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6        Het pact van de impliciete auteur 

It is only by distinguishing between the author and his implied image that 

we can avoid pointless and unverifiable talk about such qualities as 

‘sincerity’ or ‘seriousness’ in the author. 

 
Wayne Booth 
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Inleiding: (‘)inferieure kokosnotenplukkers(’) 

 
Voor Harry Mulisch was de ‘tjoeki tjoeki stoombootbrief’ in De taal der liefde de directe 
aanleiding voor het schrijven van Het ironische van de ironie. Mulisch zag echter een detail uit die 
brief over het hoofd, waarmee hij zijn centrale punt kracht had kunnen bijzetten. Het detail staat 
in een van de zinnen waar Mulisch zijn pijlen op richt.  

Ik behoef maar een of andere persoon sprekend in te voeren, die zich laatdunkend over 
allerlei inferieure kokosnotenplukkers uitlaat en voor de eer van ‘onze meisjes en jonge 
vrouwen’ opkomt, en het Geld vloeit mij toe.663 

Mulisch stelt dat het volstrekt onhelder is geworden wanneer Reve zelf het woord voert, en 
wanneer een van zijn personages dat doet, doordat Reve verschillende versies van zichzelf in 
zijn proza opvoert. Wat hij echter niet ziet, of althans niet laat zien, is dat dit probleem zich ook 
in de structuur van déze zin aandient. Ook hier is het onduidelijk wie er spreekt. 
In deze zin brengt Reve hypothetisch een personage (‘een of andere persoon’) op het toneel, dat 
zich niet al te vleiend uitlaat over een ander, zuidelijk ras of volk. De vraag is echter waar de 
tekst van Reve precies ophoudt, en waar de tekst van dit personage begint. De woorden ‘“onze 
meisjes en jonge vrouwen”’ zijn duidelijk gemarkeerd als personagetekst, ze worden immers 
omkaderd door aanhalingstekens. Maar de kwalificatie ‘inferieure kokosnotenplukkers’ staat niet 
tussen aanhalingstekens, waarmee wordt gesuggereerd dat ze afkomstig is uit de pen van de 
briefschrijver, Gerard Reve dus.664 In dat geval verschillen de oordelen van Reve en het 
personage nauwelijks van elkaar: het personage laat zich laatdunkend uit over andere volkeren, 
maar Reve noemt die mensen ‘inferieure kokosnootplukkers’. Omdat het niet duidelijk is wie 
hier welke kwalificatie voor zijn rekening neemt, treedt tweestemmigheid op. Deze 
tweestemmigheid wordt veroorzaakt door de vermenging van personage- en auteurstekst; de 
auteur spreekt als het ware met een dubbele tong. Zo ontstaat er een verbinding tussen de 
auteur van de brief en het hypothetisch door hem ingevoerde personage, terwijl er tegelijkertijd 
een distantie tussen beide blijft bestaan: personage en auteur zijn niet dezelfde persoon. Dit 
principe wordt in de narratologie ‘tekstinterferentie’ genoemd.665 Ook als we, zoals Mulisch 
doet, de ‘Gerard’ die deze brief heeft ondertekend gelijkstellen aan de auteur Gerard Kornelis 
van het Reve, weten we niet wie we verantwoordelijk moeten houden voor de opmerking over 
de kokosnotenplukkers.  
Reve bereikte, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, in de jaren zeventig een zekere 
mate van immuniteit in de publieke ruimte. Die is voor een groot deel te danken aan het feit dat 
hij zichzelf herhaaldelijk en nadrukkelijk fictionaliseerde. Hij maakte zijn publiek erop attent, 
zowel binnen als buiten zijn werk, dat het met een afspiegeling van Gerard Reve te maken had, 
met een imago dus. Zo verdween het beeld van Reve als buitengewoon oprechte en authentieke 
persoon naar de achtergrond, het beeld dat een van de hoofdingrediënten was van zijn 
canonisering in de jaren zestig. Doordat Reve de oprechtheidskwestie nadrukkelijk in zijn 
zelfrepresentatie incorporeerde, verloor zij binnen vrij korte tijd aan provocatieve kracht. In De 
Grote Gerard Reve Show, in mei 1974, werd ze als een van de bekende attributen van Reves 
publieke persoonlijkheid gepresenteerd, én als zodanig gerecipieerd door de recensenten.  

                                                        
663 Van het Reve 1972, p. 71. 
664 Mulisch stelt de ‘Gerard’ die de brief heeft ondertekend gelijk aan de persoon Gerard Reve (Mulisch 1976, p. 46-
47). 
665 Strikt genomen spreken we van tekstinterferentie wanneer de vertellers- en personagetekst zich vermengen. Deze 
brief is echter een geval apart, omdat – als we de redenering van Mulisch volgen – de verteller en auteur ervan 
dezelfde instantie zijn. Ik zal in het vervolg van dit hoofdstuk, met betrekking tot deze brief, ook van 
tekstinterferentie spreken wanneer auteurs- en personagetekst zich vermengen. 
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Op één terrein weet Reve echter nog lange tijd te provoceren, en dat is het terrein van de 
rassendiscriminatie – precies het punt dus dat in Het ironische van de ironie aan bod komt. Hier 
blijft ook de oprechtheidskwestie nog jaren voortduren. Hoe denigrerender Reve zich uitlaat 
over andere rassen, hoe zekerder men wil weten of hij meent wat hij zegt. Naast de publicatie 
van Het ironische van de ironie zijn hier drie momenten van belang: Reves voordracht van het 
gedicht ‘Voor eigen erf’ op de Nacht van de Poëzie in Kortrijk in mei 1975, een interview van 
Boudewijn Büch met Reve in Het Parool van 15 januari 1983, en de publicatie van Bezorgde ouders, 
in december 1988. Terwijl Reves uitspraken over andere rassen in 1975 en 1983 stormen van 
protest veroorzaken, blijft het na de verschijning van Bezorgde ouders stil in Nederland, ondanks 
het feit dat in het boek alle xenofobe registers worden opengetrokken.  
 
In dit hoofdstuk staat de oprechtheidskwestie opnieuw centraal. Ik behandel haar nu echter 
vanuit een ander perspectief dan in het vorige hoofdstuk, en tegen de achtergrond van Reves 
vermeende racisme. Waar in het vorige hoofdstuk de nadruk lag op het implementeren en 
markeren van de artistieke illusie, daar benader ik de oprechtheidskwestie nu met een concept 
dat binnen de narratologie een stille dood lijkt te zijn gestorven: dat van de impliciete auteur.666 
In dit hoofdstuk stel ik Reve voor als impliciete auteur, via een uitstap naar de narratologie en de 
theorievorming over de autobiografie. Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste wil ik hiermee 
nogmaals, op een andere manier dan in het vorige hoofdstuk, aantonen dat Reve de conventie 
frustreert om fictie en realiteit als dichotomie te beschouwen, omdat hij het ontregelen van die 
conventie tot inzet maakt van zijn zelfrepresentatie binnen en buiten zijn werk. Maar ook is het 
een poging om het concept ‘impliciete auteur’ nieuw leven in te blazen. Dit wil ik doen door het 
buiten het strikte kader van de narratologie te plaatsen en te laten zien dat het het onderzoek 
naar zelfrepresentatie goede diensten kan bewijzen. Ik gebruik het concept in dit hoofdstuk dan 
ook niet als een ontologische categorie, maar als een heuristisch hulpmiddel: een middel om het 
specifieke van Reves zelfrepresentatie inzichtelijk te maken. 
Het concept impliciete auteur geeft blijk van twee op het eerste gezicht tegenstrijdige behoeftes: 
enerzijds de wil om de wereld van de fictie en de ‘werkelijke’ wereld met elkaar te verbinden, 
anderzijds juist de behoefte om een intrsinsiek onderscheid tussen die twee werelden in stand te 
houden. Ik zal betogen dat Reve, zowel in zijn oeuvre als in zijn publieke manifestatie, 
voortdurend de gedachte uitdrukt die het concept impliciete auteur heeft doen ontstaan: als 
schrijver creëert hij voor zijn publiek (lezers van zijn werk en interviews, televisiekijkers, 
bezoekers van literaire festivals) een beeld van zichzelf, en hij benadrukt – op verschillende 
manieren – dat dat beeld geen volmaakte kopie van zichzelf is, maar een ‘tweede zelf’, een 
vervorming van zijn werkelijke identiteit. 
Het eerste deel van dit hoofdstuk besteed ik aan de theorie rond het concept impliciete auteur 
en rond het autobiografisch proza. Enkele invloedrijke theorieën op deze gebieden komen ter 
sprake, met bijzondere aandacht voor het ‘hypothetisch intentionalisme’, een visie die  
Jerrold Levinson als meest prominente aanhanger kent. Het tweede, en grootste, deel is gewijd 
aan Reve en het racisme, en in het bijzonder aan Bezorgde ouders. In deze roman speelt 
tekstinterferentie een belangrijke rol, net zoals in de zin uit de ‘stoombootbrief’ die ik hierboven 
besprak. Het boek is een kluwen van fictie en realiteit die zich nog moeilijker laat ontwarren dan 
vorig werk, en biedt een ironische terugblik op Reves schrijverschap. Reve brengt er een nieuwe 
metalaag aan in het spel met zijn identiteit. 
 

                                                        
666 De term ‘implied author’ wordt soms vertaald als ‘geïmpliceerde auteur’ (zoals in Herman & Vervaeck 2009) en 
soms als ‘impliciete auteur’ (zoals in Van Bork e.a. 2002). Ik gebruik de term ‘impliciete auteur’. 
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De impliciete auteur 

Sinds Wayne Booth in The Rhetoric of Fiction (1961) de impliciete auteur introduceerde, is het 
concept voer geweest voor hevige polemieken in narratologische kringen. Booth zelf stond, 
zoals vrijwel iedere Angelsaksische narratoloog van zijn generatie, sterk onder invloed van het 
New Criticism, in het bijzonder dat van de orthodoxe Chicago School.667 Met het concept van 
de impliciete auteur koos Booth echter voor een middenweg tussen het New Criticism en het 
andere uiterste van het narratologische spectrum: het intentionalisme. Booth gaf zich 
rekenschap van de maximes van het New Criticism, zonder echter het idee los te laten dat een 
persoon van vlees en bloed verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het literaire werk, 
en dat via dat werk morele overtuigingen van die persoon tot uitdrukking kunnen komen.668 De 
auteur, stelde Booth, is altijd als imago, als ‘tweede zelf’ in zijn werk aanwezig, of hij dat nu wil 
of niet. 

Even the novel in which no narrator is dramatized creates an implicit picture of an author 
who stands behind the scenes, whether as stage manager, as puppeteer, or as an indifferent 
God [...]. This implied author is always distinct from the ‘real man’ – whatever we may take 
him to be – who creates a superior version of himself, a ‘second self,’ as he creates his work 
[...].669 

Booth was er niet altijd even duidelijk over wat hij precies met het concept beoogde; in The 
Rhetoric of Fiction geeft hij bijvoorbeeld geen vastomlijnde definitie van de impliciete auteur. Tom 
Kindt en Hans-Harald Müller (2006) betogen in hun overzichtswerk over de geschiedenis van 
de impliciete auteur dat juist de methodologische nevelen waarin Booth zich hulde hebben 
gezorgd voor de populariteit en de wijde verspreiding van het concept. Het begrip leende (en 
leent) zich dankzij die nevelen immers voor uiteenlopende toepassingen.670  
Maar deze vaagheid is Booth uiteraard ook op kritiek komen te staan. Het belangrijkste bezwaar 
betreft de positie van de impliciete auteur in de literaire communicatie. Booth laat in het midden 
wie er verantwoordelijk is voor de constructie van het evenbeeld van de auteur: hij suggereert 
enerzijds dat dit de auteur is (de zender dus), anderzijds de lezer (de ontvanger). Anders gezegd 
– en hier komt het instrumentarium van de imagologie van pas – hij suggereert dat de impliciete 
auteur zowel een (geïntendeerd) auto-imago als een hetero-imago is.  
Met name de suggestie dat de impliciete auteur als zender aan het communicatieschema zou 
moeten worden toegevoegd, lijkt meer problemen te scheppen dan op te lossen.671 Zo zijn er 
fundamentele verschillen tussen de auteur en de verteller enerzijds, en de impliciete auteur 
anderzijds: de impliciete auteur brengt, in tegenstelling tot de auteur en verteller, niets voort. Hij 
heeft geen stem in het verhaal.672 Invloedrijke narratologen als Mieke Bal en Gérard Genette 
hebben zich dan ook tot tegenstander van het concept als narratologisch instrument verklaard – 
met name omdat de rol van de auteur (en dus ook van diens imago) buiten het terrein van de 
descriptieve narratologie zou vallen – en tegenwoordig vindt die toepassing van het begrip nog 
nauwelijks aanhangers.673 Wel gaan er, in toenemende mate, stemmen op om de impliciete 
auteur als lezersconstructie te beschouwen. Daarmee krijgt het concept een plaats buiten het 
kader van de klassieke narratologie.  

                                                        
667 Zie Baker 2006 voor een beknopt overzicht van de verworvenheden van de Chicago School en voor informatie 
over de manier waarop Booth zich tot deze school verhoudt.  
668 Booth 1983, p. 151. (Ik citeer uit de Second Edition; de eerste druk is van 1961). Vgl. Kindt & Müller 2006, p. 52. 
669 Booth 1983, p. 151. Met de kwalificatie ‘indifferent God’ verwijst Booth naar de theorieën van Flaubert over de rol 
van de auteur in zijn werk. Deze theorieën komen in deel II ter sprake.  
670 Kindt & Müller 2006, p. 61. 
671 Vgl. Heinen 2002, p. 333-334, Kindt & Müller 2006, p. 13. 
672 Vgl. Kindt & Müller 2006, p. 100, 156, Genette 1988, p. 139. 
673 Overigens gaf Booth zelf bij meerdere gelegenheden aan dat hij met The Rhetoric of Fiction geen bijdrage heeft willen 
leveren aan de narratologie in de structuralistische zin van het woord. Zie: Kindt & Müller 2006, p. 85. 
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Deze ontwikkeling, die ik hier slechts zeer grof heb kunnen schetsen, is ook te zien binnen de 
neerlandistiek. Waar een klassiek-narratologische, structuralistische studie als die van Raat (1985) 
zich nog verlaat op het concept van de impliciete auteur (én dat van de impliciete lezer), zijn 
eenentwintigste-eeuwse handboeken verhaalanalyse het begrip liever kwijt dan rijk.674 Van 
Boven & Dorleijn (2003), die de verwante term abstracte auteur gebruiken, stellen: ‘De abstracte 
auteur vormt [...] een tamelijk vaag concept dat in hoge mate afhankelijk is van de interpretatie 
van de lezer. Liefst hadden we er geen aandacht aan besteed.’675 En ook Herman & Vervaeck 
(2009 [2005]) vinden de impliciete auteur ‘enkel aanvaardbaar als tussenpositie, dat wil zeggen 
als een constructie die vooral ontstaat door de interactie tussen tekst en lezer.’676  
 

De impliciete auteur als lezersconstructie: het hypothetisch intentionalisme 

Booth ontwierp de impliciete auteur als schot én verbindingsstuk tussen de wereld van het boek 
en de wereld daarbuiten. In feite bepleitte hij de autonomie van het literaire werk, maar zijn 
vertrekpunt was, anders dan dat van de orthodoxe New Critics, de praktijk van het lezen en 
interpreteren. Booth benadrukte dat iedere lezer zich tijdens het lezen een voorstelling maakt 
van de auteur die voor het werk verantwoordelijk is.677 Alleen door ons te realiseren, stelde 
Booth, dat we als lezer een beeld van de auteur construeren als we lezen, een beeld dat niet 
noodzakelijk overeenkomt met de realiteit, kunnen we voorkomen dat we de ‘betekenis’ of 
‘bedoeling’ die we uit de tekst destilleren klakkeloos vereenzelvigen met de bedoelingen van de 
(concrete) auteur. ‘It is only by distinguishing between the author and his implied image,’ schreef 
Booth in The Rhetoric of Fiction – en hier klinkt de kritiek van Wimsatt en Beardsley op het 
intentionalisme door – ‘that we can avoid pointless and unverifiable talk about such qualities as 
“sincerity” or “seriousness” in the author.’678 
Dit idee over de rol van de auteur in een tekst is vruchtbaar gebleken. Het zogeheten 
hypothetisch intentionalisme, met Jerrold Levinson als voorman, vertrekt vanuit de aanname dat 
lezers de betekenis van een tekst aan een antropomorfe instantie toeschrijven; deze instantie 
noemt men, naar Booth, de impliciete, maar ook wel ‘hypothetische’ of ‘gepostuleerde’ auteur.679 
Levinson neemt welbewust een middenpositie in tussen het intentionalisme en het anti-
intentionalisme.680 Hij meent dat de lezer, om tot een zo correct mogelijke hypothese te komen 
over de intentie van de auteur, gebruik moet maken – moet, want het is Levinson uiteindelijk om 
die ‘correcte’ interpretatie te doen – van niet alleen de informatie in de tekst zelf, maar ook van 
de relevante context van de creatie van de tekst. Die context bestaat uit de conventies van de 
taal waarin het werk is geschreven en het genre waar het toe behoort, maar is voor een groot 
deel rond de auteur zelf te vinden. Het gaat dan om zaken als aanvullende theoretische 
verklaringen van de auteur, diens overige werk en het werk van tijdgenoten dat de auteur kende, 
sociale of politieke bewegingen die een duidelijke invloed hadden op de auteur, en de 

                                                        
674 Raat 1985. 
675 Van Boven & Dorleijn 2003, p. 187. In de passage die hier direct op volgt wordt overigens duidelijk waarom de 
abstracte auteur zich toch een plaats in Literair mechaniek heeft weten te verwerven: ‘In de analysepraktijk’, zo stellen 
Van Boven en Dorleijn, ‘hebben we echter wel behoefte aan een tekstuele instantie die boven de verteller staat. Er is 
namelijk een categorie van tekstelementen die niet aan de verteller, of aan personages, zijn toe te schrijven terwijl ze 
toch van groot belang zijn voor de interpretatie en beslist niet over het hoofd mogen worden gezien: titels, 
ondertitels, motto’s en dergelijke. Zulke elementen kunnen niet als vertellerstekst worden beschouwd. We schrijven 
ze toe aan een hogere tekstinstantie, de abstracte auteur.’ De categorie van tekstelementen die Van Boven en Dorleijn 
hier bespreken, wordt door Genette ‘parateksten’ genoemd (Genette 1997).  
676 Herman & Vervaeck 2009, p. 26. 
677 Dit laatste stuitte uiteraard op weerstand van de dogmatische hoek van het New Criticism, waar bestuderen van de 
rol van de auteur (hetzij concreet, hetzij geïmpliceerd) in literatuur immers irrelevant werd geacht.  
678 Booth 1983, p. 75. 
679 Zie Kindt & Müller 2006, p. 181.  
680 Levinson 1992, i.h.b. p. 221-222. De positie die Levinson claimt is dus vergelijkbaar met die van Wayne Booth 
zelf, die immers een middenweg zocht tussen de New Critics en de intentionalisten. 
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participatie of identificatie van de auteur met artistieke stromingen.681 Volgens het hypothetisch 
intentionalisme kan Booths concept worden gedefinieerd als een entiteit die de ideeën, het 
gedrag, en de bedoelingen belichaamt die lezers aan de auteur van een tekst toeschrijven als ze 
die tekst lezen. Levinson: 

[...] instead of speaking of beliefs or attitudes that would be reasonably attributed to the actual 
author on the basis of the work contextually grasped, we can speak of the beliefs or attitudes 
that just straightforwardly belong to the implied author – he or she is being a construction 
tailor-made to bear them.682  

Deze toepassing van het concept doet vermoeden dat Levinson er veel aan gelegen is om zich 
vooral niet als reguliere intentionalist te presenteren - het intentionalisme heeft, zeker sinds ‘The 
intentional fallacy’ het licht zag, onder veel literatuurwetenschappers nu eenmaal een pejoratieve 
status. Een cynische New Critic zou kunnen aanvoeren dat Levinson hier zijn naakte 
intentionalisme bedekt met een theoretisch schaamlapje.  
Maar ook een principieel tegenstander van de impliciete auteur als Gennette heeft zich gebogen 
over mogelijkheden om het concept buiten de descriptieve narratologie in te zetten. Hij richtte 
zich daarbij op bewuste manipulaties door de auteur van zijn auto-imago. In ‘Implied Author, 
Implied Reader?’ reserveert Genette de term ‘opzettelijke simulatie’ (deliberate simulation) voor de 
gevallen waarin de indruk wordt gewekt dat de auteur binnen een werk bewust een andere 
identiteit aanneemt dan daarbuiten. Door die manipulatie ontstaat een ironische afstand tussen 
de ‘echte’ auteur en diens derivaat – diens ‘tweede zelf’, zoals Booth zou zeggen. Genette acht 
de goede lezer echter prima in staat om die ironie te herkennen, en aldus een beeld van de 
auteur te reconstrueren dat getrouw is, wat wil zeggen: dat overeenkomt met de ‘werkelijke’ auteur 
en verschilt van het beeld van diens impliciete variant.683 Ofschoon hij in het geval van 
opzettelijke simulatie wel iets in het concept van de impliciete auteur ziet, heeft het volgens 
Genette ook hier weinig toegevoegde waarde.684  
Waar Genette volledig uit zijn persoonlijke leeservaringen put om vast te stellen dat ‘de’ lezer 
een beeld van de auteur creëert tijdens het lezen – het betreft dus, om met Reve te spreken, de 
statistiek van één geval – daar is de constructie van dit beeld voor Levinson een noodzakelijke 
voorwaarde om een werk adequaat te interpreteren. Interessant is, dat Genette het 
intentionalisme (zowel de hypothetische als de reguliere variant) dicht nadert in de redenering 
die hij opbouwt rond opzettelijke simulatie. Genette suggereert immers dat er ergens buiten de 
tekst een echte, authentieke versie van de auteur te vinden is, en dat die versie kenbaar is; alleen 
zó kan hij immers tot de conclusie komen dat de deconstructie van de ironie leidt tot een 
getrouw beeld van die auteur.685  
                                                        
681 Levinson 1996a, p. 206-207. 
682 Levinson 1996b, p. 229 (oorspr. curs. Ook geciteerd in: Kindt & Müller 2006, p. 174-175). 
683 Genette stelt dat nagenoeg iedereeen in een werk als Tristram Shandy of A la recherche du temps perdu de 
homodiëgetische verteller zal weten te onderscheiden van de auteur. Heterodiëgetische vermommingen leveren in 
potentie wat meer problemen op, maar ook hier acht Genette de competente lezer (‘if not [...] everyone, at least [...] 
the “happy few”’) in staat de ironie te decoderen. ‘[...] we have here two implied agents, but one is the extradiegetic 
narrator, the other is the image of the author that the reader extracts from the text by decoding the irony, and I see no 
reason for this image to be unfaithful.’ Genette 1988. Citaten op p. 144-145 (curs. van mij, EP). Zie over Genettes deliberate 
simulation ook: Kindt & Müller 2006, p. 116-119. 
684 Genette 1988. Genette dicht ‘de’ lezer dus zekere kwaliteiten toe. Eerder in dit artikel geeft Genette aan dat hij in 
zijn betoog uitgaat van een ‘volledig competente’ lezer. ‘That does not necessarily mean [...] superhuman intelligence, 
but a minimum of ordinary perspicuity and a good mastery of the codes involved, including, of course, language.’ (p. 
141.) Zie ook: Kindt & Müller 2006, p. 117. 
685 Zoals ik in hoofdstuk 5 heb laten zien, spreekt ook Paul de Man, in de context van de romantische ironie als 
‘dialectiek van het ik’, van een subject dat zichzelf in tweeën splitst, in een empirisch ik en een deel dat op dat 
empirisch ik reflecteert. Deze splitsing vertoont enige overeenkomsten met Genettes conceptie van de impliciete 
auteur, maar er zijn belangrijke verschillen. Anders dan bij Genette staat bij De Man – of, exacter: bij de romantische 
ironie die hij behandelt – de zelfreflectie centraal. Ook karakteriseert Genette het ‘empirische’ deel als betrouwbaar en 
authentiek, terwijl De Man dat, in lijn met de traditie van de romantische ironie, juist doet met het derivaat, het deel 
dat reflecteert op het empirisch ik. In feite zijn de principes van de romantische ironie, zoals De Man die beschrijft, 



 208 

 

De expliciet-impliciete auteur en het autobiografisch proza 

De discussie over de impliciete auteur is, vanaf het moment dat Booth het concept 
introduceerde, vooral gevoerd met betrekking tot het expliciet fictionele discours: non-
referentiële romans en verhalen.686 Er is zodoende weinig aandacht geweest voor de mogelijke 
meerwaarde van het concept ten aanzien van autobiografisch proza, proza waarin de band 
tussen de werelden binnen en buiten de tekst sterk is omdat de auteur zichzelf in de tekst 
representeert als verteller of protagonist. Daar ligt, meen ik, een opvatting over de autobiografie 
aan ten grondslag die we in meest onverbloemde vorm aantreffen bij Philippe Lejeune en, 
opnieuw, Genette. Die opvatting luidt: in autobiografische teksten is geen plaats voor fictie. 
In zijn artikel ‘Fictional Narrative, Factual Narrative’ (1990) plaatst Genette de zuiver 
autobiografische tekst in de categorie van de feitelijk-narratieve teksten, en daarmee diametraal 
tegenover de zuiver fictionele tekst. Zoals het een narratoloog betaamt, stelt Genette dat op 
basis van tekstuele gegevens vast te stellen is of we met een autobiografische tekst te maken 
hebben. Zo acht hij een rigoureuze identificatie tussen auteur en verteller, bijvoorbeeld door 
overeenkomst in naam, kenmerkend voor een feitelijke tekst. Genette komt tot het volgende 
algoritme:  

A[uteur] ≠ V[erteller] --> fictioneel narratief  

A[uteur] = V[erteller] --> feitelijk narratief687 

Deze mathematische claim is, op zijn zachtst gezegd, niet onproblematisch.688 Ook Genette 
benadrukt dat de formule moet worden gezien als een model, waar de werkelijkheid zich niet 
altijd even goed aan houdt, en geeft toe dat het bewijzen van de relatie tussen auteur en de 
verteller niet altijd gemakkelijk is.689 Inderdaad blijft de verteller in veel teksten – met name 
heterodiëgetisch vertelde – een grote onbekende; niet ieder boek maakt het een narratoloog zo 
gemakkelijk als, zeg, Moby Dick (‘Call me Ismaël’) of Ik Jan Cremer.690 En hoewel Genette zich 
graag beperkt tot (para)tekstuele informatie, ontkomt hij ook in dit artikel niet aan contextuele 
kaders. Zo acht hij ‘the author’s serious adhesion to a story for whose veracity he assumes 
responsibility’ een voorwaarde voor het functioneren van de formule A=V --> feitelijk 
narratief.691 Door de nadruk op oprechtheid is dit een voorwaarde die Wimsatt en Beardsley 
intentionalistisch zouden noemen. Daarbij laat Genette in het midden hoe we zouden moeten 
bepalen of een auteur oprecht is. Net als wanneer hij spreekt over opzettelijke simulatie lijkt hij 
van mening dat de competente lezers – de ‘happy few’, noemt hij ze elders – prima in staat zijn 
om een eventuele ironische pose van oprechtheid te onderscheiden.  
De algoritmes van Genette zijn gebaseerd op een schema dat Philippe Lejeune opstelde in Le 
Pacte autobiographique (1975; ik gebruik de Engelse vertaling uit 1989). Ook Lejeune plaatst de 
autobiografie in de categorie ‘werkelijkheid’, en daarmee in oppositie tot fictie. Hij hecht daarbij, 

                                                                                                                                                             
en die van Genette dus aan elkaar tegengesteld. Genette gaat ervan uit dat er zoiets bestaat als een werkelijk, echt 
subject, de romantische ironie bestaat juist bij gratie van de verwerping van die aanname.   
686 ‘Non-referentieel’ versta ik op de manier waarop Dorrit Cohn dat in The Distinction of Fiction doet. Zij bedoelt met 
‘non-referentieel’ niet dat teksten niet naar de wereld buiten de tekst kunnen verwijzen, maar dat ze dat niet hoeven. 
Bovendien hoeven de referenties naar de wereld buiten de tekst niet accuraat te zijn, en refereren deze teksten niet 
exclusief naar de wereld buiten de tekst – ze bevatten altijd een zekere mate van zelfreferentialiteit. (Cohn 1999, p. 13-
17.) 
687 Genette 1990, p. 766-767.  
688 Zie hierover ook: Fludernik 2001, i.h.b. p. 86-88 en Glass 2004, p. 7-8, 31. 
689 Genette 1990, p. 770. 
690 Van heterodiëgetische teksten wordt gesproken als een verteller vertelt over een gebeurtenis die hij zelf niet heeft 
meegemaakt (zie over de verschillende vertelsituaties die kunnen worden onderscheiden: Herman & Vervaeck 2009, 
p. 87-90).  
691 Genette 1990, p. 768 (curs. van mij, EP). 
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net als Genette, veel waarde aan naamsrelaties, vooral aan die tussen de auteur op het omslag 
enerzijds en de verteller en/of protagonist anderzijds. Komen die namen overeen, dan is er 
sprake van een autobiografie, komen ze niet overeen, dan is er sprake van fictie. Tussen 
autobiografie en fictie bestaat dus ook volgens Lejeune geen gradueel, maar een absoluut 
verschil.692 En omdat autobiografische teksten strikt referentieel zijn, bevatten ze geen artistieke 
illusie.  

As opposed to all forms of fiction, biography and autobiography are referential texts: exactly 
like scientific or historical discourse, they claim to provide information about a ‘reality’ 
exterior to the text, and so to submit to a test of verification. Their aim is not simple 
verisimilitude, but resemblance to the truth. Not ‘the effect of the real,’ but the image of the 
real.693  

Genette en Lejeune besteden beiden aandacht aan teksten die ogenschijnlijk niet passen binnen 
het model dat zij hanteren, teksten die zich ergens op lijken te houden op de grens tussen fictie 
en realiteit. Die teksten worden door beiden ervaren als paradoxaal en zelfs als logisch 
contradictoir – en dat is niet vreemd, aangezien ze allebei veronderstellen dat er zoiets als een 
waterscheiding tussen fictie en realiteit bestaat. Zo noemt Genette Dantes De goddelijke komedie 
als voorbeeld van een werk waarin de auteur en de verteller weliswaar dezelfde naam dragen, 
maar toch functioneel van elkaar verschillen. Nagenoeg iedere lezer zal immers meteen 
begrijpen dat de auteur Dante niet zoals de verteller in het gezelschap van Vergilius ter helle is 
afgedaald. Voor dit soort teksten reserveert Genette de term autofictie. De interne paradox van 
autofictie schuilt in de stilzwijgende afspraak die de auteur met de lezer maakt: ‘Ik, de auteur, ga 
je nu een verhaal vertellen waarin ik als held optreed, maar dat mij nooit is overkomen.’694  
Lejeune, wiens tekst vijftien jaar eerder verscheen dan die van Genette, houdt zich aanvankelijk 
nog strikter aan zijn model dan zijn collega. Volgens hem zijn teksten waarin de auteur en 
verteller wel dezelfde naam dragen, maar niet dezelfde identiteit hebben theoretisch wel 
mogelijk, maar bestaat er in de praktijk bij zijn weten geen voorbeeld van.695 Later, in een artikel 
waarin hij reflecteert op zijn bevindingen in Le Pacte autobiographique, neemt Lejeune afstand van 
deze wat radicale claims. Hij schrijft dan dat er inderdaad teksten bestaan die het midden 
houden tussen autobiografie en fictie. Deze ‘literaire autobiografieën’, zoals hij ze noemt, 
herbergen een paradox: ‘the paradox of the literary autobiography, its essential double game, is 
to pretend to be at the same time a truthful discourse and a work of art.’696  
De mathematische exercities van Lejeune en Genette zijn misschien te beschouwen als 
formalistische uitspattingen, als pogingen om orde te scheppen in materie die zich niet altijd laat 
ordenen. Het gaat me er echter niet om te bepalen in hoeverre hun schema’s adequaat zijn, het 
gaat me om de manier van denken die aan die schema’s ten grondslag ligt. Dat denken vertrekt 
vanuit de aanname dat er een absoluut onderscheid bestaat tussen de werelden van fictie en 
realiteit, met als gevolg dat werk dat zich niet exclusief in een van beide ruimtes laat indelen 
slechts kan worden beschreven in termen van paradoxen en interne contradicties. De 
onderneming van Genette en Lejeune beschouw ik als symptoom van wat Monika Fludernik in 
haar artikel ‘Fiction vs. Non-fiction’ (2001) betoogt: het strikte onderscheid tussen fictie en 
werkelijkheid is voor lezers van literatuur in het algemeen van belang, het is een manier om 
houvast te creëren.697 En dus werkt de literaire autobiografie (Lejeune) of de autofictie (Genette) 
ontregelend, net zoals de (hyper)parabasis dat op microniveau doet. Het genre vertroebelt de 

                                                        
692 ‘Autobiography does not include degrees: it is all or nothing.’ (Lejeune 1989a, p. 13.) 
693 Lejeune 1989a, p. 22 (oorspr. curs.).  
694 Genette 1990, p. 768-769. 
695 Lejeune 1989a, p.18.  
696 Lejeune 1989b, citaat op p. 128. 
697 Fludernik 2001, i.h.b. p. 92. Eenzelfde strikte scheiding tussen fictie en realiteit wordt bijvoorbeeld gehanteerd in 
Cohn 1999. 
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comfortabele grens tussen fictionele en de realistische ruimte, de grens tussen wat Mulisch de 
‘literaire wereld van de vrijheid’ en ‘onze gemeenschappelijke wereld’ noemt.698 
In autofictie – vanaf hier gebruik ik de term van Genette – sluit de auteur zoals gezegd een 
paradoxaal pact met de lezer: hij vertelt iets over zichzelf dat niet over zichzelf gaat. Dit is een 
interessante afspraak vanuit het perspectief van de impliciete auteur. Omdat in een 
autobiografie, anders dan in ‘zuivere’ fictie, expliciet een beeld van de auteur wordt 
geconstrueerd, zien we in de autofictie het werk van Levinson (het hypothetisch intentionalisme) 
in uitvoering. In autofictie dringt de auteur de lezer het beeld van zichzelf op, terwijl hij 
benadrukt dat dat beeld geen getrouwe kopie, maar een vervormde versie van het origineel is. De 
lezer wordt het ‘tweede zelf’ van de auteur dus onder de neus gewreven: hij weet dat hij niet de 
auteur zelf ziet, maar een afgeleide van die auteur. In dit soort teksten hebben we te maken met 
een variant van wat Genette ‘opzettelijke simulatie’ noemt. We zien, wat ik zou willen noemen, 
een expliciet-impliciete auteur.  
 

Reve en het pact van de impliciete auteur  

Van een expliciet-impliciete auteur is sprake, wanneer een auteur in zijn zelfrepresentatie 
signalen afgeeft dat hij geen getrouwe kopie, maar een vervorming van zichzelf laat zien. Die 
signalen kunnen binnen een boek in aard en sterkte verschillen: ze kunnen bestaan uit 
paratekstuele informatie (bijvoorbeeld de aanduiding ‘roman’ op het omslag van een verhaal 
waarin de protagonist dezelfde naam heeft als de auteur), uit de confrontatie van de tekst met 
contextuele informatie en biografische informatie over de auteur (zoals in De goddelijke komedie), 
maar ook uit expliciete tekstinterne signalen van fictionaliteit (zoals metafictie, vrije indirecte 
rede, anachronismen en traditioneel fictionele openingsformules als ‘Er was eens...’).699 Hoe 
zwakker de signalen, hoe groter uiteraard de ruimte om te discussiëren over de vraag of we nog 
wel te maken hebben met een expliciet-impliciete auteur. Ik beschouw het concept dan ook 
vooral als een heuristisch hulpmiddel; een middel dat het specifieke van Reves zelfrepresentatie 
(en die van anderen) inzichtelijk kan maken.  
Hoewel de protagonisten uit Reves vroege werk als De avonden, Werther Nieland en ‘The Foreign 
Boy’ (‘De vacantie’) door velen gelijk zijn gesteld aan Reve zelf, is er daar nog geen sprake van 
een expliciet-impliciete auteur. Frits, Elmer en Darger zijn op goede gronden te vereenzelvigen 
met de auteur, maar Reve zegt noch binnen, noch buiten het werk expliciet: ‘Frits (of Elmer of 
Darger), dat ben ik’. De avonden bevat precies die vervormingen van de werkelijkheid die Lejeune 
het boek als ‘fictie’ zouden doen categoriseren. Ruimtes en personages dragen andere namen 
dan in de werkelijkheid – hoe doorzichtig soms ook (denk aan ‘Het Wespennest’ voor de 
Bijenkorf, ‘Schilderskade’ voor Jozef Israëlskade, enzovoorts). Daarnaast is de ondertitel, ‘Een 
winterverhaal’, een signaal voor fictionaliteit, en bevat het voorwerk van het boek een traditionele 
fictionele disclaimer: ‘Elke gelijkenis van figuren of voorvallen in dit verhaal met werkelijke 
personen of gebeurtenissen is toevallig’.700 

                                                        
698 Mulisch 1976, p. 46-47. 
699 Zie voor een overzicht van de theorievorming over fictionaliteitssignalen: Cohn 1999 en Fludernik 2001. Ook 
Lejeune 1989a en Genette 1990 onderscheiden de meeste van de hier genoemde fictionaliteitssignalen. Beide noemen 
paratekstuele informatie en contextuele, biblio- en biografische informatie. Genette besteedt daarnaast aandacht aan 
expliciet tekstinterne signalen van fictionaliteit. 
700 Van het Reve 1964 [1947], copyrightpagina. Tot Reves vroege prozawerk behoort ook ‘De laatste jaren van mijn 
grootvader’ en De ondergang van de familie Boslowits. ‘De laatste jaren van mijn grootvader’ (voor het eerst gepubliceerd in 
1947 in De Nieuwe Stem), is homodiëgetisch verteld, maar de ‘ik’ in het verhaal wordt niet bij naam genoemd. Hij kan 
als de auteur worden opgevat, maar dat is niet noodzakelijk. De ondergang van de familie Boslowits is een grensgeval, dat 
aantoont hoe problematisch de formules van Genette en Lejeune kunnen zijn. De hoofdpersoon uit het verhaal heet 
‘Simon’ (of ‘Simontje’). Het verhaal werd aanvankelijk gepubliceerd in Criterium (jaargang 1945-1946) onder de naam 
‘Simon van het Reve’, maar verscheen in boekvorm in 1950 met de auteursnaam ‘Gerard Kornelis van het Reve’ op 
het omslag. Volgens de methode van Lejeune en Genette zouden we bij de tijdschriftpublicatie (A=V) dus met een 



 211 

Bij Tien vrolijke verhalen ligt het minder eenvoudig. De bundel bevat een mix van heterodiëgetisch 
en homodiëgetisch vertelde verhalen. De aanduiding ‘verhalen’ lijkt te duiden op fictionaliteit, 
maar in de homodiëgetisch vertelde verhalen doet de verteller en protagonist zich vaak 
ondubbelzinnig voor als de schrijver Gerard Reve. Die hang naar de werkelijkheid wordt echter 
soms weer doorbroken door onrealistisch aandoende gebeurtenissen, zoals het plotseling 
verdwijnen van Kerr, Gypsie en hun kinderen in ‘Geld verdienen’. Sommige van de 
heterodiëgetische teksten worden afgesloten met een paar gecursiveerde regels waarin de auteur 
plotseling zijn rol in het verhaal opeist en zo ófwel de artistieke illusie markeert en doorbreekt 
(‘Ik zal het hierbij maar laten, hoewel ik graag ook dat gemene stiefzusje een doodsmak had laten maken.’ in 
‘Bloed’), ófwel het verhaal plotseling van een realiteitsclaim voorziet (‘De tas heb ik weggegooid, 
maar de brieven liggen bij mij thuis ter inzage voor belangstellenden.’ in ‘Brieven’).701 Bovendien worden de 
verhalen voorafgegaan door het ‘Gesprek met Van het Reve’, waarin Reve zichzelf representeert 
door de ogen van een fictionele verteller (Gorré Mooses). Bij de publicatie van deze tekst in 
Tirade veronderstelden velen dat het een werkelijk interview was,702 maar bij de opname ervan in 
Tien vrolijke verhalen dachten de meeste recensenten dat Reve Gorré Mooses had verzonnen. De 
grens tussen fictie en realiteit is in deze bundel dus niet eenvoudig te trekken, en zeker in 
‘Gesprek met Van het Reve’ zijn de contouren zichtbaar van de expliciet-impliciete auteur. 
Na Op weg naar het einde en Nader tot U, de werken die door de critici algemeen werden 
beschouwd als referentieel – hoewel ze geen zuivere brieven bevatten – en waaraan Reve voor 
een groot deel zijn reputatie van authenticiteit te danken heeft, begint Reve zijn zelfrepresentatie 
binnen zijn werk openlijk te vervormen.703 In De taal der liefde is de lezer getuige van die 
vervormingen door de constructie van het werk en door het opzichtige geweld dat de 
werkelijkheid wordt aangedaan in de bedverhalen die de protagonist Gerard aan Woelrat vertelt. 
Een circusjongen, ten slotte, toont Reve in volle glorie als expliciet-impliciete auteur. De ‘Gerard 
Reve’ die erin wordt gepresenteerd bevindt zich in het grensgebied tussen fictie en realiteit. Het 
is precies het soort boek waar Lejeune in ‘The autobiographical pact’ geen voorbeeld van kon 
geven: 

Can the hero of a novel declared as such have the same name as the author? Nothing would 
prevent such a thing from existing, and it is perhaps an internal contradiction from which 
some interesting effects could be drawn. But, in practice, no example of such a study comes 
to mind. And if the case does present itself, the reader is under the impression that a mistake 
has been made.704 

De protagonist van Een circusjongen heet ‘Gerard’. Van dit boek verschenen tegelijkertijd twee 
eerste drukken, een bij Elsevier (paperback) en een bij Athenaeum–Polak & Van Gennep 
(gebonden).705 Op de copyrightpagina van de eerste druk bij Elsevier wordt het boek getypeerd 
als ‘roman’, de ondertitel van de uitgave bij Athenaeum is er een die Lejeune en Genette 
paradoxaal zouden hebben gevonden: ‘levensroman’.706 Nog afgezien van de ontregelende 

                                                                                                                                                             
feitelijk verslag te maken hebben, en bij de boekpublicatie (A≠V) met fictie. Hoewel de hoofdpersoon uit De ondergang 
sterk aan Reve doet denken, zijn protagonist en auteur toch niet zonder meer met elkaar op een lijn te plaatsen. 
Simon is bijvoorbeeld in het voorjaar jarig, terwijl Reve in december geboren is (zie: VW I, p. 37). 
701 Van het Reve 1961, resp p. 100 en p. 111. (De gecursiveerde regels zijn verwijderd uit latere drukken, en ook niet 
opgenomen in het Verzameld werk).  
702 Maas 2009, p. 606. 
703 In ‘Brief uit Camden Town’ (Op weg naar het einde) schrijft Reve zelf te streven naar authenticiteit, maar wijst hij er 
ook al op dat zijn persoonlijkheid vervormingen van de ‘waarheid’ niet kan uitsluiten. Hij schrijft te proberen een 
‘nauwgezet verslag’ uit te brengen, ‘zo getrouw aan de waarheid als mijn karakter maar toe laat’. (VW II, p. 77.) 
704 Lejeune 1989a, p. 18.  
705 Dit was een poging om twee verschillende publieksgroepen te bedienen. De paperback-uitgave bij Elsevier – door 
Reve ‘volkseditie’ genoemd – kostte f 14,90, de gebonden editie bij Athenaeum–Polak & Van Gennep f 25,-. Zie ook: 
Reve 1994, p. 390 (9-6-1977).  
706 ‘Van deze roman wordt tegelijkertijd door Athenaeum-Polak & Van Gennep een gebonden editie in de handel 
gebracht’. (Reve 1975a, copyrightpagina). Zie voor de aanduiding ‘levensroman’ de titelpagina van Reve 1975b. 
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combinatie van fictionaliteitssignalen en verwijzingen naar het werkelijke leven van Reve, die ik 
in het vorige hoofdstuk uitgebreid ter sprake heb gebracht, moet dit boek dus louter op basis 
van de formules van Lejeune en Genette als autofictie worden gekwalificeerd. Gerard Reve 
vertelt een verhaal waarin hij als held optreedt, maar dat hem nooit is overkomen.  
In de laatste zin van het citaat hierboven blijkt nogmaals hoe rigide de scheiding is die Lejeune 
trekt tussen werkelijkheid en fictie. Lejeune gaat ervan uit dat de lezers de indruk hebben dat er 
een fout is gemaakt wanneer in een roman de held de naam van de auteur draagt. Volgens hem 
zijn vervormingen van de werkelijkheid binnen een roman niet alleen toegestaan, maar zelfs 
geboden, en is er buiten de roman geen plaats voor fictie, verzinsels en fantasieën. Een auteur 
liegt volgens Lejeune als hij buiten de ondubbelzinnig als fictie gemarkeerde ruimte een loopje 
neemt met de werkelijkheid. Hij schrijft het bijna letterlijk zo in ‘The autobiographical pact’, en 
Dorrit Cohn schrijft het hem in The distinction of fiction bijna letterlijk na.707  
Mulisch bedient zich, zoals blijkt uit Het ironische van de ironie, van dezelfde argumenten als 
Lejeune. Net als Lejeune en Genette wil Mulisch de fictionele ruimte afbakenen, en ziet hij de 
(auteurs)naam als de drager van identiteit, als ijkpunt in de werkelijkheid. Juist omdat Reve 
zoveel goochelt met zijn naam, vlakt hij volgens Mulisch zijn identiteit uit. Mulisch komt dan 
ook, eind jaren zestig, in een interview tot de conclusie dat Reve de definitie is ‘van de 
oneigenlijke mens, van de leugenaar.’708  
Reves provocatie, en de aanleiding voor de oprechtheidskwestie rond zijn persoon, bestaat eruit 
dat hij de autofictie niet beperkt tot de pagina’s van zijn boeken, maar dat hij zijn gehele 
publieke manifestatie ermee doordrenkt. Want terwijl de expliciete vervormingen van zijn 
identiteit – met uitzondering misschien van ‘Gesprek met Van het Reve’ – pas in de jaren 
zeventig binnen zijn werk optreden, benadrukt hij in de publieke ruimte al langer dat hij zijn 
identiteit naar eigen goeddunken vervormt en verdraait tot een imago. Wie in de publieke ruimte 
de werkelijke, ‘concrete’ auteur hoopt of zelfs eist aan te treffen, komt in het geval van Reve dus 
bedrogen uit. In deel II besprak ik al enkele momenten waarop Reve in de jaren zestig de 
aandacht vestigt op zijn identiteitsmanipulatie, zoals in het gesprek over Picasso in het 
televisieprogramma De kring, en in interviews met Bibeb, Luyendijk, Evenhuis en Flothuis.709 De 
campagne die hij in de winter van 1967-1968 voert voor Pannekoek en zichzelf is te 
beschouwen als openbare daad bij die woorden. Maar het meest duidelijk en het meest openbaar 
spreekt hij zich over dit alles uit tijdens de huldigingsavond in de Allerheiligste Hartkerk, in 
oktober 1969. Met de woorden ‘Het krankzinnige is, dat de rol die ik speel, dat ik dat ben’ geeft 
Reve aan dat het beeld dat het publiek van hem ziet een opzettelijk vervormde versie van het 
origineel is, maar dat het origineel zich niet anders dan via deze vervorming kenbaar kan maken. 
In de vervorming vindt zijn persoonlijkheid, paradoxaal genoeg, haar essentie. Reve zegt het op 
die avond met zoveel woorden: ik ben een impliciete auteur.  
Dit is de reden dat ik de definitie waar ik deze paragraaf mee begon vrij ruim heb geformuleerd: 
het podium waarop de expliciet-impliciete auteur optreedt is, in Reves geval, veel groter dan 
alleen het oeuvre. Juist doordat Reve zijn autofictie uitbreidt tot de publieke ruimte, wordt ze 
zichtbaar en krijgt ze provocatieve kracht. Het pact dat hij zijn publiek ter ondertekening 
voorlegt is niet langer autobiografisch – in de woorden van Lejeune: ‘I swear to tell the truth, 

                                                        
707 Lejeune schrijft over teksten waarin de naam van de protagonist gelijk is aan die van de auteur: ‘This fact alone 
excludes the possibility of fiction. Even if the story is, historically, completely false, it will be on the order of the lie 
(which is an “autobiographical” category) and not of fiction.’ (Lejeune 1989a, p. 17). Cohn stelt dat ‘[...] the 
definitional adjective nonreferential allows one to discriminate between two different kinds of narrative, according to 
whether they deal with real or imaginary events and persons. Only narratives of the first kind, which include historical 
works, journalistic reports, biographies, and autobiographies, are subject to jugdments of truth and falsity. Narratives 
of the second kind, which include novels, short stories, ballads, and epics, are immune to such judgments.’ (Cohn 
1999, p. 15 (oorspr. curs.)). 
708 Hofhuizen 1969 (curs. van mij, EP). Zie voor een uitgebreider citaat uit dit interview de appendix bij deel II.  
709 AV De kring (AVRO) 1961, Bibeb 1964, Luyendijk 1983 [1964], Evenhuis 1967, Flothuis 1968. 
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the whole truth, and nothing but the truth’ – het is het pact van de impliciete auteur: u ziet niet 
mij, maar een beeld van mij.710   
Om zichtbaar – of: distinctief – te blijven, is het voor Reve noodzakelijk dat een deel van het 
publiek het pact ondertekent, en hem dus accepteert als impliciete auteur, en dat een deel van 
het publiek weigert dat te doen. Collectieve verwerping van het pact zou van Reve een persona 
non grata maken, maar collectieve ondertekening ervan betekent dat de provocatieve kracht van 
het pact nihil is. Aanvankelijk trok het pact de aandacht, niet in de laatste plaats wegens het 
contrast met Reves reputatie als hoogst authentieke persoonlijkheid, maar ten tijde van De Grote 
Gerard Reve Show, waarin Rob Touber de oprechtheidskwestie centraal stelde, lijkt het erop dat 
de balans naar die laatste kant is doorgeslagen. Een groot deel van het publiek heeft de pen 
opgepakt om het pact te ondertekenen; sommigen met een brede glimlach, anderen met 
nauwelijks onderdrukt gegeeuw. Er is dan echter nog één clausule die onverminderd veel 
discussie blijkt te kunnen veroorzaken. Die clausule heeft betrekking op de rassendiscriminatie.     
 

Het racisme 

Voorgeschiedenis 

Als Mulisch in 1972 waarschuwt voor de vreemdelingenhaat waartoe Reve zou aanzetten, heeft 
hij niet de primeur. ‘Brief uit Edinburgh’ (Op weg naar het einde) is Reves eerste tekst die rumoer 
veroorzaakt vanwege vermeend racisme. In de brief drijft Reve – de verteller – de spot met de 
Indiase schrijver Khushwant Singh, die hij karakteriseert als ‘tulbanddrager met een warrelende 
pluisbaard’. In dezelfde passage bekent hij dat het hem de grootste moeite kost om zich voor te 
stellen dat zijn ‘gekleurde broeders’ er ‘gevoelens en gedachten op na zouden kunnen houden 
die enige overweging waard zouden zijn’.711 De auteur Fedde Schurer bekritiseert deze 
uitlatingen in De groene Amsterdammer van augustus 1964, waarna het thema ‘racisme’ zo nu en 
dan in artikelen over Reve opduikt.712  
In 1968 laat de met het communisme sympathiserende Jef Last in een interview voor Het Parool 
weten ‘geschrokken’ te zijn van Reves uitlatingen in het tv-programma Kijk op kunst.713 Reve 
sprak daar over twee van zijn favoriete jeugdboeken: De Artapappa’s en De Katjangs van J.B. 
Schuil. In het programma neemt Reve de woorden ‘kafferjongens’ en ‘blauwen’ in de mond, en 
leest hij een passage voor uit een van de boeken, waarin sprake is van ‘twee sausnegers op hun 
zondags’. Tegenwoordig zou je volgens Reve zulke dingen niet kunnen schrijven zonder ‘van 
dertig kanten’ aangevallen te worden.714 Een aantal dagen later reageert Reve in Het Parool onder 
de kop ‘Gezeur’ op de uitspraken van Last. Hij schrijft geen heimwee te hebben naar de dagen 

                                                        
710 Dat is een vorm van zelfmanifestatie waarin het systeem van Lejeune en Genette niet voorziet, een vorm die het 
systeem welbeschouwd zelfs opblaast: de auteursnaam is immers geen ijkpunt in de werkelijkheid meer. (Citaat 
Lejeune: Lejeune 1989a, p. 22. 
711 VW II, p. 45. 
712 Schurer 1964. Zie Maas 2010, p. 148-149, 153. In ‘Brief uit het verleden’ (Nader tot U) gaat Reve op de 
beschuldigingen van Schurer in (VW II, p. 207-208). Ook Mulisch noemt deze passage uit ‘Brief uit Edinburgh’ 
overigens ‘racistisch’ (Mulisch 1966). 
713 Anoniem 1968g. 
714 AV Kijk op kunst (KRO) 1968. In het programma zegt Reve letterlijk: ‘De Artapappa’s gaat over twee kafferjongens 
die hier in Nederland op een kostschool komen, en De Katjangs gaat over twee Indo’s, twee blauwen zou je kunnen 
zeggen […]. Het is een mengsel van grote flauwiteit en van baldadigheid en dergelijke. Het wonderlijke is eigenlijk dat 
in die tijd men nog op zo’n goedmoedige wijze volkomen onverdacht zich vrolijk kon maken over mensen van een 
ander ras en met een ander uiterlijk. Dat is heel curieus, het doet helemaal niet kwaadaardig aan, en men nam er ook 
toen helemaal geen aanstoot aan en die jongens […] moeten er zelf vaak erg om lachen.’ Vervolgens leest Reve een 
fragment voor uit De Artapappa’s: ‘Mina en Grietje hadden gelijk gehad: de Artapappa’s waren lelijk. Het zwarte 
kroeshaar, de dikke, vooruitstekende lippen, de grote brede oorlappen, de platte neus: . . . nee, het kon niet ontkend 
worden, mooi waren Paul en Bloemhof niet! Pukkie had dadelijk zijn conclusie gemaakt: twee sausnegers op hun 
zondags!’ Reve: ‘Dit kan je vandaag de dag niet meer schrijven zonder dat je van dertig kanten aangevallen wordt.’ 
(Zie voor het door Reve voorgelezen fragment: Schuil 1959 [1920], p. 25). 
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waarin Schuil zijn boeken schreef, zoals Last veronderstelde, en ondertekent zijn bijdrage 
pesterig: ‘Met rooms-katholieke schrijversgroet ben ik Uw veelgelezen (racistische, reactionaire, 
want schaamteloze hand- en spandiensten aan het internationale monopoliekapitaal verlenende, 
fascistische) burger-schrijver.’715 
In de jaren zestig smeult de rascismekwestie dus al op de achtergrond. Reve gooit zelf nog wat 
olie op het vuur in 1968, wanneer hij een ‘Ten geleide’ in het kerstnummer van Propria Cures 
publiceert. In deze bijdrage (die later als ‘Rietsuiker’ herdrukt zou worden) waarschuwt Reve 
voor een samenzwering van de ‘zwarte horden’, die aan te exporteren suiker een stof zouden 
toevoegen die impotentie en levenslange onvruchtbaarheid veroorzaakt. De ‘rumbonen’ zijn er 
namelijk, zo weet Reve, op uit om zich de westerse welvaart door list en geweld eigen te maken. 
Bovendien willen ze ‘onze roomblanke dochters voor onze ogen de kleren van het lijf 
scheuren’.716 Het artikel trekt op dat moment nog weinig aandacht, maar dat zou veranderen na 
het geruchtmakende interview met Reve door Boudewijn Büch in 1983.  
Ook in teksten van vóór Reves doorbraak naar het grote publiek zijn uitlatingen te vinden die 
als racistisch beschouwd kunnen worden. Het gaat dan vaak om een losse opmerking, zoals 
wanneer Antonio uit ‘The Acrobat’ (1954) verkondigt dat kruising van twee verschillende rassen 
altijd misdadigers of dwergen oplevert, of wanneer Tim, de protagonist uit ‘Amulet’ (1960), zich 
tijdens een verblijf in Azië voorstelt dat hij ‘die rijstkakkers met hun uitgestreken bruine 
smoelen’ met een knots of een machinepistool te lijf gaat.717 In één tekst krijgt de weerzin tegen 
andere rassen of volkeren echter meer ruimte. Het is ‘Eric verklaart de vogeltekenen’, een 
hoofdstuk uit de nooit voltooide roman De drie soldaten, dat in 1957 in Podium werd gepubliceerd. 
Omdat de manier waarop daar over buitenlanders gesproken en gedacht wordt gelijkenissen 
vertoont met de manier waarop dat in Bezorgde ouders gebeurt, besteed ik er hier kort aandacht 
aan. 
‘Eric verklaart de vogeltekenen’ is gebaseerd op Reves ervaringen in Londen. In het verhaal 
waant Eric, de protagonist, zich superieur aan het ‘gekleurd of gemengd ras’ in het algemeen en 
zijn donkere huisgenoot Roy in het bijzonder. Eric meent dat, wanneer een kleurling zich in een 
kamer vestigt, deze binnen de kortste keren verontreinigd raakt en wordt volgestouwd met 
kitschobjecten. Ook vermoedt hij dat Roy niet weet waar een ijskast voor dient, of dat hij er 
bang voor is, omdat het een machine is. Eigenlijk staat het donkere ras in Erics ogen niet ver af 
van het dier: 

Begeerte en wellust en eten, dat is alles waarmee hun armelijke geest zich kan bezighouden. 
Ze moeten eten tot hun vel glimt van het vet en de wol op hun kop doorweekt is van het 
zweet. Hun bloed is verzadigd van vet.718 

Hij [Roy] loopt op zijn achterpoten en hij kan lezen en schrijven, dacht hij, maar dat wil nog 
helemaal niet zeggen dat hij alles begrijpt.719 

Eric generaliseert waar hij kan, wellicht omdat de contrasten die zo ontstaan hem helpen bij het 
construeren van een ordentelijk wereldbeeld. De verteller onderscheidt zich van Eric door zijn 
oog voor nuance.  

Wat zijn huid betrof was hij volkomen een neger, doch zijn donkerbruine haar was meer 
gekruld dan echt kroezig, en ook zijn lippen waren minder dik en zijn neus was niet zo 
stomp en plat als die van een neger. (Hij heette Roy, en moest ook nog een achternaam 
hebben, die Eric echter nimmer de moeite waard had gevonden om te onthouden.) Hij kon 

                                                        
715 AR II, p. 102-103. 
716 VW VI, p. 424-427. De tekst zou in 1974 zelfstandig verschijnen bij uitgeverij Loeb te Amstelveen (zie ook: Maas 
2010, p. 684, 741). 
717 VW I, p. 497 (‘The Acrobat’), p. 738 (‘Amulet’). 
718 VW VI, p. 110. 
719 VW VI, p. 135. 
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slechts ten dele van negerafkomst zijn, doch voor alle zekerheid noemde Eric hem voor 
zichzelf Zwarte Duivel.720  

Verteller en protagonist lijken hier op het eerste gezicht sterk van elkaar te verschillen: de 
verteller nuanceert, waar de protagonist generaliseert. De afstand tussen hen wordt echter 
kleiner bij een tweede blik. Zo lijkt de kennis van de verteller over de werkelijkheid afhankelijk 
te zijn van die van Eric; de suggestie wordt gewekt dat de verteller de achternaam van Roy niet 
kent omdat Eric die is vergeten. In de laatste zin blijkt dat de nuances die de verteller heeft 
geschetst ook Roy niet zijn ontgaan. De verbinding tussen verteller en protagonist komt hier tot 
stand door de woorden ‘voor alle zekerheid’. Daaruit kunnen we opmaken dat Eric, net als de 
verteller, best weet dat Roy geen volledige ‘neger’ is, maar dat hij er desondanks voor kiest om 
hem ‘Zwarte Duivel’ te noemen. De weinig vleiende bijnaam voor Roy komt dus tot stand door 
bewust voorbij te gaan aan details die wel degelijk zijn opgemerkt. Op basis van deze passage 
kunnen we de mogelijkheid niet uitvlakken dat verteller en protagonist in dit verhaal niet twee 
verschillende personen, maar één en dezelfde persoon zijn. Er is dan, net zoals Gomperts dat 
met betrekking tot De avonden constateerde, sprake van een verhuld ik-perspectief.721 
Eric kan moeilijk verkroppen dat het ‘woudschepsel’ Roy zich in gewone mensenkleren steekt; 
een bijna nieuw pak zelfs, met ‘onberispelijk’ wit overhemd. Er volgt een passage waarin de 
sadistische component van wat later revisme zal gaan heten duidelijk aanwezig is. Eric bedenkt 
dat de kleren Roy eigenlijk van het lijf zouden moeten worden gerukt, waarna deze ‘met zweep- 
of rotanslagen door het huis zou moeten worden gedreven, de trappen op, door de vertrekken, 
weer naar beneden, terug naar boven, zo lang als zijn lichaam zich maar zou kunnen blijven 
voortslepen.’ Geen gemakkelijk karwei, want – let weer op de generalisering – ‘dat zwarte vel is 
taai als leer. Je kunt ze alleen pijn laten voelen als je kans ziet ze zo hard te ranselen dat de huid 
wordt opengestriemd, zodat je de volgende slagen in het vlees kunt laten snijden. [...] Maar waar 
moeten de tijd en de energie vandaan komen? Als wij al onze krachten zouden moeten besteden 
aan hun correctie en opvoeding, wat blijft er dan van onze eigen beschaving over? Zo zal het 
blanke ras aan eigen opofferingsgezindheid te gronde gaan.’722 Enzovoorts. 
‘Eric verklaart de vogeltekenen’ is, tot het eerste deel van Archief Reve in 1981 verscheen, nooit in 
boekvorm gepubliceerd. Dit zal eraan hebben bijgedragen dat de tekst geen enkele maal wordt 
genoemd in de discussies over Reve en rassenhaat in de jaren zestig en zeventig. Ook in de 
storm van kritiek waar Reve in 1983 mee te maken krijgt, speelt de tekst geen rol van betekenis. 
Toch is deze tekst voor die publieke discussie van belang. De manier waarop er over andere 
rassen wordt gedacht en gesproken, vertoont niet alleen veel gelijkenissen met Bezorgde ouders, 
maar ook met Reves publieke optreden tijdens de twee momenten waarop de ophef over diens 
vermeende racisme het grootst is: in 1975 en 1983. 
 

                                                        
720 VW VI, p. 118-119. 
721 Vgl. Gomperts 1981 [1974], p. 325. Ook in de rest van het verhaal zit de verteller de protagonist zeer dicht op de 
huid. Zijn kennis over de werkelijkheid is grotendeels afhankelijk van die van Eric. Slechts in een klein aantal gevallen 
wordt er een afstand tussen beiden gesuggereerd. (Zoals in deze zin: ‘Hij [Eric] deed een das om en schoot over zijn 
hemd een zwart windjak aan, waarna hij zijn magere, naar hij zelf dacht lenige gestalte in het ruit van het glazenkastje 
bekeek.’ (VW VI, p. 116 (curs van mij, EP).) Een verdere aanwijzing voor de identificatie van de verteller met Eric is 
dat de gedachten van Eric die in de directe rede zijn weergegeven, niet tussen aanhalingstekens staan. Dat is wel het 
geval wanneer Eric hardop spreekt.  
722 VW VI, p. 119 (curs. van mij, EP). Nop Maas wijst er in het eerste deel van zijn Reve-kroniek terecht op dat in 
deze passage het medelijden wordt verplaatst van degene die gemarteld wordt naar degene die martelt. Maas noemt 
dit een ‘voor Reve’s personages typerende redeneertrant’, maar legt geen expliciet verband met het revisme. (Maas 
2009, p. 579-580).  
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1975: een impliciete auteur in Kortrijk 

Op 17 mei 1975 zorgt Reves voordracht van het gedicht ‘Voor eigen erf’ op de Nacht van de 
Poëzie in Kortrijk voor opschudding. Die was voor een deel voorgekookt, want Reve had de 
pers vooraf laten weten dat hij van zijn geloof zou vallen, zich sterk zou maken voor ‘het 
uitdrijven van de zwarten uit Nederland’ en een gedicht ‘van uiterst rechtse, fascistische en 
racistische aard’ te zullen brengen.723 Die laatste twee beloften lost hij in. Hij besluit zijn 
optreden met ‘Voor eigen erf’, dat een klein jaar eerder in Propria Cures was gepubliceerd. De 
tekst van het gedicht luidt:  

Onze kassiers op de wegen beroofd; 
Aan ouden van dagen op klaarlichte dag 
Hun beursje met spaargeld ontrukt; 
Onze roomblanke dochters onteerd. 
Waarheen, mijn Vaderland? 
O Nederland, ontwaak! 
Gooi al dat zwarte tuig er uit: 
Ons land voor ons! 
Op, naar de Blanke Macht!724 

Reves voordracht oogst een weifelend applaus, maar vooral veel gefluit en boegeroep. 
Vervolgens steekt Reve zijn rechterhand omhoog, die in een witte bokshandschoen is gehuld, en 
marcheert hij een tijdje op de plaats op de maat van onder andere het Wilhelmus en de 
Internationale, die door een band worden gespeeld.725 Na afloop van het optreden krijgt Reve in 
zijn kleedkamer bezoek van de getergde Surinaamse jurist André Haakmat en een cameraploeg 
van de VPRO. Het gesprek tussen Haakmat en Reve wordt een dag later samen met beelden 
van Reves optreden uitgezonden in het programma ‘Berichten uit de samenleving’.726 
Haakmat zou later opmerken dat hij op de kleedkamerdeur klopte in de verwachting dat Reve 
zijn bezwaren eenvoudig weg zou wuiven, het optreden als een grap af zou doen en zou beloven 
zich voortaan te matigen.727 Maar dat doet Reve niet. Zichtbaar van zijn stuk gebracht door de 
voor hem waarschijnlijk onverwachte visite, geeft Reve uitleg bij de tekst van ‘Voor eigen erf’: 

Dat is een beetje een crue formulering van het feit dat de mateloze, zinloze, door een kwaad 
geweten ingegeven immigratie van rijksgenoten een ramp is. En niet alleen voor Nederland, 
maar een ramp voor die mensen zelf, die geen werk vinden, die geen toekomst vinden en die 
vervallen tot gewelddadigheid, tot criminaliteit. Dat is een ellende, en de mensen die ze 
hierheen naar Nederland halen, [...] met hun onverschilligheid en met hun uitgaan van 
volkomen onpraktische, nutteloze idealen, doen de zaak van de samenleving, de rassen, heel 
veel schade.728 

Haakmat neemt geen genoegen met Reves verklaring, en maakt de schrijver ongeveer hetzelfde 
verwijt als Mulisch drie jaar eerder: ‘dertig jaar na het verslaan van het fascisme’ zou Reve bezig 
zijn om ‘onder het mom van deftige poëzie’ een ‘soort van vuil racisme’ te bedrijven.  

                                                        
723 Geciteerd naar: Maas 2010, p. 796. 
724 AV Berichten uit de samenleving (VPRO) 1975 en AR II, p. 64. In AR II luidt de derde versregel ‘Hun tasje met 
spaargeld ontrukt’, op het podium in Kortrijk zei Reve: ‘Hun beursje met spaargeld ontrukt’.  
725 Nop Maas is er niet duidelijk over welke muziek Reves voordracht van ‘Voor eigen erf’ begeleidt. Hij vermeldt dat 
de band het Wilhelmus speelt, maar dat een andere bron beweert dat het de Internationale was (Maas 2010, p. 799). 
De band speelt echter beide stukken; eerst een kort stukje van het Wilhelmus, daarna de Internationale (AV Berichten 
uit de samenleving (VPRO) 1975). 
726 AV Berichten uit de samenleving (VPRO) 1975. Zie over dit optreden ook: Maas 2010, p. 753-755 en 795-804, en het 
dossier ‘Het raadsel van Reve’ op de website van het VPRO-programma ‘Andere tijden’ 
(http://www.geschiedenis24.nl/geschiedenis/andere-tijden/afleveringen/2003-2004/Het-raadsel-van-Reve.html , 
geraadpleegd in juni 2011).  
727 AV Andere tijden (NPS, VPRO) 2003. 
728 Transcript van het televisieprogramma Berichten uit de samenleving (VPRO), 18 mei 1975. Volgens Vincent Steinmetz 
was Reve na afloop van het optreden ‘moe, dronken, gespannen, en teleurgesteld’ (zie: Maas 2010, p. 799).  



 217 

De door Reve beoogde commotie komt er dus, maar ze is heviger dan verwacht. In de dagen na 
zijn optreden, en ongetwijfeld mede onder invloed van Haakmats visitatie, voelt Reve zich 
genoodzaakt om publiekelijk te verklaren dat het optreden zijn doel voorbij is geschoten. Hij 
stuurt een ‘Verklaring “Voor eigen erf”’ naar diverse kranten. Ze wordt onder andere (integraal) 
afgedrukt in Het Parool en (deels) in de Volkskrant. In deze tekst verwijt Reve zijn tegenstanders 
dat zij zijn uitspraken te letterlijk hebben genomen. Hij trekt een vergelijking met zijn kreten 
‘Dood aan de arbeiders!’ en ‘Leve het kapitalisme!’, die hij ook nooit letterlijk bedoeld zou 
hebben, maar waardoor hij wel aandacht voor zijn standpunten inzake het communisme zou 
hebben weten te krijgen. 

Zo ook in het gedicht ‘Voor eigen erf’ een primitieve – vermoedelijk in al te vulgaire 
bewoordingen gestelde – alarmkreet, bedoeld om een paar miljoen mensen rechtop te doen 
zitten om naar mij te luisteren. Ik bedoel niet letterlijk wat in het gedicht staat, want ik ben geen 
racist en de neger heeft mijns inziens recht op een plaats onder de zon, gelijkwaardig aan die 
van de blanke. Ik heb echter door dit brute middel bij miljoenen gehoor gevonden voor mijn 
betoog, volgens hetwelk de immigratiepolitiek van de Nederlandse regering, die massaal 
mensen binnenlaat voor wie er in Nederland geen werk, geen woonruimte en geen toekomst 
is, en slechts verpaupering en criminaliteit in het verschiet liggen, tot een ramp zal moeten 
voeren.729 

Reves optreden in Kortrijk, en de verklaringen die hij erop laat volgen in kleedkamer en krant, 
lijken een schaalvergroting te zijn van wat is samengebald in de ene zin over de sprekend 
ingevoerde persoon in de beruchte ‘stoombootbrief’, de zin waar ik dit hoofdstuk mee begon. 
De tekstinterferentie die die zin zijn ambiguïteit verschaft, die er voor zorgt dat die sprekend 
ingevoerde persoon verdacht veel op zijn schepper gaat lijken, wordt gematerialiseerd op het 
podium in Kortrijk. Daar begint Reve, nu eens niet in wit tropenpak zoals in Carré (1966) of in 
conferencierskostuum zoals in De Grote Gerard Reve Show (1974), maar geheel in het zwart 
gekleed, zijn optreden volgens plan met het melken van een inmiddels bijna uitgemergelde koe: 
het katholicisme. Hij leest een pauselijk telegram voor dat hem ervan zou hebben weerhouden 
de rooms-katholieke kerk te verlaten. De kerkvader drukt zich uit in typisch revisch potjeslatijn: 
‘duo Gerardo non verlata kerka granda nostra katholica, duo Gerardo muta immidiatemento 
revenilo in scota mater kerki’.730 Hierna knielt Reve biddend neer, laat hij zich (door zijn vriend 
Vincent Steinmetz) een Latijns kruis omhangen, en maakt hij zegenende gebaren naar het 
publiek. Het is duidelijk wat Reve aan het doen is: hij voert een act op rond zijn publieke imago 
als twijfelende én rebelse katholiek.731  
Voordat Reve aan de voordracht van ‘Voor eigen erf’ begint, laat hij zich ook nog behangen met 
een swastika, een hamer-en-sikkel en een ban-de-bom-teken. Die vier tekens contrasteren zo 
hevig met elkaar, dat de schrijver onmogelijk als sympathisant kan worden beschouwd van alle 
ideologieën die zij symboliseren. De combinatie van de vier tekens is veelzeggend: ze 
benadrukken de kunstmatige status van de ‘Reve’ die op het podium staat.732 Ook de 

                                                        
729 Deze tekst, die onderdeel uitmaakt van het artikel ‘Gerard Reve vriend van negers’, werd afgedrukt in Het Parool 
van 30 mei 1975. De tekst is integraal opgenomen in Archief Reve 1961-1980 (Reve 1982, p. 114-115 (curs. van mij, 
EP)). 
730 Transcript van Berichten uit de samenleving (VPRO) 1975. Vgl. bijvoorbeeld het gedicht ‘De blijde boodschap’, waarin 
‘Zijne Heiligheid’ sprekend is ingevoerd: ‘decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci; / influenza filmi i cinema 
bestiale / contra sacrissima matrimoniacale / criminale atheistarum rerum novarum, / (et cum spiritu tuo), cortomo: 
/ nix aan de handa.’ (VW II, p. 756.) ‘De blijde boodschap’ is opgenomen in de bundel Het zingend hart; Reve droeg 
het gedicht onder andere voor tijdens De Grote Gerard Reve Show en tijdens het optreden in Kortrijk. 
731 Ook zijn imago als homoseksueel komt die avond op die manier aan de orde, middels het gedicht ‘Vlaamse grond’, 
waarin Reve onthult ‘Dat er allemaal niks van waar is / En dat ik gewoon een heel normale / Gezonde Hollandse 
Jongen ben’. Reve kwalificeerde dit gedicht in zijn ronde langs de Nederlandse pers aan de vooravond van het festival 
als ‘uiterst obsceen en godslasterlijk’. (Zie: Maas 2010, p. 796 en, voor de tekst van het gedicht, Reve 1982, p. 65) 
732 In zijn artikel in Het Parool van 30 mei 1975 voert Reve dit omhangen van de vier symbolen aan als bewijs dat hij 
het allemaal niet zo ernstig bedoeld zou hebben. (Reve 1975c) 
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verklaringen in de kleedkamer en in Het Parool wijzen in deze richting: Reve heeft tijdens de 
Nacht van de Poëzie een sprekend ingevoerde persoon ten tonele gevoerd, die de politieke visie 
van de auteur in enkele welgemikte soundbites tot karikaturale proporties opblaast.  
Rond het optreden in Kortrijk lijkt Reve een duidelijke scheidslijn te trekken tussen, zoals Booth 
het zou noemen, zijn werkelijke en zijn tweede zelf, tussen zijn concrete en zijn impliciete 
gestalte zogezegd. Maar nog voordat hij zijn ‘Verklaring “Voor eigen erf”’ rondstuurde, liet hij 
in het Algemeen Dagblad een andere verklaring afdrukken. En die vervaagt de scheidslijn.  

De realiteit is, dat blanken en zwarten gescheiden moeten worden, voordat het te laat is en 
voordat de neger, in het beste geval, een nog net niet gemolesteerde vierderangs en sociaal 
ontredderde burger wordt in een zogenaamde gemengde samenleving. 
De neger is erfelijk minder begaafd dan de Europeaan en de Aziaat (zoals enige tijd geleden 
bleek uit een opmerkelijk artikel in het blad Intermedair [sic]) en verliest in een open 
wedijver de strijd, en verhuist onherroepelijk naar de sloppen en achterbuurten.  
Alle volken en rassen hebben recht op een gelijkwaardige plaats onder de zon. Het leven en 
het levensgeluk van de neger hebben dezelfde waarde en verdienen dezelfde eerbied als die 
van de blanke, maar in een gemengde samenleving kan van werkelijk levensgeluk en van 
werkelijke levensvervulling noch voor de neger, noch voor de blanke sprake zijn. Neger en 
blanke dienen elk hun eigen, van elkaar onafhankelijke staat te hebben.733  

In NRC Handelsblad, ten slotte, wordt op 4 juni een brief van Reve aan Michiel Schmidt 
geplaatst waarin hij gewag maakt van een ‘zwarte Samenzwering, over de gehele wereld, 
internationaal dus, die zich ten doel stelt de blanke cultuur te vernietigen’. In de brief spreekt hij 
zijn voorkeur uit voor ‘wederinvoering van een zeer ethisch gereglementeerde, op christelijke 
naastenliefde gebaseerde slavernij.’ Als dat niet mogelijk is, is rassensegregatie volgens Reve de 
beste oplossing.734  
Door deze reeks teksten veegt Reve de op het eerste gezicht vrij heldere scheiding uit tussen de 
woorden van ‘Voor eigen erf’ en zijn verklaring in Het Parool. Hij neemt verschillende posities in 
op een continuüm tussen de polen van primitieve rassenhaat (de tekst van ‘Voor eigen erf’) en 
van beargumenteerde kritiek op het multiculturele samenlevingsideaal (de tekst in Het Parool). 
Daarbij lijdt het geen twijfel dat Reve zich keert tegen het immigratiebeleid van het toenmalige 
kabinet-Den Uyl, maar het is volstrekt onduidelijk op welk punt hij zijn echte mening inruilt 
voor die van zijn alter ego – of anders gezegd: op welk punt de impliciete auteur het podium 
betreedt. In een korte reflectie op dit publiciteitsoffensiefje, onderdeel van de NRC-brief, 
constateert Reve, niet zonder gevoel voor hyperbool, dat hij ‘vier volstrekt tegenstrijdige 
verklaringen’ heeft rondgestuurd, en rekent hij erop ‘dat de verwarring in het kamp van de 
tegenstander volkomen is geworden.’735 
Precies die verwarring is Reves troef. Ze was het eerder rond kwesties als zijn exhibitionistisch 
katholicisme, zijn homoseksualiteit, zijn particuliere religieus-seksuele voorstellingen en zijn 
commercialiteit, ze is het ook nu hij opzichtig de rassenhaat tot epicentrum van zijn provocaties 
heeft gemaakt. Diegenen die menen dat Reve racistisch is of tot racisme aanzet, komen 
tegenover de groep te staan die vindt dat het allemaal moet kunnen. Reve voorziet beide 

                                                        
733 SS, p. 244.  
734 SS, p. 245-246. Reves opmerking over de ‘zwarte Samenzwering’ in dit artikel wordt overigens meteen in een 
absurdistisch licht geplaatst. De volledige zin luidt: ‘Het is een zwarte Samenzwering, over de gehele wereld, 
internationaal dus, die zich ten doel stelt de blanke cultuur te vernietigen, die door Peter Stuyvesant (uitvinder van de 
tabak), de Duitse dokter Deformans (uitvinder van de arthritis), de Canadese vrouwenarts dokter Refusal (uitvinder 
van de refusal pil) en Vader Abraham (uitvinder van de mosterd) met inzet van goed en bloed is gegrondvest.’ 
735 Met de vier verklaringen zal Reve hebben gedoeld op de verklaring in het Algemeen Dagblad (24 mei), de ‘Verklaring 
“Voor eigen erf”’ (o.a. in Het Parool van 30 mei), de tekst ‘Gerard Reve vriend van negers’ (ook in Het Parool van 30 
mei) en deze brief in NRC Handelsblad (4 juni). Ook in het interview met Boudewijn Büch in 1983, dat later in dit 
hoofdstuk ter sprake komt, zou Reve opmerken: ‘Je moet altijd verwarring stichten in het kamp van de tegenstander.’ 
(Büch 1983b) 
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kampen van argumenten door met regelmaat te verklaren geen racist te zijn, maar met even 
grote regelmaat uitlatingen te doen die het tegendeel lijken te bevestigen.  
 

Drie argumenten 

Reve bedient zich rond zijn optreden in Kortrijk van drie soorten argumenten, die hij vanaf het 
eerste moment dat hij zich over de rassenkwestie uitlaat, afwisselend gebruikt. De combinatie 
van die drie argumenten, die deels met elkaar strijdig zijn, zorgt ervoor dat het zicht op Reves 
werkelijke beweegredenen wordt vertroebeld. Dat gegeven wordt nog versterkt doordat de 
uitlatingen over dit thema op verschillende niveaus worden gedaan: door personages in 
verhalende teksten (‘Eric raadpleegt het orakel’, ‘Amulet’, het narratieve gedeelte van De taal der 
liefde), door het lyrisch subject in gedichten (‘Tempo doeloe’, ‘Voor eigen erf’), in teksten die zich 
voordoen als persoonlijke correspondentie maar die in meer of mindere mate fictionele 
elementen bevatten (‘Brief uit Edinburgh’, de ‘stoombootbrief’ in De taal der liefde), in interviews 
(Kijk op kunst, het interview voor Het Parool in 1983) en in beschouwende en pseudo-
beschouwende teksten (‘Gezeur’, ‘Rietsuiker’). De drie soorten argumenten die Reve in het 
racismevraagstuk gebruikt, noem ik ‘maatschappijkritisch’, ‘sensitief’ en ‘commercieel’. Ik 
behandel ze kort. 
Het maatschappijkritische argument behelst een verzet tegen de in Reves ogen te idealistische en 
te weinig pragmatische immigratiepolitiek in Nederland. Reve gebruikt dit argument met name 
in de jaren zeventig, als het aantal immigranten in Nederland sterk toeneemt. Het idee dat 
mensen met een andere culturele achtergrond, zoals Surinamers, probleemloos met en naast 
autochtone Nederlanders zouden kunnen leven, is in Reves ogen ridicuul en naïef. Reve vindt 
het collectieve schuldgevoel over het Nederlandse slavernijverleden geen steekhoudend 
argument voor het naar zijn mening weinig doordachte beleid. Volgens hem vervallen 
immigranten die aan hun lot worden overgelaten noodgedwongen tot criminaliteit. In zijn 
verdediging van het optreden in Kortrijk grijpt Reve, zoals we hebben gezien, vaak naar dit 
argument. 
Het sensitieve argument komt kortweg hierop neer: ik zeg wat iedereen denkt, maar niet durft te 
zeggen. Volgens Reve is het een wijdverbreid verschijnsel dat blanken zich superieur voelen aan 
mensen met een andere culturele en etnische achtergrond, zoals Surinamers en Indonesiërs. Hij 
behoudt zich het recht voor om deze gevoelens tot uiting te brengen – zoals hij bijvoorbeeld 
doet in ‘Brief uit Edinburgh’ – en ze niet te verstoppen onder een deken van politieke 
correctheid. Reve meent dat nagenoeg iedere blanke dergelijke gevoelens koestert, en vindt het 
van hypocrisie getuigen wanneer men dit ontkent, of wanneer men anderen wil verbieden deze 
gevoelens te verkondigen. Hij brengt dit argument onder meer in stelling in zijn reactie op de 
beschuldiging van Jef Last, in 1968: 

Ik heb in een kort vraaggesprek over de lievelingsboeken mijner jeugd, voor de televisie, er 
op gewezen hoe in die twee onvervangbare jongensboeken De Artapappa’s en De Katjangs de 
schrijver tegen alle onrecht, dat de gekleurde jongens wordt aangedaan, zeer fel van leer 
trekt, maar tegelijkertijd, uit een vermoedelijk hemzelf niet bewust superioriteitsgevoel, hen allerlei 
huisdierlijke, bijna slaafs trouwhartige en met dienstbaarheid verbonden eigenschappen 
toedicht. [...] Het is de oprechte onschuld van deze visie, die, vooral nu, iedere onbevangen lezer 
met vertedering vervult. Geen kleurling zou zich heden ten dage nog zulk een blanke 
bescherming laten welgevallen en ik heb allerminst heimwee naar de tijd waarin Schuyl [sic] 
zijn boeken schreef, maar wel durf ik te beweren dat zijn houding tegenover het 
rassenvraagstuk heel wat gezonder, menselijker, milder en warmer is dan die van al die zich 
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progressief noemende schreeuwers van vandaag, die iedereen die het niet met hen eens is, 
een racist, een reactionair of een fascist believen te noemen.736 

Met het commerciële argument, ten slotte, tart Reve zijn tegenstanders nadrukkelijk. Hij toont 
zich bewust van het feit dat hij velen provoceert met zijn uitspraken over andere rassen en 
volkeren, en stelt dat beschuldigingen van racisme de verkoop van zijn boeken en zijn 
naamsbekendheid ten goede komen. Dit is voor hem een extra stimulans om de publieke opinie 
zo nu en dan met dit soort uitspraken te kietelen. Het commerciële argument behelst zo een 
provocatie op twee niveaus: het argument om iets te doen omdat je ermee provoceert, is immers 
op zichzelf een provocatie. Dit argument zien we terug in de stoombootbrief in De taal der 
liefde.737  
Het maatschappijkritische, het sensitieve en het commerciële argument zijn in veel van Reves 
uitlatingen over andere rassen terug te vinden, maar Reve voorziet lang niet al die uitlatingen 
van expliciete argumentatie. Had hij dat wel gedaan, dan zou dat de provocatieve kracht van zijn 
woorden verminderen, en zou volgens zijn eigen theorie de kassa minder luid rinkelen. Zo is het 
revisme, Reves particuliere liefdesconceptie, te beschouwen als een plaats waar het sensitieve 
argument zich manifesteert, zonder dat er een verklarende noot bijgeleverd wordt. De 
revistische liefdesdienst functioneert op basis van hiërarchische verhoudingen: door het subject 
wordt aan een aanbeden jongen (die vaak ‘meester’ wordt genoemd) een andere jongen als slaaf 
aangeboden. In veel revistische scènes verschillen de meester en de slaaf van huidskleur. Daarbij 
neemt de blanke vaak een overheersende positie in, maar ook een gekleurde jongen kan als 
meester optreden. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in een bedverhaal in De taal der liefde, waarin 
de blanke Fonsje in de ban is van het ‘zwarte roofdier’ Frankie, en in ‘Brief uit het huis genaamd 
“Het Gras”’ (Nader tot U), waarin Sloper en Bouwer zich aan Blauwe onderwerpen.738 Het 
revisme gedijt dus zowel bij superioriteitsgevoelens van het blanke ras als bij xenofobie, en 
maakt zo impliciet gebruik van het sensitieve argument.739 
Nadat Mulisch in Het ironische van de ironie had geprobeerd Reves werkelijke positie in de 
racismekwestie zichtbaar te maken, hult Reve zich drie jaar later in Kortrijk opzichtig achter een 
rookgordijn dat hij optrekt uit een combinatie van de drie argumenten. Dat leidt tot vragen over 
zijn motieven en zijn werkelijke positie. Droeg hij ‘Voor eigen erf’ voor om, zoals hij in Het 
Parool schreef, ‘de immigratiepolitiek van de Nederlandse regering’ te bekritiseren? Deed hij het 
om zichzelf in het nieuws te houden en ‘verwarring te zaaien in het kamp van de tegenstander’? 
Of deed hij het om zijn onderbuik een stem te geven, om uiting te geven aan zijn irrationele 
angst voor een wereldwijd complot van de ‘zwarte Samenleving’ om de ‘blanke cultuur te 

                                                        
736 Reve 1982, p. 102 (curs. van mij, EP). Zie in dit verband ook: Flothuis 1968. 
737 Ik doel op deze passage: ‘Zoals je weet, is door de beschuldiging van “racisme”, enkele jaren geleden aan mijn 
adres geuit, de verkoop van mijn boeken verveelvoudigd. [...] Ik behoef maar een of andere persoon sprekend in te 
voeren, die zich laatdunkend over allerlei inferieure kokosnotenplukkers uitlaat en voor de eer van “onze meisjes en 
jonge vrouwen” opkomt, en het Geld vloeit mij toe. Het zwarte goud. (Van het Reve 1972, p. 71.) 
738 VW II, p. 508-524 (De taal der liefde) en 304-306 (‘Brief uit het huis genaamd “Het Gras”’). De verteller in die 
laatste brief voegt aan zijn visioen over Sloper, Bouwer en Blauwe toe: ‘[...] ongehoord als het mocht schijnen dat 
blank bruin diende’,. (p. 304) In De vierde man verlangt de protagonist (‘Gerard’) ernaar de ‘oppasser’ én de 
‘hutbediende’ te zijn van de gedeeltelijk Indische Ronald. (VW IV, p. 116)  
739 In het eerste verhaal van Reve dat een uitgesponnen revistische martelscène bevat, A Prison Song in Prose 
(geschreven in 1960, maar pas gepubliceerd in 1968), is het raciaal afrodisiacum slechts op de achtergrond aanwezig: 
gevangene nummer 61, Allen, wordt gesommeerd de identiteit van twee jonge jongens prijs te geven waarmee hij 
gezien zou zijn – ‘a fair and a dark one, both of about your age and height.’ (VW I, p. 626.) Pas als het revisme tot 
volle wasdom gekomen is, zullen generalisaties over kleurlingen als die van Eric Kylander een welkome aanvulling 
blijken te zijn in de hiërarchische driehoeksverhoudingen. Over de functie van het rassenverschil binnen het revisme 
zegt Reve in 1968 in Haagse Post: ‘[...] de idee, in mijn homoseksuele sadistische lustvoorstellingen, van mooie blonde 
jongens die een negerjongen martelen, dat vind ik een buitengewoon weldadige voorstelling van zaken. Niet politiek, 
niet in concreto, geen opinie van mij dus maar een diepgezetelde emotie, die niet onderdrukt kan worden. Maar de 
idee dat een neger of negers een blanke jongen zouden martelen, dat vervult me met afschuw. Ik heb die gevoelens! 
Er is niets immoreels in het hebben van die gevoelens. Het immorele vindt plaats als ik die gevoelens als theorie ga 
proclameren.’ (Flothuis 1968) 
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vernietigen’, zoals hij in NRC stelde? Waar ruilt hij zijn werkelijke zelf in voor zijn tweede zelf, 
en op welke gronden doet hij dat? Terwijl op andere gebieden de oprechtheidskwestie over haar 
hoogtepunt heen is, leidt ze ten aanzien van het racisme in 1975 tot onverminderd grote 
ophef.740 Ook in het begin van de jaren tachtig blijkt Reves publieke manifestatie op dit punt 
nog onverminderd explosief.  
 

1983: Het Parool en de laatste clausule (I) 

In 1983 meent Wouter Gortzak, hoofdredacteur van Het Parool, dat het eindelijk, en 
onomstotelijk vast staat: Reve is een fascist. Dat schrijft hij op 19 januari in een commentaar op 
de pagina 3 van zijn krant.741 Aanleiding voor dit opmerkelijke artikel is een vraaggesprek met 
Reve, dat enkele dagen daarvoor onder de titel ‘Gerard Reve is het in grote lijnen eens met God’ 
in de krant was verschenen. Dat had volgens Gortzak niet mogen gebeuren. In het interview laat 
Reve onder meer weten dat hij Mulisch en Wolkers van harte een communistisch 
concentratiekamp toewenst, noemt hij de Amsterdamse burgemeester Polak een voorstander 
van de jodenvervolging, stelt hij dat Carmiggelt ouden van dagen afgetuigd en afgeranseld wil 
zien, spreekt hij zich uit tegen stemrecht voor de zwarte bevolking van Zuid-Afrika en zegt hij 
dat het grootste gevaar voor de samenleving niet van het fascisme, maar van het socialisme en 
communisme uitgaat.742 Boudewijn Büch, die Reve het interview afneemt, probeert de door 
hem bewonderde auteur met de moed der wanhoop op andere gedachten te brengen. Maar 
Reve geeft geen krimp. Hij ligt op ramkoers. 
Het volgens Büch ‘rabiaat-rechts gepraat’ van Reve levert stof voor een op sensatie 
speculerende inzet van het artikel: ‘Kan de lezer van een politiek bedenkelijk schrijver houden? 
De lezer oordele zelf [...]’.743 Het oordeel wordt snel geveld. Behalve Gortzak staan Jan Blokker 
(adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant), Herman Wigbold (hoofdredacteur van Het Vrije 
Volk), Martin van Amerongen (Vrij Nederland) en tv-coryfeeën Aad van den Heuvel en Sonja 
Barend klaar om wereldkundig te maken dat Reve de grenzen van het toelaatbare ruimschoots 
heeft overschreden. Zij zorgen ervoor dat het vuurtje dat met het interview was ontstoken zich 
snel ontwikkelt tot een uitslaande brand.744 
Zoals bijna steeds wanneer Reve in opspraak is, bestaat bij het publiek ook nu de behoefte om 
vast te stellen wat Reve nu meent, en wat niet. Die behoefte was de directe aanleiding voor het 
interview geweest, en ook na plaatsing van het stuk geven de commentatoren er blijk van.745 Zo 
schrijft Jan Blokker daags na het Parool-interview over Reves uitspraken in de Volkskrant: ‘Dat 
meent hij toch niet, en als hij het meende zou hij toch niet anderhalve pagina lang smakelijk (en 
doorregen) in Het Parool mogen uitpakken? Dan zou een krant als Het Parool hem in een 
verontwaardigd hoofdartikel toch zeker op z’n nummer zetten als een levensgevaarlijke 

                                                        
740 Zie voor een overzicht van de reacties op Reves optreden: Maas 2010, p. 800-803. 
741 Gortzak 1983.  
742 Büch 1983b. 
743 Met Büchs liefde voor Reve is het na het interview in ieder geval snel gedaan. Na wat gegooi met modder tussen 
de twee schrijvers zal Büch in De Tijd van 4 februari zijn ‘Afscheid van Gerard Reve’ publiceren (Büch 1983a). 
744 Reinjan Mulder spreekt dat jaar in NRC Handelsblad, terugkijkend op de affaire, van ‘volkswoede’ (Mulder 1983). 
Zie voor een overzicht van de gebeurtenissen naar aanleiding van het interview: Hafkamp 1985, p. 9-20. Hierin 
ontbreekt het artikel van Van Amerongen in Vrij Nederland van 22 januari 1983. Van Amerongen schrijft: ‘Sindsdien 
[sinds het interview in Het Parool] weten wij het zeker: wat Van het Reve betreft staat niets het erelidmaatschap van de 
Centrumpartij meer in de weg, behalve dat deze partij hem wellicht te gematigd is.’ (Van Amerongen 1983 (oorspr. 
curs.)) 
745 Gortzak schrijft in zijn commentaar op de voorpagina van Het Parool: ‘Onlangs heeft Reve op een poëziefestival in 
Amsterdam met het uitspreken van allerlei weerzinwekkende teksten groot succes gehad. [...] Het Parool heeft het 
kaliber van Reves veronderstelde humor nader willen onderzoeken en de schrijver om een interview verzocht.’ 
(Gortzak 1983) 
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Janmaat?’746 Het antwoord op Blokkers vraag levert Gortzak een dag later in een inderdaad 
verontwaardigd hoofdartikel. Gortzak verwerpt daarin met kracht de mogelijkheid dat Reve zich 
ironisch heeft uitgedrukt; de schrijver meende volgens hem wel degelijk wat hij zei. 

Van een Reviaanse poging tot het debiteren van cynisch-humoristische opmerkingen was 
geen sprake. Het interview was een aaneenrijging van loodzwaar gebrachte en blijkbaar 
diepgemeende, maar voortdurend afzichtelijke opvattingen.  
Niemand hoeft zich na lezing van dat gesprek nog illusies te maken: Reve is een fascist. Men 
kan als rechtvaardiging van publicatie van het gesprek aanvoeren dat het daardoor mogelijk 
is geworden de huidige positie van de schrijver ondubbelzinnig vast te stellen.747  

Dit commentaar illustreert hoezeer Reves opstelling als impliciete auteur tot zijn schrijverschap 
is gaan behoren: Gortzak heeft die opstelling geïncorporeerd in zijn beweringen. Hij stelt 
immers niet simpelweg dat Reve een fascist is omdat zijn uitlatingen fascistisch zijn, maar hij 
stelt dat Reve een fascist is omdat zijn fascistische uitlatingen aan hemzelf toegeschreven 
moeten worden, en niet tot zijn ‘Reviaanse’ pose behoren. 
De gevolgen van het interview laten Reve niet onberoerd. Tegen Büch had hij weer eens gezegd 
dat er altijd verwarring in het kamp van de tegenstander gezaaid moet worden, maar door alle 
commotie lijkt hij dat doel voor een keer van zijn prioriteitenlijst te schrappen. Hij geeft nu zélf 
aan waar de grens tussen ernst en ironie ligt, en laat, nadrukkelijker dan in 1975, weten dat hij in 
sommige opzichten zijn hand heeft overspeeld. Dat doet hij, vijf dagen na het artikel van 
Gortzak, in een televisieoptreden in de Alles is anders show, waarin gastheer Aad van den Heuvel 
moreel verontwaardigd Nederland personifieert. Van den Heuvel voelt Reve aan de tand over 
diens politieke opvattingen, zoals hij die tot uiting bracht in niet alleen het interview met Büch, 
maar ook in ‘Rietsuiker’ en in de beruchte stoombootbrief in De taal der liefde. Reve stelt in het 
programma herhaaldelijk dat het vraaggesprek met Büch een ‘karikatuur van een interview’ was, 
dat nooit zou zijn gepubliceerd als hij het van tevoren had kunnen inzien. Er zouden uit zes uur 
gesprek slechts enkele onsamenhangende kreten zijn geselecteerd; de argumentatie zou Büch 
willens en wetens hebben weggelaten. Ten aanzien van zijn eigen vermeend racistische teksten 
zegt hij dat zijn publiek prima aanvoelt dat het om grappen gaat (wat overigens wordt 
geadstrueerd door de reactie van het studiopubliek op enkele zinsneden die Van den Heuvel uit 
‘Rietsuiker’ citeert), maar ook vindt hij dat een schrijver daarbij ‘voorzichtigheid’ moet 
betrachten, en moet waken voor overdosering. Tweemaal geeft hij aan dat hij zelf niet altijd aan 
die eis voldoet, en hij beaamt zelfs min of meer dat Mulisch een punt had toen deze schreef dat 
zijn uitlatingen een voedingsbodem zijn voor vreemdelingenhaat. Ook zegt Reve spijt te hebben 
van zijn uitspraken over concentratiekampen en noemt hij zijn opmerkingen over Polak ‘het 
doordrammen van iemand na een paar glazen wijn.’748  
Voor de televisiecamera’s vijlt Reve de scherpe randjes van zijn uitspraken in Het Parool dus bij, 
wat overigens niet betekent dat hij zich ervan distantieert.749 Maar dat het Reve heet onder de 
voeten is geworden, is duidelijk. In ingezonden brieven en interviews uit die periode verzet hij 
zich met kracht tegen de kwalificatie ‘fascist’ die Wouter Gortzak hem heeft toebedacht. Ook in 

                                                        
746 Geciteerd naar: Hafkamp 1985, p. 9-10 (oorspr. curs.). Ook H.F. Cohen vraagt zich dat jaar in het aan Reve 
gewijde nummer van Tirade af in hoeverre Reve meende wat hij zei (Cohen 1983, p. 650). Hans Janmaat was de 
voorzitter van de in 1980 opgerichte, nationalistische Centrumpartij. Voor deze partij zat hij van 1982 tot 1984 in de 
Tweede Kamer. Eind 1984 werd Janmaat geroyeerd als lid en richtte hij de Centrum Democraten op.  
747 Gortzak 1983 (curs. van mij, EP). 
748 Nefkens & Verhaar 1983. Het citaat staat op p. 753. Nefkens en Verhaar bieden een typoscript van de uitzending 
van de Alles is anders show op 24 januari 1983, waarvan geen beelden bewaard zijn gebleven in het archief van het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Uit Reves woorden is op te maken dat het publiek lacht als Van den 
Heuvel een fragment uit ‘Rietsuiker’ citeert. 
749 Zo stelt Reve het socialisme ook in dit televisieprogramma voor als ‘het nieuwe fascisme in de wereld’, en herhaalt 
hij zijn kritiek op Carmiggelt en Polak, hoewel in minder scherpe bewoordingen. 
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een brief aan Renate R.[ubinstein], die begin 1984 in Playboy wordt gepubliceerd, gaat hij 
uitgebreid in op de kwestie. Daarbij bedient hij zich weer van het sensitieve argument.750 

Ben ik een racist, en een fascist? Terwijl ik tegen de Jodenvervolging in de Sowjet-Unie 
protesteer? Of betekenen de woorden racist en fascist: ‘iemand die het op schaamteloze wijze 
met ons oneens is?’ Ik weet niet, wat drs. Gortzak vindt, maar voor alle zekerheid ben ik het 
geheel met hem oneens. [...] 
Die troep bij Het Parool, dat zijn allemaal Atheïsten. Atheïsme en morele ontworteling gaan 
hand in hand. 
In mijn veelgelezen boeken, en soms ook in mijn mondeling openbaar optreden, raak ik het 
onbewuste van de mensen aan. Ik vertel hun – wat ze onbewust allang weten – dat 
demonstreren tegen Israël en het Zionisme niets anders dan een ‘nette’ uitlaat voor hun 
antisemitisme is. Weinig mensen vinden het leuk, als hun een spiegel voorgehouden wordt.751 

Met het interview in Het Parool heeft de doelmatig verhoogde concentratie ‘racisme’ in Reves 
publieke uitlatingen voor de derde keer geleid tot een piek in de media-aandacht; de eerste was 
in 1972 (De taal der liefde), de tweede in 1975 (Kortrijk). Deze laatste storm van verontwaardiging 
is zo hevig dat Reve zich genoodzaakt ziet om wat gas terug te nemen. Maar hij blijkt ook van 
korte duur, en zodra hij is gaan liggen, is dat om nooit meer op te steken. Als Reve in juni 1984 
tijdens een verblijf in Zuid-Afrika zegt te geloven dat ‘apartheid niet op racisme maar op ’n 
Christelijke ethiek is gegrond’ haalt hij met die uitspraak weliswaar enkele kranten, maar 
consternatie in de media blijft uit.752 ‘Blijkbaar “gelooft” iedereen het zo langzamerhand wel,’ 
merkt de redactie van het derde Reve Jaarboek over deze kwestie op.753 
Terwijl Reve zich in 1983, eigenlijk voor het eerst, genoodzaakt ziet om rond het thema racisme 
het speelveld van de impliciete auteur te beperken, lijken de gevolgen van deze laatste rel te zijn 
dat hem ook inzake zijn uitspraken over andere rassen een hoge mate van vrijheid wordt 
geboden. Na de kwestie rond het interview in Het Parool blijkt een steeds groter deel van het 
publiek bereid om ook de laatste clausule van het pact van de impliciete auteur te ondertekenen. 
De keerzijde van deze ontwikkeling is dat provoceren voor Reve steeds lastiger wordt. Wat al 
eerder gold voor uitlatingen over commercie, homoseksualiteit, de kerk, Maria, de koningin en 
het communisme, gaat in de jaren tachtig ook gelden voor zijn opmerkingen over andere rassen: 
voor velen zijn ze op zijn best een bron van vermaak en feest der herkenning, op zijn slechtst 
een vermoeiende herhaling van zetten. Illustratief voor de verschuiving die optreedt na het 
relletje van 1983 is de onverschillige reactie van de Amsterdamse burgemeester Wim Polak op 
Reves aanval in Het Parool. 

Ik werd er kortgeleden van beschuldigd een antisemiet te zijn die vóór de jodenvervolging in 
Rusland is, vóór het sluiten van synagogen en terloops ook nog vóór de vernietiging van de 
staat Israël. Ik had het zelf niet zo gauw kunnen verzinnen, maar het stond er wel, zwart op 
wit. [...] Maar ik had het voordeel dat het auteursrecht van de dwaze beschuldiging aan mijn 
adres berust bij een schrijver van wie bekend is dat de waarheid en fictie bij hem nogal eens 
dooreen lopen. Ik kon mijn schouders dus ophalen en dat was dat.754 

                                                        
750 Voor een overzicht van Reves reacties op het interview en op het hoofdredactionele commentaar van Gortzak, 
zie: Hafkamp 1985. Reve stelt ook in het gesprek met Aad van den Heuvel op tv expliciet dat hij geen racist is: ‘Nee, 
daar ben ik veel te intelligent voor, om een racist te zijn. Racisten zijn domme mensen.’ (Nefkens & Verhaar 1983, p. 
760). Vergelijkbare uitspraken zijn te vinden in de ‘stoombootbrief’ in De taal der liefde (Van het Reve 1972, p. 71) en 
in de ‘Verklaring “Voor eigen erf”’ in Het Parool (AR II, p. 114). 
751 SS, p. 313-314 (oorspr. curs.). 
752 Geciteerd naar: Greidanus & Hafkamp 1986, p. 12. 
753 Greidanus & Hafkamp 1986, p. 12. 
754 Anoniem 1983.  



 224 

 

Bezorgde  ouders  

Een kleine zes jaar na de rel rond het interview in Het Parool verschijnt Reves roman Bezorgde 
ouders. De weinig succesvolle dichter Hugo Treger, de protagonist van dit boek, is een xenofoob 
van de eerste orde, vol vrees voor een internationale samenzwering van de primitieve ‘zwarte 
horden’ die niets minder dan de wereldheerschappij op het oog zouden hebben.755 Zelf is Treger 
blank, en daarvoor dankt hij zijn Schepper. In zijn gedachtespinsels worden alle registers van 
onderbuikgevoelens jegens kleurlingen opengetrokken. Treger beschouwt iedere ‘zwarte’, 
‘ochthoon’, ‘turkijer’, ‘araber’, ‘herbiner’ en ‘algater’ als beroepswerkloze zonder rijbewijs met 
een voorliefde voor spiegeltjes en kralen, die gedreven wordt door een primitieve hebzucht en 
zijn zinnen heeft gezet op de ondergang van het avondland.756 Hoewel Treger ervan overtuigd is 
dat de zwarten, geassisteerd door blanke suikerzieken, een sluw complot hebben ontworpen dat 
moet leiden tot vernietiging van het blanke ras, geeft hij niet hoog op van hun intellectuele 
vermogens. 

‘Ja, ze kunnen mooi dansen, als de melodie niet te ingewikkeld is, en gedroogde vruchten op 
stokjes heen en weer schudden, zodat je de gedroogde zaadjes binnenin hoort rammelen, 
maar daar houdt het ook mee op. En een beetje kokosnoten tellen: één, twee, drie, veel, 
massa. Gewoon ongerepte natuurkinderen.’757  

Het oordeel van Treger over de capaciteiten van de ‘zwarten’ is sterk verwant aan dat van Eric 
Kylander, Reves eerste protagonist met racistische trekjes. Een van diens verzuchtingen over de 
donkere jongen Roy resoneert zelfs direct in bovenstaand citaat: ‘Here Jezus, dacht Eric. Een, 
twee, veel, heleboel, massa. Zo’n truttig vat van domheid komt men zelden tegen.’758  
Sinds Kylander schiep Reve geen protagonist meer met zo’n duidelijke afkeer van andere rassen. 
Wel deed hij, zoals we hebben gezien, zelf uitspraken die volgens velen de grens van het 
betamelijke verre overschreden, of liet hij die doen door instanties die nauwelijks van hemzelf te 
onderscheiden waren: het lyrisch subject van ‘Voor eigen erf’ en de verteller van ‘Rietsuiker’ – 
gesteld dat die laatste tekst een verhaal is. 759 Die uitspraken vallen echter in het niet bij wat de 
onderbuik van Treger produceert.  
In Nederland is het sinds het proces rond Hermans’ Ik heb altijd gelijk (1952) gebruikelijk – 
binnen literaire kringen, althans760 – dat de auteur niet juridisch aansprakelijk wordt gesteld voor 
het doen en laten van zijn personages, maar in het geval van Reve en Bezorgde ouders ligt dat op 
zijn minst wat gecompliceerder. Treger lijkt sterk op de auteur zelf, zodat identificering van de 
een met de ander verleidelijk is.761 Er is in deze roman echter geen sprake van een eenvoudige 
gelijkenis tussen de protagonist en de ‘concrete’ auteur. Er is meer aan de hand. 

                                                        
755 De kwalificatie ‘zwarte horden’ staat op VW V, p. 125. 
756 Zie, bijvoorbeeld, VW V, p. 44 (‘spiegeltjes en kralen’), 56 (‘ondergang van het avondland’), 213 (‘turkijers, 
arabers, zwarten’, ‘samenzweerders’), p. 258 (‘arabers, turkijers, herbiners, algaters, ochthonen’, ‘beroepswerklozen 
zonder rijbewijs’). In de ‘stoombootbrief’ in De taal der liefde bezigt Reve zelf – als we althans de ‘Gerard’ die de brief 
heeft ondertekend gelijk stellen aan Gerard Reve – de woorden ‘spiegeltjes en kralen’ in verband met immigranten uit 
Suriname, Curaçao en de Antillen (Van het Reve 1972, p. 71).  
757 VW V, p. 362. 
758 VW VI, p. 141. 
759 Of ‘Rietsuiker’ een verteller heeft, is niet zeker, want de status van de tekst is onduidelijk. Het is mogelijk om de 
tekst als ‘literair’ te beschouwen, en de uitspraken toe te schrijven aan een vertelinstantie, maar het is evengoed 
mogelijk om de tekst te zien als wat Dorleijn (Dorleijn, Grüttemeier & Korthals Altes 2007, Dorleijn 2009) ‘zakelijk’ 
noemt. In dat geval is Reve zelf verantwoordelijk voor wat er beweerd wordt over het complot van de ‘bruintjes’ en 
‘rumbonen’ – los van de vraag of hij die beweringen ironisch of sarcastisch bedoelt. Reve zelf noemt de tekst in het 
televisie-interview met Aad van der Heuvel een ‘verhaal’ (Nefkens & Verhaar 1983, p. 757).  
760 Zie in dit verband: Beekman & Grüttemeier 2005, Grüttemeier 2007. 
761 Bovendien beriep Reve zich tijdens het Ezelproces juist níet op de autonomie van de kunstenaar, maar stelde hij 
dat ‘de kunstenaar dezelfde rechten en plichten heeft als ieder ander, en dat hij in het maatschappelijk verkeer 
dezelfde zorgvuldigheid in acht dient te nemen als dewelke iedere andere burger past.’ (VW II, p. 382.) 
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Treger, Reve en Van Egters 

Op een paar uitzonderingen na is in iedere protagonist die Reve creëerde zonder veel moeite 
een afspiegeling van hemzelf te zien.762 Soms komt die gelijkenis nadrukkelijk tot stand, zoals in 
het homodiëgetisch vertelde Op weg naar het einde en Nader tot U of in de romans waarin de 
protagonist de naam ‘Gerard’ of ‘Gerard Reve’ draagt (De taal der liefde, Lieve jongens, Een 
circusjongen, Oud en eenzaam, Moeder en zoon, De vierde man, Het boek van violet en dood). Soms is er 
geen onomastische overeenkomst tussen protagonist en auteur, maar is de gelijkenis tussen 
beiden gemakkelijk uit contextuele informatie op te maken (de naamloze ‘ik’ in ‘De laatste jaren 
van mijn grootvader’, Frits van Egters in De avonden, Elmer in Werther Nieland, Simon in De 
ondergang van de familie Boslowits, George Speerman in De stille vriend). Alleen al de naam ‘Gerard 
Reve’ op het omslag van een roman is dus, na vier decennia schrijverschap, een belangrijke 
indicatie dat de inhoud een sterk autobiografische inslag heeft.  
En inderdaad schemert het profiel van Gerard Reve vanaf de eerste bladzijde van Bezorgde ouders 
door dat van de protagonist heen. We volgen de gangen van de homoseksuele dichter Hugo 
Treger, die ‘schuin tegenover de ingang’ van ‘de stedelijke dierentuin’ in ‘de grote stad A.’ 
woont. Zijn vriend, die door Treger met de koosnaam (‘niet zijn werkelijke naam’) Eenhoorn 
wordt aangesproken, is achttien jaar jonger en studeert farmacie. Treger drinkt veel te veel. Hij 
raakt nogal eens verstrikt in zijn eigen gedachten, en hij verdiept zich, zo vindt hij zelf, vaak in 
volstrekt onbelangrijke zaken. Ook is hij lethargisch van aard. Hij voert weinig uit, maar heeft 
die middag wel een mis bijgewoond. Bij het zien van een etalage met kerstboomversieringen 
ontrolt zich bij Treger een fantasie over een vijftienjarige jongen die sadistische neigingen heeft, 
en daarom gestraft moet worden, met hulp van Eenhoorn. We stuiten hier op overbekende 
revische motieven als het katholicisme, het revisme, het schrijverschap en de drank. Ook 
Tregers woning laat zich zonder veel moeite herleiden tot het huis aan de Plantage Kerklaan dat 
Reve samen met Willem Bruno van Albada eind jaren zestig bewoonde.763 Van Albada 
studeerde aan het begin van de jaren zestig farmacie (niet in ‘de grote stad A.’ echter, maar in 
Utrecht).764  
Ook de rest van de roman bevat talloze parallellen tussen Treger en de ‘concrete’ auteur. Zo 
heeft Treger een afkeer van intellectuelen, en probeert hij tevergeefs een ‘wereldzanglied voor 
alle volkeren’ te schrijven, een lied waar alles in zou moeten staan. Treger is niet christelijk 
opgevoed, maar is ‘enkele jaren voordat dit verhaal speelt’ (dat is drie dagen voor Kerstmis in 
het jaar ‘197*’) toegetreden tot de rooms-katholieke kerk. Over de juistheid van die beslissing 
twijfelt hij soms, onder meer omdat Maria in die kerk een naar zijn smaak te weinig prominente 
plaats inneemt. Als dichter is hij weinig succesvol, en daarom moet hij rond zien te komen van 
wat journalistieke klusjes en toneelvertalingen.765 Treger lijdt aan neuroses, en is ooit 
opgenomen geweest in een inrichting wegens een ‘alcoholisch delirium’.766 Zijn gedachten over 
het hier en nu raken regelmatig vermengd met jeugdherinneringen. En, niet in de laatste plaats: 

                                                        
762 Uitzonderingen zijn de protagonisten in sommige van de Tien vrolijke verhalen, zoals ‘De kerstavond van zuster 
Magnussen’, ‘Brieven’ en ‘Afscheid’, de protagonisten uit de verhalen die Reve voor kranten en tijdschriften schreef, 
zoals ‘Slager Crolus koopt een oude viool’, en die uit sprookjes als ‘Eendje Kwak kookt zijn eigen potje’. Ook Philip 
uit The Acrobat is geen duidelijk alter ego van Reve. 
763 Dit huis aan Plantage Kerklaan 43 III bevindt zich schuin tegenover de ingang van dierentuin Artis.  
764 Vgl. Maas 2010, p. 131.  
765 Reve werkte in de jaren veertig bij Het Parool, en leverde ook in de jaren daarna bijdragen aan verschillende kranten 
en weekbladen. Reve vertaalde veel (Engelstalig) toneelwerk (onder andere Pinter en Albee).  
766 Reve werd op 12 augustus 1966 na een ‘angst-delirium’ opgenomen in een ziekenhuis in Assen. Zie hierover: Reve 
1981, p. 25-26 (augustus 1966 en 10-9-1966), Reve 1985, p. 113-114 (14-8-1966 en 18-8-1966), Reve 1992 [1991], p. 
43-45 (14-8-1966 en 17-8-1966), Reve 1993, p. 224-226 (22-12-1983), Reve 1994, p. 182-188 (15-8-1966, 17-8-1966, 
18-8-1966, 23-8-1966, 24-8-1966 en 1-9-1966), Reve & Van Oorschot 2005, p. 205 (14-8-1966) en Maas 2010, p. 331-
334.   
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hij heeft een enorm libido. Treger masturbeert een keer of tien binnen een etmaal, daarbij 
geholpen door fantasieën over seksuele driehoeksverhoudingen, waarbij altijd iemand gemarteld 
of op zijn minst gepijnigd moet worden. Die fantasieën lardeert Treger met gedachtes over in 
zijn ogen inferieure rassen.  
Er zijn dus goede gronden om de protagonist in Bezorgde ouders als afspiegeling van de auteur te 
beschouwen. Een verschil met het prozawerk uit de periode 1963-1981 (Op weg naar het einde tot 
en met De vierde man) is echter dat dit verhaal niet homo- maar heterodiëgetisch wordt verteld – 
de verteller is iemand anders dan de protagonist, althans: die indruk wordt gewekt – en dat de 
protagonist een andere naam heeft dan de auteur. Net als in ander werk van Reve uit de jaren 
tachtig, zoals Wolf en De stille vriend, wordt de analogie tussen protagonist en auteur in Bezorgde 
ouders dus niet opgedrongen door de relatie tussen de tekst en de auteursnaam op het omslag. Ze 
moet door de lezer worden geconstrueerd. Om dat te kunnen doen, heeft die lezer contextuele 
informatie nodig; informatie over Reves leven en werk.767 
Juist omdat veel van Reves werk zo’n sterk autobiografisch karakter heeft – hij creëerde vele 
literaire alter ego’s – en omdat hij fictionele elementen uit dat werk exporteert naar zijn publieke 
optreden, is het moeilijk, zo niet ondoenlijk, om een onderscheid te maken tussen intertekstuele 
en biografische informatie. Dat onderscheid lijkt misschien van ondergeschikt belang, maar het 
is essentieel om te bepalen op wie Treger nu eigenlijk lijkt: op de ‘concrete’ auteur Gerard Reve 
of op een deels gefictionaliseerd derivaat van die concrete auteur? Een bevredigend antwoord 
op die vraag is er dus niet. Sterker nog: de ‘Gerard Reve’ naar wie Treger verwijst is strikt 
genomen niet eens te beschouwen als een amalgaam van de concrete auteur en diens literaire 
alter ego’s, want Reve heeft vanaf grofweg het einde van de jaren zestig zijn concrete gestalte in 
de publieke ruimte, dat ijkpunt van identiteit, verruild voor een impliciete.  
Als we wat afstand nemen van de rookgordijnen die Reve rond zichzelf optrok, en een 
vergelijking proberen te maken tussen Treger en Gerard Reve zelf – laten we voor het gemak 
zeggen: de Gerard Reve zoals Nop Maas die in zijn kroniek beschrijft – valt al snel een aantal 
afwijkingen op, afgezien van het verschil in naam. Bezorgde ouders begint op 22 december in ‘de 
Advent van het Jaar 197*’; Reve woonde van januari 1968 tot het voorjaar van 1970 in het pand 
waar Treger zijn dagen slijt. Deze gegevens zijn nog wel met elkaar in overeenstemming te 
brengen. Het ‘jaar 197*’ dient dan te worden begrepen als het liturgisch jaar 1970; het liturgisch 
jaar begint eerder dan het kalenderjaar, en wel met de advent. Bezorgde ouders zou dan dus spelen 
in 1969.768 Maar op dat moment was Reve allerminst een armlastig schrijver die de eindjes met 
journalistiek en toneelvertalingen aan elkaar moest knopen. Die tijd lag ver achter hem. Ook de 
leeftijd van Treger correspondeert niet met die van Reve. Treger is 41, als zijn geboortedatum 
dezelfde zou zijn als die van Reve (14 december 1923) had het verhaal in 1964 moeten spelen. 
Ook met een strenge biografische blik bezien is Treger dus geen authentieke weergave van 
Reve, maar een vervorming van de auteur, waarbij in ieder geval de historische chronologie 
geweld is aangedaan.769 
De leeftijd van Treger wordt echter betekenisvol als we De avonden in het achterhoofd houden. 
En daar is alle reden toe. Zo herinnert de openingszin van Bezorgde ouders sterk aan die van Reves 
eerste roman.  

                                                        
767 P.M. Reinders stelt in zijn recensie van Bezorgde ouders in NRC Handelsblad de interessante vraag ‘hoe iemand die 
nooit van Gerard Reve heeft gehoord en nooit iets van hem heeft gelezen, op zijn nieuwe roman zou reageren.’ 
Anders dan Reinders zelf, zoveel is duidelijk (Reinders 1988). 
768 Reve zelf schrijft in een brief aan Lurds Wietsma: ‘[...] het verhaal speelt, schat ik, in 1969’. (Reve 1993, p. 274 (1-2-
1989).)  
769 En zo zijn er in de eerste hoofdstukken van het boek nog meer vervormingen van de werkelijkheid zichtbaar. De 
‘inrichting’ bijvoorbeeld, waar Treger na een ‘alcoholisch delirium’ zou zijn opgenomen was in werkelijkheid een 
ziekenhuis (zie: Maas 2010, p. 333-334), en Willem Bruno van Albada (die model stond voor Eenhoorn) studeerde als 
gezegd geen farmacie in ‘A.’, maar in Utrecht. 
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In de Advent van het jaar 197*’, drie dagen vóór Kerstmis, verliet de dichter Hugo Treger in 
de late namiddag zijn woning aan de –laan in de grote stad A., om te voet in een naburige 
winkelstraat boodschappen te gaan doen. (Bezorgde ouders) 

Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de twee en twintigste December 1946 in 
onze stad, op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66, de held van deze 
geschiedenis, Frits van Egters, ontwaakte. (De avonden) 

Zowel De avonden als Bezorgde ouders begint dus op 22 december, en beide eerste zinnen 
vermelden de naam van de protagonist, de plaats van handeling en het dagdeel waarop de 
vertelling begint.770 Bovendien lijken de namen van beide protagonisten op elkaar: ‘Treger’ is op 
een letter na een anagram van ‘Egters’. Bezorgde ouders verscheen in 1988, 41 jaar na De avonden. 
Als het publicatiejaar van beide romans op elkaar wordt betrokken, is Treger geboren in het jaar 
dat Reves eerste protagonist het levenslicht zag. 771  
Ook de karakters van Van Egters en Treger vertonen veel overeenkomsten – het hadden, bij 
wijze van spreken, broertjes van elkaar kunnen zijn. Beiden munten bijvoorbeeld uit in 
introspectie, dadenloosheid, in zichzelf mompelen, angst voor de buitenwereld en beiden slagen 
er niet in om daadwerkelijk met anderen te communiceren. Maar ook op detailniveau zijn er 
overeenkomsten. Zo fantaseert Treger in het eerste hoofdstuk over een jongen die zijn naakte 
onderlichaam voor een spiegel bekijkt, net zoals Frits dat in De avonden doet.772 Voorts wordt er 
in Bezorgde ouders een enkele maal gerefereerd aan kaalheid,773 vindt Treger oudjaar 
verschrikkelijk,774 let Treger voortdurend op de tijd, die voorbijgaat zonder dat hij iets 
onderneemt, en schakelt hij in zijn interne monoloog zo nu en dan, net als Frits van Egters, over 
op de eerste persoon meervoud.775 Ook in het niet verwerkelijkte verlangen van Treger om ‘iets 
uiteindelijks, dat alles onder woorden zoude brengen’ tegen Eenhoorn te zeggen, is als parallel te 
lezen van de drang van Frits om op oudejaarsavond ‘het’ tegen zijn vader te zeggen.776 In plaats 
van ‘het’ kraamt Frits iets onzinnigs uit over het vermogen van mensen om te zingen, waarna hij 
verzucht dat alles verloren is. In Bezorgde ouders denkt Treger, midden in een conversatie met 

                                                        
770 In Zelf schrijver worden geeft Reve het recept voor een dergelijke openingszin: ‘Slecht is bijvoorbeeld, tenzij 
onmiddellijk erna opening van zaken wordt gegeven, aan het begin van een verhaal: Daarom ging hij die avond niet naar 
het feest. “Waar slaat dat daarom op?” vraagt de getergde lezer zich af. “Welke avond?” En: “Wat is dat voor een 
kolerefeest? Wie is in Godsnaam die hij?” 
Goed is: Op een namiddag in September van het jaar Zus en Zo begaf de jonge meubelmaker Die en Die zich met de trein van de 
provinciestad H. naar de niet veraf gelegen grote stad A., teneinde aldaar, etc.’ (VW IV, p. 439 (oorspr. curs.).) 
771 Deze rekensom gaat uiteraard alleen op wanneer de leeftijd van Treger in verband gebracht wordt met de 
publicatiedata van beide werken (1947 en 1988), niet wanneer het moment in acht wordt genomen waarop de roman 
speelt: 22 en 23 december. Frits van Egters is overigens 23, even oud als Reve op het moment dat De avonden speelt 
(zie: VW I, p. 204). Ook André Matthijsse merkte dit verband op in zijn recensie van Bezorgde ouders (Matthijsse 1988).  
772 Zie: VW V, p. 16. (‘“Hij bekijkt de boel van alle kanten,” dacht Treger, “en dat is heel verstandig.”’) In het eerste 
hoofdstuk van De avonden bekijkt Frits van Egters zichzelf twee maal in een spiegel. De eerste maal ziet hij zijn hoofd 
‘van boven, van achteren en volledig aan de zijkanten’, de tweede maal bekijkt hij zijn hele naakte lichaam van alle 
kanten met behulp van twee spiegels (VW I, p. 68, p. 82-83). Ook in de rest van De avonden is de spiegel een belangrijk 
motief. Zie over de functie van de spiegel in De avonden: Snapper 1990, p. 82-85. 
773 Zoals op p. 78: ‘“Als hij kaal wordt, dan moet hij weg,” dacht hij. “Een kale jongen kan ik overal krijgen.”’  
(VW V) 
774 VW V, p. 13. 
775 Voorbeelden hiervan staan op VW V, p. 85 (‘“We gaan verder,” mompelde hij. “Stilstand is achteruitgang.”’), p. 
86 (‘“Laten wij ons plan trekken,” zeide Treger tot zichzelve.’), p. 97 (‘“Maar daar hebben we het nu niet over,” 
besloot Treger’), p. 115 (‘“We bereiden ons voor op de nieuwe dag,” mompelde hij.’), p. 120 (‘“Ja, daar zitten we nu,” 
sprak Treger tot zichzelve [....].’), p. 135 (‘“We gooien niets weg,” mompelde hij’), p. 146 (‘“Een nieuwe dag. We gaan 
weer aan de arbeid.”’), p. 183 (‘“Laten we ons nog één glas gunnen,” sprak Treger tot zichzelve.’) en p. 303 (‘“Ik wou 
dat ik me g(..........) ergens eens flink af kon rukken,” dacht hij. “Maar we moeten voort.”’). 
776 VW V, p. 47, VW I, p. 308 (‘“Nu moet ik het zeggen,” zei hij bij zichzelf, “ik moet het zeggen. Hoe? Nog enkele 
ogenblikken. Het moet. Het is nog niet te laat.”’). 
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Eenhoorn over boodschappen doen: ‘“Ik moet het hem zeggen [...]. Maar ik doe het niet. En 
waarom?”’777  
Naast De avonden vallen bij het lezen van Bezorgde ouders gelijkenissen met De taal der liefde op. Niet 
alleen spelen beide verhalen zich ongeveer in dezelfde periode af en (voor het grootste deel) in 
dezelfde woning, waar identieke meubels te vinden zijn, ook bevatten ze beide een scène in de 
dierentuin, waarbij sprake is van een nutteloos object. 778 
Treger heeft dus niet alleen veel weg van Reve zelf, maar ook van Reves evenbeeld in De taal der 
liefde, en vooral van Reves eerste, en meest bekende alter ego: Frits van Egters. Maar omdat 
Reves werk voor een belangrijk deel uit dezelfde elementen is opgebouwd, kennen veel 
onderdelen van Bezorgde ouders geen duidelijk afgebakende intertekst. Zaken als introspectie, 
fundamentele eenzaamheid, het zoeken naar contact met de ander (die vaak als ‘broertje’ wordt 
voorgesteld), het falen van pogingen om het uiteindelijke te verwoorden (de utopieën van ‘Het 
Boek van het Violet en de Dood’, van de wereldzangliederen en de wereldgedichten), de 
obsessie met dood en verval en de revistische driehoek strekken zich over Reves hele oeuvre uit 
en worden vaak via analoge motieven uitgedrukt. Dat geldt ook voor stilistica als de afwisseling 
van archaïsch taalgebruik met platvloersheden, de talloze revische bon mots, en, bijvoorbeeld, het 
gebruik van de eerste persoon meervoud in een interne monoloog, dat ik hierboven aanstipte. 
Daar komt nog bij dat de motieven en stilistica uit Bezorgde ouders ook vaak naar Reves publieke 
manifestatie verwijzen, omdat hij de ruimte buiten het boek vanaf het einde van de jaren zestig 
nadrukkelijk heeft opgenomen in zijn literaire universum.  
Veel verwijzingen in Bezorgde ouders waaieren dus breed uit over Reves dan veertigjarig 
schrijverschap, en hebben zowel het oeuvre als Reves publieke manifestatie als referent. Als 
voorbeeld hiervan kan de speelgoedbeer dienen, die een belangrijke rol speelt in de roman. 
Hieronder volgt, ter illustratie, een korte uitweiding over dit motief, waarin ik meer en minder 
voor de hand liggende referenties binnen en buiten Reves oeuvre noem. 
 
Nadat Treger de speelgoedbeer in het eerste hoofdstuk op een vuilnisbak heeft gevonden, 
neemt hij hem mee voor zijn vriend Eenhoorn. Langzaam maar zeker raakt Treger ervan 
overtuigd dat het dier bezield is en kwade bedoelingen heeft. Daarom knevelt hij het beest en 
verstopt het onder een kinderbadje. De volgende dag vat hij het plan op de beer aan 
dierenoppasser Gerrit te schenken, maar hij laat het beest per ongeluk achter in de kerk waar hij 
een eucharistieviering bijwoont. De beer functioneert als potentieel revistisch offer, een 
surrogaatoffer welteverstaan, omdat het Treger aan donkere jongens ontbreekt die voor 
Eenhoorn kunnen worden meegenomen. Wat Treger niet voor elkaar krijgt met de donkere 
jongens die hij tegenkomt – mee naar huis nemen, vastbinden en offeren aan Eenhoorn – dat 
lukt hem wel bij de beer. Helaas voor hem is Eenhoorn niet uit revistisch hout gesneden: deze 
toont niet de minste belangstelling voor het dier.  
Treger noemt de beer Sebastiaan; ook een in zijn jeugd door hem begeerd krantenbezorgertje 
draagt die naam. Bovendien is de jongen die Treger voor Eenhoorn wil meebrengen een 
krantenbezorger (althans, dat vertelt hij aan Eenhoorn). De krantenjongen uit het heden en die 
uit het verleden worden in Tregers gedachten expliciet aan elkaar gekoppeld op het moment dat 
de straatverlichting aangaat.779 Er is dus sprake van twee krantenjongens, maar ook van twee 
beren: de grote beer wordt door Treger beschouwd als een volgroeide (en naakte) versie van een 
                                                        
777 VW V, p. 54. In ‘Van Frits van Egters tot Hugo Treger’ stelt Raat dat Bezorgde ouders ‘geen bijzondere 
overeenkomst met De avonden’ vertoont. Andere dan de ‘weinig belangrijke punten van overeenstemming’ van de 
begindatum en de op elkaar lijkende achternamen van de protagonisten zijn er volgens hem niet. (Raat 1990, p. 14.)  
778 Treger ligt op een bepaald moment ‘in zijn eigen van krathout getimmerde bed’ (VW V, p. 83), de ik in De taal der 
liefde luistert naar de erotische verrichtingen van Tijger en Peter Z. in zijn ‘zelfgetimmerde, smalle houten brits’ (VW 
II, p. 418). In De taal der liefde is het nutteloze object een ‘grote bronzen Boeddha’ (VW II, p. 418), in Bezorgde ouders is 
sprake van een natuurstenen torentje dat Treger fascineert om zijn nutteloosheid (VW V, p. 289, 298). 
779 VW V, p. 26-27. 
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klein speelgoedbeertje dat hij in zijn jeugd heeft bezeten.780 Zo staan de twee beren en de twee 
krantenjongens met elkaar in een magisch verband: de naam Sebastiaan wordt voor Treger pas 
betekenisvol op het moment dat hij zich herinnert dat ook de vroegere krantenjongen zo 
heette.781  
De beer is voor Treger dus een beoogde schakel in de revistische liefdesdienst, en deelt die 
plaats met een trits andere offers – zowel jongens als objecten – uit vroeger en later werk. Een 
snelle gang door Reves oeuvre levert daarnaast een handvol tekstplaatsen op waar de beer soms 
duidelijk, soms minder duidelijk naar verwijst. In ‘Brief uit Amsterdam’ meldt de verteller dat hij 
in zijn leven al talloze ‘Fraaie Voorwerpen’ heeft gevonden, ‘vooral op vuilnisbakken’; ook de 
beer in Bezorgde ouders wordt op een vuilnisbak gevonden.782 In ‘Brief door tranen uitgewist’ 
komt een knuffelbeertje voor – een koala – dat de verteller ooit aan zijn vriend Wimie heeft 
geschonken, en in ‘The Acrobat’ ziet protagonist Philip een ‘large teddy bear’ met enorme 
groene ogen in de slaapkamer van Raimar.783 Daarnaast is de beer te beschouwen als 
zelfprojectie van de auteur. In het gedicht ‘Paradijs’ stelt Reve – of preciezer: het lyrisch subject 
– zichzelf voor als ‘grote beer die toch heel lief was’; ook Tregers beer is stevig uit de kluiten 
gewassen. Bovendien zijn er goede gronden om de beer in verband te brengen met het pluchen 
speelgoedkonijn uit De avonden, het object waar Frits zijn latente erotisch-sadistische gevoelens 
op botviert. Frits vindt het konijn aanvankelijk lief, maar desondanks – of misschien juist 
daarom – moet het gepijnigd worden. Op oudejaarsavond besluit Frits ten slotte dat het niet te 
vertrouwen is. Dan verdwijnt het in Frits’ broek en wordt het een marteling in het vooruitzicht 
gesteld.784 In Bezorgde ouders denkt Treger aanvankelijk dat de beer hem onkwetsbaar maakt, maar 
later raakt hij ervan overtuigd dat het dier kwaad wil.785 Daarom snoert hij hem vast en zet hij 
hem gevangen.  
Als Tregers angst voor de beer toeneemt, wordt het dier voorgesteld als spion waarmee moet 
worden afgerekend (‘Het had hem, Treger, waarschijnlijk al jaren lang gevolgd en bespioneerd 
en hem nu, eindelijk, door toverkunst gevonden.’).786 In Werther Nieland ziet Elmer niet alleen 
onwillige clubleden, maar ook dieren als spionnen met vaak mythische of magische krachten, die 
daarom terechtgesteld moeten worden: stekelbaarsjes zijn ‘tovenaars’ en ‘gevaarlijke 
waterkoningen’ en worden onthoofd met een hakwerktuig; een ‘geheime vogel van de 
spionnenclub’ wordt verbrand.787 Als Treger het plan heeft opgevat om zich van de beer te 
ontdoen, overweegt hij even het dier te verbranden, maar hij bedenkt vervolgens dat dat geen 
zin heeft, ‘want dan zoude het zich in een – nog veel gevaarlijker – vogel kunnen veranderen.’788 
Daarnaast is in de fetisjwaarde die Treger in het begin aan de beer toekent (hij heeft het gevoel 
dat het bezit van de beer hem ‘onkwetsbaar’ en ‘tijdelijk onsterfelijk’ maakt) een parallel te zien 
met Elmer die een grote, gevonden grammofoonhoorn als machtssymbool beschouwt (‘“Wie 
deze horen [sic] heeft, is erg machtig,” dacht ik.’).789 

                                                        
780 Zie: VW V, p. 90: ‘En terwijl hij naar de beer bleef turen, kwam er een eigenaardige vraag bij hem op. Treger 
vroeg zich af, of het dier altijd zo onmatig groot was geweest als het nu was. Was het niet eens, lang geleden, een veel 
en veel kleiner, onschuldig beertje geweest? En had het toen niet kleertjes aan gehad?’  
781 Zie: VW V, p. 61-62. De naam Sebastiaan roept een associatie met Sint Sebastiaan op. Deze Sebastiaan werd 
immers, net als de beer, vastgebonden (aan een boom of paal) en verwond. Het lijkt dan ook niet toevallig dat de 
krantenjongen bij een boom staat als Treger hem voor het eerst ziet. 
782 VW II, p. 67. 
783 Resp. VW II, p. 222 en VW I, p. 484. 
784 VW I, p. 232, 304-306. Eerder al bijt Frits het konijn in een van zijn oren en klemt hij het tussen zijn benen in zijn 
kruis (VW I, p. 240). 
785 VW V, p. 87-88. Bij de vondst op de vuilnisbak wordt al vermeld dat het dier ‘bijna een bestaand wezen geleek’ 
(VW V, p. 25). 
786 VW V, p. 87. 
787 VW I, resp. p. 324, 326 (stekelbaarsjes) en p. 338 (vogel).  
788 VW V, p. 87 (curs. van mij, EP).  
789 VW I, p. 360. Ook Agatha, de erotomane moeder van Werther Nieland in wie een volwassen versie van Elmer 
gezien zou kunnen worden, denkt macht te ontlenen aan het bezit van bepaalde objecten. Als Elmer aan de 
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Buiten al deze associaties binnen het oeuvre roept de beer minstens twee momenten uit Reves 
publieke manifestatie op. In De Grote Gerard Reve Show wordt Reve in verschillende scènes 
voorgesteld als beer, een incarnatie die ook in het gedicht ‘Paradijs’ gesuggereerd wordt (dat 
gedicht wordt overigens in de show voorgedragen). De straf die de beer in Bezorgde ouders 
ondergaat, brengt bovendien televisiebeelden uit 1969 in herinnering. Dan leest Reve aan de 
vooravond van de huldiging in de Allerheiligste Hartkerk het sprookje ‘Schraalhans 
keukenmeester’ voor, met op zijn schoot een grote speelgoedbeer, die hij tuchtigt met een 
stok.790  
Uiteraard is de ene schakel in deze keten van associaties sterker dan de andere, maar dat de 
keten lang is, zal duidelijk zijn. Waar de grens tussen geïntendeerde verwijzing en 
hineininterpretatie ligt, is moeilijk te zeggen; bovendien vind ik die grens niet zo belangrijk. Het 
gaat mij erom dat motieven uit Bezorgde ouders talloze momenten uit Reves schrijverschap laten 
doorklinken, zowel binnen het oeuvre als daarbuiten. De wereld in het boek is de wereld die 
Reve in veertig jaar om zichzelf heeft opgebouwd.  
 
Tussen de vele resonanties dringen die van De avonden zich onmiskenbaar naar voren, zoals ik 
heb laten zien. Ook de flaptekst van Bezorgde ouders stuurt de lezer de kant van Reves debuut op: 
het boek wordt daarin expliciet vergeleken met De avonden.791 De protagonist van Bezorgde ouders 
draagt dus zowel sporen van de ‘werkelijke’ Gerard Reve als van diens eerste alter ego, Frits van 
Egters (en daarnaast – minder expliciet – van de talloze meer en minder fictionele afspiegelingen 
van zichzelf die Reve tussen 1947 en 1988 creëerde). Net als Van Egters is Treger gemodelleerd 
naar de concrete auteur, maar het wezenlijke verschil tussen beiden is dat Reve met Treger heeft 
gedaan wat hij met Frits van Egters niet kón doen: hij plaatst een – inmiddels legendarisch 
geworden – zelfportret tussen zichzelf en de protagonist in. Treger is deels Reve, deels Van 
Egters, en daarmee ten dele een representatie van een zelfrepresentatie, een derivaat van een 
derivaat van Gerard Reve.792 Juist het feit dat Treger zowel rechtstreeks naar Reve verwijst als 
via de omweg van zijn gefictionaliseerde zelfbeelden, juist het feit dat hij Reve is en níet is, 
maakt hem tot toonbeeld van het pact dat Reve zijn publiek al zo’n twee decennia voorlegt. Zo 
Treger ergens op lijkt, dan is het op de impliciete auteur. 
 

Treger, de verteller en de auteur 

Naast de gelijkenis van Treger met zowel Reve als Van Egters wordt er in Bezorgde ouders nog een 
spel gespeeld met de verhouding tussen protagonist en auteur. Ook dit spel maakt het moeilijk 
om de vraag te beantwoorden wie of wat Treger precies is. Het wordt gespeeld door middel van 
de vertelsituatie.  

                                                                                                                                                             
brievenbus van het huis van de familie Nieland luistert, hoort hij Agatha zeggen: ‘“Ik heb heel wat meer macht dan 
jullie denken [...]. Ik heb de groene edelstenen die in...”’ (VW I, p. 371.) 
790 Het is inderdaad deze beer die model heeft gestaan voor de teddybeer uit Bezorgde ouders. Zie het ‘Certificaat van 
echtheid bij Teddy Beer’ dat Reve in 1989 aan zijn uitgever Bert de Groot stuurde (Reve 2007, p. 468 (14-5-1989)) en 
Maas 2010, p. 506-507. 
791 De flap vermeldt: ‘Binnen het indrukwekkende oeuvre van Reve is Bezorgde Ouders nog het beste te vergelijken met 
De Avonden, het onvergetelijke boek waarmee Reve debuteerde. Het is opnieuw een hard, bijna genadeloos boek, maar 
er valt voor de lezer, net als in De Avonden, weer veel en onbedaarlijk te lachen.’ (Reve 1988, achterflap.) 
792 Jos Paardekooper heeft eens geopperd dat in ‘Van Egters’ een verbastering van ‘echt’ gelezen kan worden, en dat 
de naam van de protagonist zo het tegendeel vormt van ‘Reve’ dat, gespeld als ‘Rêve’, ‘droom’ betekent. Zo staan 
personage en auteur als ‘droom’ en ‘werkelijkheid’ tegenover elkaar; chiastisch zelfs, aangezien ‘Van Egters’ de naam 
is van het personage, en Reve die van de auteur. (Paardekooper 1986, p. 27. Zie ook: Hafkamp 1988, p. 47). Pas in de 
jaren zeventig zou Reve publiekelijk met de Franse connotatie van zijn naam koketteren, maar Paardekoopers 
suggestie wint aan aannemelijkheid als we bedenken dat de jonge schrijver in het raam van zijn ouderlijk huis kraste: 
‘C'est ici que Gérard du Rêve vivait, travaillait 1923 –’.  
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Als we de eerste zinnen van De avonden en Bezorgde ouders vergelijken met de overige tekst in de 
boeken, verhouden de vertelsituaties in de romans zich chiastisch tot elkaar. In de eerste zin van 
De avonden laat de verteller zich duidelijk zien. Hij markeert de artistieke illusie: er wordt een 
‘geschiedenis’ verteld, compleet met ‘held’. Bovendien richt hij zich als een ware auctoriale 
verteller tot de lezer: Frits van Egters wordt wakker in ‘onze stad’. In de rest van de tekst houdt 
de verteller zich schuil; dit is de reden dat het vertelperspectief in De avonden vaak personaal is 
genoemd.793  
In Bezorgde ouders is het precies andersom: daar houdt de verteller zich juist in de eerste zin op de 
achtergrond, om zich in het vervolg duidelijk te manifesteren. Daarmee voegt Bezorgde ouders zich 
in een rijtje romans dat volgt op de vele expliciete egodocumenten uit de periode 1958-1981 
(beginnend bij het ‘Gesprek met Van het Reve’ en vier van de Tien vrolijke verhalen, en eindigend 
bij De vierde man (1981)). Wolf (1983) en De stille vriend (1984) kennen, net als Bezorgde ouders, een 
heterodiëgetische verteller die van tijd tot tijd zijn stem laat horen, en een protagonist die niet 
‘Gerard’ heet. Hoewel de verteller in Bezorgde ouders niet is gedramatiseerd, en hij ook de 
artistieke illusie niet markeert, is hij dus veel nadrukkelijker aanwezig dan in De avonden. Hij 
vormt, zo lijkt het, een extra schot tussen auteur en protagonist. 
De verteller in Bezorgde ouders is zichtbaar op de vele momenten waarop hij handelingen of 
gedachtes van Treger inkleurt. Treger stelt iets ‘plechtig’ vast, bijvoorbeeld, zijn gedachten zijn 
‘grimmig’, hij bevoelt zijn broekzakken ‘als een verstrooide reiziger die zich opeens met 
ontzetting afvraagt of hij zijn geld en zijn kaartje niet ergens in de drukte heeft laten liggen’.794 
Ook wanneer Treger spreekt – net als Van Egters en veel van Reves andere protagonisten doet 
hij dat vaak in zichzelf – wordt daar door de verteller nogal eens expliciet over geoordeeld. Niet 
zelden pakt dat oordeel negatief uit: Treger houdt nu eens een ‘zwetsbetoog’, dan weer oreert 
hij, of hangt hij de schoolmeester uit.795 Bovendien is de verteller op de hoogte van het verleden 
en de gewoontes van Treger, en claimt hij diens beweegredenen te kennen.796 De verteller geeft 
geen blijk van inzicht in de motieven van het handjevol andere personages, zoals Eenhoorn, 
over wie hij ook een oordeel achterwege laat.  
Wanneer de verteller in het boek op de voorgrond treedt, is hij een neutraliserend en 
stabiliserend element. Waar Treger nog wel eens wil wegzinken in het moeras van zijn eigen 
hersenspinsels, en de grip op de werkelijkheid dreigt te verliezen, daar wijst het 
vertellerscommentaar de weg naar vastere gronden.797 Ook in moreel opzicht is de verteller een 
ijkpunt. Als Treger zichzelf te buiten gaat aan (niet zelden seksueel getinte) fulminaties jegens 
‘arbeidsschuwe elementen’, ‘bruine geiteneukertjes’ en ander gespuis, geeft de verteller tegengas; 
hij relativeert de uitlatingen van Treger, plaatst ze in een context, of corrigeert de protagonist. 
Wanneer Treger een samenzwering van twee ‘zwarte jongelingetjes’ vermoedt, staat er in 
verklarende terzijde: ‘Treger vond het een nuttige vereenvoudiging om iedereen die niet blank 
was, zwart te noemen’, en vervolgens lijkt het de verteller te zijn die meldt dat de 
samenzweringstheorie van Treger ‘numeriek gefundeerd’ niet zeer sterk is.798 En als Treger in de 

                                                        
793 Zie hierover: Raat 1981 [1977], p. 30-35. Het eerste hoofdstuk van De avonden werd voorgepubliceerd in Criterium 
(1947 nr. 5, p. 274-293). Raat laat zien dat de verteller in de Criteriumversie in het begin veel prominenter aanwezig is 
dan in het eerste hoofdstuk van de boekuitgave.  
794 VW V, resp. p. 66, p. 96, p. 245.  
795 VW V, resp. p. 79, p. 312, p. 316.  
796 Zo weet de verteller op een zeker moment dat een gedachte van Treger dient ‘om zijn onzekere gespannenheid in 
bedwang te houden’ (VW V, p. 297). Een andere keer vraagt Treger iets ‘om een neutraal intermezzo in te lassen’  
(p. 321). Wanneer Treger schijnbaar uit het niets een naar voorgevoel bekruipt, meldt de verteller: ‘Een plotselinge 
gedachte als deze was voor Treger niet ongewoon.’ (VW V, p. 339.)  
797 Er staat dan bijvoorbeeld: ‘Wat Treger vaag besefte maar zichzelve misschien niet wilde toegeven [...]’ (VW V,  
p. 97) ‘Treger besefte nog wel, dat er een verschil was tussen een gedachte en een daad [...]’ (p. 102), ‘Het drong 
nauwelijks tot Treger door [...]’ (p. 134), ‘Treger besefte nauwelijks [...]’ (p. 240). 
798 VW V, p. 74. 
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kerk een donkere jongen die hij ziet in gedachten aanspreekt als ‘heerser over de Duisternis en 
de Doden,’ en hem, eveneens in gedachten, Eenhoorn als slaaf aanbiedt, staat er: 

De ‘zwarte’ prins (die niet zwart doch hoogstens van zeer donker, gemengd getint bloed was, 
maar Treger hield niet van wat hij ‘uitzoekerij’ en ‘onwaardige discriminatie’ noemde) die 
zonder het te weten of erover geraadpleegd te zijn, door Treger alsof het niets kostte tot 
heerser over de Duisternis en de Doden annex meester en bezitter van de blanke blonde 
jongen Eenhoorn was uitgeroepen [...]799 

Even later, als Treger zich kwaad heeft gemaakt over het feit dat de donkere jongen voortijdig 
de kerk verlaat, grijpt de vertelinstantie opnieuw in:  

Treger besefte nauwelijks dat zijn verwijt elke redelijkheid miste, want waaruit had de zwarte 
jongensprins moeten besluiten dat hij, Treger, het zo goed met hem voorhad en hem op 
volstrekt belangeloze wijze zijn eigen blanke, blonde liefdesvriend in liefde wilde 
aanbieden?800  

In dit soort passages, waarvan er veel in het boek te vinden zijn, is er een grote afstand zichtbaar 
tussen verteller en protagonist. De een corrigeert de ander, en de verhouding tussen beiden is 
daarmee dissonant. Ieder heeft een eigen identiteit.801  
Maar hoewel de afstand tussen verteller en personage in Bezorgde ouders bij vlagen groot is, zitten 
zij elkaar meestal een stuk dichter op de huid. Iets daarvan is al zichtbaar in de twee passages die 
ik hierboven aanhaalde. In het laatste citaat geeft de verteller weliswaar aan dat Treger niet 
beseft dat zijn verwijt redeloos is, maar het argument dat hij daarbij levert wordt gesteld in 
Tregers bewoordingen. Waar de verteller in de eerste passage eerder nog het adjectief ‘zwarte’ 
tussen aanhalingstekens plaatste – maar de kwalificatie ‘prins’ overnam – daar spreekt hij nu 
schijnbaar zonder reserves van ‘zwarte jongensprins’ en ‘blanke, blonde liefdesvriend’. 
Weliswaar is het mogelijk te veronderstellen dat de verteller juist door de overname van Tregers 
idiolect een ironisch effect beoogt, maar zeker is dat niet: het ontbreken van aanhalingstekens 
vertroebelt de positie van de verteller. Hier stuiten we op hetzelfde probleem als in de zin over 
de sprekend ingevoerde persoon uit de stoombootbrief, waar ik dit hoofdstuk mee begon: het is 
onduidelijk wie het woord voert. Net als in die zin en net als in het eerder aangehaalde fragment 
uit ‘Eric verklaart de vogeltekenen’ vermengen twee standpunten zich met elkaar door middel 
van tekstinterferentie (in de brief zijn dat die van de auteur en het (hypothetische) personage, in 
deze passage en in ‘Eric verklaart de vogeltekenen’ die van verteller en personage).  
De hypothese dat verteller en protagonist twee onafhankelijk van elkaar opererende instanties 
zijn wordt op iedere pagina van Bezorgde ouders geweld aangedaan. Na de openingsalinea is er in 
het boek namelijk nauwelijks een alinea te vinden waarin persoons- en vertellerstekst volledig en 
ondubbelzinnig van elkaar gescheiden zijn. Soms is de tekstinterferentie zonder veel moeite aan 
te wijzen, zoals in de tweede alinea van het boek. Daarin wordt beschreven hoe Treger had 
geluisterd naar Eenhoorn, die plantenzaden boven een uitgespreide krant bestudeerde. Het 
levert een duidelijk voorbeeld van vrije indirecte rede op:  

Wat had dat gevlooi voor zin, had Treger zich afgevraagd, terwijl hij vanuit zijn leunstoel 
afwisselend naar de verlaten dierentuin en naar de op zijn knieën liggende gestalte van 
Eenhoorn had zitten kijken, en daarbij het in zichzelve tegenstrijdige gevoel had ervaren van 
vertedering, diepe vertedering zelfs, en van ergernis. Die domme zaden konden hoogstens aan 
iemand weggegeven worden, want waar kon Eenhoorn ze planten? En wat maakte het uit, of die éénjarige 

                                                        
799 VW V, p. 238. 
800 VW V, p. 240. 
801 Zie over consonantie en dissonantie tussen de verteller en personages: Cohn 1978, p. 26-33, Herman & Vervaeck 
2009, p. 32-33.  



 233 

plant met een Franse naam en blauwe bloempjes ook eetbaar was, en gekookt als groente gegeten kon worden, 
zoals Eenhoorn hem trots had verteld? ‘Alles te vergeefs,’ had Treger gedacht.802  

Nadat het oordeel van Treger over Eenhoorns activiteiten in directe rede is weergegeven (‘Wat 
had dat gevlooi voor zin’), en de verteller de situatie kort heeft geschetst, staan er twee (hier 
gecursiveerde) zinnen in vrije indirecte rede, die voortborduren op Tregers gedachte. 
Karakteristiek voor de vertelsituatie in Bezorgde ouders is dat Treger de passage in vrije indirecte 
rede ‘overneemt’ met een gedachte die in directe rede is weergegeven, gemarkeerd door 
aanhalingstekens.  
Maar in een groot deel van de gevallen waarin persoons- en vertellerstekst elkaar raken, is niet 
duidelijk aan te geven waar dat precies gebeurt. De derde alinea van het boek biedt al stof voor 
discussie.  

Het geknielde lichaam van Eenhoorn, zoals het zich half van opzij, half van achteren aan 
Tregers blik had aangeboden, had deze ontroerd door zijn weerloze, bijna om brute 
bejegening vragende onschuld: de onschuld van het blonde, iets te lange haar over de kraag 
van het lichtblauwe overhemd, dat nog steeds op dat van een schooljongen geleek, en de 
onschuld van de argeloos zich onder het zitvlak van de dunne grijze pantalon aftekenende 
twee heuvels met de al even duidelijk zichtbare gleuf daartussen.803 

Strikt genomen is het de vraag of in de bovenstaande passage wel sprake is van een vermenging 
van de persoons- en vertellerstekst. Het is wellicht beter om te constateren dat we te maken 
hebben met een interne focalisatie. Treger spreekt hier immers niet; we volgen zijn blik en zien 
Eenhoorn door zijn ogen. De verteller lijkt Tregers observaties ongefilterd weer te geven. Maar 
het is ook mogelijk dat de focalisatie zowel intern als extern is. In dat geval doet de verteller niet 
werkelijk een stap opzij, maar beschrijft hij in zijn eigen woorden de oorzaak van Tregers 
ontroering. Hij meent dan, net als Treger, dat de ‘weerloze onschuld’ van Eenhoorns lichaam 
bijna om een strafexpeditie vraagt. Ik denk dat er in Bezorgde ouders genoeg redenen zijn om aan 
te nemen dat dit laatste het geval is. Hier kom ik later op terug. Van belang is nu dat, voor welke 
optie we ook kiezen (tekstinterferentie, interne of ‘dubbele’ focalisatie), de verteller in deze 
passage ruimte geeft aan de percepties van Treger.804 Dit is opmerkelijk, omdat de verteller zich 
op andere plaatsen, door het expliciet oordelen over en ‘neutraliseren’ van Tregers handelingen 
en gedachten, als een persoonlijkheid laat kennen die zich afzet tegen de denk- en leefwereld van 
de protagonist. De soms zo dissonante verhouding tussen protagonist en verteller is in deze 
passage behoorlijk consonant. 
In Bezorgde ouders penetreren de observaties en opinies van de protagonist voortdurend in de 
vertellerstekst. Het is daarbij vaak onduidelijk op welk moment de verteller precies terrein 
prijsgeeft aan de protagonist. Wel zijn er enkele aanwijzingen, die we kunnen afleiden uit het 
verschil tussen passages in directe rede – waarin Treger dus exclusief aan het woord is – en 
passages waarin de verteller solistisch opereert, zoals in de panoramisch vertelde eerste alinea 
van het verhaal. Zo heeft zowel Treger als de verteller een particulier lexicaal register. Treger 
drukt zich vaak, maar niet altijd, nogal primair en in platitudes uit. Zijn tekst is vergeven van de 
syntactische onvolkomenheden. De verteller bedient zich daarentegen van een meer 
gedistingeerd vocabulaire. De voor Reve typerende archaïseringen als ‘zichzelve’, ‘zoude’, ‘mede’ 

                                                        
802 VW V, p. 12 (curs. van mij, EP). 
803 VW V, p. 12. 
804 Het verschil tussen vermenging van vertellers- en personagetekst enerzijds, en vermenging van interne en externe 
focalisatie anderzijds is een narratologische kwestie die ik in het vervolg, omwille van de lijn van het betoog, links laat 
liggen. Het gaat mij erom dat de verteller en de protagonist zich regelmatig met elkaar vermengen of lijken te 
vermengen; de technische discussie over de vraag op welke manier dat precies gebeurt, is voor mij van minder groot 
belang. Omdat in de meeste door mij aangehaalde voorbeelden sprake is, of lijkt te zijn, van een werkelijke 
vermenging van de vertellers- en personagetekst (tekst die aan de verteller kan worden toegeschreven en al dan niet 
uitgesproken gedachten van de protagonist), heb ik het in het vervolg over tekstinterferentie.   
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en ‘weder’ behoren tot het exclusieve domein van de verteller, want steeds als Treger in de 
directe rede (gemarkeerd door aanhalingstekens) aan het woord is, wordt de gebruikelijke 
spelling gehanteerd.805 Passages in vrije indirecte rede bevatten soms zowel archaïseringen als 
Tregers idiolect. Maar ondanks dit alles blijft er veel onhelder. Want wie is er bijvoorbeeld 
wanneer aan het woord in het onderstaande fragment?  

Het welbevinden van Treger had zich nu ontwikkeld tot een menslievende wellust, die hem 
het gevoel gaf dat het leven prachtig was en dat alles wat hij ging zeggen of doen een succes 
werd van wat heb ik jou daar. Waarschijnlijk was daardoor ook Eenhoorn in een prima 
humeur. Want ziet: nadat Treger zijn koffie had uitgedronken, kwam Eenhoorn zowaar 
opnieuw aan zijn bed om te vragen of hij een boterhammetje wenste, wat hij alsdan 
onmiddellijk zoude maken. ‘Eigenlijk wil ik liever een heel ander hapje,’ dacht Treger, even 
schrikkend van de platheid van de gedachte, die hij gelukkig nog net niet had uitgesproken.806  

Doordat de afstand tussen de verteller en protagonist – de positie op de as tussen dissonantie en 
consonantie – in Bezorgde ouders voortdurend verandert, verliest op het eerste gezicht vooral de 
verteller zijn stabiliteit. Soms lijkt hij zich te vermengen met Treger, dan weer staat hij als een 
nuchtere observator boven de apathische, drinkende, neurotische reactionair wiens gangen hij 
volgt. Als we dit in het algoritme van Genette en Lejeune zouden proberen uit te drukken, geldt 
dus soms: V(erteller) ≠ P(rotagonist), en soms: V ≈ P. 
Maar ook Treger is bij nadere beschouwing niet vastgepind op één positie in de structuur van 
het boek. Er zijn aanwijzingen dat hij inzicht heeft in de compositie van de roman, en dat hij zo 
nu en dan zijn plaats als personage verlaat om de vertelling bij te sturen. In het negende 
hoofdstuk bijvoorbeeld merkt Treger plotseling op, midden in een gedachtestroom over de 
kwade krachten van de beer, samenzweringen en zwarte katholieken:  

‘En het bestand aan suikerzieken vereist onze nooit aflatende waakzaamheid. Maar daarover 
later meer.’807 

Suikerziekte en de lijders daaraan zullen inderdaad later in de roman een prominente plaats 
innemen, als Treger overtuigd raakt van het bestaan van een complot tussen de zwarten en de 
blanke suikerzieken.  
Het suikerziektemotief wordt in Bezorgde ouders langzaam uitgebouwd, precies volgens de ‘Wet 
van de Noodzaak van Aankondiging’, waaraan Reve zoveel waarde zei te hechten.808 Treger 
heeft al eerder, in hoofdstuk acht, opgemerkt blij te zijn dat hij ‘zonder suiker’ is geschapen, en 
in hoofdstuk tien stelt hij vast dat ongeloof en suikerziekte hand in hand gaan. In het dertiende 
hoofdstuk mompelt Treger schijnbaar vanuit het niets ‘Suikervrij gebak en taarten’, en pas in 
hoofdstuk veertien krijgt dit alles voor Treger betekenis, als hij een complottheorie ontwerpt – 
de verwijzing naar ‘Rietsuiker’ is evident – waarin de zwarten door blanke suikerzieken worden 
geholpen om het natuurlijk suikergehalte van het drinkwater geleidelijk te verhogen, zodat 
iedereen afhankelijk wordt van de door zwarten jarenlang opgebouwde voorraden 
‘injectiespuiten, ampullen, van suikervrij drinkwater, en van dat nu veelbetekenend geworden 
“suikervrij gebak en taarten”.’809  
Tregers ‘Maar daarover later meer’ is opvallend, omdat hij met die opmerking uitstijgt boven 
zijn eigen beperkte inzicht in de betekenis van zijn gedachten en zich bovendien via een 
prolepsis de rol van een auctoriale verteller aanmeet. Daarmee beschikt hij tijdelijk over méér 

                                                        
805 Er staat in Bezorgde ouders, onder voorbehoud van tekstplaatsen die ik onverhoopt over het hoofd heb gezien, één 
uitzondering op deze regel, en wel op VW V, p. 102. Treger is dan aan het woord: ‘“Hij is levend begraven met zijn 
geheim, want zelfs God kan hem niet verlossen, al zoude Die dat willen.”’ (Curs. van mij, EP.)   
806 VW V, p. 144-145. 
807 VW V, p. 88 (curs. van mij, EP). 
808 In Zelf schrijver worden komt deze ‘wet’ ter sprake. ‘Als er in het derde bedrijf een geweer afgaat, tone men in het 
eerste een geweer,’ zo parafraseert Reve Tsjechov met instemming. (VW IV, p. 440.) 
809 VW V, p. 124-125 (curs. van mij, EP). 
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bevoegdheden dan de daadwerkelijke verteller, die geen blijk geeft van de gave om op het 
gebeuren vooruit te blikken; het verhaal wordt in een vision avec verteld. Tregers opmerking kan 
gezien worden als een vorm van parabasis: de protagonist rukt zich los uit zijn beperkte 
speelruimte, passeert de verteller, en levert commentaar op de compositie van de roman.   
Iets soortgelijks doet zich voor aan het einde van het boek. Er is dan al tot vervelens toe 
melding gemaakt van een kinderbadje, waar Treger in het tiende hoofdstuk de tas met de 
geboeide speelgoedbeer onder zet.810 Iedere keer dat het badje ter sprake komt, lezen we hoe 
Treger eraan is gekomen en wat hij er oorspronkelijk mee van plan was. Daarbij wordt er 
voortdurend gemorreld aan het vertelperspectief. Om dat duidelijk te maken, zal ik hieronder 
ruim moeten citeren.  
De eerste keer dat het kinderbadje ter sprake komt, lijkt de vertelinstantie die informatie te 
leveren, maar het modale ‘waarschijnlijk’ duidt ook op de invloed van Treger: 

In de verste hoek van de keuken stond een omgekeerd kinderbadje van roze plastic, dat 
Treger ooit voor waarschijnlijk vijftien gulden van een heteroseksuele student had 
overgenomen, met de bedoeling het als lavet of douchebak op de keukenafvoer aan te sluiten, 
waar nooit iets van gekomen was.811 

Een volgende keer lezen we over het badje als Tregers gedachten afdwalen naar de 
speelgoedbeer.  

En nu Treger aan de door hem met zulk een bewonderenswaardige doortastendheid 
geboeide speelgoedbeer dacht, die hij daarna in de duisternis onder het omgekeerde plastic 
kinderbadje gevangen had gezet – het kinderbadje dat hij ooit van een heteroseksuele student 
voor waarschijnlijk vijftien gulden gekocht had en op de afvoer had willen aansluiten waar 
nooit iets van gekomen was, maar daar ging het nu niet om – [...].812 

De mededeling tussen de gedachtestreepjes doet in eerste instantie aan als invoeging van de 
verteller, een structurerend element dat dient om de eerder vermelde geschiedenis van het 
kinderbadje in herinnering te brengen, en dat bovendien analoog is aan de eerdere mededeling 
hierover. Maar die aanname wordt opnieuw doorkruist door dat ‘waarschijnlijk’, én door de 
opmerking ‘daar ging het nu niet om’, die gezien de combinatie van bijwoord van tijd (‘nu’) en 
de onvoltooid verleden tijd van het werkwoord (‘ging’) onmiskenbaar in vrije indirecte rede 
staat. Als we verteller en protagonist als twee verschillende instanties willen zien, moeten we wel 
concluderen dat we hier Tregers gedachtegang volgen van speelgoedbeer naar kinderbadje naar 
geschiedenis van het kinderbadje, en dat het bovendien Treger is die zijn gedachten een halt 
probeert toe te roepen.   
Er volgen nog drie passages waarin de informatie over het badje op wisselende manieren wordt 
verteld, maar nooit exclusief door de verteller. 

En hij had ook gekeken onder het plastic kinderbadje dat hij voor hoeveel, nu ja dat deed er 
niet toe, toen en toen van een heteroseksuele student had overgenomen.  

Treger ging in de keuken kijken, onder de keukenvloer en onder het roze plastic kinderbadje. 
Dat badje had hij inderdaad voor waarschijnlijk vijftien gulden van een heteroseksuele 
student gekocht. Was die student wel heteroseksueel geweest, of was het een jongen geweest 
die wel degelijk van tegennatuurlijke seksuele geaardheid was, maar doodsbang was dat 
iemand het te weten zoude komen, en daarom alleen maar in parken of bosjes knoeide, en 
dan weg wezen, geen naam of adres noemen of ergens opnieuw afspreken...? Tragisch, 
eigenlijk... Treger had wel degelijk zijn twijfels gehad aangaande die student zijn seksuele 

                                                        
810 In ‘The Winter’ is ook, kort, sprake van een kinderbadje. Ook in dit verhaal heeft het badje een letterlijk 
beklemmende werking: ‘The corset looked like a children’s bathtub into which he had stepped accidentally, sunk 
through the bottom up to his hips, and which he could not now remove.’ (VW I, p. 462.)  
811 VW V, p. 96 (oorspr. curs.). 
812 VW V, p. 121 (curs. van mij, EP). 
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geaardheid, dat wel. En die vijftien gulden ook, ja, dat bedrag was misschien aan de hoge 
kant geweest, tenminste als hij het zich goed herinnerde. Het was trouwens al een tijd 
geleden, en die student was nooit meer langsgeweest, gewoon verdwenen als het ware.  

Ja, waarom had hij die waarschijnlijk heteroseksuele student van wie hij dat roze kinderbadje 
voor misschien vijftien gulden, in ieder geval voor een bedrag van die orde, gekocht had, 
nooit meer teruggezien? Een alleszins aantrekkelijke jongen, dat moest Treger toegeven, en 
misschien helemaal niet ongeschikt als liefdesslaaf voor Eenhoorn, maar opeens was hij 
weggebleven, God wist waarom, en nooit meer langs geweest.813  

In het laatste hoofdstuk stuit de bijkans murw gebeukte lezer nog eens, voor een laatste maal, op 
het kinderbadje.  

‘Overal moet je g(..........) aan denken,’ fluisterde Treger, terwijl hij zich met de lege fles naar 
de keuken begaf, en de fles onder het omgekeerde kinderbadje zette dat hij ooit van een 
waarschijnlijk heteroseksuele student... ‘Ja, ja,’ mompelde hij, ‘dat weten we nu wel.’814 

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om in bovenstaande fragmenten aan te wijzen waar er 
sprake is van zuivere vertellerstekst, en waar van tekstinterferentie. Veeleer is de informatie over 
het kinderbadje een plaats waar de identiteit van verteller en personage zich op letterlijk 
onnavolgbare wijze, en in steeds iets wisselende verhoudingen, vermengen. Pas na de laatste 
passage, als Treger zichzelf (of de verteller?) het zwijgen heeft opgelegd, vernemen we niets 
meer van het kinderbadje.815    
Tregers meest radicale overschrijding van de ruimte die hem als personage is bemeten treffen 
we aan in het laatste hoofdstuk, wanneer hij zijn plannen voor het wereldzanglied laat voor wat 
ze zijn, en in plaats daarvan het idee opvat om een autobiografische roman te schrijven. Deze 
roman is niets anders dan het boek dat de lezer bijna uit heeft. Zo lijkt Treger met één snelle 
haal een streep door de artistieke illusie te zetten.  

Treger koesterde, maar hij hield er tegenover iedereen zijn mond over, heimelijk nog andere 
ambities: bijvoorbeeld die van het schrijven van verhalend proza, verhalen, novellen, ja zelfs, 
als dat kon, van een roman. Maar daarvoor moest je natuurlijk wel een onderwerp hebben, 
en had hij dat? Kon hij dat onderwerp bijvoorbeeld aan zijn eigen leven ontlenen? Dat werd 
tegenwoordig veel gedaan, ja, het was zelfs in de mode, zoude men kunnen zeggen, en men 
noemde zulk een werk van letterkunde dan autobiografisch. Maar gesteld dat hij, Treger, zulk 
een soort van roman, autobiografisch dus, ging schrijven, wat zoude hij de lezer dan aan 
belangwekkends kunnen aanbieden? Twee jongens, nu ja, jongens... Nee, goed, twee jongens 
dus want hij, Treger dus, had toch nog wel degelijk iets jongensachtigs, twee jongens dus die 
op de bovenste etage van een oud krot tegenover de dierentuin woonden en van de 
herenliefde waren, daar dus een roman over schrijven? Daar interesseerde zich allang geen 
hond meer voor, wat die twee wel of niet uitspookten. En ze deden eigenlijk niets, die twee: 
de één die studeerde nooit af, en de ander die verbeeldde zich dat hij een dichter was, maar 

                                                        
813 VW V, resp. p. 154, p. 277-278, p. 280-281.  
814 VW V, p. 357. 
815 Buiten het vervagen van de grenzen tussen de ruimte van protagonist en verteller hebben de tot in den treure 
herhaalde en telkens iets variërende mededelingen over het kinderbadje nog een andere functie binnen het verhaal. Ze 
illustreren Tregers malende en in cirkelbewegingen verlopende gedachten, zijn onvermogen om zijn aandacht op één 
punt te richten – resulterend in talloze buiten hun oevers tredende streams of consciousness – en daarnaast het spook van 
de twijfel dat al zijn redeneringen bedreigt. Als het kinderbadje voor het eerst ter sprake komt, lijkt het Treger te zijn 
die twijfelt over de precieze geschiedenis ervan (aangegeven door het woord ‘waarschijnlijk’). De twijfel neemt allengs 
toe, al dan niet onder invloed van de grote hoeveelheden ingenomen wijn. Zo is het bedrag dat voor het kinderbadje 
is betaald eerst ‘waarschijnlijk’ vijftien gulden, later ‘misschien’ vijftien gulden. Ook de seksuele geaardheid van de 
student komt op losse schroeven te staan: eerst wás de student heteroseksueel, in de laatste passages was hij 
‘waarschijnlijk’ heteroseksueel. Ook op andere gebieden neemt de twijfel van Treger toe naarmate het verhaal vordert. 
Het veelvuldig terugkerende revische mantra ‘Arme mensen zijn slecht. Anders waren ze niet toch niet arm?’ 
bijvoorbeeld, dat in Bezorgde ouders tot het repertoire van Treger behoort, wordt aangevreten door die onzekerheid, 
totdat via een aantal tussenstappen de inversie van die boodschap wordt bereikt: ‘Neen, arm zijn dat was goed, want 
rijkdom leidde tot een gemakzuchtig en al spoedig zelfs genotzuchtig leven, dat onherroepelijk tot volstrekte 
goddeloosheid moest voeren.’ (Zie: VW V, p. 32, 67, 116-117, 201.) 
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die kon niet eens een wereldzanglied voor alle volken en voor zwarte katholieke jongetjes of 
katholieke dieren schrijven. Kijk, daar zat de lezer niet op te wachten. En ze gingen alleen 
maar om de beurt de deur uit, die twee, af en toe, meestal alleen om boodschappen te doen. 
Een roman dus waarin niets gebeurde, behalve de deur uitgaan om boodschappen te doen. 
Daar had de lezer geen boodschap aan: die kon dat zelf ook, boodschappen doen, daar had 
hij geen boek voor nodig. Op de prijzen letten, dat leerde je uit ervaring, en niet uit een boek. 
En dat ze elkaar, terwijl ze toch allebei volwassen waren, bij de liefdesnaampjes Eenhoorn en 
Luipaard noemden, nu, dat was ten eerste erg melig, en ten tweede was het, hoewel het echt 
zo was, vreselijk onwaarschijnlijk en ongeloofwaardig. Zodra de lezer dat las klapte hij dat 
boek dicht en smeet hij het in een hoek.816  

De lezer, die op dit moment bijna vierhonderd pagina’s over de twee ‘jongens’ in zijn linkerhand 
voelt rusten, wordt hier door de protagonist sarcastisch voor zijn inspanningen beloond. In de 
passage die volgt op dit citaat stelt Treger dat zijn te schrijven boek waarschijnlijk voornamelijk 
de interesse zou wekken van gekken en onanisten: ‘Neen, het zoude een volstrekt oninteressant 
boek worden, waarmede hij hoogstens een handvol pervertelingen een pleizier deed, maar die 
lagen voordat hij dat boek had geschreven al half verlamd in bed omdat ze het op eigen initiatief 
al veel te vaak met zichzelve deden.’817 
Net als De taal der liefde, Een circusjongen en De stille vriend bijt het verhaal van Bezorgde ouders 
zichzelf dus in de staart.818 En hoewel Treger zich denigrerend uitlaat over het schrijfproject en 
de doelgroep van het boek (een doelgroep die overigens veel gelijkenis vertoont met hemzelf), 
speelt hij tegelijkertijd met de mogelijkheid dat zijn boek als volwaardig substituut van het 
wereldzanglied kan dienen. Het boek krijgt de mythische proporties van het ‘Boek van het 
Violet en de Dood’, aangezien de strekking ervan volgens Treger de armzalige plot verre zou 
overstijgen: ‘“In wezen gaat het niet om die twee jongens die op die etage wonen,’ dacht hij, ‘en 
wat die doen of niet doen. Het gaat over iets heel anders. Het gaat over alles.”’819  
Een belangrijk verschil met de verstoringen van de artistieke illusie in De taal der liefde en Een 
circusjongen is dat het hier niet het belevend ik is dat plannen maakt, respectievelijk de opdracht 
krijgt om het boek te schrijven dat de lezer in handen heeft, maar de protagonist die in de derde 
persoon enkelvoud wordt opgevoerd. Daarmee is de illusiedoorbreking radicaler. Waar we 
immers in een homodiëgetische vertelling één subject op twee momenten zien (het ‘belevend’ en 
het ‘vertellend ik’), daar wekt de narratieve vorm waarin Bezorgde ouders is gegoten de indruk dat 
verteller en protagonist, en daarmee ook auteur en protagonist, twee verschillende instanties 
zijn. Die indruk wordt verstoord als we veronderstellen dat het inderdaad Treger is, en niemand 
anders, die de pen voert. We hebben dan te maken met een homodiëgetische verteller die zich 
als heterodiëgetische verteller heeft vermomd, en die bovendien niet alleen de verteller, maar 
ook de auteur van het verhaal is. Treger is dan de ghostwriter van het verhaal waar hij de hoofdrol 

                                                        
816 VW V, p. 352-353 (oorspr. curs.). 
817 VW V, p. 354. 
818 In het zevende hoofdstuk van De stille vriend staat een treffende parallel van deze passage. Ook in dat boek is 
(schijnbaar) sprake van een heterodiëgetische vertelsituatie, en ook daar is het de protagonist, George Speerman, die 
twijfelt of hij het verhaal dat de lezer juist tot zich heeft genomen op papier moet zetten: ‘Het was alles verwarring, in 
zijn leven, vond hij, en nooit orde. Als hij verstandig was, besloot hij, dan moest hij hard zijn, aan alle onzin een einde 
stellen, en proberen te werken, dat wilde zeggen: schrijven. Schrijven, jawel, maar wat, en waarover? Was dit alles een 
verhaal, als hij het ging opschrijven? De ontmoeting met de jongen, in de Stoofsteeg, was niets, zelfs als men die 
kleurde met de belachlijke dagdromen, avonddromen dus, van een niet meer jong zijnde jongensjager. En daarbij en 
door alles heen was er de aanwezigheid van die baard met zijn ‘albino’... Die verpestte alles, die baard, en zoude het 
geheel, al het geschrevene, van begin tot eind onverteerbaar en onleesbaar maken. Het enige, nu ja, zeg maar 
“romantiese”, dat was misschien dat giroslipje, dat Speerman de jongen op straat op het laatste ogenblik ter hand had 
gesteld, en waardoor deze naar Speerman zijn woning was gekomen. Dat was, eerlijk was eerlijk, groots, maar daarom 
dan ook onbruikbaar, want geen mens die het las zoude het geloven.’ (VW IV, p. 360-361). Zie voor besprekingen 
van De taal der liefde en Een circusjongen hoofdstuk 5. 
819 VW V, p. 354. 
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in speelt. Uitgedrukt in de logaritmes van Lejeune en Genette geldt dan niet langer V ≠ P of  
V ≈ P, maar A = V = P.  
De suggestie dat Treger in Bezorgde ouders over zichzelf in de derde persoon enkelvoud schrijft, 
wordt door een aantal tekstelementen ondersteund. Het verklaart bijvoorbeeld waarom de 
protagonist soms over meer bevoegdheden lijkt de beschikken dan de verteller en als kleine 
profeet binnen de tekst optreedt (‘Maar daarover later meer’). En dat Treger zo vaak in de eerste 
persoon meervoud over zichzelf spreekt, wordt nu meer dan een staaltje typisch revische 
stilistiek of Van Egters’ idiolect: er zijn immers twee Tregers.820 
Het verklaart ook waarom het ontzag van Treger voor alles wat met de dood en het 
christendom te maken heeft soms doordringt tot in de spelling van de tekst, ook als de nuchtere 
verteller aan het woord lijkt te zijn (zoals in de zin: ‘Treger trok de Verrijzenis van de 
mensgeworden God Zelve niet in twijfel.’821). Het woord ‘Dood’ wordt in Bezorgde ouders vaak 
met beginkapitaal geschreven, en eenmaal wordt zelfs expliciet melding gemaakt van Tregers 
voorkeur voor deze schrijfwijze.  

Men noemde dit de tand des tijds, de vergankelijkheid, of hoeveel meer woorden men 
verzon om het woord zelf niet behoeven uit te spreken: het was de dood [...] Het enige wat 
Treger eraan af of toe kon doen was het woord met een hoofdletter schrijven, als hij 
daarmede tenminste geen aanstoot veroorzaakte, want de meeste mensen zagen het liever 
nooit zwart op wit op papier staan, met of zonder hoofdletter.822  

Ook de vele passages in vrije indirecte rede, de tweestemmigheid waardoor het onduidelijk is 
wie er precies het woord voert, krijgen een inhoudelijke functie als ze worden beschouwd als 
plaatsen waar Treger-de-verteller en Treger-de-protagonist de confrontatie met elkaar aangaan. 
Deze confrontatie kan ook beschreven worden in termen van het reflecterend en het empirisch 
subject: ze zijn hetzelfde, maar toch zijn ze anders. Interne en externe focalisatie zijn dan uit 
dezelfde bron afkomstig, en dringen zich wisselend naar voren. Zo ondersteunt de structuur van 
de roman dat wat ergens over Tregers karakter wordt vermeld: ‘Zoals volgens de deskundige 
geschriften een stervende soms zichzelf naast zich zag staan of liggen, zo bezat Treger het 
smartelijke vermogen zichzelf, als van een afstand, te zien en te horen, als de tragische zwakkeling 
in een boek of film [...].’823  
Het is echter belangrijk om te zien dat de tekst slechts suggereert dat de verteller een vermomde 
Treger is; we weten niet of Treger daadwerkelijk aan het schrijven van zijn autobiografische 
roman is begonnen, en zo ja, of de inhoud daarvan dezelfde is als die in Bezorgde ouders. Die 
onzekerheid wordt in het boek benadrukt als Treger zijn plan voor het schrijven van een 
autobiografische roman heeft ontvouwd: ‘Misschien moest hij dat boek toch maar gewoon gaan 
schrijven. Of misschien ook niet.’ 824 
Zo bemoeilijkt ook de narratieve structuur van Bezorgde ouders het antwoord op de vraag wie 
Treger precies is. Zoals Treger een middenpositie bekleedt tussen fictie en realiteit op grond van 

                                                        
820 Zie over het gebruik van de eerste persoon meervoud in Reves vroege werk, in het bijzonder in De avonden: 
Snapper 1990, p. 101-104. 
821 VW V, p. 182. 
822 VW V, p. 181. In de passage zelf is het woord ‘dood’ zonder hoofdletter geschreven, maar Treger besluit zijn 
gedachtegang met een zin waarbij het woord tweemaal ‘zwart op wit op papier’ staat, eenmaal (omdat het het begin 
van de zin betreft) met, en eenmaal zonder hoofdletter: ‘Dood is dood.’ Een bladzijde verder struikelen we weer over 
de hoofdletters: ‘[...] en bovendien liet God een en ander wijselijk aan Haar over, Zijn Moeder dus, Die heerschappij 
had over de Dood en Koningin was van het Dodenrijk’ . 
823 VW V, p. 67 (curs. van mij, EP). Als we veronderstellen dat Treger de daadwerkelijke verteller van Bezorgde ouders 
is, dan is dit citaat te beschouwen als een tot de tweede macht verheven mise en abyme; misschien het beste voor te 
stellen als een visuele weergave van het woord ‘Droste-effect’ dat zichzelf een oneindig aantal malen bevat. Als Treger 
de verteller is, dan is een mededeling van de verteller over de zelfreflectie van Treger immers in zichzelf een vorm van 
zelfreflectie. 
824 VW V, p. 354. En, even verderop: ‘“Ik moet alles in één klap in dat boek zetten, niet te moeilijk”. Of moest hij 
alles wat in dat boek zoude staan verzegelen en niet uitspreken, omdat de tijd nog niet gekomen was...?’ 
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overeenkomsten met zowel de ‘concrete’ auteur Gerard Reve als diens beroemdste protagonist 
Frits van Egters, zo doet hij dat ook als die context van Reves oeuvre en biografie geheel buiten 
beschouwing wordt gelaten, en er alleen wordt gekeken naar de narratieve structuur van het 
boek. Treger is niet alleen met het oog op de context tegelijk wel en niet Gerard Reve, maar 
identificeert zich ook via de narratieve structuur wel en niet met de man wiens naam op het 
omslag van het boek staat. Ook op deze manier bevindt Treger zich dus in het grensgebied 
tussen de werelden van fictie en realiteit. Daarmee positioneert hij zich exact op de plaats van de 
impliciete auteur. 
 

Een terugblik vol zelfspot 

In Bezorgde ouders wordt vol zelfspot teruggeblikt op Reves schrijverschap. In het boek blaast 
Reve bijna alle attributen waarmee hij zijn schrijverschap heeft vormgegeven tot absurde 
proporties op. Want hoezeer hij ook bekend stond als reactionair, onanist, kapitalist, sadist, 
alcoholist, katholiek, komediant, anti-intellectueel en neuroot, aan Treger kan hij in geen enkel 
opzicht tippen. En als we Treger opvatten als de door Reve opgevoerde auteur van het verhaal, 
is hij ook Reves meerdere als schrijver van autobiografisch proza waarin feitelijk niets gebeurt: 
Bezorgde ouders is de overtreffende trap van alles wat Reve tot dan toe aan plotloos proza heeft 
afgeleverd.  
Dat Reve zichzelf representeert als racist is niet geheel nieuw – hij deed het immers eerder in 
teksten als ‘Rietsuiker’ en ‘Voor eigen erf’ – maar het gebeurt wel voor het eerst op deze schaal. 
Ook daarbij heeft hij onmiskenbaar geput uit het reservoir van zijn schrijverschap. Zo voert 
Tregers angst voor zwarten, suikerzieken en samenzweringen rechtstreeks terug op ‘Rietsuiker’, 
maar ook klinken er in Bezorgde ouders echo’s op van de rel in 1975; denk slechts aan de brief in 
NRC Handelsblad waarin Reve rept van een zwarte samenzwering die erop uit zou zijn de blanke 
cultuur te vernietigen.825 En nog verder terug, in ‘Eric verklaart de vogeltekenen’ (1957), vinden 
we niet alleen een gelijkluidende diskwalificatie van mensen met een donkere huidskleur (‘een, 
twee, veel, heleboel, massa’), maar levert de verteller de nuance die in de gedachten van de 
protagonist ontbreekt, terwijl het ook daar niet zeker is of verteller en protagonist wel twee 
verschillende instanties zijn. Zo komt in Bezorgde ouders het racisme, die laatste clausule van het 
pact van de expliciet-impliciete auteur, naast de andere attributen van Reves schrijverschap te 
staan. Al die attributen worden niet alleen tot karikatuur gemaakt, de – wellicht zichzelf 
beschouwende – verteller benoémt ze ook als karikatuur. Hij is het immers die, zodra hij 
exclusief het woord voert, aangeeft waar de benevelde, neurotische en xenofobe protagonist de 
grenzen van het betamelijke overschrijdt. 
Naast de al genoemde onderdelen is Tregers neiging tot zelffictionalisering een prominent 
motief in het boek. Ook zij kent een lange geschiedenis binnen Reves schrijverschap. Wortels 
ervan zijn te vinden in vroege teksten als Werther Nieland, ‘The Winter’ en ‘The Foreign Boy’, 
waarin Elmer, Henry (‘Henk’ in de Nederlandse vertaling) en Darger proberen om via allerlei 
kunstgrepen de werkelijkheid naar hun hand te zetten. Veel van die kunstgrepen zijn talig van 
aard. Door het uitspreken van woorden, maar vooral ook door het schrijven van woorden op 
papier, hopen de protagonisten – tevergeefs – veranderingen in de werkelijkheid te 
bewerkstelligen. Zij doen dus een beroep op de performativiteit van hun taal.826 Feitelijk doet 
Gerard in De taal der liefde precies hetzelfde. In bed creëert hij voor Woelrat de ene na de andere 
fictionele wereld, die hij steeds als werkelijkheid presenteert. Bovendien bedient Reve zich in de 

                                                        
825 Reve 1984b, p. 245-246. 
826 Zie voor Werther Nieland bijvoorbeeld: VW I, p. 323, 352 en 358 en voor ‘The Winter’: VW I, p. 469-470. In ‘The 
Foreign Boy’ dicht Darger een door hem gemaakte tekening magische krachten toe (VW I, p. 531) en schrijft hij 
bezweringen op een tekening (p. 558-559).  
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publieke ruimte van dezelfde strategie als de protagonist met zijn naam in De taal der liefde. Dat is 
een mogelijke oplossing voor het performatieve probleem. Alleen binnen de fictionele wereld 
immers kan hij zichzelf (en zijn partner) alle mogelijke rollen toebedelen, niet gehinderd door 
ruimte, tijd, en de wetten van oorzaak en gevolg. Tegelijk ligt, ook in De taal der liefde, de 
werkelijkheid steeds als een grauwsluier over de ambities van de protagonist heen. De 
wonderlijke werelden waar Gerard Woelrat mee naartoe voert, detoneren bij het bedompte bed 
waarin die werelden worden gecreëerd.827 
Terwijl in Bezorgde ouders gespeeld wordt met zelffictionalisering door middel van de narratieve 
structuur en de relatie tussen tekst en context – zaken die ik hierboven uitvoerig heb behandeld 
– wordt die zelffictionalisering tegelijkertijd, net als alle andere attributen van Reves 
schrijverschap, als eigenaardigheid van Treger opgevoerd, en zo disproportioneel gepresenteerd 
en bespot. De verteller speelt hierbij een belangrijke rol. Treger heeft de neiging om zich op te 
sluiten in een fictionele binnenwereld en hoopt, net Elmer, Henry en Darger, steeds weer op de 
performatieve kracht van zijn woorden, maar nu trekt de verteller een scheidslijn tussen de 
werkelijke wereld en de schijnvertoning die in Tregers hoofd wordt opgevoerd. Voortdurend 
geeft hij aan hoe adequaat of hoe gebrekkig het zelfinzicht van Treger is. Dat laat zich goed 
illustreren aan de hand van de makeover die Eenhoorn in het eerste hoofdstuk ondergaat. 
Al op de eerste pagina van de roman meldt de verteller, die dan nog exclusief aan het woord is, 
dat de naam van Eenhoorn ‘niet zijn werkelijke naam, maar een koosnaam’ is.828 Deze Eenhoorn 
treedt in het verhaal op als een zorgzame, bebrilde sul die boterhammetjes smeert en voor het 
avondeten zorgt, maar bij die feiten wenst Treger zich niet neer te leggen. Treger verlangt een 
wrede vriend, en omdat hij die in de reële wereld niet heeft, creëert hij er een in zijn eigen 
gedachten. Deze creatie wordt echter gemarkeerd (en daarmee gedeconstrueerd) door de 
verteller. Als Treger binnen zijn ‘droomwereld’ – zoals de verteller het noemt – nadenkt over de 
bestraffingen die een jongetje moet ondergaan, doet het beeld van de zachtaardige Eenhoorn die 
wereld imploderen. Treger beseft dat zijn vriend in niets doet denken aan de op lustbevrediging 
azende sadist die hij nodig heeft om zijn fantastische driehoeksverhoudingen te kunnen 
completeren. Uit alle macht probeert hij de werkelijkheid te vervormen totdat zij aan zijn 
beleving gehoorzaamt.  

[...] was het niet mogelijk dat er in Eenhoorn toch, diep verborgen, wel degelijk een 
mededogenloze wreedheid woonde, die dorstte en worstelde om vrijgelaten te worden? Had 
hij, Treger, niet af en toe, bij bepaalde gesprekken, iets in de blik van Eenhoorn gezien of in 
de toon van diens stem gehoord, dat iets gekooids vertolkte, dat om vrijheid schreeuwde? ‘Ja, 
hij is wreed. Je bent wreed, Eenhoorn,’ toverde Treger zich fluisterend voor.829  

Treger ‘tovert’ zich de wreedheid van Eenhoorn voor, stelt de verteller; hij klampt zich, net als 
Elmer, Henry, Darger en Gerard (die in De taal der liefde), vast aan de hoop dat zijn woorden een 
illocutionaire kracht bezitten. Dat blijkt ook als Treger, vervolgens vaststelt dat het geen toeval 
kan zijn dat Eenhoorn Eenhoorn heet: ‘“Dat betekent toch iets? En waarvoor heeft hij die 
geweldige speer tussen zijn benen hangen, als het niet is om toe te stoten en te folteren, 
genadeloos?”’ Zijn redenering wordt onmiddellijk onderuit gehaald door de verteller: ‘Het was 
een twijfelachtige logica, volgens welke iemand op grond van zijn naam – niet eens van een 
echte, maar van een koosnaam – en van de afmetingen van een lichaamsdeel een bepaald gedrag 
zoude moeten vertonen.’830  

                                                        
827 Vgl.: Snapper 1990, p. 161-162. 
828 VW V, p. 11 (curs. van mij, EP). 
829 VW V, p. 19 (curs. van mij, EP). 
830 VW V, p. 19-20. Overigens kan ook hier, zoals zo vaak, niet worden uitgesloten dat er sprake is van 
tekstinterferentie. 
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Nog een keer roept Treger in dit hoofdstuk de voorstelling op van de jongen die bestraft moet 
worden met behulp van Eenhoorn. Daarbij, zo staat er, ‘hield hij met wanhopige wilskracht vast 
aan wat niet kon bestaan maar toch bestond omdat het waar was, en iets heiligs’.831 In de overige 
vierentwintig hoofdstukken keert de discrepantie tussen de echte en fictieve Eenhoorn 
regelmatig terug. Binnen de revistische fantasieën van Treger is Eenhoorn soms de 
onderliggende partij, maar vaak ook voert Treger hem als meester op. Steeds wordt dan de 
constatering dat Eenhoorn wreed is als een performatief mantra door Treger herhaald, terwijl 
deze tegelijkertijd sterke twijfels heeft over de geldigheid van die gedachte.832 
De verteller fungeert in Bezorgde ouders dus als soort douanier die de grens tussen werkelijkheid 
en fictie bewaakt. Ook Treger geeft soms blijk van het besef dat hij zaken door elkaar laat lopen 
die beter gescheiden kunnen worden, maar hij is nauwelijks bij machte zijn verbeelding een halt 
toe te roepen.833 Wel is hij zich ervan bewust dat er daden nodig zijn om de voorstellingen, die 
hij met zoveel kracht bij zichzelf oproept, werkelijkheid te laten worden. En daden zijn nu net 
niet Tregers fort. Zo overdenkt hij tijdens het bijwonen van een mis zijn gewoonte om zijn 
fantasieën over het meenemen van ‘liefdesslaven’ voor Eenhoorn als waargebeurde verhalen bij 
de priester op te biechten. De eigenlijke zonde die hij heeft begaan, zo bedenkt hij, is niet dat 
wat hij aan de priester biecht, ook niet dat hij de priesters leugens vertelt, maar het feit dat hij 
heeft nagelaten zijn opgebiechte verzinsels te realiseren.834 
Zo laat Bezorgde ouders zich lezen als een relaas over de impotentie van de verbeeldingskracht. 
Het lukt Treger maar niet om het wereldzanglied op papier te krijgen, en hij slaagt er evenmin in 
om zijn fantasieën en bezweringen de drempel van de werkelijkheid over te tillen. De woorden 
van zijn sprookjeswereld weigeren vlees te worden. Daarmee is hij geen stap verder dan Elmer, 
Henry en Darger, maar anders dan in die boeken is er nu een verteller die het pathologisch 
karakter van de protagonist voortdurend onderstreept.  
Ook Tregers zelfbeeld is niet bepaald positief. Hij vindt zichzelf niet alleen ‘eigenaardig’, maar 
ook een ‘“lafaard, [...] een bange kneus die boekentroep leest en gelul opschrijft waar niemand 
een boodschap aan heeft.”’835 In de groteske parabasis, in het laatste hoofdstuk – niet toevallig 
de plaats waar Treger lijkt te repeteren voor zijn rol als verteller en auteur – is het niet langer de 
verteller, maar Treger die de spot drijft met zijn neiging om fictie en werkelijkheid te 
vermengen. Ironisch genoeg fictionaliseert hij zichzelf op dat moment werkelijk door zichzelf als 
‘held’ van het verhaal op te voeren.  

En die held, de oudste van de twee dus, die dacht dat die jongere jongen, zijn liefdesvriend 
dus, dat die in het geheim een minnaartje had, maar de lezer kwam er niets van te weten en 
moest maar aannemen dat het zo was, terwijl dat geheime minnaartje in dat boek helemaal 
niet op de proppen kwam. Dat geheime minnaartje kwam dus in dat boek voor maar kwam 
er tegelijkertijd eigenlijk helemaal niet in voor, omdat het niet eens zeker was of hij wel 

                                                        
831 VW V, p. 20. Vgl. ook met p. 48: ‘een voorstelling, door hem in woorden uitgedrukt, kon alle belemmeringen van 
de materie overwinnen, elke grens overschrijden, en bezit nemen van iemand anders. En waarom? Omdat zij, die 
voorstelling, waarheid was.’ 
832 Bijvoorbeeld op VW V, p. 244: ‘“Eenhoorn is wreed,” dacht Treger met grote beslistheid, “en dat is door de 
genade, en door de genade alleen.”’ Op p. 265: ‘Om te beginnen was er die idee van Treger, dat Eenhoorn wreed was, 
zeer wreed zelfs, ja, van een betoverende wreedheid. Het feitelijk bewijs daarvan ontbrak ten enen male, maar er 
bestond toch ook nog een ander soort bewijs, dat uit iemand zijn diepste innerlijk kwam, de stem van het hart?’ Op p.  
p. 267: ‘“Als Eenhoorn niet wreed is, dan wil ik niet meer leven,” dacht Treger, terwijl hij tranen voelde opkomen.’ 
833 Zie bijvoorbeeld VW V, p. 133-134: ‘Want, zo dronken en slaperig als hij was, hij zag plotseling heel duidelijk in, 
dat in zijn voorstellingswereld werkelijkheid en inbeelding van tijd tot tijd door het gezonde verstand gescheiden 
dienden te worden. [...] Het drong nauwelijks tot Treger door, dat hij in zijn poging tot het scheiden van werkelijkheid 
en verbeelding geen stap verder was gekomen.’ 
834 Zie: VW V, p. 226. 
835 VW V, resp. p. 20 en p. 75. 
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bestond. Kon je een lezer die ik weet niet hoeveel geld voor zulk een boek nedertelde, met 
dat soort flauwe kul lastigvallen?836 

Het bespotten van de zelffictionalisering komt in Bezorgde ouders ook tot uiting in het feit dat het 
boek mythes deconstrueert die Reve vanaf de jaren zeventig in het leven heeft geroepen. In De 
taal der liefde benadrukt Gerard tegenover Woelrat nog dat al zijn verzinsels, zoals de ontmoeting 
met de koningin en zijn diensttijd in Indië, op waarheid berusten. In de jaren zeventig en het 
begin van de jaren tachtig houdt hij die mythes – hoewel ze voor velen doorzichtig zijn – zowel 
binnen als buiten zijn oeuvre vakkundig in stand. In Bezorgde ouders en De stille vriend neemt hij 
voor het eerst de ruimte om deze mythes als mythes te benoemen. Die mythes gaan zo 
onderdeel uitmaken van de diagnose ‘pathologisch geval’ die over Speerman en Treger – en 
indirect dus over Reve zelf – wordt gesteld. 

De stille vriend: ‘“Dat hele verhaal over die Hansje, dat is verzonnen... Wel mooi, vindt U niet, 
maar er is geen woord van waar... Enfin, dat wist U óók wel... Ik heb nooit één stap in ons 
Indië gezet. Ik ben nooit één dag in militaire dienst geweest. Vandaar misschien die levendige 
belangstelling van me voor jonge soldaten van het manlijk geslacht.”’ 

Bezorgde ouders: ‘[Treger:] “Ik meld me, in mijn luitenantsuniform.” Hij was nooit in militaire 
dienst geweest, maar nood brak wet, want wie lette er bij deze heilige verdediging op rang of 
stand?’837 

Bezorgde ouders brengt zo een nieuwe metalaag aan in Reves zelfrepresentatie. Het boek is een 
grote terugblik, waarin alle attributen waarmee Reve zich in veertig jaar schrijverschap omringde 
nog eens op de toneelvloer worden uitgestald. Daarbij komt het pact van de impliciete auteur, 
Reves openlijke balanceeract op de grens tussen werkelijkheid en fictie, op geraffineerde wijze 
aan de orde. Het is vervat in zowel de narratieve structuur van de roman als in de relatie tussen 
tekst en context (biografie en oeuvre), maar wordt tegelijkertijd, net alle andere attributen, 
uitvergroot en bespot.  
 

De laatste clausule (II) 

Reve verwacht in 1988 nogal wat rumoer rond zijn jongste roman. Een klein jaar voordat het 
boek zou verschijnen schrijft hij aan zijn uitgever Bert de Groot en diens vrouw een rechtszaak 
te verwachten, waarvoor hij de verdediging al op orde heeft. ‘Die Treger die gelijkt veel op Reve, 
maar dat hang ik de rechtbank natuurlijk niet aan hun neus, als het zo ver is: een romanfiguur is 
geheel iemand anders dan de auteur. Dat gelooft iedereen, omdat het in handboeken algemene 
ontwikkeling voor zelfstandige denkers staat, terwijl toch elke roman een autobiografie en elk 
schilderij een zelfportret is.’838 Als het boek enkele weken in de handel is, spreekt hij er 
tegenover andere correspondenten zijn verbazing over uit dat het rustig is gebleven in 
Nederland. Hij rekende op ‘een ”vlammend protest”, met honderden handtekeningen er onder, 
van “verontrusten”. Dat protest is er nog steeds niet.’839 Het zou er ook niet komen. Publieke 
consternatie blijft uit, en meer dan een paar plichtmatige woorden wordt er in recensies niet aan 
het racisme van de hoofdpersoon uit Bezorgde ouders vuil gemaakt.  
In de brief aan De Groot neemt Reve een ambivalente positie in ten opzichte van Treger. 
Hoewel hij zichzelf sterk met zijn protagonist identificeert, schrijft hij dat hij zich bij een 
eventuele rechtszaak zal beroepen op de institutionele autonomie van de literatuur, en dus zal 

                                                        
836 VW V, p. 353. 
837 resp. VW IV, p. 402, VW V, p. 125. In Het boek van violet en dood (1996), dat homodiëgetisch wordt verteld en 
waarin de protagonist ‘Gerard (Reve)’ heet, wordt de Indiëmythe overigens weer als werkelijkheid voorgesteld (VW 
V, p. 549). 
838 De brief is gedateerd op 6 januari 1988 (Reve 2007, p. 438). 
839 Reve schreef dit in een brief aan Marja en Peter van Bergen, van 26 december 1988 (Reve 1993, p. 261). 



 243 

volhouden dat hij Treger níet is. Van dezelfde soort ambivalentie geeft hij blijk in Reve show, een 
televisiegesprek tussen hem en Koos Postema, ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 
verjaardag. In die uitzending wordt, net als in het boek, stevig herkauwd: ze is voor het grootste 
deel een live-compilatie van de bekendere Reve-anekdotes. Als Bezorgde ouders in het programma 
ter sprake komt, heeft Reve het soms over ideeën van ‘de held’ van het verhaal, 840 maar soms 
ook doet hij mededelingen in de eerste persoon die bijna letterlijk als uitspraken van Treger in 
vrije indirecte rede terug te vinden zijn in het boek. Zo zegt Reve tegen Postema: ‘Ik vind dat 
woord andersdenkend alweer zo’n gek woord, weet je wel [...] want er is toch buiten die kerk 
toch helemaal niemand die denken kan?’ In Bezorgde ouders is te lezen: ‘Een raar woord, 
overigens, dat andersdenkend, vond Treger. Een oneigenlijke term, zoude men kunnen zeggen, 
want buiten die Kerk waren toch helemaal geen mensen die denken konden?’841  
Later in het programma vertelt Reve aan Postema over zijn ‘internationale huisvrouwen’, 
vrienden die zijn manuscripten voor uitgave lezen. Een van hen is ‘Wim B., Wim Bergmans, de 
jonge bigoloog [sic], ook voor buitenlandse dieren, die bovendien ten eerste mijn opvatting dat 
er katholieke dieren zijn als bruikbare werkhypothese heeft aanvaard, maar verder ook terzake 
een grondig onderzoek zal instellen. Dat heeft ie beloofd, en die jongen heeft gestudeerd, en die 
belooft dat niet als ie dat niet doet.’ In Bezorgde ouders staat de volgende passage: 

Daarom bestonden er ook katholieke dieren, wat hem min of meer bevestigd was geworden 
door een jonge geleerde, nog een stuk jonger dan hijzelf, die bioloog was, ook van 
buitenlandse dieren, want die had Tregers visie, volgens welke er katholieke dieren 
bestonden, als ‘bruikbare werkhypothese’ – het waren zijn eigen woorden – willen 
aanvaarden, omdat hij gestudeerd had. En had niet deze zelfde jonge bioloog van dieren, ook 
van buitenlandse dieren, zich bereid verklaard de overtuiging van Treger, dat eens alle dieren 
katholiek zouden worden, wetenschappelijk te onderzoeken? Dat had hij beloofd, en iemand 
die gestudeerd had die beloofde niet zo maar iets wat belangrijk was.842  

Een eenduidig antwoord op de vraag wie er hier wie parafraseert – imiteert Reve voor de tv-
camera’s het gedrag van Treger, of is het Treger die in Bezorgde ouders met de mond van Reve 
spreekt? – is niet te geven. Zoals Treger in het boek sterk aan Reve doet denken, zo zorgt Reve 
er in de publieke ruimte voor dat hij de band tussen zichzelf en zijn personage nog wat strakker 
aanhaalt. Ook met zijn optreden in Reve show frustreert hij het idee dat een roman een puur 
fictionele, van de buitenwereld geïsoleerde ruimte is; het idee dat het fundament vormt van de 
formules van Genette en Lejeune. Net als in de tekst van Bezorgde ouders wordt de afstand tussen 
auteur en protagonist hier verkleind, zonder dat hij helemaal verdwijnt – Reve spreekt in de 
derde persoon enkelvoud over Treger, en duidt hem aan als ‘de held’ van het boek. Ook in dit 
programma zweven Treger en Reve dus ergens in de onbestemde ruimte tussen de werkelijke 
wereld van personen en de fictionele wereld van personages.  
Uit de correspondentie met De Groot blijkt dat Reve er terdege rekening mee hield dat zijn 
roman ophef zou veroorzaken. We kunnen er slechts over speculeren of dat de voornaamste 
reden is geweest om de roman heterodiëgetisch te laten vertellen en de protagonist Hugo Treger 
te noemen, zodat hij zich bij een eventuele rechtszaak gemakkelijk zou kunnen beroepen op de 
institutionele autonomie van de literatuur. Zeker is dat allerminst. Met Bezorgde ouders gaat Reve 
immers voort op een weg die hij met Wolf en De stille vriend is ingeslagen; ook die romans zijn 
heterodiëgetisch verteld. Wel nieuw is dat de verteller zich regelmatig distantieert van de 
gedachten van de hoofdpersoon, en zo fungeert als een extra compositorisch hitteschild tussen 
auteur en protagonist.  

                                                        
840 ‘[...] Dus de held denkt aan de mogelijkheid dat er een zwarte paus gekozen wordt, en dan schrikt hij zich eerst een 
ongeluk, hij denkt: mag God het verhoeden, maar dan denkt ie, toch is het toch zo gek niet. [...] Wat mij betreft kan 
er een zwarte paus komen [...].’ AV Reve show (NOS) 1988. 
841 VW V, p. 255 (oorspr. curs.). 
842 VW V, p. 140. 
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Die distantie treffen we telkens aan als Reve wegens vermeend racisme in het nieuws is. Keer op 
keer splitst hij zichzelf op in een beschouwend, rationeel deel en een deel dat voornamelijk lijkt 
te redeneren vanuit beneveld hoofd, onderbuik en, om met hemzelf te spreken, het gebied waar 
die onderbuik van naam verandert. In Bezorgde ouders manifesteert die splitsing zich in het 
contrast tussen enerzijds Tregers ‘sensitieve’ xenofobie en revistische preoccupatie met 
machtsverhoudingen en anderzijds de kritische distantie van de verteller.843 Reve slingert dit 
inmiddels bekende mengsel in december 1988 tussen de kaften van een roman opnieuw de 
wereld in, half hopend en half vrezend dat het zijn explosiviteit niet zal hebben verloren. Maar 
waar hij in 1975 en 1983 de invloed van zijn woorden nog leek te onderschatten, daar overschat 
hij hem nu. Want nu, vijf jaar na de rel rond het Parool-interview, is ook de laatste clausule van 
het pact van de impliciete auteur ondertekend, en is het racisme publiekelijk bijgezet in het 
mausoleum van Reves provocaties. De oprechtheidskwestie is niet meer. 
Dat blijkt ook uit de opmerkingen van de recensenten, die zich niet in het minst verontrust 
tonen door de roman. Robert Anker bepleit in Het Parool een royaal staatspensioen voor Reve, 
zodat deze niet meer hoeft te schrijven om aan de kost de komen. Bezorgde ouders heeft hem 
vooral verveeld, zo schrijft hij, en dat geldt ook voor de ‘racistisch-sado-masochistische seksuele 
fantasieën van de auteur.’ Deze wekken niet zozeer zijn morele, als wel zijn ‘esthetische 
verontwaardiging’.844 Rob Schouten vindt Bezorgde ouders daarentegen zeer geslaagd, niet in de 
laatste plaats omdat hij er zo om heeft kunnen lachen. Schouten stelt in Trouw dat ‘alle mogelijke 
verontwaardiging over racisme buiten de orde’ is, en is van mening dat wie zich over de 
uitlatingen van Treger wenst op te winden met open ogen in een ‘literaire val’ loopt die Reve 
heeft klaargezet. ‘Iedereen weet nu zo ongeveer wel wat Reve van deze materie denkt te moeten 
vinden,’ schrijft Schouten, ‘en of hij het nu serieus meent of niet, het is in zijn geval een 
volstrekt literaire gemeenplaats geworden om op minderheden te kankeren.’ Reves werk kan 
volgens hem ‘alleen nog maar als een literair universum’ worden gelezen.845 
Het milde oordeel van Anker en Schouten over de morele opstelling van de protagonist is 
representatief voor dat van de meeste andere critici.846 Dat oordeel herbergt precies de paradox 
van de impliciete auteur. Enerzijds ontzeggen Anker en Schouten Treger diens fictionele status, 
omdat zij hem op een lijn stellen met Reve – Anker heeft het letterlijk over ‘de racistisch-sado-
masochistische seksuele fantasieën van de auteur’ en Schouten spreekt van ‘Tregers (lees Reve’s) 
racisme’. Anderzijds is die auteur slechts bij machte om ‘esthetische verontwaardiging’ op te 
wekken. Volgens de recensenten bevindt niet alleen zijn protagonist, maar ook hijzelf zich in 
wat Schouten een ‘literair universum’ noemt. Dat universum heeft veel weg van de ‘literaire 
wereld van de vrijheid’ waar Mulisch het in 1972 over had. Wie zich erin bevindt, wordt niet 
verantwoordelijk gehouden voor de uitspraken die hij doet. En dus is alles mogelijk. Alles, 
behalve provocatie. 

                                                        
843 ‘In zijn nuchtere denken’, zo lezen we in het tweede hoofdstuk, ‘wees Treger elk vooroordeel af, maar in zijn 
gevoelens woonde precies hetzelfde mengsel van bewondering, lust en haat, dat iedere blanke jegens een begeerlijk 
lichaam van een andere huidskleur koesterde.’ (VW V, p. 22.) 
844 Anker 1988. 
845 Schouten 1988. 
846 De recensenten die het onderwerp ‘racisme’ aanroeren – in de kritieken die in de eerste maanden na de publicatie 
van de roman verschijnen – menen dat Reve niet aan te spreken is op de uitlatingen van zijn hoofdpersoon, vinden 
het racisme ironisch, of door de veelvuldige herhaling niet serieus te nemen (respectievelijk Goedegebuure 1988, 
Warren 1988, Hageraats 1988). Alleen Gerrit Jan Zwier meent in de Leeuwarder Courant dat de racistische opmerkingen 
van Treger, ondanks de ironie, te herleiden zijn tot de door Reve werkelijk gekoesterde opvattingen, en neemt de 
schrijver dat kwalijk. Zwier: ‘Dat we in Nederland nog lang niet toe zijn aan een 'pluriforme' samenleving, blijkt ook 
uit het werk en het ideeëngoed van schrijvers als Gerrit Komrij, Frans Kellendonk en Willem van Toorn. De 
Randstad wordt, kortom, intoleranter.’ (Zwier 1988).  


