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Appendix bij deel II 
 
 
Hieronder illustreer ik de bevindingen in deel II van dit boek met citaten uit recensies, uit interviews met en 
artikelen van collega’s van Reve, en uit vraaggesprekken met Reve en artikelen en tv-optredens van Reve. Ik 
houd hierbij dezelfde volgorde aan als in deel II. 
 
 

De literaire kritiek over Reve  

Tien vrolijke verhalen (1961) 

Over de zes verhalen uit Tien vrolijke verhalen met een heterodiëgetische vertelsituatie schrijft 
Hans van Straten in Het Vrije Volk: ‘Het zijn voorbeelden van wat men in Nederland “het 
Angelsaksische genre” pleegt te noemen, short-stories met een pointe. Het zijn knappe 
voorbeelden en zij laten zien, hoe deze auteur een literatuursoort, die hem kennelijk geboeid 
heeft, onder de knie heeft gekregen. Ik vind deze verhalen alleen wat magazine-achtig, wat 
onpersoonlijk, en zij blijven stellig achter bij wat de meesters in het buitenland [...] op dit gebied 
hebben gepresteerd. [...] Als Van het Reve in deze richting verder mocht gaan, lijkt hij mij kort 
en goed op de verkeerde weg.’ (Van Straten 1961)  
Ook Adriaan van der Veen maakt in de Nieuwe Rotterdamse Courant een onderscheid tussen 
‘reportages’ (de vier verhalen met een ik-verteller) en ‘verhalen’ (de overige zes verhalen), en 
noemt de reportages het best. Over de verhalen schrijft hij: ‘Van het Reves scherp gevoel voor 
elk detail dat bijdraagt tot het creëren van zijn eigen sombere en licht groteske wereld, laat hem 
niet in de steek bij de verhalen in zijn bundel; maar ze zijn toch geen van alle helemaal wat ze 
zouden moeten zijn.’ (Van der Veen 1961) 
Rubinstein schrijft in Vrij Nederland, over de bundel van Reve en het eveneens net verschenen 
Langs het schrikdaad van A.L. Schneiders: ‘Het duidelijkst hebben hun verhalenbundels met elkaar 
gemeen dat er maar weinig verhalen in staan, in die van Schneiders misschien één, in die van 
Van het Reve weliswaar zes, maar die zijn het niet die zijn bundel belangrijk maken’. (Rubinstein 
1961). Rico Bulthuis stelt in de Haagsche Courant: ‘De levenservaring heeft de schrijver milder, 
maar tegelijk minder oorspronkelijk gemaakt, zodat de man die aanstoot wil geven het zoekt in 
schrillere en zelfs onnatuurlijke onderwerpen, die nu en dan bedenkelijk het genre van de 
goedgeschreven short stories in een populaire magazine benaderen.’ (Bulthuis 1961) 
Ook in latere jaren is de journalistieke en academische kritiek vrijwel unaniem in het oordeel dat 
de vier verhalen met een ik-verteller beter zijn. Jessurun d’Oliveira stelt dit in zijn interview met 
Reve in 1964: ‘De Tien vrolijke verhalen, daar zijn er dus een paar minder bij. Dat is ook te ver 
verwijderd van jouzelf.’ (Jessurun d'Oliveira 1964). Hans Gomperts schrijft tien jaar later: ‘Van 
de Tien vrolijke verhalen [...] zijn de autobiografische beter dan de andere.’ (Gomperts 1981 [1974], 
p. 331). Beekman & Meijer veronderstellen dat de negatieve kwalificaties voor de zes verhalen 
mede zijn veroorzaakt door het cursief gedrukte ironisch commentaar waarmee Reve de meeste 
verhalen afsluit. (Beekman & Meijer 1973, p. 86). De critici weten echter juist díe passages wel te 
waarderen.  
 

Op weg naar het einde (1963) 

Veel critici zijn van mening dat Reve zich in Op weg naar het einde openhartiger uit dan in vorig 
werk. Zo stelt Hans Gomperts dat Reve de homoseksualiteit nu als een ‘legitiem deel van zijn 
persoonlijkheid’ opeist, ‘en het lijkt, alsof daarmee een belemmering in zijn schrijverschap is 
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weggenomen.’ (Gomperts 1963b). Kees Fens vindt de ‘persoonlijke betrokkenheid’ van de 
auteur in de meeste brieven ‘maximaal’ en meent dat de briefvorm zich bij uitstek leent voor 
persoonlijke ontboezemingen, die hij overigens niet allemaal waardeert: over het homoseksuele 
leven van Reve en ‘andere intieme zaken’ wenst hij niet geïnformeerd te worden. (Fens 1964). 
Ook Anton Deering schrijft in Het Vrije Volk dat Reve ‘deze allerpersoonlijkste gedachten en 
gevoelens’ misschien beter niet openbaar had kunnen maken. (geciteerd naar: Maas 2010, p. 
106) Greshoff, die vol lof is over het boek, is dat ook over het persoonlijke karakter ervan: ‘Ik 
ben Van het Reve nooit tegen het lijf gelopen. Ik heb nooit een afbeelding van hem gezien. 
Maar ik ken hem uit "Op Weg naar het Einde" beter dan menigeen uit mijn naaste omgeving.’ 
(Greshoff 1964). En Adriaan van der Veen heeft het in de Nieuwe Rotterdamse Courant over een 
‘openhartige bekentenis’ en ‘ontboezemingen’, en stelt ten aanzien van de homoseksualiteit dat 
Reve openhartig is ‘over wat meestal verzwegen blijft.’ (Van der Veen 1963). 
Over de stijl van Reve wordt vaak opgemerkt dat deze contrastrijk is, zeker waar het ernst en 
spot betreft. Fens vindt dat Reves proza ‘een zeer aparte kracht’ heeft, ‘een kracht ontstaan uit 
het botsen van tegendelen.’ (Fens 1964). Greshoff verbindt de contrastrijke stijl met het karakter 
van de auteur: ‘[Reves] borst wordt volgens het klassieke voorbeeld, bewoond door twee zielen, 
zodat die hardheid en die zachtheid niet gescheiden naast elkaar een vijandig bestaan voeren, 
doch elkander doordringen om tot een nieuwe eenheid te worden.’ (Greshoff 1964). Van der 
Veen ziet in Op weg naar het einde ‘ernst vermengd met een heleboel ironie’ en spreekt van teksten 
waarin ‘ernst, parodie, onderzoek van zichzelf en anderen, door middel van bespiegelingen en 
anekdotes, snel elkaar afwisselen’. (Van der Veen 1963) Kossmann merkt het volgende op: ‘Van 
het Reves boek [...] is een wereld voor zich, waarin ernst en parodie onontwarbaar verstrengeld 
zijn, waar alles tegelijk dodelijk ernstig is en onweerstaanbaar komisch.’ (Kossmann 1963). 
Renate Rubinstein merkt op dat Reves ‘katholiek getinte godsdienstigheid’ tegemoet lijkt te 
komen ‘aan een oprecht godsverlangen’, Gomperts constateert bij Reve ‘niet alleen respectabel 
streven naar oprechtheid, maar ook de bereidheid tot zelfkritiek en zelfspot.’ Anne Wadman 
stelt in Leeuwarder Courant dat een deel van het boek ‘ontsproten is aan een grote en oprechte en 
tragische Ernst’, maar betreurt het dat deze ernst op te veel plaatsen wordt onderbroken door 
grappenmakerij. (Wadman 1964). Greshoff stelt dat Reve ‘altijd volkomen oprecht dramatisch, 
pathetisch, bitter spottend en fijntjes ironisch [kan] zijn. Hij kan zich met details vermaken 
zonder de lijn uit het oog te verliezen. Hij is beurtelings (en in beide gevallen volkomen oprecht) 
sterk, zelfs hard, en gevoelig op het teerhartige af.’ (Greshoff 1964) K.L. Poll schrijft in Algemeen 
Handelsblad: ‘Het is vooral Van het Reves stijl die dit aangrijpende boek-der-bekentenissen, 
samen met het vorige, zijn waarde geeft.’ (Poll 1966). 
Rubinstein schrijft in een overzichtartikel in Vrij Nederland over de invloed van Reves 
taalgebruik en onderwerpkeuze:  

Succes had Van het Reve behalve bij de lezers ook bij de schrijvers: niet alleen de manier 
waarop hij de dingen zegt, maar ook het soort van onderwerpen waarover hij schrijft bleek 
enorm besmettelijk. 
Maandenlang kon men uit de bijdragen in tijdschriften en weekbladen opmaken op welk 
moment welke schrijver de brieven gelezen had. Niet altijd verried zich dit door het op 
tegelijk plechtige en brutale toon schrijven over masturbatie, de Heilige Geest of het 
verliezen van dingen in de trein; vaker nog was het af te leiden uit zulke kleinigheden als 
`Campert zijn boek', ofte wel Van het Reve zijn genitief. En: `Er is niets tegen geouwehoer, 
zolang er maar Gods zegen op rust, dat is wat ik altijd zeg' - werd in brede kringen een 
gevleugeld excuus.’(Rubinstein 1964) 
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Nader tot U (1966) 

Net als drie jaar eerder zijn veel critici bij de verschijning van Nader tot U lovend over Reves stijl. 
De recensent van de Nieuwe Rotterdamse Courant schrijft dat Reve zijn stijlmiddelen ‘hanteert met 
een virtuositeit die uniek is in onze literatuur’ (Anoniem 1966).932 Bulthuis vindt de stijl van 
Reve ‘schitterend’, Kossman noemt haar ‘uniek’ – in de positieve betekenis van het woord – 
Kaleis noemt Reve een ‘meesterlijk stilist’ en Pierre H. Dubois roemt de ‘meesterlijke 
zakelijkheid van Reves stijl’ (Bulthuis 1966, Kossmann 1966, Kaleis 1966, Dubois 1966). 
Veel critici noemen het mengsel van ernst en spot ‘typerend’ voor Reve. Zo schrijft Smit in de 
Volkskrant: ‘Er komen hoofdletters aan te pas: het barokke mengsel van plechtstatigheid en 
verholen zelfspot, van bittere ernst en nerveuze humor dat voor de schrijver zo typerend is en 
dat in de laatste zin van het hier afgedrukte citaat zijn uitdagende bevestiging vindt.’ (Smit 1966). 
De recensent van de Nieuwe Rotterdamse Courant stelt: ‘Heel typerend is voor hem de dubbele 
gevoelswaarde, waarbij één en dezelfde passage tegelijk ernst en spot of zelfs parodie is.’ 
(Anoniem 1966) Van Leeuwen schrijft in Hervormd Nederland: ‘Telkens is er de abrupte omslag 
van het triviale naar het verhevene. Typerend is de stijlfiguur van een spelen met schokkende 
platvloersheden, banaliteiten en verheven romantische en religieuze ontboezemingen, die zich 
op een merkwaardige manier vermengen.’ (Van Leeuwen 1966a). 
Net als bij het verschijnen van Op weg naar het einde wordt er veel geschreven over de oprechtheid 
en authenticiteit van Reve. Vaak gebeurt dat in relatie tot zijn religiositeit. De Nieuwe Rotterdamse 
Courant stelt: ‘Konden we bij het lezen van Op weg naar het einde dikwijls nog twijfelen of de 
religieuze passages wel ernstig bedoeld waren, en niet als parodie of blasfemie, in deze nieuwe 
brieven en gedichten zijn de godservaringen duidelijk authentiek.’ (Anoniem 1966) Smit noemt 
Nader tot U in de Volkskrant ‘een fascinerend boek, het bewijs van een schrijverschap dat, hoe 
ook omstreden, telkens op nieuw overtuigt door zijn artistieke niveau en zijn menselijke 
authenticiteit.’ (Smit 1966) Jan Hanlo schrijft in Elseviers weekblad: ‘Indien het nu eens met zich 
mee zou brengen dat G. K.'s “voorlopige” (ik moet dit woord steeds herhalen om mijn 
gedachten over zijn boek duidelijk weer te geven) tweehartigheid zou bijdragen tot. zijn grote 
populariteit, dan zou ik dat verschijnsel niet kunnen toejuichen. Ik bedoel dus een, 
hypothetische, aanhang van twee kanten: van de anti-godsdienstigen, èn van het sentimentele 
contingent uit de pro-godsdienstigen die meermalen teksten kunnen aanwijzen waaruit ze 
concluderen: zie je wel hoe goed ie 't meent. Ik kan me niet voorstellen dat G. K. zelf erg blij 
zou zijn met zulk een tweekoppige aanhang, het kan niet anders of daar is hij veel te oprecht 
voor.’ (Hanlo 1966). Van Leeuwen stelt in Hervormd Nederland: ‘Als er een aanklacht over 
Godslastering wordt ingediend, vanuit – daar moeten we immers vanuit gaan – een oprechte 
verontrusting en geschoktheid, zal de schrijver, om wie het gaat en die zich even oprecht een 
gelovige acht, niet begrijpen waarom en zich gegrepen voelen.’ (Van Leeuwen 1966a). Dubois 
noemt Nader tot U ‘een van de meest authentieke geschriften is die er in de moderne 
Nederlandse literatuur bestaan, beslist niet minder dan [...] Op weg naar het einde [...].’ (Dubois 
1966) Nijdam stelt in De Nieuwe Linie dat Reve niet schrijft ‘om te schokken maar om zichzelf te 
zijn.’ (Nijdam 1966).  
Net als Poll in Algemeen Handelsblad maakt Alan Teister zich in Vrij Nederland druk om de 
commotie die Reves particuliere godsbeeld veroorzaakt. ‘Misschien’, schrijft hij, ‘worden de 
eerste-steen-gooiers in de war gebracht door de vreemde, wat mij betreft prachtige humor en 
relativering die Van het Reve tot in zijn ernstigste en wanhopigste stukken weet door te voeren 
[...], maar dan moeten ze maar gewoon beter lezen. Die afstandname is een noodzaak om de 

                                                        
932 Het is niet duidelijk wie deze recensie schreef. Nop Maas noemt Peter van Eeten als mogelijke auteur. (Maas 2010, 
p. 291.) 
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wanhoop, die anders ondraaglijk zou zijn voor zowel de schrijver en de lezer, over te brengen.’ 
(Teister 1966).933 
 

De taal der liefde (1972) 

Bijna alle recensenten zijn zeer te spreken over De taal der liefde. Wam de Moor schrijft in De Tijd: 
‘een pagina Van het Reve overtreft elke pagina proza in onze naoorlogse letterkunde.’ (De Moor 
1972). Fens spreekt in de Volkskrant van ‘vaak meesterlijke brieven’, Bulthuis vindt het boek ‘één 
van de boeiendste werken’ van Reve, Poll noemt het in NRC Handelsblad een ‘meesterwerk met 
hoofdletters’, Wim Zaal vindt het in Elsevier ‘misschien zijn beste tot nu toe’, Martin Ros spreekt 
van ‘groots, origineel proza’ en Max Nord roemt in Het Parool de stijl van Reve: ‘Die stijl is, 
geloof ik, in onze taal nooit zo grandioos beoefend als in dit boek.’ (Resp. Fens 1972, Bulthuis 
1972, Poll 1972, Zaal 1972, Ros 1972, Nord 1972.) Enkele negatieve geluiden zijn er ook, en 
komen van Van Doorne in Trouw, Van Schaink-Willing in De groene Amsterdammer en 
Sitniakowsky in De Telegraaf, hoewel die eerste het boek wel ‘uitstekend geschreven’ noemt, de 
tweede er ‘heel wat krenten van superieure schrijfkunst’ in terugvindt en de laatste de verhalen 
‘volmaakt van vorm’ vindt. (Van Doorne 1972, Van Schaink-Willing 1972, Sitniakowsky 1972). 
Van Doorne noemt Reve ‘een standwerker die zijn koopwaar, dat wil zeggen, zichzelf, op 
verbluffend handige wijze aan de man weet te brengen. Dat het produkt van weinig waarde is, 
kan hem niet schelen. Als het hem maar literaire prijzen, geld en bekendheid opbrengt.’ Van 
Schaink-Willing, eens een groot bewonderaar van Reve en lid van de jury die Reve in 1947 de 
Reina Prinsen-Geerligsprijs toekende, verwijt Reve diens ‘fratserig, opschepperig exhibitionisme’ 
en zijn in haar ogen te ver doorgeslagen commercialiteit. Ze vindt de schrijver ‘oneerlijk’: ‘Wat jij 
hanteert is een vlag, gezwaaid door een opschepperig potsenmaker, die een publiek bespeelt met 
stiekeme knipogen naar de trawanten in de coulissen.’  
Het woord ‘ironie’ of ‘ironisch’ valt in de volgende recensies: Van Straten 1972, Sitniakowsky 
1972, Ros 1972, Nord 1972, De Moor 1972, Steendijk 1972, Van Suetendael 1972 en Van 
Santvoort 1972. Niet alle recensenten zijn er zeker van dat Reve zijn visitaties aan het hof, die 
hij in De taal der liefde beschrijft, verzonnen heeft. Van Doorne schrijft in maart 1972 in Trouw: 
‘Volgens sommigen zou Van het Reve werkelijk op het paleis ontvangen worden. Wel, dat is het 
goed recht van de paleisbewoners.’934 (Van Doorne 1972). Tamar (Renate Rubinstein) geeft in 
Vrij Nederland openlijk uiting aan de twijfels die haar bekropen bij lezing van het boek: ‘Zo groot 
is de overtuigingskracht van deze schrijver dat het je inderdaad niet onmiddellijk duidelijk is dat 
al deze ontmoetingen (op één na), verzonnen zijn. Bij mij duurde het tenminste een paar uur, 
anderen geloven het, zoals ik merkte, nog steeds. Het zou ook zo mooi zijn en op de één of 
andere manier best kunnen, maar helaas, het kan toch allemaal niet, die tijden, zo zij ooit bestaan 
hebben, zijn voorbij. [...] En wie weet vergis ik mij wel en is het toch allemaal precies zo gebeurd 
als het beschreven werd.’ (Tamar 1972). Elsevier meent dat Reve de figuur van de koningin zo 
levensecht heeft geschapen ‘dat er wel weer de nodige discussies over zullen komen, wie weet 
met vragen in de Kamer.’ (Zaal 1972) Twee jaar later nog waarschuwt Hans Warren zijn lezers 
in de Provinciale Zeeuwse Courant voor een literaire hoax: ‘[...] Reve loopt ook niet echt bij de 
koningin in en uit, al suggereert hij dat. Je moet hem waarschijnlijk verduiveld goed kennen om 
te weten waar hij enkel aan zijn image bouwt en waar hij oprecht is.’ (Warren 1974).935 
Over Reves oprechtheid schrijft Tamar in Vrij Nederland: 

                                                        
933 Een overzicht van de recensies van Nader tot U staat in Hubregtse 1980, p. 103-106. Hierin ontbreekt Van 
Leeuwen 1966a. Zie ook: Maas 2010, p. 289-298. 
934 Van Doorne 1972. 
935 Een aantal van deze citaten staat ook in hoofdstuk 4 van dit boek. Zie in dit verband, en voor een overzicht van de 
recensies van De taal der liefde: Maas 2010, p. 619-620. In dit overzicht ontbreken: Steendijk 1972, Van Suetendael 
1972 en Van Santvoort 1972. 
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Het boek is een bestseller, zoals u weet. Volgens een oude theorie dient een bestseller drie 
ingrediënten te bevatten: sex, religie en het koninklijk huis. Alle drie zijn in dit boek in ruime 
mate aanwezig, hetgeen maar goed is ook, want nu lezen tenminste veel mensen een toppunt 
van de Nederlandse literatuur. Omdat het onmogelijk is over G.K.’s beschrijving van deze 
drie serieuze zaken niet om de pagina te schaterlachen, denken veel mensen dat ze opgelicht 
worden: ‘Dat katholieke gedoe, daar geloof je toch niet in? Je denkt toch niet dat-ie dat 
meent?’, zeggen ze, als of het a. enig verschil zou maken en b. mogelijk zou zijn om over 
deze onderwerpen werkelijk grappig te zijn zonder het te menen. De oprechtheid van G.K. 
is de ambivalentie waarmee hij naar zichzelf kijkt. Een van de grootste verschillen tussen 
hem en Hermans is dat de laatste, een eenvoudiger geest, scherts en ernst duidelijk 
gescheiden houdt. 
Oprechtheid is trouwens in Nederland een overschatte deugd. Max Lewin is oprecht, boer 
Koekoek is oprecht, Hitler was oprecht, maar desondanks blijft men van mening dat iemand 
niets verweten kan worden zolang hij maar oprecht meent wat hij zegt. (Tamar 1972). 

Het zingend hart (1973) 

De kritiek reageert verdeeld op de poëziebundel Het zingend hart. Carel Peeters in Vrij Nederland 
en Dubois in Het Vaderland relateren hun matige waardering voor de bundel aan het gevoel dat 
Reve niet langer authentiek is. Peeters schrijft: ‘Het werk van Van het Reve vanaf “Op weg naar 
het einde” wordt tot de bekentenisliteratuur gerekend. Het belangrijkste criterium waaraan dit 
genre moet voldoen is authenticiteit.’ Echter: ‘De authenticiteit, die, met zijn stijl, de basis voor 
waardering uitmaakte, is verdrongen door afgeleide sprookjes. De ironie is een routine 
geworden met een knipoog naar het geliefd publiek.’ (Peeters 1973) Dubois constateert dat Reve 
zich ‘steeds onrechtstreekser uit’ en hij vindt dat ‘een verarming’. Hij stelt dat ‘de betekenis van 
het werk [...] aan authenticiteit inboet en door een “hij schrijft zo voortreffelijk” onvoldoende 
wordt gered. Men ziet het ook in een bundel als “Het zingend hart”, waarin Gerard Reve een 
aantal verzen verzamelt. In vroegere gedichten, met name [die] in “Nader tot U”, was het 
personage een verschijnvorm van een volstrekt authentiek ik. In “Het zingend hart” is dat alleen 
van tijd tot tijd nog het geval.’ (Dubois 1974)936  
 

Lieve jongens (1973) 

Wim Zaal, die De taal der liefde nog bejubelde, is uitgesproken negatief over Lieve jongens: ‘Gerard 
Kornelis van het Reve heeft in zijn hele loopbaan maar één mislukt boek geschreven, en dat is 
Lieve jongens.’ (Zaal 1973) Van Doorne, toch al geen groot fan, noemt Reve in Trouw ‘ziek’ en 
stelt dat het feit ‘dat het boek een uitgever vond en vele lezers, wijst op cultureel bederf’. (Van 
Doorne 1973) Fens spreekt in de Volkskrant van een ‘nauwelijks geslaagd product’ en wijst op 
het routinematige van Reves jongste boek: ‘Wat teder en lieflijk en lyrisch bedoeld is, begint nu 
door de herhalingen tragi-komisch te worden: de gedetailleerde beschrijvingen van 
jongenskleren en jongenslijven: de verwoording van de verblindende en razend makende lusten. 
Dat kan allemaal in proza gebeuren zoals niemand dat waarschijnlijk in Nederland kan schrijven, 
maar hetzelfde heeft dezelfde auteur al eerder met dezelfde woorden in hetzelfde door niemand 
te evenaren proza geschreven. En: ‘[...] Wat het geheel doet mislukken is de overvloed aan 
herhalingen, van zaken en woorden uit het voorgaande deel van het boek, maar ook uit vroegere 
boeken.’ (Fens 1973) Van Straten heeft ‘zo langzamerhand de indruk dat Van het Reve dit soort 
proza per strekkende meter kan leveren. Bovendien’, zo schrijft hij, ‘word ik nu wel wee van de 
jongensbillen, de jongenskontjes, de jongensheuvels, de jongens-Alpen en de zadels, waarmee 
dit werk is geaccidenteerd.’ (Van Straten 1973a)937  

                                                        
936 Een overzicht van de besprekingen van Het zingend hart is te vinden in Maas 2010, p. 703-705. 
937 Een overzicht van de recensies van Lieve jongens staat in Maas 2010, p. 672-676. 
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Het lieve leven (1974) 

Het lieve leven wordt door meer recensenten gewaardeerd dan Lieve jongens, maar ook nu zijn er 
klachten over herhalingen. Bob den Uyl schrijft in Haagse Post: ‘Leuke vondsten worden bij 
deskundige herhaling steeds leuker, om dan ineens in elkaar te klappen en vervelend te worden. 
Een magische grens als het ware, die Reve, ook op andere gebieden, met klompen aan 
overschreden heeft.’ (Den Uyl 1974) Van Straten stelt in Haarlems Dagblad: ‘Van enige 
vernieuwing is in deze brieven geen sprake. Integendeel, ze doen aan als een bijna griezelige 
zelfherhaling. Alle verrassingen uit zijn vorige boeken zijn u tot tics geworden, zoals het eeuwig 
herhaalde “kunstbroeder”.’ (Van Straten 1974). Jaap Joppe schrijft in Haagsche Courant: ‘[...] voor 
wie de vorige brievenboeken van Gerard Reve kent staat er niet veel nieuws in.’ (Joppe 1974) 
En Wam de Moor meent in De Tijd: ‘Anekdotes, zinswendingen, grappen, tiraden, het is al 
gezegd, het hoeft niet zo nodig allemaal, al blijven de uitspraken verrassen [...].’ (De Moor 
1974).938 
 

Ik had hem lief (1975) 

Over Ik had hem lief is de pers uitgesproken negatief. Peeters schrijft in Vrij Nederland: ‘Reve 
heeft zich op de rails van zijn speelgoedtreintje gezet en rijdt in elke brief steeds hetzelfde 
rondje.’ (Peeters 1975) Van Straten stelt in Utrechts Nieuwsblad dat met de toename van Reves 
beroemdheid de kwaliteit van zijn boeken ‘navenant’ achteruit is gegaan. (Van Straten 1975b). 
Nord vindt in Het Parool dat de brieven ‘te haastig’ zijn geschreven en meent dat Reve ‘stijl en 
woordgebruik onderhevig [zijn] aan verval.’ (Nord 1975). Huisman schrijft in Algemeen Dagblad 
dat Reve zich ‘op dood spoor’ bevindt, en verlangt terug naar de dagen van weleer: ‘de Reve van 
De Avonden, Werther Nieland en Op weg naar het einde is al een hele tijd zoek.’ (Huisman 1975) In De 
Nieuwe Linie noemt Bos Ik had hem lief ‘weer een mislukte egotrip’ van Reve, verwijt hij Reve 
‘slordig en ongeïnspireerd’ te schrijven, en vreest dat Reve ‘tot echt schrijven niet meer in staat 
is.’ (Bos 1975) Bulthuis is in Rotterdamsch Nieuwsblad wel te spreken over de laatste brieven in het 
boek, waarin Reve volgens hem een eind maakt aan ‘alle herhaalde nonsens die [hij] bij gebrek 
aan beter op een hoop gooit’, zijn ‘mombakkes’ afzet en eindelijk zijn ‘oprecht liefdesverdriet’ 
toont. (Bulthuis 1975) Fens meent in de Volkskrant dat de negatieve waardering vooral wordt 
veroorzaakt door de zelfherhaling, en het gevoel dat Reve niet langer oprecht is: 

[...] De lezer wordt geacht aan de bewogenheid van de auteur te geloven op grond van tot 
gemeenplaats geworden taal. Met woord- en stijlmateriaal uit vroeger werk alom bekend, 
schrijft hij brieven, die daardoor hoogstens brieven worden van de bekende auteur Reve zoals die zich al 
enige jaren voortdurend meent te moeten presenteren. Voor de conceptie van een roman in 
liefdesbrieven zijn ze te weinig oorspronkelijk, tenzij men de echoput als het centrum van 
het hart beschouwt. Naar stijl en woordkeus komen de brieven uit het nu wel tot in de 
uithoeken bekende arsenaal van de schrijver Reve. (Fens 1975a (curs. van mij, EP))939 

  

Een circusjongen (1975) 

Een circusjongen wordt veel beter ontvangen dan Ik had hem lief. Zaal vindt dat Reve zich heeft 
gerevancheerd en spreekt van een ‘roman van verbluffend meesterschap’, Fens roemt de 
compositie van het boek, Dubois vindt de stijl ‘briljant’. (Zaal 1975, Fens 1975b, Dubois 1975) 

                                                        
938 Een overzicht van de besprekingen van Het lieve leven is te vinden in Maas 2010, p. 731-732. In dit overzicht 
ontbreekt Joppe 1974. 
939 Zie voor een overzicht van de besprekingen van Ik had hem lief: Maas 2010, p. 781-785. 
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Maar ook nu klinken klachten over herhalingen. Zo schrijft Jan Nies in Het Binnenhof: ‘Als een 
rasartiest die vol effectbejag stunts brengt die het meer moeten hebben van het spectaculaire 
dan van de inhoud, daagt Gerard Reve zijn publiek weer uit met variaties op de inmiddels 
overbekende thema's als zijn sexuele geaardheid en zijn kijk op het katholicisme.’ (Nies 1975) 
Van Straten maakt zich in Utrechts Nieuwsblad kwaad over het feit dat Reve oud werk – ‘De grote 
taart’ en wellicht de ongepubliceerde roman De drie soldaten – in Een circusjongen heeft opgenomen. 
(Van Straten 1975a) Adriaan van Dis is in NRC Handelsblad overigens kritisch over de 
veelgehoorde klacht dat Reve zich herhaalt. ‘Stel: Reve was een schilder. Niet de man wiens pen 
bericht van herenliefde, eenzaamheid en dood, maar een devoot schilder van jongensheuvels en 
-dalen. Zouden we hem dan eenzijdigheid verwijten, zeggen dat de schilder wel eens wat meer 
de gezonde buitenlucht mocht portretteren? Of bewonderden wij zijn volgehouden streven naar 
het doek dat al zijn andere doeken overbodig moet maken? Zijn bijvoorbeeld Anton Heyboers 
bruine etsen een fantasieloze herhaling van hetzelfde gekras en vormen Karel Appels 
schilderijen altijd eendere kleur en klodder? In de beeldende kunstkritiek zal men zoiets niet snel 
beamen, daar spreekt men van variëren op één thema, en zoeken naar methode, techniek en 
vorm. Bij de letteren is het klaarblijkelijk anders gesteld.’ (Van Dis 1975)  
 

Oud en eenzaam (1978) 

Over Oud en eenzaam oordelen de recensenten gematigd negatief tot gematigd positief. Henk 
Hoeks vindt in de Volkskrant dat Reves stijl ‘steeds holler en wijdlopiger wordt.’ Bovendien is hij 
van mening dat Reve zichzelf herhaalt. ‘Er wordt niets nieuws beweerd, de gegeven elementen, 
de obsessies en de private mythologie van de auteur worden alleen telkens in een andere variatie 
geordend.’ (Hoeks 1978) Bos komt tot een tegenovergestelde conclusie in De Nieuwe Linie. Hij 
stelt: ‘De nieuwe roman van Reve is, waarachtig, geen directe herhaling van alle Reve-procédé's, 
die we zo onder de hand tot in de treure kennen.’ (Bos 1978) Wam de Moor vindt in De Tijd dat 
Reve weliswaar een ‘futloos’ boek heeft geschreven, maar meent ook dat Reve bewijst nog 
steeds ‘uitstekend proza’ te kunnen schrijven. (De Moor 1978) Vrij Nederland meent bij monde 
van Peeters dat Oud en eenzaam beter is dan Ik had hem lief en Een circusjongen, ‘maar niet véél 
beter.’ (Peeters 1978) De reacties van de recensenten kunnen misschien het beste worden 
geïllustreerd met een opmerking van Wim Sanders in Het Parool. Hij vindt Oud en eenzaam ‘een 
van de boeken waarin Reve wat minder op dreef is zonder dat je na lezing kunt spreken van 
weggegooide tijd.’ (Sanders 1978) 
 

Moeder en zoon (1980) 

Moeder en zoon oogst meer positieve reacties dan Oud en eenzaam. Van Straten, die dit boek tot de 
beste van Reve rekent, is onder de indruk van het ‘zelfinzicht’ waarvan Reve getuigt. (Van 
Straten 1980). Ook Reinders, in NRC Handelsblad, is positief. Hij meent dat het boek ‘meer van 
het complexe karakter van Reve laat zien dan de vorige boeken dat deden’. Maar hij voegt 
daaraan toe: ‘van “Reve” als fictionele hoofdfiguur, welteverstaan’; een voorbehoud dat illustreert 
hoe het werkinterne imago van Reve in deze decennia is veranderd. (Reinders 1980 (curs. van 
mij, EP).) Een dergelijk voorbehoud maakt ook Jan Verstappen in Het Binnenhof, als hij schrijft: 
‘Het boek legt [...] uit [...] waarom de ik-persoon ervan (de auteur zelf?) katholiek is geworden.’ 
Ook vraagt Verstappen zich af of het Reve wel ernst is met zijn intrede in de katholieke kerk, en 
met zijn beschrijving daarvan: ‘Het boek “Moeder en Zoon” wil op een of andere manier 
antwoord geven op de vraag waarom Reve katholiek geworden is, maar ik vermoed dat de velen, 
die toen niet konden geloven in de oprechtheid van die keuze van dat geloof, ook nu nog niet 
overtuigd kunnen raken van de waarachtigheid van die keuze.’ (Verstappen 1980) Voor de 
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recensent van Het Parool staat het na het lezen van Moeder en zoon ‘weer buiten kijf’ dat Reve ‘als 
schrijver nog veel te vertellen heeft’. (Anoniem 1980b) 
 

Collega’s over Reve 

Vestdijk valt Reve af in een interview uit 1968. Hij meent: ‘De man is zeker goed begonnen, ik 
had na De avonden veel fiducie in hem. Maar sinds hij zich te buiten gaat aan zijn “zendbrieven” 
en vooral nadat hij zich heeft laten bekeren tot het katholicisme ... nou ja! .... Eenvoudig niet 
meer discutabel.’ (De Vries 1968, p. 85)940 
Hermans maakt zich 1966 in de gedaante van Anastase Prudhomme S.J. in Het Parool kwaad 
over Reves publieke manifestatie. Een fragment: 

Vraaggesprek voor de radio om de verdenking weg te praten dat hij zich bekeerd heeft uit 
angst voor dat proces. Voor de TV en andermaal voor de TV. In een wit Nehroepak (hij 
houdt niet van Indiërs). Met hoge kraag alsof hij keelpijn heeft. Naast godvruchtige 
boodschappen ook de mededeling dat Nader tot U f 5,90 kost en dat er al twintigduizend 
exemplaren van verkocht zijn. (Haast u!!) 

Interviews in alle dag-, week-, en maandbladen. Wat populariteit aangaat, overtreft hij Lou de 
Palingboer, en zulke bioscoopexploitanten als Billy Graham en Broeder Maasbach steekt hij 
gemakkelijk naar de kroon. Overal komt men z’n stereotiepe, langzamerhand fossiel 
geworden en soms lasterlijke zegje tegen. Elsevier fotografeert de comediant in z’n eigen 
openstaande drankkast, onder een kitschprent van de Heilige Familie. Hij staat te trillen op 
z’n benen van inhaligheid, praalzucht, belustheid op reclame en dubbelzinnigheid. [...]. De 
enige god in wie hij metterdaad gelooft is ezeltje-schijtgeld. (Prudhomme 1981 [1966], p. 
208) 

In datzelfde jaar zegt Hermans in een interview met Van Tijn: 

‘Van het Reve is het voorbeeld van een zeer begaafd auteur, die door de verhoudingen hier 
bedorven wordt. In het begin was hij zijn tijd vooruit, schreef dingen die later door Pinter 
geschreven zijn. Maar toen heeft hij zich vreemde illusies in het hoofd gehaald, dat hij met 
schrijven zelfstandigheid zou veroveren, waardoor hij nu de pias moet gaan uithangen en in 
een wit behangerspak in Carré moet optreden. Van het Reve is gecapituleerd voor zijn 
publiek.’ (Van Tijn 1966) 

In zijn ‘Dankwoord’, een parodie op Reves toespraak in het Muiderslot van 26 augustus 1969, 
stelt Kousbroek dat Reve niet in de romantisch-decadente, maar in de ‘burgerlijk-sentimentele’ 
traditie past. En waar Reve in zijn toespraak benadrukte dat de ontwikkeling van zijn 
kunstenaarschap bepaald werd door strijd, poneert Kousbroek het omgekeerde.  

Als ik mijn leven na mijn volwassenwording en mijn loopbaan van schrijver thans, nu ik al 
een flink eind voorbij dat punt gevorderd ben, waarop de Seniliteit zichtbaar wordt, in een 

                                                        
940 Reve reageert hierop in een interview: ‘Sinds ik mij “tot het katholicisme heb laten bekeren” en “die zendbrieven 
hebt uitgegeven” ben ik dus volgens Vestdijk niet meer serieus te nemen. Het is me wat.’ Vervolgens ontkent Reve 
dat Op weg naar het einde en Nader tot U zendbrieven bevatten. De reden dat Vestdijk afwijzend staat tegenover zijn 
katholicisme ligt volgens Reve aan het feit dat Vestdijk zelf ‘een jaar of zes en een half, zeven geleden’ katholiek heeft 
willen worden. Maar tevergeefs: ‘Hij heeft zich maandenlang laten uitleggen hoe alles in elkaar zat, eerst door een 
dominicaan, geloof ik, en toen die barstte van de hoofdpijn, door jezuïeten. Ze werden doodberoerd van de domheid 
van die man. Hij interpreteerde namelijk alles letterlijk, van de Heilige Drieënheid tot de Lichamelijke 
Tenhemelopening van Maria toe!’ (Schmidt 1983 [1969], p. 126-127.) In Moeder en zoon (1980) staat een uitgebreide 
versie van deze anekdote, waarin Vestdijk optreedt onder de naam Onno Z. (VW III, p. 632-640.)  
Ook haalt Reve deze uitspraak van Vestdijk aan in een brief aan dr. ir. J. Visser, gepubliceerd in Brieven aan geschoolde 
arbeiders. Dat Reve Vestdijk niet hoog heeft zitten, is geen geheim: ‘Misschien dat een klein deel van V. zijn werk toch 
nog een bepaald artistiek belang heeft. De man zelf is zo schrikbarend oninteressant, dat hij net zo goed niet bestaan 
had kunnen hebben.’ (Reve 1985, p. 317 (6-2-1981)). Zie voor uitspraken van Reve over Vestdijk ook: Bibeb 1964 en 
Maas 2010, p. 466-467. 
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samenvattende terugblik mag beschouwen, dan zie ik dat de ontwikkeling van mijn 
kunstenaarschap gekenmerkt wordt door steeds minder strijd. Steeds minder strijd tegen de 
commercialiteit binnen en buiten mij, uit belustheid; minder strijd tegen oppervlakkigheid, 
uit gemakzucht; en in de eerste en laatste instantie, steeds minder strijd tegen eigen en 
anderer conformisme, uit dorst naar succes. (Kousbroek 1995a, p. 333.)941 

Reve zei in het Muiderslot:  

Als ik mijn leven na mijn volwassenwording, en mijn loopbaan van schrijver, thans, nu ik al 
een flink eind voorbij dat punt gevorderd ben, waarop de Dood zichtbaar wordt, in een 
samenvattende terugblik mag beschouwen, dan zie ik, dat de ontwikkeling van mijn 
kunstenaarschap gekenmerkt wordt door felle strijd. Een strijd tegen de chaos binnen en 
buiten mij, om orde; een strijd tegen onbewustheid binnen en buiten mij, om 
bewustwording; een strijd tegen eigen en andrer onbegrip, om begrip; en, in eerste en laatste 
instantie: een strijd tegen eigen en anderer afwijzing, om erkenning. (VW II, p. 403) 

Naar eigen zeggen kreeg Kousbroek zoveel geschokte reacties op zijn parodie, dat hij zich 
genoodzaakt voelt een naschrift bij het dankwoord te publiceren. Hij schrijft hierin te vrezen de 
enige te zijn die ‘pijn in zijn buik’ had gekregen van Reves dankwoord. Zijn parodie is, schrijft 
hij, ontvangen ‘als betrof het een overtreding, als had ik bv. de Koningin beledigd of mijn tong 
uitgestoken tegen Fidel Castro.’ (Kousbroek 1995b, p. 336 (oorspr. curs.)) 
 
Reve heeft ook vóór het einde van de jaren zestig herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn afkeer 
van Harry Mulisch. Zo zegt hij in april 1961 in het televisieprogramma De kring dat Mulisch een 
‘pak op zijn sodemieter moet hebben’, noemt hij Mulisch’ werk bij verschillende gelegenheden 
‘onzin’ en vindt hij dat het zijn collega aan zelfspot ontbreekt.942 In de uitzending van het 
televisieprogramma Mies en scène (1969) steekt Reve de draak met Mulisch’ stelling dat men in 
oorlogstijd geen romans mag schrijven.943 Hij zegt daar: 

Ik geloof dat de mensen die zeggen dat het geen tijd is om romans te schrijven of de mensen 
die zeggen dat de figuratieve kunst dood is, of de mensen die zeggen dat God dood is, die 
bedoelen iets anders, ze bedoelen dat zij geen creativiteit hebben en dat zij geen roman 
kunnen schrijven. En als ze zeggen dat de figuratieve kunst dood is, dan bedoelen ze dat zij 
niet meer in staat zijn naar de natuur te werken en niet meer in staat zijn het eindeloze 
mysterie te zien in een boom, in een mens, in een dier. En als ze zeggen dat God dood is dan 
bedoelen ze dat zij voor God geen tijd hebben. Harry Mulisch projecteert zijn eigen 
problemen van z’n opgedroogde scheppingsvermogen dat projecteert hij op anderen en dat 
wil hij op anderen… opleggen. (AV Mies en scène (VARA) 1969) 

Vergelijkbare uitspraken doet Reve in het najaar van 1968 in het blad Kentering, als hem in een 
enquête gevraagd wordt naar zijn mening over revolutionaire activiteiten in West-Europa: ‘Voor 
auteurs zonder talent en zonder ideeën, die de roes van de creativiteit moeten ontberen, kan de 
roes van geweld, vernieling en van wraak op de geslaagde medeburgers een welkome 
bedwelming vormen. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen hun verering voor de 
communistische politiestaat en de onleesbaarheid van hun geschriften.’ (Anoniem 1968a)944 In 

                                                        
941 Het ‘Dankwoord’ werd eerder gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad van 6 september 1969. 
942 Zie over het ‘pak op zijn sodemieter’: Van Straten 1962, Mulisch 1976, p. 21-23 en Maas 2009, p. 656-657. Reve 
noemt het werk van Mulisch onder andere ‘onzin’ in Luyendijk 1983 [1964] en in een recensie die hij in 1965 voor 
Tirade schrijft van Nol Gregoor in gesprek met Harry Mulisch (SS, p. 132-133). Over Mulisch’ gebrek aan zelfspot laat hij 
zich uit in Jessurun d'Oliveira 1965, p. 174. 
943 Zie bijvoorbeeld Mulisch 1981, p. 77. 
944 Tegen K.L. Poll zegt Reve in datzelfde jaar in Algemeen Handelsblad, onder andere doelend op Mulisch: ‘Het zijn de 
opgedroogde kunstenaars die deze maatschappij haten omdat zij niet te zeggen hebben. Zij kunnen alles schrijven wat 
zij willen, maar ze weten niet wat. Zij hunkeren naar geweld, omdat ze dan hun eigen identiteit waar het in de vrede 
op aankomt maar waar ze niets mee weten te beginnen, kunnen inruilen tegen de anonimiteit van de oorlog.’ (Poll 
1968) Op 5 september 1975 zegt hij in De Tijd: ‘Waarom is Harry Mulisch voor het communisme? Omdat-ie niks te 
zeggen heeft, omdat-ie uitgeschreven is.’ (Rijkens 1975). Eenzelfde verwijt treft in 1968 de met het communisme 
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deze enquête verklaart Reve ook de term ‘gemotoriseerde relletjesvoyeur’. Op de vraag of 
auteurs een belangrijke rol kunnen spelen in revolutionaire bewegingen, antwoordt hij: ‘Harry 
Mulisch kan ze onderrichten, hoe ze, in een automobiel gezeten, van veilige afstand onlusten 
kunnen gadeslaan, of, op een caféterras een kleintje koffie gebruikend, de politie kunnen 
uitjouwen en zich bij haar nadering snel achter een opengevouwen courant verschuilen.’ 
(Anoniem 1968a) 
Uit een gesprek met Mulisch tekent Hofhuizen in De Tijd van 25 oktober 1969 het volgende op: 

‘Laten wij eens nagaan wat Van ’t Reve allemaal is en doet, of zegt te zijn en te doen. Hij is 
Simon van ’t Reve, hij is Gerard Kornelis van ’t Reve, hij is Gerard Kornelis Franciscus van 
’t Reve, hij schrijft in het Engels, hij schrijft in het Nederlands, hij is getrouwd, hij is 
homosexueel, hij is niet katholiek, hij is katholiek.’  
Harry Mulisch begeeft zich nu in een ‘permutatie van mogelijkheden’. Het blijken er na 
uitvoerig rekenen 362889 te zijn. Maar dan herinnert hij zich ineens dat Van ’t Reve ook nog 
‘markies’ is. En daarna loopt ’t aantal mogelijkheden op tot over de drie miljoen. Mulisch 
zegt: ‘Van ’t Reve is de definitie van de oneigenlijke mens, van de leugenaar. [...] Zijn 
schrijven is een truc: een heel goede truc. Maar een afwezigheid van stijl. Omdat hij niemand 
is, neemt hij een schablone aan.’ (Hofhuizen 1969) 

De in de jaren zeventig veelgehoorde klacht dat Reve zichzelf herhaalt, wordt ook met 
regelmaat door Mulisch geuit. Zo zegt hij op 2 juni 1972 in NRC Handelsblad: ‘Kunstenaars die 
op een smal vlak werken, interesseren mij niet. Alle boeken van Kafka lijken op elkaar, alles wat 
Van het Reve schrijft is een herhaling van wat hij al eens eerder schreef, dat ligt mij niet. Mijn 
boeken zijn allemaal anders, ik verken steeds nieuwe gebieden.’ (Anoniem 1972). In Bzzlletin van 
november 1982 zegt hij, wanneer hij over zijn eigen boeken spreekt: ‘Maar ze lijken veel minder 
op elkaar dan de boeken van Hermans of Van ’t Reve. Bij hen zou je een bladzijde met ’n mes 
uit het ene boek kunnen halen en in het andere kunnen stoppen. Ik denk niet dat veel mensen 
het zouden merken.’ (Van der Heijden 1982, p. 50-51.)  
 
In 1974 geeft Gomperts in een lezing een overzicht van Reves schrijverschap. Bij deze 
gelegenheid deelt de hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Reves werk op in drie 
periodes. In de eerste periode presenteert Reve zichzelf met behulp van maskers zoals Frits van 
Egters (uit De avonden) en Elmer (uit Werther Nieland), daarna, in Op weg naar het einde en Nader tot 
U, werpt Reve kortstondig alle maskers van zich af, en vervolgens zet hij nieuwe maskers op, 
niet alleen in het werk, maar vooral ook in de publieke ruimte, in de vorm van mystificaties en 
provocaties.  
Gomperts ziet een verband tussen de ‘practical jokes’ van Frits van Egters en het gedrag van 
Reve in de laatste jaren.   

De practical jokes van Frits van Egters worden ten overstaan van het gehele lezersvolk 
voortgezet. Men mag op dit gebied nog wel het een en ander verwachten. [...] Ik zou het 
jammer vinden als die grappen in de plaats zouden komen van de literaire ontsnapping. Ik 
kan mij voorstellen dat een aantal lezers door zijn hebbelijkheden in toenemende mate wordt 
gehinderd. Zijn Leve het kapitalisme en Weg met de arbeiders zijn nog tot daaraan toe, zijn 
uitlatingen over negers zijn het tegendeel van grappig en de hele folklore over de koninklijke 

                                                                                                                                                             
sympatiserende Simon Vinkenoog: ‘En als-ie nou in een maatschappij zou leven die hem het schrijven zou verbieden 
of hem onder dwang zetten, dan zou-ie z’n oncreativiteit aan het regime kunnen wijten. Maar nu kan-ie gewoon z’n 
onzin, Proeven van Kommunikatie, dat volslagen debiele, seniel gezeur weetjewel, dat kan-ie nou overal kwijt.’ (Flothuis 
1968). En in een interview in het Parool van 5 juni 1971 zegt Reve: ‘De wereld is een troep, dat wel, maar een echte 
kunstenaar, die tijd en rust nodig heeft, continuïteit, om iets te maken, die kan zich niet met flauwekul bezighouden. 
Die moet natuurlijk wel eens zijn mond opendoen, maar niet elke dag. De slechte componisten, de slechte schilders 
en schrijvers, die doen dat wel. Omdat die niets uit hun handen kunnen krijgen moet die maatschappij kapot.’ 
(Peereboom 1971) 
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volksschrijver en de Aanzienlijke Dame die hem de titels voor zijn boeken aan de hand doet, 
begint ook mij soms de keel uit te hangen. (Gomperts 1981 [1974], p. 335 (oorspr. curs.).) 

 

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

 

Het satirisch televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer bespot in het lied 
‘Aanranding’ de bezwaren van senator Algra tegen Op weg naar het einde. Een fragment: 

Meisje: 

Gerard Kornelis van ’t Reve, 
ik las zijn boek, Op weg naar ’t Eind. 
Ik dacht waarachtig eerst nog even: 
’t Is lang zo vies niet als het schijnt. 

Maar reeds op bladzij zes of zeven, 
toen kwam het, toch nog onverwacht: 
daar heeft die smeerlap Van ’t Reve 
me voor de eerste keer verkracht. 

Allen:  

Maar een eenzame senator 
luidt de noodklok door het land 
en voorkomt dat onze maagden 
allen worden aangerand.945 

Tijdens de uitzending van 19 mei 1965 wordt in Zo is het de stijl en onderwerpskeuze van Op weg 
naar het einde gepersifleerd.  

Een brief van Van het Reve 

[presentator 1] Deze uitzending in de boekenweek is helaas zonder onze medewerker Gerard 
van het Reve. Hij heeft het te druk met zijn literaire arbeid, dat past in de boekenweek. Zoals 
u weet is zijn recente werk het schrijven van brieven, die al dan niet gebundeld worden. Ook 
wij hebben de hand weten te leggen op één van zijn brieven. Deze werd namelijk deze week 
afgegeven bij Gerards melkboer, in Friesland. 

[presentator 2] In een Friese melkhandel. 

[melkboer] Nel, heb je de bestelling van die van Van het Reve er ook bij? 

[zijn vrouw] Wat was die ook weer? 

[melkboer] Ik zal ’t je voorlezen – hier is ie: ‘Lieve melkboer – juist nam ik mij voor deze 
ochtend, die mij zeer grauw voorkwam na een lange nacht in gezelschap van de 
pornografische schrijver J.C. en de verleidelijke acteur J.A. naar welke laatste ik nooit kan 
kijken zonder, terwijl het hete bloed door mijn lichaam golft, te denken aan de jeugdige 
knecht die enige jaren geleden met jou de wijk bediende en die door God, en diens 
almachtige wijsheid, ondanks mijn geile gebeden tenslotte werd bestemd voor die 
onmogelijke trut van de groenteman – de bestelling af te doen met een briefje, toen ik 
vaststelde dat ik mij nu lang genoeg met gemakzucht heb afgemaakt van de taak die mij is 
toegewezen door de Geest die Vuur en Genade is. In welke vaststelling ik minder 
aangemoedigd werd door Innerlijke Drift dan wel door de overweging dat de Uitgever van 
Tirade het honorarium met 3½ gulden per pagina heeft verhoogd, en het dus weinig zoden 
aan de dijk zou zetten, wanneer ik zou volstaan met de eenvoudige mededeling 1 melk, 1 
karnemelk. 

                                                        
945 Geciteerd naar: Ferdinandusse, Blokker & Frenkel Frank 1966, p. 34-35.  
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[de vrouw] Oók kàrnemelk? Dan heppie zeker gasten!946 

 
In 1976 publiceert Story een interview met Gerard Reve, met als titel ‘Luitenant Gerard Reve 
redde een jonge guerilla-strijder’. Reve krijgt alle gelegenheid om de mythes over zichzelf uit de 
doeken te doen. Op een foto poseert hij in, zoals het artikel vermeldt, ‘het luitenantsuniform [...] 
dat destijds zijn leden omgordde.’ Het artikel begint als volgt. 

Wist u dat schrijver Gerard Reve luitenant bij de artillerie is geweest? Hij vocht bij de acties 
in ons vroegere Indië. Onder het portret van koningin Juliana, die hem in 1974 tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau benoemde, vertelde hij hoe hij eens met een list een ‘vijand’ in 
leven hield. 
‘Tja, wat zal er van die jongen geworden zijn? Als ik dat nog eens mocht weten...’ 

Er volgt een uitgebreid relaas over de manier waarop Reve het leven van een veertienjarige 
‘pelopper’ redde. Ook de koningin komt in het artikel aan bod.  

Een groot kleurenportret in zijn woonkamer getuigt van zijn bewondering voor koningin 
Juliana, die hij een unieke vrouw noemt vanwege haar eenvoud en menselijkheid. Vóór de 
benoeming had de vorstin hem op Soestdijk ontvangen om over zijn werk te spreken. 
‘Hare majesteit had wel degelijk boeken van mij gelezen. “De Avonden” vond zij een beetje 
griezelig en somber boek, maar wel erg mooi. Ik zei: ‘Dank u zeer, majesteit.’ Ze heeft een 
heel zuiver, persoonlijk oordeel, is heel ruim van denken en ze ziet het geheel van de 
menselijke bewogenheid en van de menselijke liefde.’ (Anoniem 1976)947 

 
Het interview met Reve in Rits van 27 mei 1978 wordt met veel trompetgeschal gepresenteerd, 
ongeveer zoals Reve in die jaren zijn eigen boeken in flapteksten aanprees. ‘Onthullend 
interview’ staat op de cover van het blad, en in de inleiding wordt vermeld dat Reve de 
publiciteit vaak schuwt, maar dat Rits desondanks de hand wist te leggen op ‘dit unieke 
interview’. De kop mag er ook zijn: ‘Rits sprak tot diep in de nacht met een bejubeld en verguisd 
Volksschrijver. Het laatste interview met Gerard Reve.’ Het vraaggesprek is verder gelardeerd 
met citaten van Reve in gigantische corpsgrootte, als ‘Mijn prachtboeken hebben het gezonde 
liefdesleven tot onderwerp’. Ook bevat het interview drie grote foto’s: een met Jan de Hartog, 
een waarop Reve poseert voor het portret van koningin Juliana, en een waarop Reve, met zijn 
boek Een circusjongen duidelijk zichtbaar, voor zijn zelfgebouwde huis ‘Notre Reine’ in Vesc staat.  
Het artikel opent als een jongensboek: 

De Marseille-expres uit Parijs arriveert om acht uur ’s morgens in het provincieplaatsje 
Montélimar. Ik blijk de enige reiziger te zijn die hier de trein verlaat; verwonderd staart een 
bejaarde stationschef me vanaf het kale perron aan.    

Als ik na drie kwartier arriveer in het nog half sluimerende gehucht, weet ik dat het enige 
obstakel dat deze reis nog kan doen mislukken, Reve zelf is. Een hindernis die ik met grote 
takt zal moeten nemen. De kleinste onachtzaamheid kan genoeg zijn om hem tegen je in te 
nemen, maar ik vertrouw op mijn goede gesternte, het is stralend weer en dat is iets waar 
zelfs Gerard Reve niet ongevoelig voor is. Vol goede moed klop ik dan ook op het 
bescheiden ruitje van de donkerrood geverfde voordeur, die bijna meteen wordt geopend 
door de Grote Meester himself. 

                                                        
946 Geciteerd naar: Ferdinandusse, Blokker & Frenkel Frank 1966, p. 76. Ook in: Beekman & Meijer 1973, p. 108-109. 
947 Over het bezoek van de journalist en fotograaf van Story schrijft Reve op 5 april 1976 enthousiast aan Josine 
Meyer. ‘Ik heb een nog grotere bewondering gekregen voor het vakmanschap, waarmede dat blad gemaakt wordt. Ja, 
het is een formule, die de maniakaal-marxisten niet aanstaat, maar een mens gaat toch niet altijd op marxistisch 
leninistische grondslag aan het strand zonnebaden en zwemmen, of naar de bioskoop, of uit dansen, al zou dat van 
Liesbeth den Uyl eigenlijk wel moeten. Zij – de rode hetzers – stellen het voor, alsof het een door het snode 
(schaamteloze) internationale wereldkapitaal gefinancierd fascistenblad is. Achthonderdduizend mensen kopen het, en 
circa 4½ miljoen mensen lezen het, en dat zullen ze toch niet doen voor hun verdriet.’ (Reve 1994, p. 347.)  
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‘Hallo, wat brengt jou hier zo vroeg?’ roept hij verrast uit. Het ijs is gebroken. Reve klinkt 
opgewekt, ja, hij lijkt het zelfs leuk te vinden dat ik op de stoep sta. (Schmidt 1978) 

 

Ik ben de rol die ik speel. Reve over Reve 

 
In het televisieprogramma De kring van 18 oktober 1961 discussieert men over Picasso. 
Gomperts vraagt zich op een bepaald moment af of Picasso geen loopje met zijn publiek neemt, 
en of hij behalve groot kunstenaar niet ook een charlatan is. Als Freezer daarop heeft 
geantwoord dat ernst en scherts vaak door elkaar lopen, reageert Reve: 

[Reve:] ‘Het moet noodzakelijk wel door elkaar lopen, in die zin dat de kunstenaar altijd toch 
ook charlatan moet spelen, eenvoudigweg. [...] Hij moet leven, werken, z’n spul verkopen 
[...].  

[Gomperts:] Daar is Picasso uitstekend in geslaagd. [...] In dat opzicht is hij een geniale 
charlatan.  

[Reve:] Ja. Maar [...] een kunstenaar heeft iets gemaakt en [...] op het moment dat hij het dus 
gemaakt heeft, dat hij aan het werk is… weet hij echt niet, hoe eerlijk hij er ook in gelooft, 
[...] wat het waard is. En hij treedt naar buiten de kunstenaar en probeert het te verkopen - je 
zit ergens je moet iets verkopen, een verhaal een toneelstuk, en dan ga je naar de mensen toe 
en dan zeg je… dan verwachten ze dit of dat wat er in zal zitten en dan zeg je dat de hele 
problematiek van de West-Europese mens erin zit, nietwaar, en dan krijg je je geld. Hè, je 
moet wel tegenover jezelf eerlijk blijven maar de boel belazeren moet je toch, uiterlijk.’ (AV 
De kring (AVRO) 1961)948 

 

                                                        
948 AV In dit transcript is een aantal irrelevante passages weggelaten. Reve bedient zich van ongeveer hetzelfde 
argument in een vraaggesprek met het tijdschrift De vrouw en haar huis in 1967: ‘[...] De mensen hebben zich een 
bepaald beeld gevormd van je. Hoe je vecht en drinkt en worstelt (met boeken en drank). Dat moet je aan de gang 
houden. Je moet het wél goed doseren, natuurlijk. Allemaal onzin. Als je maar poseert als de harde jongen, die in zijn 
hart toch zo gevoelig is.’948 (Evenhuis 1967) 
 


