelfde heeft als wat ik hiervoor heb aangeduid als ‘artistieke illusie’. Onder de 
werkelijkheidsillusie verstaat Anbeek de illusie die ervoor zorgt dat het verhaal of het drama door de lezer of 
toeschouwer als realiteit wordt ervaren.  
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personage merkt in de vijfde acte op dat iemand niet kan sterven in het midden van de vijfde 
acte.558  
Vervolgens stelt Anbeek een passage uit Reves Moeder en zoon min of meer op een lijn met deze 
voorbeelden. Het gaat om een zin uit het vijfde hoofdstuk van het boek, waarin de ik-verteller 
zijn eerste ontmoeting met Matroos Vos beschrijft. De ik zit in een trein, ziet een jongen op het 
perron, en reikt deze vlak voor het vertrek van de trein zijn visitekaartje aan. De verteller heeft 
zich in de voorafgaande hoofdstukken ondubbelzinnig als Gerard Reve gepresenteerd. Hij 
vermeldt dat de ontmoeting met Matroos Vos zich voordeed in het jaar waarin hij 41 zou 
worden; hij is dan zeventien jaar schrijver. Deze informatie strookt met de biografie van Reve: 
als de publicatie van De avonden als startpunt van diens schrijverschap wordt beschouwd, werd 
Reve schrijver in het jaar waarin hij 24 werd: 1947.559 De ontmoeting met Matroos Vos moet 
zich dus hebben afgespeeld in 1964. Anbeek wijst een illusiedoorbreking aan in deze zin uit het 
boek:   

De spoortreinen reden toen nog zoals het behoorde: op stoom, die door de verbranding van 
steenkool in een lokomotief werd opgewekt.560 

In 1964 reden er echter al jaren geen stoomtreinen meer in Nederland. Door dit anachronisme 
krijgt het fragment, zoals Anbeek opmerkt, een sprookjesachtig karakter. Er is hier inderdaad 
sprake van een illusiedoorbreking, maar ik denk dat de vergelijking met de voorbeelden uit 
Ibsen en Kellendonk mank gaat. Want hoewel alle voorbeelden de fictionaliteit van de 
verhaalwereld benadrukken, heeft de passage van Reve een effect dat tegenovergesteld is aan dat 
bij Ibsen en Kellendonk. Bij Ibsen en Kellendonk herinnert de doorbreking van het verder 
stabiele discours de lezer of toehoorder eraan dat het verhaal artificieel is, dat het zich in de 
fictionele ruimte bevindt. Bij dit voorbeeld uit Moeder en zoon is het precies andersom. Tot op dat 
moment heeft de tekst zich gepresenteerd als een waarheidsgetrouw verslag van Reves 
toenadering tot de rooms-katholieke kerk. De implementatie van het stoomtreinanachronisme 
zorgt ervoor dat het realistisch ogende discours doorbroken wordt: de doorbreking bestaat uit 
een fictioneel element. Het feit dat Anbeek juist dít element als voorbeeld van een 
illusiedoorbreking kiest, laat zien dat hij – net als veel andere lezers overigens – de beslissing 
heeft genomen het verhaal in Moeder en zoon tot op dat moment in de werkelijke ruimte te 
situeren. 
Een parabasis herinnert de lezer aan het artificiële karakter van de wereld die voor hem wordt 
opgeroepen. De lezer die een reguliere roman leest, weet natuurlijk dat er sprake is van een 
artistieke illusie, maar moet die wetenschap tijdelijk en voorwaardelijk naast zich neerleggen om 
de verhaalwereld te kunnen ondergaan. De parabasis werkt ontregelend, omdat hij de lezer weer 
met zijn neus op de feiten drukt die hij juist probeerde te vergeten. Wat er in het 
stoomtreinfragment gebeurt, is iets anders. De lezer die het voorafgaande als een min of meer 
feitelijk relaas tot zich heeft genomen – en Anbeek is zo’n lezer – wordt niet herinnerd aan het 
feit dat er een artistieke illusie is, maar hem wordt onthuld dat er een artistieke illusie is. Hierdoor 
wordt hij gedwongen om zijn hypothese over het realistische karakter van de tekst bij te stellen. 
Het (extra) ontregelende aan dit fragment is niet dat de artistieke illusie wordt doorbroken, maar 
dat de illusie wordt doorbroken dat er geen artistieke illusie is.    
Waarschijnlijk onbedoeld wijst Anbeek hier op een belangrijke karakteristiek van Reves werk als 
het om illusieverstoring gaat: de verstoringen treden niet in één, maar in beide richtingen op.561 

                                                        
558 In de Engelse vertaling luidt de tekst: ‘As for that, don’t worry; a fellow doesn’t / Die in the middle of the fifth 
act.’ (Ibsen 1998, p. 134.) 
559 Vóór De avonden publiceerde Reve de verhalen ‘De ondergang van de familie Boslowits’ in Criterium 4 (1945-1946), 
p. 788-813 en ‘De laatste jaren van mijn grootvader’ in De Nieuwe Stem 2 (1947), p. 18-28. 
560 VW III, p. 510. 
561 Een voorbeeld van een ‘gewone’ parabasis geeft Anbeek ook: de gecursiveerde commentaren aan het einde van 
sommige van de Tien vrolijke verhalen.  
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Voor de tweede richting, de doorbreking van de illusie dat er geen artistieke illusie is, stel ik de 
term ‘hyperparabasis’ voor.562 Voor deze vorm van parabasis is vrij weinig aandacht in theorieën 
over romantische ironie; een aparte naam wordt er bij mijn weten niet aan gegeven. Wel 
onderscheidt Ernst Behler (1972) beide richtingen. De romantici, stelt Behler, gebruikten de 
techniek van de verstoring ‘nicht allein im Sinne einer Zerstörung der literarischen Fiktion durch 
die Präsenz des Autors, sondern auch im umgekehrten Verfahren, wobei die soliden Konturen 
der Realität in eine imaginative Sphäre verflüchtigt werden.’563 Behler noemt E.T.A. Hoffmann 
als voorbeeld van een schrijver die zich vaak van dit type verstoringen bediende. 
Zoals ik al opmerkte, is de permanente parabasis een paradox: ze ondergraaft de notie van een 
solide fictionele ondergrond die de parabasis nodig heeft om effect te sorteren. Datzelfde geldt 
voor de permanente hyperparabasis. En wanneer parabasis en hyperparabasis maar vaak genoeg, 
en in combinatie, in hetzelfde werk optreden, heeft dat als gevolg dat iedere stabiele hypothese 
van de lezer over de positie van het werk wordt gefrustreerd. Positioneert de lezer het werk (of 
een substantieel fragment daaruit) in de werkelijke ruimte, dan treden er talloze verstoringen van 
die assumptie op, positioneert de lezer het werk (of een substantieel fragment daaruit) in de 
fictionele ruimte, dan wordt díe aanname bij voortduring ontkracht.  
Ook in de manier waarop Hubregtse het begrip parabasis met het werk van Reve in verband 
brengt, schuilen essentiële noties over Reves spel met fictie en realiteit. Uit Hubregtses wat 
tentatieve rederingen blijkt opnieuw dat de beslissing van de lezer over het fictieve dan wel 
referentiële karakter van een tekst voorafgaat aan het signaleren van parabases. Hubregtse zegt 
Op weg naar het einde en Nader tot U te beschouwen als ‘globaal gezien dermate niet-fictief dat 
verstoring van de artistieke illusie nauwelijks nog nodig is’.564 Wonderlijk genoeg vindt hij in die 
werken naar eigen zeggen toch een ‘groot aantal’ voorbeelden van parabasis. Hoe kan dat? 
Die vraag laat zich het best beantwoorden aan de hand van een voorbeeld dat Hubregtse van 
parabasis in dit werk geeft. Het gaat om een korte interruptie in ‘Brief door tranen uitgewist’ uit 
Nader tot U: 

(– Mammie, droomt hij dat nou allemaal, of is het echt? – Kind, niet zo zeuren.)565 

Met deze zin wordt een mijmering onderbroken die het belevend ik heeft tijdens een bezoek aan 
dichter Nico V. (Verhoeven), een mijmering over het schrijven van boeken, verhalen en 
gedichten over de Meedogenloze Jongen. De ik fantaseert over het schrijven van een verhaal (of 
een boek of gedicht) waarin hij de Meedogenloze Jongen seksuele hand- en spandiensten 
verleent. De bovenstaande interruptie volgt op een passage waarin de ik het zaad van de 
Meedogenloze Jongen ‘in een weldadige, verzengende gloeiing’ in zijn handpalm voelt spuiten. 
Het is dus geen onderbreking van het realistisch ogende discours waarin de ik Nico V. bezoekt, 
maar van een fictioneel kader, een zeer korte raamvertelling, binnen dat realistische discours. Dit 
kader bestaat strikt genomen zelfs uit twee fictionele niveaus: de ik fantaseert (buitenste 
fictionele niveau) over het schrijven van fantastische verhalen (binnenste niveau).  
Het is overigens de vraag op welk niveau de parabasis zich precies voltrekt. Met de interruptie 
worden twee personages de tekst in gekatapulteerd – een moeder en haar kind – die in de rest 
van de tekst geen rol spelen. Daardoor is het onduidelijk vanuit welke positie, en waarop, het 
kind commentaar geeft. Het is mogelijk dat het kind is geïncorporeerd in de fantasie van de ik-
verteller; het geeft dan commentaar op het voltooide verhaal van de Meedogenloze Jongen (het 
kind leest het verhaal, of wordt eruit voorgelezen). Het kan ook zo zijn dat het kind getuige is 
van de fantasie van de ik-verteller, maar er geen deel van uitmaakt. De vraag die het stelt heeft 
dan betrekking op de mijmering over het schrijven van een verhaal. Een laatste mogelijkheid is 

                                                        
562 Ik dank Matthieu de Bakker voor zijn suggesties op dit punt. 
563 Behler 1972, p. 44. 
564 Hubregtse 1990, p. 79. 
565 VW II, p. 229. 
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dat het kind zich buiten het kader van ‘Brief door tranen uitgewist’ bevindt, en commentaar 
geeft op het verslag van het bezoek aan Nico V., waarbinnen verslag gedaan wordt van een 
mijmering, waarbinnen een verhaal wordt geschreven.  
Hoe het ook zij, van belang is hier dat Reve door middel van een dagdroom binnen het 
realistisch ogende discours een fictioneel binnenkader creëert. Deze fictionele binnenruimte 
maakt vervolgens een parabasis mogelijk. Dit is waarom Hubregtse een verstoring van de 
artistieke illusie kon signaleren, terwijl die illusie in zijn lezing van Op weg naar het einde en Nader 
tot U grotendeels afwezig is.  
Er is nog iets wat opvalt aan het voorbeeld dat Hubregtse gebruikt, en dat heeft te maken met 
de aard van de interruptie door het kind. In deze parabasis – of, om het scherper te stellen: in 
het fragment dat volgens Hubregtse een parabasis is – wordt niet alleen de juist opgebouwde 
illusie doorbroken, het kind bevraagt ook direct het werkelijkheidsgehalte van dat waarvan het 
getuige is: het kind wil weten of het beschrevene ‘echt’ of een droom is. De parabasis verwijst 
hier dus expliciet naar zijn eigen functie: het markeren, en verstoren, van de categorieën ‘fictie’ 
en ‘realiteit’. Als het kind iets had gezegd als: ‘Mammie, wat doet die man raar’ had dat ook als 
parabasis beschouwd kunnen worden, maar was de preoccupatie met de categorieën fictie en 
realiteit niet zo sterk geweest.  
In het vervolg van dit hoofdstuk bespreek ik als gezegd de representatie van het ‘ik’ in Reves 
oeuvre en publieke manifestatie van de jaren zeventig. Ik zal me daarbij richten op de drie aan 
elkaar verwante elementen die ik hierboven heb besproken: de openlijke preoccupatie met fictie 
en realiteit, de (reguliere en hyper-)parabasis en de implementatie van (fictionele of non-
fictionele) binnenkaders. Net als hierboven zal ik veelvuldig gebruikmaken van de termen ‘fictie’ 
en ‘realiteit’. Daarmee is níet gezegd dat ik zoiets als een intrinsiek onderscheid tussen die twee 
categorieën veronderstel. Ik wil aannemelijk maken dat Reve de gewoonte om dit onderscheid te 
hanteren voortdurend frustreerde, en laten zien op welke manier hij dit deed. Anders gezegd: ik 
heb de conventie nodig van de strikte scheiding tussen de fictionele en de werkelijke ruimte, de 
conventie die de parabasis mogelijk maakt, om uiteen te kunnen zetten hoe Reve met die twee 
categorieën heeft gespeeld.  
 

Wat is waar? Het instabiel ik binnen Reves werk 

In veel van Reves proza van eind jaren vijftig en de jaren zestig – beginnend met vier van de 
Tien vrolijke verhalen – treedt een ik-verteller op die volledig overeen lijkt te komen met Gerard 
Reve zelf, met de ‘concrete auteur’ dus, zoals dat in de narratologie heet.566 Zeker in Op weg naar 
het einde en Nader tot U staat nauwelijks iets dat die aanname ontkracht: beschreven plaatsen, 
gebeurtenissen en personen komen aantoonbaar overeen met de realiteit. Het idee dat de 
verteller Gerard Reve ís, wordt bovendien ondersteund door Reves verdediging in het 
Ezelproces, waarin hij geen onderscheid maakt tussen de gedachten van de ik-verteller en die 
van zichzelf. Veel contemporaine critici menen dan ook, met Hans Gomperts, dat Reve in Op 
weg naar het einde en Nader tot U alle maskers heeft laten vallen.567 De inhoud van de 
‘brievenboeken’ moet volgens hen dus in de reële ruimte worden gesitueerd, van een artistieke 
illusie is geen sprake. Deze aanname zal ik in het vervolg aanduiden als de ‘realistische 
hypothese’. 
Ook in het verhalend proza van de jaren zeventig lijkt Reve voort te borduren op dit zowel in 
commercieel als artistiek opzicht succesvol gebleken concept. Een kleine greep uit de vele 
signalen die hierop wijzen: in De taal der liefde woont het belevend ik in de zomer van 1968 op de 
Plantage Kerklaan, waar ook Reve in die tijd verbleef, in Een circusjongen is de ik een schrijver en 

                                                        
566 In plaats van ‘concrete auteur’ worden ook wel de termen ‘historische auteur’ en ‘empirische auteur’ gebruikt.  
567 Gomperts 1981 [1974], p. 334. 
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krijgt hij net als Reve een koninklijke onderscheiding, en in Oud en eenzaam haalt de verteller 
herinneringen op aan de communistische opvoeding die ook de auteur heeft genoten. 
Bovendien heet de verteller in al die boeken ‘Gerard’, en hebben zijn liefdesvrienden dezelfde 
namen als die van de concrete auteur. Toch is er in deze werken iets anders aan de hand dan in 
de brievenboeken. Want hoewel de realistische hypothese door veel tekstelementen wordt 
ondersteund, wordt zij ook ontkracht – in het ene werk met hogere frequentie dan in het 
andere. Veel van deze verstoringen zijn echter dubbelzinnig: ze duwen de tekst de fictionele 
ruimte binnen, maar voorzien die ruimte vervolgens toch weer van een realistisch tintje. De 
verteller schuift in deze werken dus opzichtig met de grenzen tussen fictie en realiteit, en op die 
verschuivingen richt ik mijn aandacht. 
 

Biografische fictie en gefictionaliseerde biografieën 

‘Pang! Pang! Attaqueren!’ Zo onderbreekt Gerard in De taal der liefde een van de vele verhalen die 
hij, ter lustopwekking en vermaak, aan zijn vriend Woelrat vertelt.568 De arme Woelrat lijkt te 
schrikken van dit spontane militarisme, maar Gerard stelt hem gerust: ‘Ik dacht alleen maar aan 
de oorlog, Woelrat [....] Ik dacht aan toen, in Indië, toen ik daar luitenant was; hoe we jongens 
martelden, die we gevangen hielden.’569 Ook in Een circusjongen lijkt de verteller op een bepaald 
moment te verwijzen naar zijn diensttijd in Indië:  

Ik moest mijn liefde verzwijgen, en stond sprakeloos tegenover de betoverende 
verschijningen van zeeverkenners, oorlogsmatrozen, jonge metselaars en, als officier 
strijdend onder des Vaderlands vaandel, tegenover de jonge recruten die aan mijn leiding 
waren toevertrouwd en tegenover wie ik wel het minst van allen mijn gevoelens van 
vertedering, heimelijke aanbidding en hartstocht, op straffe van uiterste smaad en schande, 
mocht openbaren.570 

Er zijn twee redenen waarom deze passage niet naar de realiteit lijkt te verwijzen. De eerste is 
een stilistische: de gedragen toon van het verhaalde, compleet met hyperbolen en archaïsmen, 
doet vermoeden dat de verteller de lezer hier een hoogromantisch sprookje van eigen makelij 
voorschotelt over oorlog, vaderland en verboden liefde. De tweede is biografisch: de lezer die 
op de hoogte is van Reves levensloop, weet dat de schrijver nooit als militair in Indië is geweest. 
Tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) was Reve in Amsterdam druk 
bezig om zichzelf als schrijver te lanceren.  
Maar tóch corresponderen deze herinneringen van de verteller met een biografie van Reve. 
Deze zou drie jaar later achterin Een circusjongen worden opgenomen, onder de titel ‘Levensloop 
van de schrijver’.571 De tekst bezit op het eerste gezicht alle kenmerken van een reguliere, 
objectieve biografie. Een neutralere kop is nauwelijks denkbaar, de tekst is geschreven in de 
derde persoon enkelvoud, en het leven van Gerard Reve wordt kort samengevat middels de 
opsomming van een aantal hoogte- en dieptepunten. Het lijkt duidelijk dat de roman Een 
circusjongen ten einde is, en dat een redacteur van de uitgeverij enige lege bladzijden heeft gevuld 
met achtergrondinformatie over de auteur. Maar die schijn blijkt bedrieglijk. Zo is het wat 
vreemd dat de samensteller van de biografie ruimte geeft aan zijn persoonlijke antipathieën; 
Reve trok volgens de biograaf in Oost-Indië ten strijde tegen het ‘rode oproer van de 
                                                        
568 Met ‘Gerard’ doel ik hier op het belevend en vertellend ik, en dus niet op de auteur Gerard Reve. 
569 VW II, p. 476. Even later zegt Gerard tegen Woelrat: ‘“[...] ik dacht, Woelrat, dat hij eigenlijk net zo gemarteld zou 
moeten worden als de jongens die wij martelden en verhoorden, toen, in ons Indië, toen ik luitenant was bij de 
militaire polietsie–”’ (VW II, p. 476-477).  
570 VW III, p. 119.  
571 VW III, p. 178-180. Een uitgebreidere versie van deze levensloop verscheen wel al vóór De taal der liefde, en wel in 
1969, in het ‘Extra Van het Reve-nummer’ van het tijdschrift Dialoog. De tekst is door Reve geschreven, maar in 
Dialoog wordt Willem van Albada als auteur vermeld. (Van Albada 1969. Deze tekst is integraal opgenomen in Maas 
2010, p. 497-499.) 
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rampokkende en moordende guerillabenden’. En voor wie enigszins op de hoogte is van het 
werkelijke leven van Reve is al bij het lezen van de eerste zin – ‘De romanschrijver en 
volksdichter Gerard Reve werd in 1923 te Amsterdam uit Baltisch-Russische ouders geboren’ – 
duidelijk dat de levensbeschrijving, op z’n zachtst gezegd, geromantiseerd is. Hoewel er een 
groot aantal controleerbare en algemeen bekende feiten wordt vermeld (de publicatie van De 
avonden en Nader tot U, het proces tegen godslastering, Reves toetreding tot de rooms-katholieke 
kerk, de toekenning van de P.C. Hooftprijs en de koninklijke onderscheiding in 1974), laat 
Reves levensverhaal zich lezen als een jongensboek. De schrijver vecht in Indië, heeft een 
liefdesaffaire met een Javaanse prins, wordt gevangen gezet, krijgt gratie van de koningin en leidt 
twaalf jaar een zwervend bestaan als onder meer vrachtwagenchauffeur. En dat alles op twee 
pagina’s. De lezer die zijn hypothese over deze tekst heeft geconstrueerd op basis van de manier 
waarop de tekst zich aanvankelijk presenteert – als een reguliere, objectieve biografie dus – ziet 
zich voortdurend geconfronteerd met een hyperparabasis: de illusie dat er geen artistieke illusie 
is wordt in bijna iedere regel doorbroken. 
In een reguliere roman zouden verwijzingen naar de biografie van de auteur een verstoring van 
de fictionele ruimte betekenen, een parabasis dus. Maar als er de verteller in Een circusjongen en 
De taal der liefde over zijn heldendaden in Indië spreekt, is er het omgekeerde aan de hand: de 
verwijzing naar de biografie van Reve smokkelt geen realistisch, maar een fictioneel element het 
werk binnen.572 Zo valt de ik-verteller dus samen met de concrete auteur van de tekst, maar 
brengt die identificatie, door de mystificatie van de gestalte van die concrete auteur, geen 
realistische sensatie teweeg (zoals bij het lezen van een dagboek, mémoires of Op weg naar het 
einde), maar een fictionele. Zoals de biografie niet is wat ze lijkt na een eerste, vluchtige blik, zo is 
ook de tekst van de beide boeken dat niet. De concrete auteur Gerard Reve is in het werk van 
de jaren zeventig niet meer zo stabiel als hij was ten tijde van de brievenboeken in de jaren 
zestig. 
De implementatie van de biografie, en de verraderlijke zweem van objectiviteit die daarmee 
gepaard gaat, is een eerste manier waarop de ruimtes van fictie en realiteit in het werk van de 
jaren zeventig met elkaar interfereren. In Een circusjongen zorgt ‘Levensloop van de schrijver’ 
daarbij expliciet voor de verbinding tussen de ik-verteller van het verhaal en Gerard Reve zelf. 
De ik-verteller wordt in de gecursiveerde inleidingen van ieder hoofdstuk namelijk ‘de schrijver’ 
genoemd, in de biografie staat ‘de schrijver’ gelijk aan Gerard Reve.  
Ook in andere werken uit de jaren zeventig zijn biografieën opgenomen. Achterin de 
brievenverzameling Ik had hem lief (1975) staat ‘Bewogen leven’, een tekst die nagenoeg identiek 
is aan die achterin Een circusjongen.573 In Oud en eenzaam (1978) neemt de verteller voor aanvang 
van het eerste hoofdstuk zelf de pen op om zijn familiegeschiedenis uit de doeken te doen. Ook 
deze tekst, ‘In Memoriam’ staat bol van de avonturen. We leren dat de familie Reve – hier 
identificeert de verteller zich opnieuw met de concrete auteur – stamt uit een oud geslacht van 

                                                        
572 Natuurlijk zag de lezer van 1972 in de door mij geciteerde passage uit De taal der liefde nog geen verwijzing naar de 
biografie achterin Een circusjongen, dat immers pas in 1975 verscheen. Wel kende hij de gefingeerde biografie mogelijk 
al uit het ‘Extra Van het Reve-nummer’ van Dialoog (Van Albada 1969). 
573 Afgezien van enkele kleine wijzigingen, verschilt ‘Bewogen leven’ van ‘Levensloop van de schrijver’ omdat de 
volgende twee fragmenten uit de laatstgenoemde tekst in ‘Bewogen leven’ ontbreken: 
‘In hetzelfde jaar [1969] vindt hij op zijn bedevaart naar Lourdes een gedeeltelijke genezing voor zijn twee ernstige 
ziekten: zijn alkoholisme en zijn erfelijke zwaarmoedigheid, en ondanks zijn bezwaren tegen tal van praktijken van 
Rome, treedt hij toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. Negen jaren later geeft hij het voornemen te kennen, deze 
wederom te verlaten, maar door tussenkomst van de pauselijke nuntius laat hij zich bewegen zijn voorgenomen 
uittreding voorlopig te herroepen, waarbij hij de opdracht ontvangt, zijn kritiek op de Kerk in een geheim rapport aan 
de Paus kenbaar te maken.’ (VW III, p. 179.) 
‘Door zijn paradoxale uitspraken en zijn dikwijls uitdagende optreden is Gerard Reve afwisselend uitgemaakt voor 
een goddeloze spotter, een rechtse racist, een chauvinistisch royalist en een bijgelovig occultist; velen echter zien in 
hem een martelaar en heilige, en de apostel van een nieuwe en waarachtige moraal.’ (VW III, p. 180.) 
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Russische landadel.574 Na de revoluties van 1917 vluchtten Reves ouders naar Finland en 
Zweden, en kwamen uiteindelijk in Nederland terecht. De familiegeschiedenis, een duidelijke 
pastiche op de 19de-eeuwse Russische roman, biedt eveneens een verklaring voor het feit dat 
Reve bij tijd en wijle de titel ‘Markies’ voerde. Door middel van al deze biografieën creëert Reve 
een afkomst en levensverhaal voor zichzelf die sterk contrasteren met zijn vaak geuite 
verzuchting dat hij een leeg leven leidt. In Veertien etsen, bijvoorbeeld, klaagt de verteller nog over 
zijn ‘verloren’ en ‘onzinnig’ leven ‘waarin al heel weinig gebeurd was’ en benijdt hij Bullie, die 
een zwervend en roekeloos bestaan heeft geleid, onder andere als vrachtwagenchauffeur.575 In 
de jaren zeventig ontwerpt Reve een autohagiografie – compleet met een bestaan als 
vrachtwagenchauffeur – die de geschiedenis van Bullie moeiteloos in de schaduw stelt. 
 

Ontregelingen in De taal der liefde 

Een tweede manier waarop Reve voor interferentie tussen de fictionele en reële ruimte zorgt, is 
het centraal stellen van de daad van het vertellen. Dit gebeurt door het opnemen van verhalen 
binnen het verhaal, waardoor fictionele binnenkaders ontstaan, en door veelvuldige reflectie op 
het vertellen van die verhalen en op de daad van het schrijven. Al deze elementen zijn manifest 
aanwezig in De taal der liefde. 
In de oorspronkelijke versie van De taal der liefde (vóór de bundeling met Lieve jongens in 1980) 
breken de ‘Brieven aan een kunstbroeder’ (Simon Carmiggelt) het narratieve gedeelte van het 
boek in tweeën. De hoofdstukken ‘Gezond Leven’ en ‘De Taal Der Liefde’ vormden het eerste 
deel, de hoofdstukken ‘Liefde Zonder Naam’, ‘Wie Zijn Vriend Liefheeft...’ en ‘Spaart De 
Roede Niet’ het tweede. In het eerste deel opent zich al snel een soort matroesjka van 
herinneringen. De verteller begint met een verslag van het verblijf in de villa van ‘De 
Nederlandse uitgever Van O.’ (Van Oorschot) in 1969, dat aanleiding vormt om enkele dagen in 
de zomer van een jaar eerder te beschrijven, toen de verteller en zijn vriend Tijger kennis 
maakten met de Duitse toerist Peter Z. Ook die geschiedenis bevat weer herinneringen, zoals 
die aan een moment waarop de verteller als jongen zag hoe een buurjongetje werd gestraft door 
diens vader. Deze structuur van een-geschiedenis-in-een-geschiedenis-in-een-geschiedenis is 
sinds Op weg naar het einde kenmerkend voor Reves werk.576  
Het verhaal over Tijger en Peter Z. wordt door de verteller geïntroduceerd met de opmerking 
dat wat komen gaat een ‘wederom eenzame geschiedenis’ is, die hij moet ‘opschrijven’. Door de 
nadruk op het schrijven te leggen, identificeert de verteller zich met de auteur, zoals dat ook in 
Op weg naar het einde en Nader tot U gebeurt.577 In het verhaal komt het tot seksueel verkeer tussen 
Tijger en Peter Z., terwijl het belevend ik masturbeert, onzichtbaar en onhoorbaar voor zijn 
vriend en diens verovering. Het verslag breekt af als Peter Z. is vertrokken en Tijger en de ik 
hem een brief hebben geschreven.  
De verteller presenteert het verhaal over Tijger en Peter Z. alsof hij het direct aan de lezer 
vertelt. Maar na de onderbreking door de brieven aan Carmiggelt is de vertelling plotseling in 
een andere tijd en ruimte beland. De ik, die ‘Gerard’ en ‘Wolf’ wordt genoemd, ligt nu in bed 
                                                        
574 Zie: VW III, p. 213-219. Die identificatie vindt ook plaats in de ‘Proloog’ van Oud en eenzaam, die begint met de 
mededeling: ‘Nu ik dit boek, op 7 Juni van het jaar 1976, te des namiddags vijf minuten over twee, begonnen ben te 
schrijven [...].’ (VW III, p. 212.) 
575 VW II, p. 392-393, 400-401. In de ‘Proloog’ van Oud en eenzaam komt een gelijksoortige verzuchting voor: ‘Als zo 
dikwijls, komt ook nu mijn eigen leven mij als onbelangrijk en zinloos voor, en zie ik nergens in dat leven iets dat 
groots of heldhaftig genoemd zou mogen worden of dat, in helderheid en geladenheid, de kracht zou bezitten van een 
symbool, dat het zin en duiding zou kunnen geven.’ (VW III, p. 212.) Zie ook: VW IV, p. 404 (De stille vriend), VW 
V, p. 60 (Bezorgde ouders), p. 644 (Het hijgend hert), VW VI, p. 491 (‘Zout’). 
576 Ook de verteller zinspeelt hier in het tweede deel op, als hij vermeldt: ‘Ik was begonnen hem [Woelrat] de gehele 
geschiedenis te vertellen, maar zoals gebruikelijk ging ik telkens verder achterwaarts, de geschiedenis van de 
voorgeschiedenis in, en op die manier schoot ik niet hard op.’ (VW II, p. 446 (curs. van mij, EP).)  
577 Zie bijvoorbeeld vergelijkbare opmerkingen in ‘Brief uit Edinburgh’ (VW II, p. 22, 27).  
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met zijn vriend Woelrat, aan wie hij verhalen vertelt. Gerard blijkt Woelrat juist deelgenoot te 
hebben gemaakt van hetzelfde verhaal dat de lezer net heeft gelezen. Het vertelheden van het 
tweede deel ligt vóór dat van het eerste deel (waarin de verteller aankondigt dat hij het verhaal 
moet opschrijven), want de verteller meldt aan het begin van het tweede deel dat hij twijfelt of 
hij de geschiedenis over Tijger en Peter Z. ooit op zal schrijven. Het eerste deel van De taal der 
liefde bewijst dat dit inmiddels is gebeurd.  
Woelrat lijkt exact dezelfde informatie te hebben over de geschiedenis als de lezer: hij wil weten 
hoe het verhaal over Tijger en Peter Z. verder gaat nadat de brief is verzonden. Het verhaal 
wordt dus op twee verschillende momenten verteld – een maal schriftelijk en een maal 
mondeling – maar is maar één keer weergegeven. Anders dan gebruikelijk bij Reve vormt het 
verhaal hier een zelfstandig voertuig voor de verplaatsing van de handeling, en wordt die 
verplaatsing niet door een opmerking van de verteller gemarkeerd.  
In het tweede deel is de geschiedenis over Tijger en Peter Z. de eerste uit een reeks bedverhalen 
die Gerard aan Woelrat vertelt. Deze verhalen zijn allemaal voorzien van een stevige scheut 
fictionaliteit, maar steeds wordt er eveneens gespeeld met de mogelijkheid dat deze verhalen 
zich in werkelijkheid hebben afgespeeld – of zich nog zullen gaan afspelen. In het eerste verhaal 
waar ook de lezer getuige van is, is Gerard zelf de protagonist – net zoals Gerard Reve dat in het 
buitenste verhaalkader lijkt te zijn. Gerard vertelt over de erotische avonturen die hij beleefde 
met de stuurjongen Water Zadelman, terwijl hij op een kustvaarder van Rotterdam naar 
Lissabon voer. Daarbij ontwerpt Gerard, net zoals de biografieën dat in later werk doen ten 
aanzien van de auteur, een meeslepend leven voor zichzelf, een bestaan waarin hij ‘veel landen 
en volken bereisd’ heeft.578 Net als de geschiedenis in het eerste deel wordt dit verhaal 
aanvankelijk aan de lezer gepresenteerd alsof het werkelijk gebeurd is.  

De wiegende bewegingen die ik maakte, deden langzaam een herinnering opdoemen en op mij 
afkomen, een herinnering aan een schip, van jaren geleden.579 

Daarvóór nog heeft Gerard Woelrat de keuze gegeven tussen een waargebeurd verhaal en een 
verzinsel. 

‘Zal ik je vertellen over een jongen die bestaat en die ik heel goed ken, of over een jongen die 
ik bedenk en die maar een verzinsel is, zodat je er bijna niet geil van wordt?’  

‘Die bestaat en die je kent,’ fluisterde Woelrat.580 

Dat de aangekondigde ware geschiedenis in werkelijkheid grotendeels op verzinsels berust, blijkt 
echter al snel. Gerard vraagt zich tijdens het vertellen af welke naam hij aan de jongen moet 
geven en besluit het verhaal gaandeweg te verrijken met elementen uit de Indiëgeschiedenis, die 
later in de biografieën achterin Een circusjongen en Ik had hem lief zou worden opgenomen: ‘[...] 
misschien kon ik het nuttige met het aangename verenigen, een verhaal in een verhaal, zoals 
echte kunstenaars dat wel eens deden, zodat het ene het andere zou voltooien...’581 Deze 
opmerking verwijst niet alleen naar wat Gerard op dat moment aan het doen is – het als een 
mamoesjka inbedden van de ene geschiedenis in de andere – maar ook, metanarratief, naar de 
compositie van De taal der liefde zelf. Het verhaal van het vertellen van verhalen aan Woelrat is 
immers zelf weer in een groter verhaal ingebed. Ook schijnen de contouren van de concrete 
auteur eenmaal door het profiel van Gerard heen. Dat gebeurt op het moment dat Gerard 
vertelt:   

                                                        
578 VW II, p. 455. 
579 VW II, p. 455 (curs. van mij, EP). Inderdaad reisde Reve eens, in het voorjaar van 1963, per schip van Rotterdam 
naar Lissabon (zie: Maas 2010, p. 57-60). 
580 VW II, p. 454. 
581 VW II, p. 476. 
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[Walter] verzette zijn voeten. Hij deed soms zijn benen iets van elkaar, en leunde dan een 
klein beetje naar voren, heel weinig, maar net genoeg om zijn broek gedurende enkele 
ogenblikken op duizelingwekkende wijze te spannen, Woelrat. Het is net of het uit een boek is, 
Woelrat, net of iemand het opschrijft.582  

Gerard nodigt Woelrat bovendien uit om de gebeurtenissen op het niveau van de ‘herinnering’ 
aan zijn militaire loopbaan in Indië te beïnvloeden. De zogenaamde feiten blijken zich dus te 
kunnen schikken naar de wil van Woelrat.  

[Gerard:] ‘Vertel ik het goed?’ 
[Woelrat:] ‘Ik geloof van wel. Maar... eh... wanneer...’ 
‘Wil je alleen maar... slaan, of ook nog iets anders? Erbij, bedoel ik. Eén of twee schepjes 
suiker?’ 
‘Ja, ook nog iets anders. Alles. Je weet wel. En nu maar niet meer wachten, Wolf.’583  

Het draait hier dus steeds om de confrontatie van werkelijkheid en verbeelding, en van concrete 
auteur en verteller. Dat is niet anders in de bedverhalen die volgen. Zo vertelt Gerard een 
verhaal na uit een boek dat hij ooit in zijn jeugd las, over de wrede zeekapitein Van der Decken. 
Ook deze vertelling wordt geïntroduceerd met een – enigszins paradoxale – werkelijkheidsclaim, 
waarbij meteen de fictionaliteit van het voorgaande verhaal wordt bevestigd. 

‘Weet je wat: ik houd op met al dat gelul over wat helemaal niet bestaat. Ik zal je vertellen 
over wat echt gebeurd is, uit een boek. Als het niet zo was, dan hadden ze het er nooit in gezet. 
Ik bedoel, ze zetten iets niet zo maar in een boek als het niet waar is.’584  

Een paar regels later draait Gerard zijn eigen redenering om: in de tekst van een boek blijkt voor 
hem een magische, performatieve kracht te schuilen. Zodra iets in een boek staat, wordt het in 
zijn ogen waar. Het is een redenering die doet denken aan de verwoede pogingen die Elmer in 
Werther Nieland onderneemt om via het opschrijven van teksten en bezweringen controle over 
de werkelijkheid te krijgen. 

‘Ik ga een boek schrijven waar jij in voorkomt, en jij was heel mooi en wreed in dat boek, 
met prachtige strakke paarse jongenskleren aan, en heel sterk en gezond. Zie je? Het staat in 
een boek of het komt in een boek te staan dat ik toevallig nog schrijven moet – dat maakt geen 
verschil – en het is meteen waar ook.585  

Dit laatste fragment kan opnieuw worden gelezen als metanarratief commentaar, waarbij de 
auteur zich met de verteller identificeert. Het boek waarin Woelrat voorkomt, is met De taal der 
liefde immers door Gerard Reve geschreven. En als het vertellend en belevend ik (‘Gerard’) gelijk 
wordt gesteld aan de auteur, is de opmerking dat het geen verschil maakt of het in een boek 
staat of nog in een boek kómt te staan correct. Immers: Woelrat komt voor in het boek dat de 
auteur Gerard Reve heeft geschreven en dat de lezer op dat moment aan het lezen is, maar 
datzelfde boek moet nog geschreven worden op het moment van de handeling: de lange 
bedscène met Woelrat speelt zich immers af enkele jaren vóórdat De taal der liefde geschreven 
werd. Even later belooft Gerard Woelrat nogmaals: ‘Ik ga alles over jou opschrijven, in een boek 
dat echt waar is.’586  
Op het verhaal over Van der Decken volgt een vertelling met als protagonist Woelrat, die de 
jongens Fonsje en Frankie volgt vanuit een rode sportwagen.587 Zo komt de auteur/verteller 

                                                        
582 VW II, p. 457 (curs. van mij, EP). 
583 VW II, p. 479. 
584 VW II, p. 484-485 (curs. van mij, EP). 
585 VW II, p. 185 (curs. van mij, EP). 
586 VW II, p. 492. 
587 Hiernaar is al kort vooruitgewezen in het eerste deel van de roman, als de ik fantaseert over het tuchtigen van een 
jongen: ‘Het beste was een jongen die nog op school zat en bij zijn ouders woonde, en die we bij het uitgaan van de 
school konden opwachten en die laf en schuw en bang was dat ze bij hem thuis iets te weten zouden komen.’ (VW II, 
p. 439.) 
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Gerard zijn belofte dubbel na om een boek te schrijven waar Woelrat in voorkomt. Hoewel het 
verhaal weer duidelijk fictionele elementen bevat, en Gerard zich als alwetende verteller opstelt 
die toegang heeft tot de gedachten van Woelrat én Fonsje, wordt opnieuw de perceptie 
ondersteund dat alles zich werkelijk zo heeft afgespeeld.588 Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer 
Gerard vraagt of Woelrat zich nog kan herinneren welk kleur truitje Fonsje aan had. Als Woelrat 
antwoordt dat het truitje wit was, zegt Gerard: ‘Wat wonderlijk, wat heerlijk, Woelrat, dat je dat 
nog weet. Ja, een dun wit truitje.’589 En even later, als Gerard vertelt dat Woelrat er uiteindelijk 
voor kiest om niet langer Frankie, maar Fonsje te volgen, onderbreekt Woelrat hem: ‘Ja... wat 
goed dat jij dat weet, Wolf. Ja, ik volgde Fonsje.’590  
Wanneer Woelrat contact heeft gelegd met Fonsje, en hem naar zijn auto heeft weten te lokken, 
stopt het verhaal abrupt, zoals ook de vertelling over Peter Z. en Tijger in het eerste deel werd 
afgebroken. Het zal worden voortgezet in Lieve jongens, het boek dat een klein jaar na De taal der 
liefde verschijnt. De laatste bladzijden van De taal der liefde zijn gevuld met een toekomstprojectie 
van Gerard over een bezoek aan de koningin. Hij verwacht bij haar te worden ontboden als zijn 
nieuwe boek is uitgekomen. De titel van dat boek is De taal der liefde, en de koningin zal er, 
meent Gerard, zeer van onder de indruk zijn.  
Zo wordt opnieuw duidelijk dat alles wat zich in bed tussen Gerard en Woelrat afspeelt, 
onderdeel is van het boek dat Gerard wil gaan schrijven en dat de lezer op hetzelfde moment in 
handen heeft. In de stabiele fictionele ruimte binnen een reguliere roman zou zo’n verwijzing 
naar de totstandkoming van het boek een schoolvoorbeeld van een parabasis zijn. De auteur 
wordt immers zichtbaar in zijn werk, en reflecteert op de creatie ervan. Maar De taal der liefde is 
geen reguliere roman. Een parabasis veronderstelt de aanwezigheid van een artistieke illusie, en 
juist die lijkt in dit boek afwezig te zijn. Op het eerste gezicht ontkracht namelijk niets de 
aanname dat de verteller en de concrete auteur identiek zijn, en dat Reve authentiek verslag doet 
van verschillende episodes uit zijn leven. Dat hij er tijdens het verhalen vertellen op los 
fantaseert, hoeft natuurlijk niets af te doen aan het werkelijkheidsgehalte van het verslag van dat 
vertellen. Zo bezien gaat Reve door op de weg die hij met zijn brievenboeken is ingeslagen: ook 
De taal der liefde lijkt een boek ‘echt uit het leven’.   
Maar de realistische hypothese krijgt wel een paar aanvallen te verduren. De verteller Gerard 
presenteert zich in het tweede deel van het boek als iemand die de scheiding tussen de werelden 
van fictie en realiteit vaak en graag manipuleert. Met de bedverhalen die hij vertelt worden 
evenzoveel fictionele binnenkaders gecreëerd, die echter stuk voor stuk van realiteitsclaims 
worden voorzien. Woelrat heeft behoefte aan die ervaring van realiteit; hij geeft te kennen 
verhalen te willen horen over jongens die Gerard kent en die bestaan, en niet over jongens die 
Gerard bedenkt, maar ondertussen weet hij heel goed dat zijn vriend alle verhalen grotendeels uit 
zijn duim zuigt. Woelrat maakt hier echter geen enkel bezwaar tegen. In het tweede deel van De 
taal der liefde sluiten Gerard en Woelrat een pact met elkaar: ze spreken af te doen alsof de 
fictionele werelden die ze creëren realistisch zijn, hoewel ze weten dat dit niet zo is. Deze 
afspraak is niets anders dan het principe van de artistieke illusie. En Woelrat hunkert ernaar. 
Voor hem werkt die illusie als een afrodisiacum: Woelrat wordt er geil van om zich de fictie als 
werkelijkheid voor te stellen, zeker als Gerard of hijzelf er de hoofdrol in speelt.  
De grootste aanval op de realistische hypothese schuilt paradoxaal genoeg in de analogie tussen 
de verteller en de concrete auteur. Gerard heeft zich in de verhalen die hij aan Woelrat vertelt 
buitengewoon onbetrouwbaar getoond. Wie kan ons, lezers, nu garanderen dat hij die 

                                                        
588 De alwetendheid van de verteller blijkt uit zinnen als: ‘Maar nu dacht hij [Fonsje] dat je werkelijk alleen maar 
iemand was die de weg ergens naartoe wilde weten.’ ‘En terwijl jij keek naar zijn haar, dat iets verwaaid over zijn 
voorhoofd lag, [...] wilde je wel dat hij voorlopig zo zou blijven staan, terwijl jullie naar elkaar keken.’ (beide VW II, p. 
517.)   
589 VW II, p. 512.  
590 VW II, p. 516. 
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onbetrouwbaarheid laat varen als hij aan óns, als auteur, verhalen vertelt over het leven van 
Gerard Reve? En inderdaad is er een aanwijzing dat de verteller in het eerste deel niet zo 
oprecht is als hij lijkt. Die aanwijzing ligt besloten in het verhaal over Tijger en Peter Z., dat zich 
zoals gezegd op twee niveaus afspeelt. Het is echter niet alleen het voertuig waarmee de lezer 
wordt verplaatst van de herinneringen van de verteller in deel een naar de bedscène in deel twee, 
het bevindt zich óók in de schemerzone tussen de ruimtes waar de artistieke illusie af-, 
respectievelijk aanwezig is. Als het verhaal als zuiver realistisch zou worden gepercipieerd, staat 
het in schril contrast tot de andere bedverhalen in deel twee. Die bevatten immers allemaal een 
duidelijk waarneembare artistieke illusie. Maar als we aannemen dat het verhaal over Tijger en 
Peter Z. net als alle andere bedverhalen een artistieke illusie bevat, dan vreet dat aan de 
betrouwbaarheid van de ik-verteller in het eerste deel, en daarmee, als we aan de identificatie 
met Gerard Reve vasthouden, aan die van Reve zelf. Op grond van de tekst kan dus geen 
eenduidige beslissing genomen worden over het werkelijkheidsgehalte van het verhaal over 
Tijger en Peter Z.. Dit verhaal zweeft tussen de reële en de fictionele ruimte in, en markeert 
daarmee het vertroebelen van de grenzen tussen die ruimtes. Het is hier dat de twee ruimtes hun 
eigenheid verliezen, en dat de performatieve kracht van het vertellen zich openbaart: wat in een 
boek staat, wordt vanzelf waar.591 
Dat ook de fictionele binnenkaders van de bedverhalen geen autonome, afgesloten ruimtes zijn, 
blijkt uit Lieve jongens, dat in 1973 als vervolg op De taal der liefde verschijnt. Gerard heeft Woelrat 
in De taal der liefde verzekerd dat hij vroeger regelmatig de koningin bezocht. In Lieve jongens 
versmelt een verslag van zo’n ontmoeting met het verhaal over Woelrat en de schooljongen 
Fonsje.  

‘En zo spoed ik mij dus in razende vaart – na natuurlijk met grote voorkomendheid van 
Hare Majesteit afscheid te hebben genomen, dat spreekt vanzelf – zo snel mogelijk in jouw 
richting. Herinner je je, dat ik je vertelde dat de paleistuin aan het einde overging in een laan, 
die de Koningin en ik altijd inwandelden? Nou, die laan ligt toevallig precies in het verlengde 
van de laan die langs Fonsje zijn school loopt: die is daar dicht in de buurt. Het is eigenlijk 
dezelfde laan, als waarin jij in je prachtige donkerrode sportauto gestopt bent en met Fonsje 
staat te praten.’592 

Zo springt de verteller moeiteloos van de ene verhaalruimte naar de andere, net zoals hij zich in 
De taal der liefde via het verhaal over Tijger en Peter Z. terug in de tijd verplaatst, het bed met 
Woelrat in.  
 

Ontregelingen in Een circusjongen 

Net als in De taal der liefde en Lieve jongens manipuleert de verteller in Een circusjongen de grens 
tussen de werelden van fictie en realiteit. Er is echter één belangrijk verschil: die manipulaties 
vinden niet meer plaats binnen duidelijk gemarkeerde raamvertellingen. Het soort 
sprookjesachtige verhalen dat Gerard in de voorgaande boeken aan Woelrat vertelde, wordt hier 
direct aan de lezer voorgeschoteld. Daarmee is de hypothese onhoudbaar geworden dat de 
concrete auteur een feitelijk verslag uitbrengt van zijn leven en dus volledig samenvalt met de ik-
verteller. Er moet sprake zijn van een artistieke illusie.   
Het leven van het belevend ik – dat in de introductie van ieder hoofdstuk ‘de schrijver’ wordt 
genoemd, en dat ik in het vervolg ook zo zal aanduiden – vertoont nog steeds sterke 
gelijkenissen met dat van Gerard Reve, maar Reve is zelf een moeilijk grijpbaar sujet geworden, 

                                                        
591 Zie in dit verband ook: Snapper 1990, p. 144-169. 
592 VW II, p. 538. Voor deze versmelting is een sprong nodig van de onvoltooid verleden tijd, waarin Gerard over 
zijn onderhoud met de koningin spreekt, naar de tegenwoordige tijd, waarin hij het grootste deel van het verhaal over 
Fonsje en Frankie vertelt. 
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nu achterin het boek een sterk gemythologiseerde biografie van hem is opgenomen. Het verhaal 
van Een circusjongen bevat een aantal verwijzingen naar de fictionele elementen uit die biografie. 
Zo was de schrijver in zijn jonge jaren vrachtwagenchauffeur, en heeft hij als officier in het leger 
gediend. Dat deze elementen fictief zijn, staat echter alleen onomstotelijk vast voor de lezer die 
weet heeft van Reves werkelijke biografie, de lezer dus die over buitentekstuele voorkennis 
beschikt.593   
Toch bevat ook de tekst van het boek zelf voldoende aanwijzingen dat er een artistieke illusie 
aanwezig is. Zo zijn de coïncidenties en parallellen in het boek te groot om voor realistisch te 
kunnen doorgaan. De toevalligheden zijn samengebald rond de figuur van Titia, een meisje dat 
de schrijver oppikt op een van zijn tochten als vrachtwagenchauffeur, en verkracht. Het meisje 
stelt zich aanvankelijk voor als ‘Zusje’. ‘Zusje’ was ook een personage uit de masturbatoire 
fantasieën die de schrijver als jongen had. Deze analogie tussen fantasie en werkelijkheid merkt 
de schrijver zelf ook op; ze verhevigt zijn seksuele begeerte. Even later blijkt echter dat het 
meisje geen Zusje heet, maar Titia. Ook dit is wonderlijk, want Titia was de naam van het 
vriendinnetje van Frits, de overleden broer van de schrijver. Met deze broer sliep de schrijver als 
kind in bed, en verrichte hij soms seksuele handelingen, waarbij hij de vrouwelijke, en zijn broer 
de mannelijke positie innam. De schrijver was in bed zogezegd het zusje van Frits.594 Dat het 
meisje zich zowel als ‘Zusje’ als als ‘Titia’ voorstelt, versterkt langs twee wegen het verlangen 
van de schrijver naar zijn broer. Dat blijkt ook uit zijn verzuchting als hij bij haar is 
binnengedrongen: ‘“Frits. Ik wil naar je toe. Broertje. Broertje”’.595 Bovendien suggereert de 
naam ‘Frits’ dat we hier in een web van fictie beland zijn: de verwijzing naar De avonden is 
evident. 
De toevalligheden rond Titia rijgen zich aaneen. Als de schrijver aan het einde van het verhaal 
wordt geridderd door – daar is ze weer – de koningin, is er ook een vrouwelijke aspirant-ridder 
aanwezig. Zij wordt persoonlijk door de koningin toegesproken. Het blijkt om Titia te gaan, die 
na een ‘zeer schokkende ervaring’ in haar jeugd besloot toe te treden tot de ‘orde der Zusters 
van Liefde’. De schrijver is doodsbang dat zijn misdaad na al die jaren alsnog aan het licht zal 
komen, maar dat gebeurt niet.  
De beschrijving van de ceremonie ten paleize is het meest in fictie gedrenkte hoofdstuk uit het 
boek. Het is een sprookje, één groot anachronisme onder een vernis van archaïsmen. In de 
episode is sprake van azuren vlaggen, bont gekleurde uniformen, uit korven en manden 
genuttigd wildbraad, Ridders in de Orde van het Eeuwig kruis, geheime dagreizen van een 
vorstelijk koerier, een oude hofdignitaris met de naam Nobilitas, schildwachten, een 
middeleeuwse kapel en een met diamanten belegde draagkoets van de Vorstin. Maar net als de 
bedverhalen aan Woelrat in De taal der liefde en Lieve jongens staat ook dit sprookje niet geheel los 
van de werkelijkheid. Gerard Reve – en nu doel ik op de echte – is in april 1974, een jaar 
voordat Een circusjongen verscheen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En er 
zijn meer verwijzingen naar de realiteit. Zo heeft in Een circusjongen de regering protest 
aangetekend tegen de benoeming van de schrijver tot ridder, wegens vermoedens over diens 
homoseksuele geaardheid. Dit roept zowel de intrekking van de reisbeurs in 1951 als het 
Ezelproces in herinnering, al ging het in beide zaken niet om de homoseksualiteit van de 
schrijver, maar om de manier waarop hij aan seksualiteit uiting gaf. En ook het ‘kortelings 
verworven kasteel in het oude prinsdom X.’, waar de schrijver zich in vrijwillige ballingschap 
                                                        
593 Weliswaar zal het de enigszins literair onderlegde lezer door de stijl en de inhoud van ‘Levensloop van de schrijver’ 
duidelijk zijn dat hij met een sterk geromantiseerde levensbeschrijving te maken heeft, maar een lezer zonder enige 
kennis van Reves werkelijke bio- en bibliografie zal de fictionele elementen in de levensbeschrijving niet of nauwelijks 
van de (eveneens talrijke) realistische elementen kunnen onderscheiden. 
594 Zo meldt de verteller: ‘Hij leerde mij, hoe ik met mijn in mijn schoot te zamen gehouden handen zijn manlijke 
roede zodanig moest omvat houden, dat mijn handpalmen een vrouwelijke schede nabootsten, waarin hij 
schaamteloos, als een prachtig dier, zijn ongehoorde jongensdeel op en neder bewoog.’ (VW III, p. 97). 
595 VW III, p. 113.  
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begeeft in afwachting van de openbaarmaking van het koninklijk besluit, heeft wortels in de 
werkelijkheid. Reve kocht in 1969 een stuk grond in het Franse Vesc aan, het ‘Geheime 
Landgoed’ waarop hij zou gaan bouwen, en in 1973 het huis ‘La Grâce’ in Le Poët-Laval.  
Binnen het sterk fictieve kader van de beschreven ceremonie hebben zulke referenties aan het 
werkelijke leven van Reve de functie van parabases. Lastiger is het echter als, elders in het 
verhaal, verwezen wordt naar elementen uit de deels gefictionaliseerde biografie achterin het 
boek, zoals het verleden van de schrijver als vrachtwagenchauffeur. Hier maakt de tekst vluchtig 
bezien dezelfde beweging van fictie (het leven van een personage) naar werkelijkheid (het leven 
van de schrijver), maar die beweging wordt weer omgedraaid door de vele hyperparabases in de 
biografie. De verwijzingen naar de gemythologiseerde biografie markeren zo de interferentie 
tussen de werkelijke en de fictionele ruimtes in dit boek, en daarmee vormen ze het equivalent 
van het verhaal over Tijger en Peter Z. in De taal der liefde. Hoewel het spel met fictie en realiteit 
minder subtiel gespeeld wordt dan in dat boek, frustreert Reve ook in Een circusjongen iedere 
poging om het verhaal exclusief in de fictionele of de werkelijke ruimte te situeren. 
 

De koningin (I) 

Middenin de vaak onontwarbare kluwen van waarheid en verdichting in De taal der liefde en Een 
circusjongen staat de figuur van de koningin. Zij belichaamt als geen ander – met uitzondering van 
de verteller zelf – de preoccupatie met fictie en realiteit die uit Reves werk van de jaren zeventig 
spreekt. De koningin is zowel object als subject van de interferenties van die twee werelden, en 
dus van het verstoren van de eigenheid van elk van hen.  
Als Gerard in De taal der liefde zijn contact met de koningin ter sprake brengt, vraagt Woelrat, 
hongerig naar de artistieke illusie als hij is, tot tweemaal toe of hij de koningin écht kent.596 De 
eerste keer antwoordt Gerard: ‘Ik ben toch aan haar voorgesteld?’ In zijn tweede antwoord 
wordt duidelijk bij welke gelegenheid dat was. 

‘Ja, ik kwam met Hare Majesteit in kennis op een groot feest, een hofbal, een jaar of wat 
geleden. Ik houd niet van dat soort evenementen, om je de waarheid te zeggen, maar je 
maakt deel uit van het geheel, de samenleving, je medemensen, en je kunt je niet altijd 
afzijdig houden. Dus ging ik er heen. Ik ben een heel matig danser. De Koningin houdt er 
ook niet van. Ik vind: dansen, dat behoort in een schouwburg te geschieden, op een toneel. 
Fatsoenlijke mensen dansen niet. Maar dit terzijde. Zo ontmoette ik de Koningin.’597   

Dit antwoord is typerend voor de manier waarop Gerard in zijn bedverhalen een loopje neemt 
met zowel de realiteit als de fictie. De ontmoeting die hij hier beschrijft heeft namelijk in 
werkelijkheid plaatsgehad: Gerard Reve en de koningin (Juliana) ontmoetten elkaar op het 
boekenbal van 1961.598 Het gebeuren wordt echter buiten die historische context geplaatst, 
doordat Gerard plaats en tijd niet vermeldt, en hij het boekenbal omvormt tot een ‘hofbal’.  
Net als in Een circusjongen kennen de herinneringen aan, en de dagdroom over ontmoetingen met 
de koningin in De taal der liefde en Lieve jongens een sprookjesachtige sfeer, met wandelingen door 
de paleistuin, door kaarsen verlichte ruimtes, en een lei die de koningin aan een ‘fraai gesmukt 
elpenbenen koord’ bij zich draagt. Ook hier buitelen de archaïsmen over elkaar heen. Maar de 
associatie die Gerard zo oproept met de archetypische figuur van een sprookjeskoningin, 
verstoort hij weer door de koningin bijzonder antropomorf te maken, burgerlijk zelfs. 
Zoals God bij Reve vaak op gelijke voet staat met de auteur en eenzaam is, zich aftrekt en 
aangespoord wordt om eindelijk eens op te schieten met zijn koninkrijk, zo is ook de koningin 
                                                        
596 De eerste keer staat in VW II, p. 525: [Gerard]: ‘“Ik ken persoonlijk Hare Majesteit de Koningin.” [Woelrat]: “Is 
dat eigenlijk zo?”’ De tweede keer is op p. 528: ‘“Ken jij de koningin echt? Je bent eens een keer aan haar voorgesteld, 
hè?”’.   
597 VW II, p. 528-529.  
598 Zie hierover: Tamar 1972 (zij heeft het abusievelijk over het boekenbal van 1962) en Maas 2009, p. 635-636. 



 179 

ondanks de feeërieke entourage hoogst gewoon, en zelfs wat dommig. Ze snapt niets van 
literatuur, verwart de diameter van een kanon met de lengte ervan, heeft geen gevoel voor 
ironie, komt niet uit haar woorden, heeft wat volkse hobby’s (ze breit en heeft een 
postzegelverzameling) en ook haar uiterlijk is niet volmaakt: ze heeft een wratje op haar rug, wat 
Gerard mateloos ontroert. 
Als onderdeel van Gerards verhalenstroom is de koningin een object van de vermenging van 
fictie en werkelijkheid, wat wordt onderstreept door Woelrats vragen over de status van Gerards 
contact met haar. Maar binnen de verhalen wijst de koningin die vermenging zelf ook expliciet 
aan. Ergens in de dagdroom aan het einde van De taal der liefde merkt ze op: ‘U spreekt erg mooi 
en waardig, Mijnheer, moet ik zeggen. Zoals in een boek klinkt het, als U het mij niet kwalijk 
neemt.’599 Binnen het fictieve binnenkader dat deze dagdroom is, vormt deze uitspraak een 
subtiele parabasis: de woorden die Gerard tot de koningin spreekt, staan immers daadwerkelijk 
in een boek: De taal der liefde.  
In Een circusjongen is de fictionaliteit zoals gezegd niet weggestopt in binnenkaders, het gehele 
boek is ervan doordrongen. Juist dan vraagt de koningin de schrijver tot tweemaal toe naar het 
autobiografische gehalte van zijn proza.  

‘Het komt mij voor’, sprak de Vorstin, ‘dat er weinig verschil bestaat tussen wat U schrijft en 
wat U vertelt.’ ‘Ik bedoel,’ probeerde zij zich te verduidelijken, ‘dat Uw boeken en Uzelve 
één zijn. U verzwijgt niets. Of is dat niet zo?’600  

‘Uw werk en Uw boeken zijn meest van autobiografiese aard – althans, men zou kunnen 
zeggen, dat de handeling voornamelijk om Uw persoon gegroepeerd is. Of vergis ik mij?’601 

De vragen van de koningin zouden zo door een niet al te best geïnformeerde interviewer van 
een provinciaal dagblad – type Gorré Mooses, bijvoorbeeld – aan Reve gesteld kunnen worden. 
Ze illustreren nogmaals dat de oprechtheidskwestie niet alleen de receptie van Reves werk en 
diens publieke manifestatie beheerst, maar dat Reve haar ook prominent verwerkt ín zijn werk 
van de jaren zeventig.  
De vragen die de koningin stelt zijn overigens ook functioneel in de plot van het verhaal. Nadat 
de koningin zich ervan heeft vergewist dat autobiografisch proza inderdaad het genre is dat de 
schrijver doorgaans beoefent, vraagt de koningin de schrijver om voor eenmaal te breken met 
zijn gewoonte, en een boek te schrijven over iemand ‘die eigenlijk niets met U te maken heeft of 
gehad heeft’.602 Ze doelt op Titia, niet wetende dat de schrijver wel degelijk in contact met het 
meisje is getreden – en hoe. Het resultaat van haar verzoek is het verhaal dat de schrijver in Een 
circusjongen heeft verteld. Haar vraag vormt dus zowel het begin- als het eindpunt van de 
vertelling. Interessant is, dat het trio koningin – schrijver – lezer op dit punt verschillend 
oordeelt over de autobiografische status van dit boek: het boek is niet autobiografisch (denkt de 
koningin), wel autobiografisch (weet de schrijver), en niet autobiografisch (weet de lezer met 
enig gevoel voor literaire stijl en/of kennis van Reves leven).  
Voor de lezer die Een circusjongen als fictie leest, is het verzoek van de koningin een typisch 
voorbeeld van een parabasis. De koningin verwijst immers naar het boek dat de lezer op dat 
moment in handen heeft. Al eerder in het verhaal is de koningin voor zo’n parabasis 
verantwoordelijk, als ze de schrijver een vraag stelt naar aanleiding van een oorlogsverhaal dat 
hij haar juist heeft verteld – en waarover de schrijver opmerkt dat het ‘geen verhaal was’: ‘“Gaat 
U deze geschiedenis, die U mij nu verteld hebt, eens ook opschrijven, in een boek?”’603 De 
koningin, die zelf in zowel De taal der liefde als Een circusjongen object is van de interferentie tussen 

                                                        
599 VW II, p. 526.  
600 VW III, p. 136. 
601 VW III, p. 166. 
602 VW III, p. 166. 
603 VW III, p. 135. 
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werkelijkheid en fictie, onderstreept die interferentie dus ook met regelmaat als handelend 
subject.  
 
Deze expeditie door De taal der liefde en Een circusjongen laat zien dat Reve in zijn werk van de 
jaren zeventig op talloze manieren morrelt aan de categorieën fictie en realiteit. De lezer wordt 
daar met zijn neus bovenop gedrukt. Reve slingert hem heen en weer tussen onderling 
tegenstrijdige hypotheses over het werkelijkheidsgehalte van de tekst, waardoor het verhaal in 
een schemergebied tussen de werkelijke en de fictionele ruimte belandt. Dit alles heeft ook 
invloed op de status van de verteller: hij is zowel een fictioneel personage als de concrete auteur, 
tegelijkertijd is hij wél en níet Gerard Reve. De boeken frustreren iedere poging om de verteller 
permanent in een van de twee ruimtes in te delen, maar dwingen de lezer er welhaast toe om die 
pogingen te blijven ondernemen. De categorieën ‘fictie’ en ‘realiteit’ worden immers 
voortdurend gemarkeerd, onder meer door opzichtige implementatie van de artistieke illusie.  
In De taal der liefde is de lezer van een afstand getuige van dit proces. Hier is het mogelijk om een 
realistische hypothese over het buitenste verhaalkader in stand te houden, zij het met wat kunst- 
en vliegwerk. De destabilisering van de categorieën werkelijkheid en fictie (en dus van het ‘ik’) 
vindt in dit boek met name plaats tijdens het vertellen van verhalen aan Woelrat. In Een 
circusjongen zijn die binnenkaders weggehaald: het is alsof de lezer nu zelf bij Reve in bed ligt, en 
er een verhaal aan hem verteld wordt – maar dit beeld wil ik u niet in alle levendigheid 
opdringen. Nu Woelrat als sparringpartner is verdwenen, zijn andere middelen gebruikt die blijk 
geven van de preoccupatie met werkelijkheid en fictie, zoals de verwijzingen naar de 
gefictionaliseerde biografie, karikaturaal sprookjesachtige elementen, en de koningin.  
 

Wie ben ik? Het instabiel ik in de publieke ruimte 

Het spel met fictie en realiteit dat Reve in de jaren zeventig speelt, blijft niet beperkt tot het 
gebied binnen de voor- en achterflappen van zijn werk. Die flappen zelf bijvoorbeeld, de 
grensposten tussen de werelden binnen en buiten de roman, hebben hun slagbomen wijd 
openstaan.604 Zo maken ze een vrije doortocht tussen de twee gebieden mogelijk.  
De blurbs van Lieve jongens, Het lieve leven en Een circusjongen beloven de potentiële lezer dat er in 
het boek van alles en nog wat onthuld wordt. Het werkelijke leven van Gerard Reve zal eindelijk 
worden ontsloten. 

[Lieve jongens:] In zijn nieuwste, in diepe ballingschap op zijn Geheime landgoed in het 
buitenland geschreven levensboek laat Gerard Reve [...] niets meer te raden over: het is dan ook 
een boek, dat geen meisje of volwassen vrouw onberoerd kan laten.605  

[Het lieve leven:] Hoe leeft een kunstenaar? In dit spannende boek, dat de sleutel vormt tot de 
romans De taal der liefde en Lieve jongens, onthult de schrijver eindelijk wat tot nu toe verhuld bleef, en 
gunt hij ons een blik in zijn geheimste en diepst verborgen leven.606  

[Een circusjongen:] Het verleden van Gerard Reve is voor velen het onderwerp van allerlei 
gissingen geweest. Wie was hij en wat deed hij voordat hij schrijver werd? In deze roman 
vertelt Gerard Reve ons alles over zijn jeugd, zijn jeugdliefdes en zijn heimelijke jeugdzonden, 
maar ook – voor het eerst! – over de duistere misdaad die hij in zijn jonge jaren als 
vrachtwagenchauffeur beging en die voor immer een schaduw over zijn leven zou blijven 
werpen.607 

                                                        
604 Genette 1997 beschouwt zogenoemde ‘parateksten’, waar hij onder meer de titelpagina en flapteksten van een 
literair werk toe rekent, als drempels tussen de werelden van fictie en realiteit.  
605 Reve 1973, achterflap (curs. van mij, EP). 
606 Reve 1974, achterflap (curs. van mij, EP). 
607 Reve 1975a, achterflap (curs. van mij, EP). 
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De flapteksten presenteren het leven van Reve als een mysterie, en veronderstellen dat de lezer 
hunkert naar de ontsluiting ervan. Net als in de biografieën wordt hier een levensverhaal 
geconstrueerd dat sterk contrasteert met Reves vaak geuite klacht over zijn zinloos en leeg 
bestaan. En bovendien versterken deze teksten de band tussen de verteller in het werk en de 
concrete auteur. De verteller ís Gerard Reve, beweren de flapteksten – onder een dikke laag 
ironie weliswaar.608 
Als we de blurb van De taal der liefde op de inhoud van het boek loslaten, gebeurt er iets 
opmerkelijks: de realistische hypothese wordt een nieuwe slag toegediend. Een deel van de 
flaptekst luidt: 

Reeds lang voor het verschijnen van dit boek ging het manuskript ervan in de hoogste 
kringen in het geheim van hand tot hand, en een zeer Hooggeplaatst Persoon in den lande – 
nadat het Hoogstdezelve behaagd had de schrijver bij zich te ontbieden – getuigde ervan 
tegenover hem als volgt: 

Dat boek van U, De Taal Der Liefde? Dat boek, dat lees ik voor mijn genoegen, met grote spanning, in 
één ruk, in één adem lees ik dat uit, Mijnheer . . . ( . . .) Dat boek, dat is . . . warm-menselijk! . . Dat is 
het: een mensenboek!609   

In het boek wordt het gesprek met de koningin over De taal der liefde gepresenteerd als een 
toekomstprojectie; hier is het werkelijkheid geworden. Die twee zaken zijn met elkaar in 
tegenspraak. Weliswaar is het, logisch gezien, mogelijk dat de dagdroom die Gerard in het boek 
heeft uitkomt. Zijn hoop dat de koningin hem ontbiedt, en het boek juichend recenseert, kan 
best bewaarheid worden. Maar de koningin gebruikt in de ‘werkelijkheid’ die de achterflap 
suggereert exact dezelfde tekst voor haar recensie als in het imaginaire gesprek in het boek.610 
Deze coïncidentie is te groot om voor realistisch te kunnen doorgaan; ze is van eenzelfde 
magische soort als het feit dat Titia/Zusje in Een circusjongen dezelfde naam draagt als zowel de 
fictieve als de reële liefdespartner van Frits, de broer van de schrijver.  
 

De koningin (II) 

De koningin, het personage dat Reves preoccupatie met fictie en realiteit belichaamt, krijgt ook 
buiten het boek gestalte. Zo verschijnt ze op meer achterflappen dan die van De taal der liefde. 
Volgens de flap van Het lieve leven krijgt de ‘in armoede opgegroeide edelman en liefdesschrijver’ 
de titel van zijn boek aangereikt door ‘een Aanzienlijke Dame’, en op de achterkant van Lieve 
jongens heet het dat het een ‘zeer Hooggeplaatst Persoon’ mocht behagen ‘Gerard Reve [...] bij 
geheim decreet het predicaat te verlenen van “koninklijke volksschrijver”’. 
Ook in zijn correspondentie maakt Reve tijdens het schrijven aan De taal der liefde veelvuldig 
melding van gesprekken die hij met de koningin zou voeren. Zijn persoonlijke contacten 
worden zo op dezelfde manier betrokken in de mengeling van fictie en realiteit als Woelrat dat 
wordt in De taal der liefde en de lezer tijdens de lectuur van Een circusjongen.  
Reve schrijft op 2 september 1972 aan Geert van Oorschot over De taal der liefde: ‘De Koningin 
heeft nu mijn gehele boek gelezen & is er “enigszins ontzet” maar wel ontroerd door 
geworden.’611 Op 15 oktober meldt hij zijn voormalig uitgever: ‘De Koningin is zo ongeveer 
                                                        
608 De ironie is te destilleren uit de clichématige, sensatiebeluste toon (met overmatig veel adjectieven), de nadruk op 
het ontsluiten van de meest intieme geheimen van Gerard Reve, en de benoeming van de doelgroep: meisjes en 
vrouwen. Ironie blijft echter altijd een subjectief oordeel; ze zal niet door iedere potentiële koper zijn opgemerkt. Het 
artikel dat in 1976 in Story verschijnt (‘Luitenant Gerard Reve redde een jonge guerilla-strijder’) sluit bijvoorbeeld 
inhoudelijk en stilistisch naadloos aan op deze flapteksten, maar de intentie van de journalist zal hier allesbehalve 
ironisch geweest zijn. (Anoniem 1976). 
609 Van het Reve 1972, achterflap (oorspr. curs.). De uitspraak van de ‘zeer Hooggeplaatst Persoon’ is samengesteld 
uit de tekst van de koningin in het laatste hoofdstuk van De taal der liefde (VW II, p. 528). 
610 Vgl.: VW II, p. 528. 
611 Reve & Van Oorschot 2005, p. 358. 
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ekstaties, van mijn werk, althans van het deel ervan dat ik haar heb voorgelezen. Ze gaat mij 1 of 
andere titel verlenen.’612 Ook Carmiggelt wordt deelgenoot gemaakt van de koninginnemythe. 
Op 24 september 1971 schrijft Reve hem: ‘Ik ben nu op bladzijde 55 van het kladschrift [van De 
taal der liefde], op welke plaats ik door de Koningin word ontvangen. Het kan iemand dus ook 
wel eens meelopen. Wie had dat ooit kunnen denken? Een interessante, een boeiende vrouw. 
Nu de zeven jaren verstreken zijn, gedurende welke ik er niemand iets over mocht vertellen, ben 
ik thans vrij mijn gesprekken met haar te publiceren.’613 
Deze brief aan Carmiggelt maakt deel uit van de ‘Brieven aan mijn kunstbroeder’, die het verhaal 
van De taal der liefde in tweeën splijten. Ook via deze weg wordt de realistische hypothese in het 
boek dus op losse schroeven gezet. Het gesprek met de koningin vindt in De taal der liefde 
immers niet daadwerkelijk plaats; het is een toekomstprojectie. Net zoals de achterflap dat doet, 
suggereert Reve hier dat het gesprek werkelijk heeft plaatsgevonden. Reve blijft Carmiggelt 
informeren over zijn betrekkingen tot de koningin. Op 9 juli 1975 schrijft hij hem: ‘Op 
Allerzielen 1975 verschijnt Een Circusjongen. Ik heb de laatste paar hoofdstukken ervan aan een 
Zeer Aanzienlijke Dame voorgelezen. Zij zeide: ‘Ik ben verstomd. Ik weet niet, wat te zeggen.’ 
Ik zeide: ‘Dat behoeft ook niet, Mevrouw. Ik heb tranen in de ogen van Uwe Majesteit gezien, 
en dat is mij voldoende.’614 
Ondertussen is de koningin onderdeel geworden van de oprechtheidskwestie rond Reve. Niet 
iedereen blijkt er namelijk zeker van te zijn dat Reve zijn visitaties aan het hof geheel uit zijn 
duim zuigt. Van Doorne schrijft in maart 1972 in Trouw: ‘Volgens sommigen zou Van het Reve 
werkelijk op het paleis ontvangen worden. Wel, dat is het goed recht van de paleisbewoners.’615 
Tamar (Renate Rubinstein) geeft in Vrij Nederland openlijk uiting aan de twijfels die haar 
bekropen bij lezing van het boek, en Elsevier is van mening dat Reve de figuur van de koningin 
zo levensecht heeft geschapen ‘dat er wel weer de nodige discussies over zullen komen, wie weet 
met vragen in de Kamer.’616 Twee jaar later nog waarschuwt Hans Warren zijn lezers in de 
Provinciale Zeeuwse Courant voor een literaire boobytrap: ‘[...] Reve loopt ook niet echt bij de 
koningin in en uit, al suggereert hij dat. Je moet hem waarschijnlijk verduiveld goed kennen om 
te weten waar hij enkel aan zijn image bouwt en waar hij oprecht is.’617  
Voor wie wat verder van de Nederlandse literatuur afstaat, is het moeilijker om Reves 
zelfrepresentatie tegen het licht van diens werkelijke leven te houden. Dat geldt ook voor de 
mythe rond de koningin. Op de achterflappen van de Duitse en Franse vertalingen van Reves 
werk verschijnen sinds 1970 versies van de gefingeerde biografie die eerder in Dialoog werd 
afgedrukt. Die mythe vindt vervolgens haar weg in de media. Zo publiceert Le Dauphiné Libéré 
op 5 juli 1974 een interview met de schrijver over diens koninklijke onderscheiding, onder de 
ronkende kop: ‘Le grand écrivain hollandais Gérard Rêve, longtemps “poète maudit” vient 
d’être rehabilité par la Reine Juliana’.618 In dit stuk is onder meer te lezen dat Reve vier jaar lang 
als jonge luitenant in Indië heeft gediend. En in een biografie over de schrijver – en vriend van 
Reve – Angus Wilson staat dat ‘Reve had become so respectable through his excesses that he 
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had even been invited to sit on a committee to advise the Dutch Queen about the possibility of 
her abdication.’619  
De meeste critici en collegaschrijvers – met Mulisch voorop – hadden de potpourri die Reve 
van werkelijkheid en fictie maakt liever niet gezien. Weliswaar kan een boek als De taal der liefde 
op veel waardering rekenen, maar toch geeft men steeds weer blijk van de behoefte aan een vast 
punt, van waaruit vastgesteld kan worden wanneer de werkelijke Reve zich blootgeeft, en 
wanneer men te doen heeft met een door hem geschapen golem. Precies de afwezigheid van dit 
ijkpunt vormt echter de spil van Reves zelfrepresentatie in de jaren zeventig, zowel binnen als 
buiten zijn werk.  
In de loop van de jaren zeventig zal Reve het motief van zijn relatie met de koningin uitbouwen 
tot een ware cultus. De vorstin verschijnt niet alleen op flapteksten en in zijn correspondentie, 
maar ook in gedichten als ‘Koninklijke goedkeuring’, waarin Mulisch wordt afgebrand (‘’k 
Kwam bij een Hooggeplaatst Persoon. / ’k Trad nader tot haar troon. / Zij sprak: “Het werk 
van Mulles / Is niks als vulles. / Het werk van Reve / – Dat is leven!”’620). Reve spreekt over 
zijn ontmoetingen in interviews, en meet zich het epitheton ‘koninklijke volksschrijver’ aan. Dit 
soort vondsten doet het bijzonder goed op televisie en in kranten. En op die manier werken de 
media mee aan de verbreiding van de cultus rond de koningin. Iedere keer dat een criticus, 
journalist of collega zich er in positieve of negatieve zin over uitlaat – en vooral dat laatste 
gebeurt nogal eens – vergroot hij immers de bekendheid ervan.  
Zo groeit de revische koningin in de jaren zeventig uit tot een van de handelsmerken van de 
schrijver, ze wordt een vast onderdeel van diens imago. Het is, ironisch genoeg, Harry Mulisch 
die in het begin van de jaren tachtig het belang van dit soort gecalculeerde zelfmanifestatie 
benadrukt.  

Kijk, als mijn naam valt, dan weten ze meteen iets, ook al is het niet positief. [...] J[e] moet 
zoiets hebben: bij Hemingway het stierenvechten, bij Grass de sociaal-democratie, bij 
Hermans het praatjesmaken en bij Van ’t Reve dat roomse geflikker...621 

Met ‘dat roomse geflikker’ maakt Mulisch een wel zeer beperkte selectie uit Reves 
zelfpositioneringsrepertoire. Zeker, Reve heeft het roomse, hij heeft het geflikker, maar hij heeft 
ook het overmatig drankgebruik, de kruideniersmentaliteit, de kitsch, de ezel, het racisme, het 
kapitalisme, het revisme, het Geheime Landgoed, de kroontjespen, het geouwehoer waar Gods 
zegen op rust, de Moeder Gods en de Moeder des Vaderlands. En hij heeft, als verbindende 
schakel tussen dit alles, de oprechtheidskwestie. 
Een late uitloper van de cultus rond de koningin is een fragment uit Ivo Niehes TV show van 31 
oktober 1984, waarin Reve te gast is. Net als Woelrat, die in De taal der liefde smacht naar de 
artistieke illusie, en net als de koningin die in Een circusjongen wil weten of zijn werk wel echt 
autobiografisch is, vraagt Niehe Reve naar de status van zijn ontmoetingen met de koningin.  

Niehe: ‘Prinses Juliana – vroeger onze koningin – heeft heel veel in uw boeken herkend, 
want als het waar is, en dat wil ik u nu op de man af aan u vragen, heeft u haar wel eens 
voorgelezen.’  

Reve: ‘Ik ben een paar keer op Paleis Soestdijk geweest, dat is al acht, negen jaar geleden, 
toen had ik nog die vrachtauto uit Een circusjongen, waar ik ook in woonde. En toen was ik 
genodigd om een paar dingen voor te lezen, en ik kom aan de poort van Soestdijk, en de 
marechaussee zegt, die kijken naar die auto, die zeggen: “U moet aan de achterkant zijn, bij 
de dienstingang. Bij de keuken.” Ik zeg: “Nee, ik ben gevraagd...” Dus ik liet een papier zien, 
ik mocht doorrijden. En toen stond ik op die binnenplaats, tussen al die auto’s van 
honderddertig, honderdvijftig, honderdzestig, met die groene ramen, weet je wel, met die 
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eigenaardige nummers. En er gaat zo’n gordijn open en zo’n bleke lakei die kijkt, hè, die zegt: 
“Wat is hier aan de hand?”’ 

Niehe: ‘Een jonge lakei, of niet?’ [Reve en publiek lachen] 

Reve: ‘Nee, nee, maar... nou ja, toen heb ik een paar hoofdstukken voorgelezen, en...’  

Niehe: ‘En hoe vond ze het?’ 

Reve: ‘Zij zei: “Wat moet ik nu zeggen eigenlijk, meneer Reve?” Ik zeg: “Nou mevrouw, u 
hoeft niets te zeggen. Ik heb bij het voorlezen tranen in de ogen van uwe majesteit gezien, en 
dat is mij voldoende.”’622 

Reves antwoord laat mooi zien hoe straf hij de regie voerde over zijn publieke manifestatie. De 
laatste dertien woorden uit bovenstaand citaat zijn exact gelijk aan die in een brief aan 
Carmiggelt van maar liefst zeven jaar eerder; de brief waaruit ik hierboven citeerde. In de TV 
show vereenzelvigt Reve de ik-verteller uit de verhalen met zichzelf, net zoals hij dat doet op de 
flapteksten en in de biografieën van zijn werk uit de jaren zeventig. Hij, Gerard Reve, reed in de 
vrachtauto die voorkomt in Een circusjongen en hij, Gerard Reve, bezocht de koningin. Op het 
eerste gezicht beweert Reve hier dat de inhoud van zijn boeken realistisch is – een bewering die 
hij kracht bijzet door het uitgestreken gezicht waarmee hij het verhaal aan Niehe vertelt. Maar 
voor velen is het waarschijnlijk aannemelijker dat er precies het omgekeerde gebeurt: de 
werkelijkheid wordt gefictionaliseerd. 
Net als het antwoord op de vraag welke positie Reves werk inneemt binnen de realistische en de 
fictionele ruimte, is het oordeel over wat Reve nu eigenlijk in dit tv-optreden doet voor een 
groot deel afhankelijk van voorkennis – kennis van literair-stilistische conventies, maar zeker 
ook van de overeenkomsten en verschillen tussen Reves biografie en diens zelfrepresentatie 
binnen en buiten zijn werk. Met de voorkennis die wij hebben, springen de analogieën in het 
oog tussen het spel met fictie en werkelijkheid in De taal der liefde en in de TV show. In De taal der 
liefde implementeert Gerard op uitnodiging van Woelrat opzichtig de artistieke illusie in de 
bedverhalen die hij vertelt. Door de ingenieuze constructie van de roman frustreren deze 
bedverhalen uiteindelijk de hypothese dat het eerste deel van het boek volkomen realistisch is. 
Op de typische Woelratvraag die Niehe in de TV show stelt – is het écht zo dat Reve de koningin 
kent? – volgt, net als in De taal der liefde, een revisch sprookje. De door een glimlach begeleide 
interruptie van Niehe, die wil weten of Reve door een jónge lakei werd aangesproken, wijst erop 
dat de presentator zich hiervan bewust is – hij speelt het spel mee. Bovendien valt Reve door dit 
signaal heel even uit zijn rol.   
Hiertoe aangemoedigd door de vraag van Niehe hanteert Reve in de TV show een identieke 
techniek als Gerard in De taal der liefde. Er is echter een belangrijk verschil: de implementatie van 
de artistieke illusie vindt dit maal niet plaats binnen de omheining van de ‘literaire wereld van de 
vrijheid’, om met Mulisch te spreken, maar in de publieke ruimte. En dat is andere koek, zeker 
voor wie een strikte scheiding tussen de ruimtes binnen en buiten de roman hanteert. Wie 
aanneemt dat het literaire spel niet buiten het boek gespeeld wordt of zou moeten worden, moet 
óf constateren dat Reve zich in de TV show als een pathetische leugenaar opstelt, óf hij ziet zich 
geconfronteerd met een hyperparabasis: Reve doorbreekt de illusie dat er in de publieke ruimte 
geen artistieke illusie is. 
 

Zelfreflectie en zelfdeconstructie 

De destabilisering van de auteursidentiteit binnen het literaire werk is zo oud als de parabasis 
zelf – denk aan de tegenstrijdige zelfrepresentaties van Aristophanes in diens toneelwerken. 
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Reve breidt het spel met fictie en realiteit echter uit tot de publieke ruimte, waardoor hij de 
aanname verstoort dat zijn stabiele ‘ik’ zich dáár bevindt. Hiermee druist hij in tegen de eis die 
velen aan hem stellen – Mulisch niet in de laatste plaats. En, om het wat breder te trekken: hij 
handelt in strijd met de grondbeginselen van zowel de ergocentrische als de intentionalistische 
literatuurbenadering. De eerste trekt immers een strikte grens tussen de literaire ruimte en de 
werkelijkheid. In de literaire ruimte kunnen de personages en de verteller (en eventueel de 
impliciete auteur) zich in alle vrijheid bewegen, in de ‘werkelijkheid’ bevindt zich de concrete 
auteur, die gebonden is aan juridische en morele beperkingen.623 De laatste visie wil de stem van 
de (concrete) auteur juist overal in de tekst kunnen horen, maar is daarbij wel op zoek naar een 
oprechte, authentieke en dus ‘stabiele’ versie van die auteur – zoals althans Wimsatt en 
Beardsley beweren, en zoals we inderdaad in de receptie van Reves werk hebben gezien.624   
Reve veroorzaakt de destabilisering van zijn identiteit echter niet alleen doordat hij de werelden 
binnen en buiten de roman opzichtig in elkaar laat overvloeien, maar ook doordat hij veelvuldig 
en openlijk op zijn publieke manifestatie reflecteert. Deze zelfreflectie houdt direct verband met 
de parabasis en de romantische ironie. Via de parabasis treedt de auteur immers uit zijn werk 
naar voren en reflecteert hij onder andere op zichzelf en op de totstandkoming van dat werk.  
Paul de Man beschreef het proces dat zich tijdens een parabasis voltrekt als een splitsing van het 
ego in enerzijds een empirisch ik, en anderzijds een ik dat door dat empirisch ik als 
‘inauthentiek’ wordt ervaren. Wie Reves zelfmanifestatie onder de loep neemt, stuit op talloze 
voorbeelden van dergelijke egosplitsing. Een van de meest bekende is wellicht Reves uitspraak 
tijdens de huldiging in de Allerheiligste Hartkerk: ‘[...] het krankzinnige is, dat de rol die ik speel, 
dat ik dat ben’.625 Met deze woorden splitst hij zichzelf niet alleen op in een deel dat reflecteert, 
en een deel waarop gereflecteerd wordt, maar benoemt hij zijn empirisch ik paradoxaal genoeg 
ook als authentiek in zijn inauthenticiteit.  
Van Reves publieke zelfdeconstructie in de jaren zestig heb ik in deel II een aantal voorbeelden 
gegeven. In de jaren zeventig wordt die deconstructie explicieter en treedt zij veelvuldiger op. 
Een goed voorbeeld hiervan – ik keer kort terug naar de literaire tekst – is het slot van Een 
circusjongen, waarin ‘de schrijver’ zichzelf voorstelt als een acrobaat in het circus. Het is, niet 
toevallig misschien, de koningin die de aanzet geeft tot deze zelfreflectie.  

‘Ja... zoals U sommige dingen weet te zeggen en te vertellen,’ sprak zij [de koningin] op 
peinzende toon. ‘Ook in Uw boeken... En toch... toch aarzelt men, en verzet men zich als 
het ware, en vraagt men zich af: meent hij alles nu werkelijk, zoals hij het zelf schrijft en 
vertelt?... Anderen weet hij mede te voeren, maar blijft hij niet zelf op een of andere wijze 
boven al die gevoelens verheven, die hij oproept en beschrijft?...’  
‘Als een soort handige acrobaat, bedoelt U?’ 
‘Nu ja... inderdaad, zo ongeveer...’ 
‘...die hoog boven het publiek zijn schitterend, zijn kunstig evenwicht bewaart door telkens 
bliksemsnel van houding te veranderen?...’ 
‘U zegt het zelf beter dan iemand anders het zou kunnen, Mijnheer...’ 
‘Ja, hoog boven het publiek zweef ik, Mevrouw, in een bang evenwicht, dat elke sekonde 
opnieuw veroverd moet worden... [...]’626 

Bovenstaand fragment is, zeker voor wie vertrouwd is met Reves werk, een karikatuur van een 
zelfdeconstructie, en in wat erop volgt zal die karikatuur nog zwaarder worden aangezet. Reve 
trekt zijn hele ironische register open, en strooit met hyperbolen en gemeenplaatsen. De 
ironische afstand die de ik hier ten opzichte van zichzelf in acht neemt, wordt zo zelf weer vanaf 
een ironische afstand gepresenteerd. En precies het leggen van dergelijke metalagen bovenop de 
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metalaag die de zelfreflectie an sich al is, werd door de grondleggers van de romantische ironie 
gekoesterd. Bij hen heeft de tot in het oneindige doorgevoerde zelfreflectie echter een expliciet 
metafysische connotatie; Friedrich Schlegel sprak in dit verband van ‘Höherführung’.627 Bij Reve 
is de (deconstructie van de) zelfdeconstructie echter vooral een onttovering van het beeld dat de 
buitenwereld zijns inziens van schrijvers, en dus ook van hem, construeert. Door zichzelf als 
charlatan te benoemen laat hij zien waar het hem om te doen is: aandacht en een rinkelende 
kassa, een doel dat haaks staat op het romantische ideaalbeeld van de onbaatzuchtige, zuivere 
kunstenaar. Het motief is dus anders dan bij de vintage romantische ironie, maar het effect is 
analoog: de auteur presenteert zijn publieke persoonlijkheid als inauthentiek en instabiel.  
Voorbeelden van Reves zelfdeconstructie in de publieke ruimte zijn er in de jaren zeventig te 
over. Epitheta als ‘koninklijk volksschrijver’ en ‘burger-schrijver’, die door sommige journalisten 
en critici ogenschijnlijk zonder een spoor van ironie worden gebruikt, markeert Reve 
herhaaldelijk als strategisch instrument. Als in een interview met W.L. (‘Boebie’) Brugsma, in 
maart 1974, de term ‘volksschrijver’ ter sprake komt, is dit voor Reve aanleiding om zijn hele 
zelfmanifestatie als pose af te doen. Reve: 

‘Dat is gewoon om woorden erbij te verzinnen, omdat je zegt met nagelversterker dit of dat, 
begrijp je. Dat is gelul. Ik maak de mensen nog wat wijs maar ik maak mezelf niks wijs. Ik 
schrijf en ik probeer in leven te blijven en ik zeg vandaag dat ik voor geld schrijf en morgen 
dat ik schrijf voor een God en de kunst, en dat is ook eigenlijk waar, en weer een dag later 
dat hoge personen mijn werk bevorderen enzovoort enzovoort. Dat is allemaal show.’628  

Diezelfde maand maakt hij in een interview voor Het Binnenhof een vergelijkbare opmerking: ‘Ik 
heb een aantal poses aangenomen om de aandacht te trekken. Ik noem me “burger-schrijver” en 
“koninklijk volksschrijver”. Ik heb pas nog iets nieuws bedacht: “Gerard Reve, blanke dichter 
van stad en land”.’629  
April van datzelfde jaar levert nog een mooi – zij het minder compact – voorbeeld op van Reves 
openbare zelfdeconstructie. Reve woont op dat moment in Weert, en staat als ‘redacteur’ 
vermeld in de colofon van het plaatselijke advertentieblad Op de Keper. In die hoedanigheid 
brengt hij enkele korte artikelen met al dan niet verzonnen nieuws over zichzelf.630 Op 1 april 
1974 publiceert het blad een artikel over de opnames voor De Grote Gerard Reve Show, voorzien 
van een foto waarop Reve knielt voor het Maria-altaar in de Sint Martinuskerk.631 Het 
onderschrift luidt: ‘Gerard Reve steekt voor het altaar van Maria, waar hij iedere dag naartoe 
gaat, een kaars op.’  
Een maand later vertelt Reve aan Wim Wennekes van De Gelderlander dat hij zelf het initiatief 
voor de publicatie had genomen. Hij zou Op de Keper hebben ingezet naar aanleiding van 
afkeurende opmerkingen van bisschop Johannes Gijsen, in hetzelfde blad, over zijn 
homoseksuele geaardheid.632 Reve: 

‘Daar zou ik vroeger bovenop gesprongen zijn, maar nu heb ik het anders aangepakt. Ik 
denk: wacht, ik krijg jou. Dus ik zeg tegen die jongens van “Op de keper”: moet je s 
luisteren. Wanneer komen jullie uit? Oh, dan en dan.  
Nou, eh, ik heb een gedicht, dat is misschien wel aardig voor jullie. En een nieuwtje over m’n 
nieuwe boek. Hebben jullie daar zin in, in zo’n stukje? Ik zal het zelf wel schrijven. Nou, dat 
was goed. Stuur maar. Ik zeg: en kunnen jullie ook nog een foto van me maken? Genomen, 
daar waar IK het wil? Kan dat? Ja? Goed. Ik ga naar de kerk hier aan de overkant, kleed me 
eerst nog netjes aan, haren fijn gekamd en ik kniel daar neer voor het Maria-altaar. Toen zeg 
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ik tegen die fotograaf: denk erom, je moet ‘m zo nemen, dat de mensen goed zien dat ik het 
ben, dat dit de Martinuskerk is en dat ik voor het Maria-altaar geknield zit. En dan zet je 
eronder: Gerard Reve bij zijn dagelijks bezoek aan het Maria-altaar in de St. Martinuskerk, 
alhier, in stil gebed verzonken.’ 
[...] ‘Dat is een hàlve pagina geworden en wat heb ik ermee bereikt?’ [S]inds die foto met dat 
onderschrift erin gestaan heeft, word je op straat gegroet, in winkels vriendelijk behandeld en 
je hoort ze zeggen: die Van het Reve? Dàt is pas een keurige man. Die gaat dagelijks bidden 
voor het Maria-altaar.’ 

Voorts vraagt Wennekes of Reve niet bezig is zijn clownerie te overdrijven. Reve antwoordt: 

‘Misschien. Maar je bereikt er wel een hoop mensen mee. Spot? Daar kun je mensen mee 
vernietigen. Daarom: als een journalist mij vraagt: wat vindt U van die bisschop Gijsen? Dan 
zeg ik natuurlijk eh...... eh....ik gedenk ‘m dagelijks in mijn gebed[.] Oh Maar wat bidt U dan? 
Ik zeg: Ik bid, ik vraag God dat Hij onze bisschop wijsheid moge schenken[.] En dan wacht ik 
’n seconde en dan zeg ik: En dattie hem lezen en schrijven leert.’ 

Dan wil Wennekes weten of Reve zo’n opmerking ter plekke verzint, of dat hij zich erop heeft 
voorbereid. Reve zegt: 

‘Natuurlijk zit dat scenario dan allang in m’n hoofd. [...] In interviews krijg je vaak dezelfde 
vragen en dus ben je ook in de gelegenheid om voor bepaalde vragen pasklare antwoorden te 
bedenken. Dus als me zoiets gevraagd wordt hoef ik het alleen nog maar met de nodige 
zogenaamde aarzelingen op te dreunen. Hahaha... ik kijk er dan ook heel gekweld bij.....en 
hortend en stotend komt het er den [sic] uit, begrijp je wel, maar geen komma ontbreekt en 
geen lettergreep zit verkeerd.’633 

Reve laat er – zeker in deze periode – geen misverstand over bestaan dat hij voortdurend bezig 
is zijn imago bij te schaven. ‘Als schrijver moet je je conformeren aan het beeld dat de mensen 
van je hebben’, zegt hij in een ander interview uit 1974. ‘Voor de Reve Show is een 
aankondigingsfilmpje gemaakt in Frankrijk; ik kom uit de Boulangerie met onder de ene arm een 
fles wijn en onder de andere arm ... een stokbrood, heel goed. Dat is toch het beeld dat de 
mensen hebben van gevaarlijk leven in het buitenland.’634  
Jezelf conformeren aan je imago lijkt inderdaad het devies te zijn van Reves publieke 
manifestatie in de jaren zeventig, zoals hij in het voorwoord van Vier pleidooien schreef dat de 
kunstenaar werk moet maken dat de mode schijnbaar volgt.635 Maar in de veelvuldige reflecties op 
dit conformeren schuilt de provocatie. Iedere reflectie is immers een deconstructie van het 
zogenaamd nagestreefde imago, omdat Reve zijn handelen daarmee als strategie (en dus als niet 
authentiek en niet spontaan) markeert. En zo geeft Reve met iedere reflectie voeding aan de 
oprechtheidskwestie. 
In de jaren zeventig is het een gewoonte van Reve geworden om gebruik te maken van kritiek 
op zijn werk en zelfmanifestatie. Vaker dan zich tegen aantijgingen te verdedigen, kiest hij 
ervoor de aanleiding voor de kritiek uit te vergroten. Zodra hij wordt beschuldigd van racisme, 
worden zijn uitspraken over minderheden frequenter en radicaler. Nadat de motieven voor zijn 
toetreding tot het rooms-katholicisme in twijfel zijn getrokken, draagt hij zijn particuliere 
godsbeeld en Mariaverering met nog meer kracht uit. Dit, en het soort uitspraken dat ik 
hierboven heb geciteerd, wijst er op dat Reve de agenda van zijn zelfmanifestatie regelmatig laat 
bepalen door de teneur van de kritiek. Reves omgang met de oprechtheidskwestie past naadloos 
in dit beeld. Want nadat de kritiek op zijn vermeende onoprechtheid is aangezwollen, vormt 
Reve de onbetrouwbaarheid om tot motief in zijn werk en publieke manifestatie. Hij lijkt de 
oprechtheidskwestie te annexeren.  

                                                        
633 Wennekes 1974 (curs. van mij, EP). 
634 Anoniem 1974. 
635 VW II, p. 347. 



 188 

Halverwege de jaren zeventig is die annexatie op haar hoogtepunt. Dan reflecteert Reve in 
interviews veelvuldig op zijn eigen onbetrouwbaarheid. In Een circusjongen (1975) is de laag 
verwijderd die in De taal der liefde (1972) en Lieve jongens (1973) de transitie van realiteit naar fictie 
markeert; er worden niet langer bedverhalen verteld, maar het verhaal bevindt zich direct in de 
schemerzone tussen fictie en realiteit. En bovendien is er, in mei 1974, De Grote Gerard Reve 
Show.  
 

De Grote  Gerard Reve  Show  

‘De langste reclamespot ooit door de NOS uitgezonden’. Zo kwalificeert de VPRO-gids De Grote 
Gerard Reve Show, aan de vooravond van de uitzending op 17 mei 1974. De show was geïnitieerd 
en (grotendeels) geschreven door regisseur Rob Touber, een toen vermaard regisseur en 
producent van amusementsprogramma’s.636 En inderdaad is het programma te beschouwen als 
één lange commercial voor het merk Reve. Zo ongeveer alles wat tot de vaste uitstalling van de 
schrijver is gaan behoren, passeert de revue in de drie kwartier dat de show duurt. Er is ruimte 
voor Reves sadistisch getinte homoseksualiteit (jongemannen met ontblote bovenlijven geselen 
de schrijver), voor zijn voorliefde voor sprookjes ‘met veel pies en poep’ (Reve leest een 
verhaaltje voor aan buurtkinderen, zoals hij zich dat in De taal der liefde al voornam)637, voor zijn 
Mariaverering, voor verhalen en gedichten over drank, voor reactionair militarisme, en voor 
anti-intellectualistische kreten: ‘Weg met die verknipte intellectueelders / Reve voor de 
bloembolteelders!’. In een poppenspel wordt God als ezel en Reve als beer voorgesteld. En 
bovendien duikt de koningin even op: er is een geschilderd portret van haar te zien, waarop ze 
Lieve jongens tegen haar boezem gedrukt houdt. Tijdens de uitzending draagt Reve een groot 
aantal eigen gedichten voor.638 De Grote Gerard Reve Show is, kortom, een grote herhaling van 
zetten, een lappendeken van Reviana. Wie gewend is om Reve van herhaling van zichzelf te 
beschuldigen, vindt daar in deze show zoveel aanleiding voor dat hij zijn beschuldiging 
misschien maar beter achterwege kan laten.     
 

De uitzending 

De eerste seconden van het programma maken meteen duidelijk dat de kijker ondergedompeld 
zal worden in een bad van kitsch, schmieren en dolle pret. De openingsshots tonen een knalroze 
wereld waarin plastic wolken drijven en een putto voorbij komt zweven. Op de vloer brengen 
een showballet en een koor een ode aan Reve. Later op de avond zal de kijker onder meer 
worden getrakteerd op een Weens aristocratenbal waarop vooroorlogse schlagers en 
operetterepertoire gezongen worden, een ballet met jongens in iets te nauwsluitende kleding, en 
gastoptredens van bekende artiesten uit de hoek van het lichte amusement: Adèle Bloemendaal, 
Gerard Cox en de tenor Willy Caron.  
Maar de grootste ster van de avond is, uiteraard, Gerard Reve zelf. Meer nog dan zijn werk staat 
híj in het centrum van de aandacht: de show is een drie kwartier durende viering van zijn 

                                                        
636 Zie ook: Maas 2010, p. 734-741. 
637 In De taal der liefde staat de volgende passage: ‘Ik zou in werkelijkheid zo graag heel anders schrijven: verhalen die 
men mij zou smeken voor te lezen gezeten aan een haardvuur van wapperende vlammen, waarbij de kinderen nog 
wat later mochten opblijven, gewassen en in pyama al, met natte haartjes, en alles zou één en al vreugde zijn omdat 
Oom Gerard gekomen was en voorlas zodat je het allemaal voor je zag zo mooi kon die alles beschrijven en zo 
“levensecht waren de karakters getekend”.’ (VW II, p. 447.) 
638 De gedichten van Reve die in de show worden voorgedragen, zijn: ‘Oefening van hoop’, ‘Oost, West’, ‘Het is maar 
net zoals je het bekijkt’, ‘Gezicht op Kerstmis’, ‘Drinklied aangaande het leven op aarde’, ‘Drinklied voor de Herfst’, 
‘Koninklijke goedkeuring’, ‘Literatuur’, ‘Het zorgeloze kunstenaarsvolkje’, ‘Loos Alarm’, ‘De Blijde Boodschap’, 
‘Paradijs’, ‘Dagsluiting’, ‘Credo’, ‘Een zoeker’, ‘Bekentenis’. De gedichten ‘Theologie’, ‘Tempo Doeloe’ en ‘Paradijs’ 
worden gezongen door Gerard Cox, op muziek van Ruud Bos. ‘Hele mooie Loempia-muziek’, meldde Reve daarover 
in een interview (Van Beckum 1974). In ‘De Blijde Boodschap’ is Reve deels als paus te zien.  
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publieke imago. Vanaf het begin is echter duidelijk dat dit imago een constructie is – een hoogst 
instabiele constructie bovendien.  
In het openingsshot is op de achtergrond een enorme afbeelding van Reves hoofd te zien. Het 
gelaat kijkt ernstig. Trompetgeschal klinkt, en een koor maakt ten overvloede duidelijk wat het 
onderwerp van deze show is: ‘Ge-ra-hard Re-ve’, klinkt het vol verwachting. Dan verschijnt ook 
het showballet op de vloer, terwijl het koor laat weten dat het een ‘fan van Gerards pen’ is. Ten 
slotte knielen de dansers voor Reves beeltenis: het grote hoofd op de achtergrond.  
Na nog wat roffels op een pauk, pianotrillers, trompetklanken en de projectie van het gedicht 
‘In het land der blinden’ is het alsof de kijker getuige is van de mythische geboorte van Gerard 
Reve. Boven de neusbrug in het bordkartonnen hoofd van Reve ontstaat een lege ruimte, waarin 
de schrijver zelf verschijnt. Zoals Athena ontsproot uit het hoofd van haar vader, zo komt Reve 
hier voort uit dat van zichzelf. Reves wapenuitrusting bestaat uit een tandpastaglimlach en 
conferenciersrok met rode revers. Het contrast tussen de bordkartonnen en de ‘echte’ Reve is 
groot en chiastisch: de Reve van bordkarton kijkt ernstig, een stemming die door recensenten 
vaak geassocieerd is met zijn ‘authentieke’ zelf; de Reve van vlees en bloed is bijzonder 
kunstmatig: het is een gepimpte showmaster, een conferencier.  
Deze conferencier daalt een paar treden van een showtrap af, blijft dan staan, en spreekt het 
publiek toe. Het is een bijna klassiek voorbeeld van parabasis, waarbij de auteur als een ware 
coryphaeus de continuïteit van de handeling doorbreekt om het publiek direct aan te spreken, en 
te reflecteren op wat er op het toneel gebeurt. De reflectie betreft zijn eigen identiteit.     

Het toestel is nog nauwelijks aangezet,  
wordt het een sof, of wordt het pret? 
U zit nog nauwelijks op uw krent,  
denkt u: Wie is die knappe vent,  
die daar opeens komt naar benee? 
Is het Kraaykamp of Adèle, of soms Cassius Clay? 
Neeneeneenee, wacht eens heel even, 
Zie ik het goed, is het echt waar?  
Verrek, het is geen kunstenaar, 
Het is een mens, echt uit het leven, 
Het is onze eigen Gerard Reve.639 

Zoals hij dat al zijn hele schrijversleven doet, benadrukt Reve ook nu, gehuld in het 
conferencierspak, het verschil tussen hemzelf en de stereotypische kunstenaar. In deel I liet ik 
zien dat Reves voorstelling van die kunstenaar nagenoeg identiek is aan de schijnbaar 
belangeloze, ‘autonome’ kunstenaar die volgens Bourdieu de zuivere niche van het culturele veld 
bevolkt. Ook nu weer distantieert Reve zich met kracht van dit rolmodel: hij is ‘geen kunstenaar’ 
maar ‘een mens’, en behoort de massa tv-kijkers toe, hij is ‘hun eigen’ Gerard Reve. De 
positionering is echter op z’n minst dubbelzinnig. De manier waarop ze tot stand komt is zó dik 
aangezet, dat ze moeilijk anders kan worden geïnterpreteerd dan als karikatuur. Reve wil dus niet 
vereenzelvigd worden met de bewoners van het sacrale literaire eiland, maar het tegendeel 
daarvan, de volksvermaker in wiens jasje hij zich gestoken heeft, is hij overduidelijk ook niet.  
De conferencier is nog niet van het toneel verdwenen. Na het vertellen van een mop waarin de 
boezem van een gravin wordt voorgesteld als landingsterrein voor haar broche (die de vorm 
heeft van een vliegtuigje), daalt hij verder de showtrap af, en vertelt op rijm wat de kijker van de 
tv-avond kan verwachten.  

Vanavond nou eens geen cultuur,  
kunst of andere literatuur,  

                                                        
639 AV De Grote Gerard Reve Show (NOS) 1974. De volgende citaten in deze paragraaf zijn, tenzij anders vermeld, ook 
afkomstig uit dit programma. 
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maar een uurtje dolle jool,  
gieren, hossen, apekool!  
Laat u eens gaan, laat u eens zweven,  
op vleugels van Het lieve leven,  
met die geile Gerard Reve.  

Weg met die verknipte intellectueelders,  
Reve voor de bloembolteelders!  
Voor ú, niet voor die sjieke troep  
die niets meer leest als pies en poep.  
Vanavond pret voor échte mensen,  
vooruit, de broek uit en maar jensen!  
Zet uw toestel niet te hard,  
opgelet, wij gaan van start! 

Onmiddellijk na deze woorden kijkt de conferencier zijdelings in de camera, verandert van blik 
en toonhoogte, en zegt: ‘Een mens kan beter dood zijn’. Hier doet Reve het omgekeerde van 
wat in de jaren zestig veelvuldig, ook door de schrijver zelf, als typisch revisch stijlmiddel is 
benoemd: het doorbreken van verheven passages met laag-bij-de-grondse grappenmakerij.640 Nu 
wordt een platvloerse presentatie verstoord door onverholen cynisme, waardoor nog maar eens 
wordt benadrukt dat Reve niet gelijk gesteld kan worden aan de levensblije conferencier die hij 
speelt.  
Wie, zoals veel critici, de authentieke Reve associeert met zaken als somberheid en melancholie, 
lijkt in de komende minuten voor zijn geduld te worden beloond. Dan wordt schil na schil van 
Reves hyperkunstmatige imago afgepeld, totdat alleen de oprechte kern overblijft. Althans, die 
indruk wordt gewekt.  
Nadat Reve half is uitgekleed door een legertje halfnaakte jongens, en een beer in hetzelfde 
kostuum als de conferencier een liedje heeft gezongen (het op muziek gezette gedicht 
‘Theologie’ (1973), vertolkt door Gerard Cox), is Reve in een andere outfit te zien. Ditmaal 
draagt hij een sober pak. In zijn rechterhand heeft hij een fles, in zijn linkerhand een glas, en zo 
reciteert hij zijn gedicht ‘Oefening van berouw’.641 Het gedicht heeft niet dezelfde karikaturale 
proporties als de grappen en causerieën van de conferencier, maar de inhoud en de voordracht 
ervan zijn duidelijk gekunsteld. De compositie is knullig, het metrum hapert, en ook stilistisch is 
het gedicht niet bepaald geraffineerd – het staat vol met spreektaal en met tautologieën als ‘Ik 
voelde me radeloos en wist me geen raad’. Het gedicht handelt over het drankprobleem van de 
schrijver, en de verlossing die hij vond bij Maria. Een onderdeel van Reves levensgeschiedenis 
kortom, for dummies geschikt gemaakt. De eerste strofe luidt: 

Vroeger ben ik diep gezonken, 
Want ik had te veel gedronken. 
Ik dronk alsmaar zware wijn, 
Want ik wilde vrolijk zijn. 
Maar vrolijk worden deed ik niet; 
Zeer somber werd mijn werk en lied. 

De hulp die Reve aan Maria vroeg, wordt als volgt verwoord: 

                                                        
640 Ter illustratie: als Ton Anbeek Reve met Heinrich Heine vergelijkt, schrijft hij: ‘Bij beiden vindt men een 
humoristisch effect dat berust op een plotselinge doorbreking van de verheven toon met een zeer aardse kwinkslag.’ 
(Anbeek 1996b, p. 120). Zie ook: Zelf schrijver worden, waarin Reve de ‘factor Tragiek Versterkt Door Humor’ behandelt 
(VW IV, 453-454 (oorspr. curs.).)  
641 Dat het hier een gedicht van Reves hand betreft, was voor de toenmalige kijker overigens niet helemaal duidelijk, 
want het gedicht is op het moment van de show nog niet gepubliceerd, en voor veel teksten van de show was Touber 
verantwoordelijk. Het gedicht zou voor het eerst gepubliceerd worden in AR II. Het is ook opgenomen in het 
Verzameld werk (VW VI, p. 468-470). 
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Ik trad voor dat beeld, ik zeg: 
‘Mevrouw, moet U horen, 
Kijk, dat is niet niks: God is uit U geboren; 
Dus mij uit de kruik en de drank 
En de fles te trekken 
Moet voor U een klein kunstje wezen, 
Dus laat mij niet verrekken. [...]’642 

Na de voordracht van dit gedicht verandert er opnieuw iets aan Reves houding. De schrijver is 
nog steeds in pak, maar wordt nu close in beeld gebracht, en zijn stembanden zijn niet meer zo 
gespannen als bij de voordracht van het gedicht: zijn toon is een volle octaaf gedaald. Wie zat te 
wachten op een ernstige, melancholieke Reve, kan tevreden achterover leunen, want eindelijk 
lijkt de schrijver zichzelf te laten zien. Hij spreekt, zeer langzaam, over Maria: ‘Wie zij is, waar zij 
is, en of zij is, dat weet ik niet. Ik weet alleen maar dat ik leef, en kan schrijven, en vanavond 
voor u zit, om het u te vertellen.’  
Maar dan, na een korte pauze, doorbreekt Reve de suggestie van oprechtheid radicaal en brengt 
hij zijn ‘uiterst gedurfde progressief-katholieke jongensboek op marxistisch-leninistische 
grondslag’ Lieve jongens onder de aandacht. Vervolgens waarschuwt hij de kijkers voor de 
heerschappij van ‘Koning Alcohol’, bidt hij een weesgegroetje, en draagt hij het gedicht ‘Oost, 
west’ voor. En dan wordt de kitschkraan weer vol open gezet: op een bal heft men het 
zorgeloze dranklied ‘Trink, trink, Brüderlein trink’ aan. 
In de eerste tien minuten van de show heeft de kijker vier verschillende Reves gezien, waarbij de 
suggestie werd gewekt dat de schrijver een metamorfose onderging van het ene uiterste 
(volstrekte kunstmatigheid) naar het andere uiterste (volstrekte authenticiteit). Eerst was er een 
Reve van bordkarton, dan een conferencier wiens grappen door een lachband begeleid werden, 
vervolgens een stuntelende voordrachtskunstenaar en tot slot een serieuze, sombere, ‘oprechte’ 
Reve, die de suggestie van die oprechtheid echter snel doorbrak om reclame voor zichzelf te 
maken.  
Het decorstuk buiten beschouwing gelaten, is geen enkele versie van Reve stabiel. De schrijver 
verstoort zijn zelfmanifestatie telkens door zelfreflectie, opmerkingen terzijde, overdrijvingen of 
komische stijlbreuken. Bovendien wordt iedere versie van Reve al snel vervangen door een 
nieuwe. Ook de laatste versie houdt niet lang stand.  
In de rest van de show blijven de registerwisselingen zich in hoog tempo voltrekken. De 
schlagers waarin men het goede leven bezingt worden afgewisseld met beelden van de ‘oprechte’ 
versie van Reve, die sombere gedichten voordraagt. Reve is in het vervolg van de show nog te 
zien in uniform, als danser, als voorleesoom, als paus, als organist, en als beer.  
Tweemaal wordt er in de show expliciet verwezen naar Reves onbetrouwbaarheid, en dus naar 
de oprechtheidskwestie. De eerste keer is wanneer Adèle Bloemendaal het nummer ‘Mad about 
the boy’ zingt, waarvan de eerste regels parlando worden gebracht:  

She met him at the party 
Just a couple of years ago 
He was rather over-hearty and ridiculous 
But as she’d seen him on the screen 
He cast that certain spell (you know...) 

She’d basked in his attraction 
For a couple of hours or so 
His manners were a fraction too meticulous  
If he was real or not, she couldn’t tell 
But like a silly fool I fell... 

                                                        
642 VW VI, p. 468-470. 
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Later in het nummer danst Bloemendaal met de man waar ze haar oog op heeft laten vallen. Als 
de muziek is gestopt, blijkt de man een rubberen masker gedragen te hebben, en onthult hij zijn 
ware identiteit. Het is – natuurlijk – Gerard Reve.  
De tweede verwijzing vinden we aan het einde van de show. Reve is dan, in de gedaante van een 
beer, op bezoek bij God, die als ezel wordt voorgesteld. God vertoont een aantal opmerkelijke 
overeenkomsten met Reves koninginfiguur. Zo is hij een groot liefhebber van het werk van 
Reve, zij het met uitzondering van Het stenen bruidsbed, dat hij ‘een stuk minder’ vindt – uiteraard 
is dit een sneer naar Mulisch. Ook de koningin heeft niet veel op met Mulisch, zoals nog eens 
blijkt uit het gedicht ‘Koninklijke goedkeuring’ dat in de show wordt voorgedragen. Net als de 
koningin is God niet zo vlug van begrip; hij wordt zelfs door de schrijver in de maling genomen. 
En zoals de koningin dat in De taal der liefde doet, zorgt God hier voor een stevige dosis 
metanarrativiteit. Hij prijst de show waar hij zelf onderdeel van uitmaakt, als hij zegt: ‘Reuzeleuk 
maar toch komisch. Ja, ik heb het nu over dat erotisch passiespel van jou en van die Rob 
Touber zal ik maar zeggen, die schouw, want ik heb gekeken hoor.’ De oprechtheidskwestie 
komt ter sprake als het knusse onderhoud tussen de ezel-god en de Reve-beer plotseling wordt 
onderbroken door een engel, die zich vanuit de achtergrond in het gesprek mengt. Hij heeft een 
prangende vraag: ‘Die Gerard Reve, belazert die de boel nou, of niet?’ Antwoord krijgt de engel 
echter niet. Zijn woorden zijn, afgezien van enkele afsluitende gedichten, de laatste die er in de 
show te horen zijn. 
 

Duiding 

Reves zelfrepresentatie wisselt in de show weer als een stroboscoop tussen verschillende 
uitersten, en de televisiekijker die daar nog niet genoeg aan heeft, wordt een aantal malen 
expliciet gewezen op de onbetrouwbaarheid van de schrijver. De identiteit van Reve wordt 
echter nog een stap diffuser als we bedenken dat het programma niet door hem is geïnitieerd en 
gemaakt, maar door regisseur Rob Touber. Het script is van zíjn hand, en Touber wordt zowel 
in de voorpubliciteit als de show zelf als het creatief brein ervan gepresenteerd.643 Dat heeft 
consequenties voor de manier waarop Reves manifestatie in de show beoordeeld moet worden. 
Strikt genomen ziet de kijker steeds twee verschillende Reves tegelijk, want de werkelijke Reve 
acteert zichzelf in een decor dat door Touber naar beeld en gelijkenis van Reves universum is 
geschapen. Reve is dus zowel zichzelf als zijn avatar: een afgeleide van zijn persoon die 
rondwaart in een afgeleide van de fictieve ruimte die hij als schrijver heeft gecreëerd. Het begin 
van de show dompelt de kijker direct onder in deze suggestieve schijnwerkelijkheid: de 
‘werkelijke’ Reve ontstaat, vermomd in conferencierskostuum, uit de kunstmatige representatie 
van zijn eigen hoofd.  
Zoals de show de onbetrouwbaarheid van Reve voortdurend benadrukt door hem heen en weer 
te laten schieten tussen geposeerde kunstmatigheid en geposeerde authenticiteit, zo gebeurt dat 
ook met de positie die Reve in het programma inneemt op de as tussen massavermaak en hoge 
cultuur. De conferencier aan het begin van de show doet er alles aan om maar niet 
vereenzelvigd te worden met de stereotypische kunstenaar en de ‘intellectueelders’ die deze aan 
zijn voeten vindt. Tegelijkertijd wordt het conferenciersimago echter met kracht verstoord, 
doordat Reve de positie aan de andere kant van de as inneemt. Hij belichaamt dan niet de op 
esthetische provocaties beluste avant-gardist, maar de oervorm van dit type: de in zichzelf 
gekeerde, van de maatschappij afgewende romanticus. De conferencier verenigt alle clichés van 
het volksvermaak in zich (platte moppen, effectbejag, afkeer van intellectualisme), en datzelfde 
doet zijn tegenpool met de clichés van het moderne kunstenaarschap. De Reve aan zijn 

                                                        
643 De show opent met de aankondiging: ‘NOS proudly presents, Rob Touber proudly presenting’, en ook in de 
aftiteling wordt vermeld dat de show door Rob Touber is gepresenteerd.   
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schrijftafel voegt zich naar een schrijversbeeld dat zich als een Ravensburgerplaatje laat 
inkleuren: de zwaarmoedige auteur bevindt zich op een zolderkamer (boven hem is op zeker 
moment een klein, schuin dakraam zichtbaar waarachter de boze buitenwereld woedt) aan een 
eenvoudige houten tafel, waarop zich een kroontjespen, een inktpot en een ganzenveer 
bevinden. De ruimte wordt verlicht door een enkele kaars. Ook deze pose wordt echter snel 
ontkracht, wanneer Reve opzichtig reclame begint te maken voor zijn jongste liefdesboek.  
De permanente zigzagbeweging tussen hoge en lage cultuur wordt ondersteund door de 
plaatsen waar de verschillende Reves zich bevinden. De show maakt gebruik van de ruimtelijke 
metafoor waarmee cultuuruitingen gewoonlijk worden geclassificeerd. Aan het begin van het 
programma daalt de conferencier Reve een trap af vanuit het hoofd waaruit hij is ontstaan. 
Beneden bevindt zich het publiek, dat zich ontpopt als een wilde menigte, waardoor hij bijna 
onder de voet gelopen wordt. Reve-de-romanticus zit daarentegen hoog verheven boven de 
massa op zijn zolderkamer (de uitgespaarde ruimte in het hoofd van de schrijver). Het 
überkitscherige zangfestijn speelt zich letterlijk onder zijn voeten af, zoals een doorkijkje door de 
vloer van de kamer duidelijk maakt.644 En God, dat ligt voor de hand, bevindt zich weer bóven 
de zolderkamer.645 Zo bekleedt de schrijver op zijn zolderkamer letterlijk een middenpositie 
tussen hemel en aarde, waarmee het zoveelste romantisch cliché is opgeroepen. Niet alleen de 
conferencier, maar ook diens melancholieke tegenpool is dus een karikatuur. 
Omdat Reve zelf verdwijnt achter het schimmenspel dat hij opvoert, is het lastig om De Grote 
Gerard Reve Show van een etiket te voorzien, zeker als we aan dat etiket zoiets als een 
auteursintentie willen toevoegen. In Literatuur en moderniteit omschrijven Frans Ruiter en Wilbert 
Smulders de show als ‘culminatiepunt van de schijnbare popularisering van literatuur’ die Reve 
in de jaren zeventig teweeg bracht. De korte bespreking van de show is onderdeel van een 
fragment waarin Ruiter en Smulders Reve als ‘de grote campkunstenaar’ ten tonele voeren. Zij 
hanteren daarbij een opvatting van camp als een postmodern spel met het triviale en marginale, 
en halen Susan Sontag aan, die het begrip in haar fameuze ‘Notes on camp’ karakteriseerde als 
‘the answer to the problem: how to be a dandy in an age of mass culture.’646 ‘Camp’, aldus Ruiter 
en Smulders, ‘herstelt [...] het onderscheid tussen ingewijden en niet-ingewijden’, dat in de 
massacultuur verloren is gegaan.647 Deze notie strookt met hun benadering van Reves literatuur. 
Die krijgt volgens hen pas waarde op het moment dat ingewijden de teksten in al hun finesses 
weten te ontsluiten. De crux van hun karakterisering zit hem dan ook in het adjectief: de 
literatuur wordt niet werkelijk, maar schijnbaar gepopulariseerd.648 En ook voor De Grote Gerard 
Reve Show lijkt die constatering op te gaan. Het programma voorziet al het triviale wat het 
aanbiedt immers van een vette knipoog. Maar het gevaar met deze etikettering van het 
programma, en van de uitbreiding daarvan naar de literatuur van Reve, is dat Reve daardoor 
slechts in één van de vele posities wordt geplaatst die hij toelaat. 
Reve biedt lezers als Ruiter, Smulders, u en ik alle gelegenheid om te constateren dat hij 
weliswaar pretendeert tegen de massa te spreken, maar ons ondertussen influistert dat wij het 
                                                        
644 Die ruimtelijke metafoor wordt niet in de gehele show doorgetrokken. Gerard Cox zingt bijvoorbeeld op dezelfde 
plaats als waar de zolderkamer van de schrijver zich bevindt, voor twee plastic wolken het op muziek gezette ‘Tempo 
doeloe’. Ook wordt gesuggereerd dat de smartlap die Cox bij een kerkorgel zingt, waarbij hij wordt begeleid door de 
organist Reve in glitterjasje (een lied op de melodie van de toenmalige hit A whiter shade of pale van Procol Harum, 
compleet met karakteristieke ‘snik’), zich op dezelfde plaats afspeelt. Overigens komen in dit nummer, en in het 
bijzonder de uitvoering daarvan op een kerkorgel in De Grote Gerard Reve Show, de klassieke en populaire cultuur 
samen: de orgelpartij is een duidelijke verwijzing naar de muziek van Johann Sebastian Bach (‘Wachet auf, ruft uns die 
Stimme’ en ‘Air’).  
645 Op het moment dat de stem van God te horen is, kijkt Reve schuin omhoog. 
646 Sontag 1966, p. 288 (note 45). In dezelfde aantekening stelt Sontag ‘Detachment is the prerogative of an elite and 
as the dandy is the 19th century’s surrogate for the aristocrat in matters of culture, so Camp is the modern dandyism.’  
647 Ruiter & Smulders 1996, p. 320. 
648 Ruiter en Smulders betogen met betrekking tot Reves werk van de jaren zeventig ‘dat men voor de lectuur ervan 
toegerust moest zijn. Het vergde van de lezer niet alleen dat hij gewend was aan het triviale, maar eiste bovendien van 
hem dat hij een “connaisseur de la trivialité” was.’ (Ruiter & Smulders 1996, p. 322). 
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selecte groepje ingewijden zijn tot wie hij eigenlijk het woord richt. Het typeren van Reves 
manifestatie als camp is een manier om onszelf gerust te stellen: er zit gelukkig een fijnbesnaarde 
adder onder het gras waarop de circustent is verrezen. Maar hoewel het verleidelijk én 
verdedigbaar is om Reves literatuur van de jaren zeventig en De Grote Gerard Reve Show als camp 
te beschouwen, moet daarbij worden opgemerkt dat het steeds om campy elementen gaat; de 
elitaire viering van de marginaliteit is nooit de enige smaak die voorhanden is. In De Grote Gerard 
Reve Show is zowel een flirt-op-veilige-afstand met het triviale aan te wijzen – camp dus – als een 
flirt-op-veilige-afstand met het verhevene, dat wordt gematerialiseerd in de eenzame kunstenaar 
op zijn zolderkamer, de boodschapper tussen hemel en aarde die louter door gelijkgestemden te 
verstaan is.649  
En dan nog iets over de overdaad aan kitsch in de show. Kitsch is vaak een signaal voor een 
campy attitude, maar Reve zette kitsch niet altijd in op de manier van een campkunstenaar. Juist 
in de jaren zeventig liet Reve in interviews en brieven weten kitsch als noodzakelijke handreiking 
aan de massa te beschouwen, als een communicatiemiddel, waardoor zijn adagium ‘Kunst is een 
product van gestileerde menselijke activiteit, dat een ontroering teweeg brengt’ voor een groter 
deel van het publiek gelding krijgt.650 Door de inzet van kitschelementen kan, volgens Reve, een 
breder publiek bereikt worden dan slechts het selecte gezelschap fijnproevers. Tenzij we ook 
deze uitspraken met een korrel zout moeten nemen – bij Reve weet je het immers nooit – is de 
functie van kitsch dus op zijn minst tweeledig: de kitsch wordt met een dandyeske knipoog 
omarmd (camp), maar is ook de neergelaten ophaalbrug waarlangs de meer eenvoudigen van 
geest de literaire burcht kunnen betreden.  
Bovendien fungeert kitsch in Reves werk niet zelden als middel om de hypocrisie van de 
kunstenaarswereld tot uitdrukking te brengen. Denk aan de schilder Phal, die in ‘Lezing op het 
land’ in besloten kring smartlappen zingt, waar het gezelschap kunstenaars en kunstminnaars – 
in beschonken toestand – hevig door ontroerd raakt.651 Men verzekert Phal dat er ‘bij radio en 
film’ goudgeld voor hem te verdienen moet zijn, maar Phal lijkt zijn cocon van kunst, drank en 
armoede te prefereren.652 Of denk aan ‘beschermer van kunsten en wetenschappen’ Mijk de 
Swaan uit ‘Brief door tranen uitgewist’, die van alpenjodel houdt, maar deze voorkeur voor zijn 
omgeving angstvallig verbergt.653 De vraag naar de intentie achter kitsch is bij Reve dus niet 
eenvoudig te beantwoorden. Het onderscheid tussen ingewijden en niet-ingewijden wordt 
vergroot als de kitsch als camp wordt opgevat, maar verkleind als er een communicatiemiddel in 
wordt gezien, of een kritiek op het snobisme in de kunstwereld. Voor beide zijn valide 
argumenten beschikbaar.654 
Zo biedt De Grote Gerard Reve Show voor elk wat wils. Het is een smakelijke kluif voor wie er een 
postmodern spel voor een geverseerde niche in ziet, waarbij het feit dat zoveel mensen ernaar 

                                                        
649 We zouden, als we de manifestatie van Reve in de show gelijkstellen aan die van de ‘werkelijke’ Reve, dezelfde fout 
maken als een criticus die de vertelinstantie van een werk gelijk stelt aan de concrete auteur ervan: zeker door de 
tussenkomst van Rob Touber is er een schot tussen beide.  
650 Zie bijvoorbeeld Nies 1974: ‘“Ik zal een voorbeeld geven. Een moeder zit te schreien aan het bed van haar dode 
kind. Als je dat ziet, ben je ontroerd, maar het is geen kunst. Als die vrouw bij dat bed op een luit tokkelt en een lied 
voor haar dode kind zingt, dan is het wel kunst. Dan is het gestileerd. Die vrouw mag ook geen tranen in haar ogen 
hebben, want tranen doen in dit geval afbreuk aan de stilering. De moeder mag geen tranen laten vallen, want dat is 
kitsch. Nu heb je hele volksstammen, die niet begrijpen, dat die vrouw verdriet kan hebben, zelfs al laat ze geen 
enkele traan. Omdat je het hele volk bij de kunst wil betrekken, laat die vrouw dus een traan vallen. Echte kunst kan 
nu eenmaal niet zonder kitsch. De wereld is verdeeld in Hellenen en Barbaren.”’ Zie hoofdstuk 2 voor een overzicht 
van teksten waarin Reve kunst definieert. 
651 Phal zingt onder meer ‘Het Moederhart’ en een Reviaanse versie van ‘Onder ’t lommer van ‘t prieeltje’. In dat 
laatste lied zijn de oorspronkelijke woorden ‘groot, wit marmeren steen’, (of: ‘dezen marmeren steen’) veranderd in 
‘grote, blauwe steen’. (VW I, p. 660.) 
652 VW I, p. 660-661 
653 VW II, p. 227-228. 
654 Reve zelf meldt bijvoorbeeld over het programma: ‘“Ik geloof dat het goed is dat mijn werk nu eens toegankelijk 
wordt gemaakt voor de miljoenen die nooit een boek lezen.”’ (Schuhmacher 1974) 
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kijken louter de stelling onderbouwt dat de massa het fingerspitzengefühl van de elite mist. Maar 
ook, en dit hoeft het voorgaande niet uit te sluiten, kan de show worden opgevat als de langste 
én goedkoopste reclamespot in de geschiedenis van de Nederlandse televisie; een manier waarop 
Reve, onder de dekmantel van het NOS-kunstprogramma Eigentijds, een nieuwe markt tracht 
aan te boren. Maar omdat de commercialiteit inmiddels een vast onderdeel van zijn imago is 
geworden, bevat ook zij een dubbele bodem. Reve maakt reclame voor zijn commercialiteit. Te 
midden van dit alles presenteert Reve zichzelf, via tussenkomst van Rob Touber, als een hoogst 
hybride persoonlijkheid. Nogmaals vermengt hij de categorieën van realiteit en fictie, 
authenticiteit en kunstmatigheid, leven en werk, kunst en kitsch, ernst en spot, en thematiseert 
zo de onbetrouwbaarheid van zijn imago. Zo De Grote Gerard Reve Show ergens het 
culminatiepunt van is, dan is het van de voeding die Reve geeft aan de oprechtheidskwestie.  
 

Receptie en promotie 

In de maanden voorafgaand aan de uitzending wordt er in de landelijke pers veel ruchtbaarheid 
aan de show gegeven. In een interview verklaart Rob Touber dat hij de ongrijpbaarheid van 
Reve welbewust als thema van het programma heeft gekozen. Touber stelt dat nagenoeg 
niemand een idee heeft welke opvattingen Reve werkelijk koestert, in verwarring als men is 
gebracht door Reves provocatieve publieke optreden. Nog nooit, aldus Touber, heeft Reve een 
tegenstander van formaat ontmoet, met kennis van diens ‘werkelijke mening en overwegingen.’ 

‘Zo’n tegenstander was hem niet gegund toen hij de publieke opinie kietelde met zijn zich als 
Ezel manifesterende God, niet toen-ie “Dood aan de Arbeiders” riep, niet in zijn openlijke 
belijdenis der Heren- en Jongens-Liefde, niet toen hij voor de in Nederland verblijvende 
Surinamers een retourbiljet [bedoeld zal zijn: ‘enkele reis’, EP] Amsterdam-Oerwoud 
adviseerde [...]. Toen niet. Nu niet. En eigenlijk nooit!  
Daarmee is meteen uitgelegd waaróm ik als slotzin van de Grote Gerard Reve-Show [...] 
koos: “Die Gerard Reve, belazert-ie de boel nou?... Of niet?” Want wat-ie nou inderdaad 
meent en wat niét, daar is tot nu toe slechts een miniem aantal Nederlanders achter 
gekomen... Oók de vele bewonderaars van zijn talent [...] konden dat via zijn boeken niet te 
weten komen...’655  

Niet alleen presenteert Touber de oprechtheidskwestie hier als belangrijk ingrediënt van De 
Grote Gerard Reve Show, maar ook suggereert hij te behoren tot het ‘miniem aantal Nederlanders’ 
dat de toverformule kent waarmee Reves pose van diens werkelijke opvattingen kan worden 
gescheiden. Wie er nog meer tot die selecte club behoort, laat Touber echter in het midden. Ook 
de formule zelf geeft hij niet vrij; niet in dit interview, en niet in de show die hij creëerde. Zo 
draagt ook de regisseur bij aan de oprechtheidskwestie, in plaats van haar de kop in te drukken. 
Reve zelf verwacht ‘herrie’ naar aanleiding van de show (zoals hij op 6 april 1974 aan Carmiggelt 
schrijft) en ook NRC Handelsblad voorziet een dag na de uitzending stormen van protest: ‘De 
ingezonden-briefschrijvers van dit weekend zullen zich tot grote woede realiseren, dat er om dit 
NOS-programma geen lidmaatschap kan worden opgezegd.’656 De volkswoede blijft echter uit. 
Anders dan na de huldiging in de Allerheiligste Hartkerk, die de halve natie in rep en roer 
bracht, blijft het opvallend rustig. Er worden geen kamervragen gesteld, en de kranten drukken 
slechts enkele kwade reacties van hun lezers af.657 Televisierecensenten, ook die uit de 

                                                        
655 Touber 1975. 
656 JM 1974. Zie voor de opmerking van Reve over de show in de brief aan Carmiggelt: Reve 1988 [1982], p. 235 
(6-4-1974). 
657 Onder meer in Het Vrije Volk van 22 mei en de Volkskrant van 30 mei 1974. In Het Vrije Volk: ‘Wij begrijpen niet 
dat een man als Van ’t Reve een onderscheiding krijgt van de koningin. Met zijn programma kwetst hij een grote 
groep mensen uit de samenleving, vooral de arbeiders. En wat moeten diezelfde arbeiders wel niet denken van de 
homofielen, van wie het merendeel toch zeker niet zo laag en vulgair is?’ (Rotgans & Bertels 1974) In de Volkskrant 
schrijft Th.T.M. Luif: ‘Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat dergelijke smeerlapperij in dit beschaafde land wordt 
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confessionele hoek, tonen op zijn minst begrip, en vaak zelfs waardering, voor het programma. 
Zo schrijft J.K. in Trouw over Reves ‘individuele uitbreiding’ van religieuze beeldentaal: ‘[...] het 
ligt buiten de Nederlandse traditie en buiten het protestantse gezichtsveld, maar het lijkt me 
binnen het christendom toch volstrekt legitiem.’658  
Geen herrie dus, maar wel zien veel journalisten in de show bevestigd wat zij al wisten: de 
onmogelijkheid om te bepalen wanneer Reve ‘zichzelf’ is en wanneer niet, is tot de kern van zijn 
publieke optreden doorgedrongen. Touber is dus in zijn opzet geslaagd. Een greep uit de 
recensies: 

‘Die Gerard Reve, belazert die de boel nou of niet?’ De vraag werd met zoveel woorden 
gesteld in De Grote Gerard Reve Show van regisseur Rob Touber die de NOS gisteravond laat 
in Eigentijds uitzond. Gelukkig werd het antwoord niet gegeven. Op die manier zou immers 
een groot deel van het effect dat de volksschrijver lijkt te beogen, verloren gaan. Intussen 
heb ik sterk de indruk dat Reve inderdaad de kluit grotelijks belazert en er veel genoegen in 
schept op uiterst verwarrende wijze allerhande zaken op de hak te nemen en tegen heilige 
huisjes te schoppen. Maar dat doet hij dan wel zo handig dat men met evenveel klem kan 
beweren dat dat niet het geval is.’ (Het Parool, 18 mei) 

Satire is goed en wel in Nederland, maar was dit satire? Of, zoals Reve het zichzelf vroeg: 
meent u nu echt wat u zegt? (NRC Handelsblad, 18 mei) 

Tobbers als ik zullen het moeilijk hebben met de vraag waarin het werk van Gerard Reve – 
om het even of het nu om zijn boeken of om zijn televisieshow gaat – de ernst overgaat in 
kortswijl (en omgekeerd). Dat is vervelend, want het belemmert het voluit en zonder enige 
reserve genieten, terwijl het ook belet om manmoedig op te staan en het toestel uit te 
schakelen. (Trouw, 20 mei) 

Wat was De Grote Gerard Reve Show? Als zo vaak bespaarde de meester het vellen van een 
definitief oordeel[.] Subtiel balancerend op de grens van pose, ernst en eigenheid lieten hij en 
regisseur Rob Touber het aan de kijker over uit de show te destilleren wat men wilde. (Het 
Vrije Volk, 18 mei)659 

Enkelen zien in de show een exponent van de tijdgeest. Peter van Bueren, die het programma 
‘uitstekend’ noemt, schrijft in de Volkskrant: 

Tien jaar nadat Gerard Reve, toen hij nog meewerkte, in het programma “Zo is het” drollen 
voor citroenen verkocht in een nummer over koninginnedag, heeft de burgerschrijver zijn 
volk bereikt op het niveau dat hem en zijn volk past: in een eigen show voor het 
massamedium televisie. Waren voorheen schrijvers geziene gasten in een forum, om daar 
voorbedachte spitsheden door een fijnproevend publiek te laten opzuigen, de hofleverancier 
van de Nederlandse literatuur anno 1974 presenteert zichzelf als een showman waar vaklui 
hun petje voor kunnen afnemen. 
Een onvoorstelbaar evenement toch eigenlijk. Gerard Reve Superstar. Een man wiens 
‘vreemde’ schrijverschap door de jaren heen is grootgepraat op grond van zijn litteraire 
betekenis, heeft alle tolerantiegrenzen in duizelingwekkende vaart doorbroken en mag tot in 
de grootste publiciteitsmedia en nu op de televisie dingen opmerken die van nauwelijks 
iemand anders ongestraft door de vingers worden gezien. 
Terwijl nog niet lang geleden in de Tweede Kamer vragen werden gesteld over de Barend 
Servetshow, verwart de vrachtwagenchauffeur uit Weert, zoals hij tegenwoordig vermomd 

                                                                                                                                                             
uitgezonden. Deze “literator” begint met een gore kroeg-mop, om enkele ogenblikken later schijnheilig een “Wees 
Gegroet” te gaan bidden. Dat deze man een homofiel is, verwijt ik hem niet; maar wel neem ik hem hoogst kwalijk, 
dat hij kleine kinderen (en hen niet alleen) met zijn abnormale ideeën probeert te vergiftigen. Men durft zelfs GOD 
als een ezel voor te stellen. Als de NOS meent dat dit kunst of amusement is, dan is men daar toch wel erg diep 
gezonken en als dergelijke “heren” geridderd worden in de orde van Oranje-Nassau, dan is nu toch wel het 
duidelijkste bewijst geleverd, dat het hoog tijd wordt, dat aan de lintjes-regen iets veranderd dient te worden. Ik ben 
beslist geen puritein, maar deze “show” ging alle perken van burgerlijk fatsoen ver te buiten.’ (Luif 1974). 
658 J.K. 1974. 
659 Resp.: Elfferich 1974, JM 1974, J.K. 1974, Ris 1974.  
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langs ’s Heren wegen snelt, de koningin met Maria, verkleedt hij zich als paus, bidt hij tussen 
uitbundige drankliederen in een weesgegroetje en spreekt hij met God alsof deze een ezel is. 
En dat allemaal onder de hoede van de NOS, zodat zelfs de meest verontruste kijker nergens 
zijn lidmaatschap kan opzeggen. Hoeveel sociologen zouden gisteravond niet 
handenwrijvend begonnen zijn aan een briljant proefschrift?660 

De laatste opmerking van Van Bueren is op zichzelf al voer voor een proefschrift. Hij geeft blijk 
van een sterk besef van de snelle veranderingen die tijdens de jaren zestig en zeventig in het 
Nederlandse culturele landschap zijn opgetreden. De socioloog of cultuurhistoricus die er 
tegenwoordig op wil wijzen dat een fenomeen als De Grote Gerard Reve Show typerend is voor de 
jaren zeventig – zoals zowel Righart (1995) als Kennedy (1995) dat ten aanzien van de jaren 
zestig deden met het VARA-programma Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer – moet er ten minste 
bij aantekenen dat de contemporaine kritiek (een tv-recensent, in dit geval) dat al deed toen de 
beeldbuis nog nauwelijks was afgekoeld.661 
Van Buerens recensie is om nog een reden de moeite van het citeren waard. Hij schrijft dat Reve 
zich uitlatingen kan permitteren die van bijna niemand anders gepikt zouden worden. En 
inderdaad lijkt Reve halverwege de jaren zeventig een uitzonderingspositie in te nemen in de 
Nederlandse literatuur. De schrijver heeft voor zichzelf een ruimte gecreëerd waarbinnen zijn 
uitspraken, ook de vele die de grenzen van het betamelijke overschrijden, niet meer de schade 
aanrichten die ze normaal gesproken doen. Als Reve God voorstelt als een ezel, oppert het huis 
van Theun de Vries te bombarderen, de Vietcong de dood in wenst of het portret van de 
koningin als reclamezuil gebruikt, heeft dat ongeveer dezelfde uitwerking als wanneer hij in Een 
circusjongen schrijft dat hij een meisje heeft onteerd: er ontstaat slechts wat rumoer op de 
achtergrond. Reve geniet in de jaren zeventig een vorm van immuniteit die niet heel ver afstaat 
van die van een literair personage. Dat Reve de categorieën van fictie en realiteit opzichtig met 
elkaar laat interfereren, lijkt als effect te hebben dat de grenzen van zíjn literaire vrijstaat zijn 
verlegd tot ver buiten de voor- en achterflappen van zijn werk. Bijna iedere stoot van Reve 
wordt gesmoord in de zachte wanden van de opgeblazen fictionele ruimte. 
 

Grensoverschrijdingen 

Toen Mulisch in 1972 ‘Het ironische van de ironie’ in Vrij Nederland publiceerde, stond hij niet 
alleen in zijn kritiek op Reve. Velen deelden, zij het vaak in minder sterke mate, zijn zorgen over 
de vrijheden die Reve zich binnen en buiten zijn werk dacht te kunnen permitteren. Mulisch, die 
zich aan de andere kant van het politieke spectrum bevond dan Reve en zich bovendien 
persoonlijk door hem aangevallen voelde, richtte zich met name tegen de in zijn ogen 
discriminerende uitlatingen van zijn collega. De bron van zijn frustratie was echter, net als bij 
                                                        
660 Van Bueren 1974. De opmerking over Barend Servet verwijst naar een uitzending van ‘Barend is weer bezig’, op 
14 december 1972, waarin Barend Servet (IJf Blokker) een spruitjesschillende koningin Juliana bezoekt, die niet op 
een glaasje meer of minder kijkt. Over de uitzending werden vragen gesteld aan het kabinet Biesheuvel II. Overigens 
lijkt de aanname dat de kijker ‘nergens’ zijn lidmaatschap kan opzeggen niet helemaal correct. Hoewel de show werd 
uitgezonden door de NOS, schrijft Reve op 25 juni 1974 aan Simon Carmiggelt dat dertig leden van de KRO hun 
lidmaatschap van die omroep hebben opgezegd (Reve 1988 [1982], p. 249).  
661 James Kennedy (Kennedy 1995) stelt dat in Nederland al in de jaren vijftig bij zowel politiek als burgerij sterk het 
gevoel heerste dat vernieuwing en modernisering onontkoombaar waren. De verzuiling had al in dat decennium een 
negatieve bijklank gekregen. Zeker sinds de omwentelingen aan het einde van de jaren zestig had men een sterk besef 
van de onomkeerbare veranderingen die zich in Nederland hadden voltrokken. Dat uitte zich bijvoorbeeld in de 
snelle implementatie van avant-gardistische literatuur, zoals die van de Vijftigers, in het onderwijs. De gevestigde 
politieke partijen probeerden zich aan het einde van de jaren zestig enigszins krampachtig te moderniseren; er was 
hen veel aan gelegen geassocieerd te worden met termen als ‘jeugd’ en ‘verandering’. Het commentaar van Van 
Bueren op De Grote Gerard Reve Show adstrueert Kennedy’s betoog. Ook deze criticus geeft immers blijk van een sterk 
besef van de veranderingen die zich met hoge snelheid voltrokken in het Nederlandse culturele landschap, en doet 
een voorzichtige poging die veranderingen in historisch perspectief te plaatsen. Zie over het gevoel van urgentie van 
verandering in de Nederlandse politiek aan het einde van de jaren zestig ook: Kennedy 1995, Righart 1995, p. 203-
249.  
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vele anderen, de oprechtheidskwestie, het gevoel dat Reve zich schuilhield achter een 
rookgordijn dat algemeen als ‘ironie’ werd getypeerd. Mulisch deed op zijn eigen wijze hetzelfde 
als velen voor en velen na hem: hij ondernam een poging de rook te verdrijven. Wat hij te zien 
kreeg verontrustte hem. De ware Reve was, zo betoogde hij, een racist die er actief aan bijdroeg 
om ‘een sfeer van agressief provincialisme en vreemdelingenhaat te scheppen’.   
Natuurlijk is ‘Het ironische van de ironie’ een persoonlijke afrekening in het literaire circuit, en 
geen objectieve analyse van Reves persoonlijkheid en schrijverschap – gesteld dat zoiets 
mogelijk zou zijn. Dat neemt echter niet weg dat Mulisch’ analyse de angel van Reves 
zelfrepresentatie blootlegt. Reve kan doen wat hij doet, stelt Mulisch, doordat hij zichzelf hult in 
een waas van fictionaliteit. Het personage ‘Gerard’ is nauwelijks meer van de schrijver ‘Gerard’ 
te onderscheiden. Wanneer de schrijver moreel verwerpelijke uitspraken doet, betoogt hij, 
worden die uitspraken ten onrechte op het conto van het personage geschreven. Mulisch 
weigert hier aan mee te doen. Hij wil de grens tussen de werkelijke en de fictionele ruimte in ere 
herstellen.   
Op een punt schiet de analyse van Mulisch echter tekort. In De taal der liefde, het boek dat de 
directe aanleiding vormde voor ‘Het ironische van de ironie’, doet Reve exact wat Mulisch zegt 
dat hij doet, maar hij doet dat openlijk, hyperbewust en op een veel ingenieuzere manier dan 
Mulisch laat zien. De interferentie tussen werkelijkheid en fictie wordt niet alleen bereikt 
doordat de protagonist van het verhaal dezelfde naam heeft als degene die de brieven aan 
Carmiggelt ondertekent, ze stroomt door de kleinste haarvaten van het boek: de compositie, de 
bedverhalen, de dialogen tussen Gerard en Woelrat en de imaginaire ontmoeting met de 
koningin. De manipulatie van de categorieën fictie en realiteit zou dus moeiteloos tot 
grondthema van de roman kunnen worden benoemd.662 Dat is iets anders dan de truc van de 
‘ouwe toverheks’ die Mulisch ervan maakt. 
Mulisch toont zich in ‘Het ironische’ een pleitbezorger van een autonomistische visie op 
literatuur. Net als de New Critics veronderstelt hij dat er een duidelijke en statische grens bestaat 
– zou moéten bestaan, althans – tussen de fictionele binnenwereld van een boek en de 
realistische buitenwereld. Reves oeuvre en diens zelfmanifestatie binnen en buiten zijn werk zijn 
echter met geen mogelijkheid in de mal te persen die op Mulisch’ schrijftafel ligt. Voor Mulisch 
heeft Reve daarmee afgedaan; hij houdt zich immers niet aan de regels van het spel en maakt 
misbruik van de verwarring die zo ontstaat. Maar als we de juridische en morele implicaties van 
zijn optreden buiten beschouwing laten, zien we dat Reve eenzelfde soort metapositie inneemt 
ten opzichte van het ergocentrische denkkader als ten opzichte van Bourdieus cultuursociologie. 
Zoals Reve de premisse dat het subveld van de beperkte en het subveld van de grootschalige 
productie onverenigbaar zijn als fundament gebruikt voor zijn provocatieve zelfrepresentatie – 
die eruit bestaat deze twee subvelden te vermengen – zo doet hij dat aanvankelijk incidenteel, 
maar later frequenter en radicaler, met de premisse dat fictie en realiteit twee van elkaar 
onafhankelijke ruimtes zijn, die van elkaar worden gescheiden door de voor- en achterflap van 
een roman.  
Het is mogelijk om Reves maskerades te verwerpen op grond van de eis dat de fictionaliteit zijn 
grenzen kent en dat buiten het boek zich de werkelijke, ‘concrete’ auteur moet tonen, de auteur 
die ondubbelzinnig communiceert en verantwoordelijkheid neemt voor zijn uitlatingen. Het is 
echter óók mogelijk om in Reves zelfrepresentatie een superieur esthetisch spel te zien, een spel 
waarbij zijn zelfrepresentaties binnen en buiten zijn werk elkaar aanvullen én ondermijnen, en 
waarbij via parabases en hyperparabases de vluchtigheid van zowel de fictionele als de 
realistische ruimte benadrukt wordt. Kiezen voor die laatste optie betekent dat het esthetisch 
spel vlees op de botten krijgt in de publieke ruimte. En het toont Reve als een voorbeeld van 
wat Heinich het ‘romantisch model’ van de kunstenaar noemt, een kunstenaar bij wie de 
                                                        
662 Vgl. Snapper 1990, p. 160. 
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publieke persoonlijkheid minstens zo belangrijk is als het werk dat hij aflevert. Je zou ook 
kunnen zeggen: een kunstenaar wiens publieke persoonlijkheid onderdeel is geworden van zijn 
oeuvre. 
In de jaren zeventig zijn er legio parallellen tussen het spel dat Reve binnen, en het spel dat hij 
buiten zijn werk speelt. Het meest duidelijk komen ze naar voren in De taal der liefde. Daar vindt 
op microniveau plaats wat buiten het boek op macroniveau gebeurt: Reve vertelt fictieve 
verhalen waarin hij en zijn vriend als hoofdpersoon optreden, en wordt door zijn gehoor zo nu 
en dan gevraagd naar het waarheidsgehalte van het vertelde. Zoals binnen het boek de nadruk 
wordt gelegd op de performativiteit van het vertellen (‘het staat in een boek [...] en het is meteen 
waar ook’), zo gebeurt dat ook in de publieke ruimte. Op beide niveaus wordt de artistieke 
illusie onderstreept, en op beide niveaus wordt Reves ‘waarheid’ in toenemende mate fictioneel.  
Het spel van de interfererende fictionele en reële ruimte kan, zoals ik al schreef, alleen maar 
gespeeld worden bij gratie van de conventie dat er een intrinsiek onderscheid tussen beide 
ruimtes bestaat. De parabasis en hyperparabasis treden pas op als de lezer of toeschouwer een 
vooronderstelling heeft over de mate van fictionaliteit van de wereld die hem wordt 
gepresenteerd. Ook de creatie van een mobiele, instabiele identiteit krijgt slechts kleur door het 
contrast met een collectief gevoelde behoefte aan een stabiel, ‘authentiek’ ik. Die behoefte was 
er ten aanzien van Reve aanvankelijk zeer sterk, niet in het minst omdat hij na Op weg naar het 
einde en Nader tot U juist de reputatie van een authentieke en oprechte persoonlijkheid had 
verworven. Tegen deze achtergrond is de openlijke deconstructie van zijn identiteit dan ook een 
provocatie, een distinctieve daad. Al vrij snel treedt bij het publiek echter gewenning, en zelfs 
hier en daar wat verveling op. De verwarring over de vraag waar en wanneer Reve ‘zichzelf’ laat 
zien, en waar men te maken heeft met een gefictionaliseerde versie van de auteur, zorgt in de 
jaren na de publicatie van De taal der liefde, samen met de door vele critici geconstateerde 
zelfherhaling, voor een afnemende waardering voor Reves werk.  
Tegelijk is duidelijk dat Reve halverwege de jaren zeventig de status van ster-auteur heeft 
bereikt, in de betekenis die Loren Glass eraan geeft. Net als Hemingway en Mailer bespeelt hij 
zowel de elite als het grote publiek, creëert hij een cultus rondom zijn persoonlijkheid en 
gebruikt hij het onderscheid tussen hoge en lage cultuur als inzet van zijn zelfrepresentatie, als 
middel om zichtbaar te worden. Net als de Hollywoodiconen uit Dyers Stars kan hij bogen op 
een arsenaal aan attributen die onlosmakelijk met zijn persoonlijkheid zijn verbonden, zoals – 
onder vele andere – de kroontjespen, de wijn, de ganzenveer en Maria. In bijna ieder interview 
komen die attributen ter sprake, en in De Grote Gerard Reve Show wordt er een groteske potpourri 
van gekookt. Ook dit alles bevat bij Reve echter een expliciete dubbele lading. Hij levert 
onophoudelijk commentaar op zijn doen en laten en op de functie van zijn attributen, waardoor 
hij zijn handelingen zelf deconstrueert tot strategieën, en zijn zelfrepresentatie in het valse licht 
van de ironie komt te staan.  
Dat Reve zich hoe langer hoe minder als ‘mens echt uit het leven’ liet zien, maar dat hij de notie 
van een stabiele persoonlijkheid opzichtig frustreerde, is een proces dat sommigen ‘nihilistisch’, 
en dat anderen misschien ‘postmodern’ zullen noemen. Toch gaan de basisprincipes van dat 
spel, openlijke zelfreflectie en -deconstructie, terug tot de dagen van de romantische ironie, en 
zelfs tot die van Aristophanes. Het gaat mij, dat zal inmiddels duidelijk zijn, veel minder om een 
keuze voor het juiste cultuurfilosofische etiket dan om een beschrijving van de technieken die 
Reve gebruikt en van de wisselwerking tussen receptie (van werk en persoon) en 
zelfrepresentatie. 
Reves spel met fictie en realiteit zorgt ervoor dat hij de grenzen van de literaire vrijstaat 
werkelijk lijkt te hebben opgerekt. Hij kan zich, kort gezegd, meer permitteren dan een ander. 
Toch loopt ook hij soms tegen de wanden van de werkelijkheid aan. Dat gebeurt met name 
wanneer hij zich, een aantal jaar na de publicatie van De taal der liefde, in steeds hardere 
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bewoordingen uitlaat over andere rassen. Dan ontstaat in brede kring opnieuw de behoefte die 
Mulisch Het ironische van de ironie deed schrijven; de behoefte om alles wat Reve lijkt te zijn, 
suggereert te zijn, of voorwendt te zijn terzijde te schuiven, en vast te stellen wat hij ís: een racist 
of geen racist? Over die kwestie buig ik me in het volgende hoofdstuk. 
 


