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Samenvatting 

 
Gerard Reve (1923-2006) behoort tot de bekendste en hoogst gewaardeerde Nederlandse 
schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Met zijn debuutroman De avonden (1947) vestigde hij 
zijn reputatie in literaire kringen, en verwierf hij een positie in het centrum van het literaire veld 
van zijn tijd. Vanaf het begin van de jaren zestig zocht en vond Reve de aandacht van het grote 
publiek. Niet alleen zijn expliciet egotistische literatuur (zoals de ‘brievenboeken’ Op weg naar het 
einde (1963) en Nader tot U (1966)) stond in de belangstelling, maar ook de manier waarop hij 
zich in de publieke ruimte presenteerde. Reve had een bijzonder goede neus voor publiciteit en 
slaagde er regelmatig in om maatschappelijke zenuwen bloot te leggen. Zijn openlijke 
homoseksualiteit, particuliere religiositeit, commercialiteit en vermeend racistische uitlatingen 
stonden garant voor aandacht van de media. 
Dit proefschrift onderzoekt het schrijverschap van Reve in de breedste zin des woords. Het 
vertrekt vanuit de aanname dat de methodologische scheiding die veelal wordt gemaakt tussen 
het ‘oeuvre’ en de ‘publieke manifestatie’ van een schrijver artificieel is, en in het geval van Reve 
leidt en heeft geleid tot onderbelichting van essentiële aspecten van zijn schrijverschap. De 
analyse van Reves schrijverschap richt zich vooral op de wijze waarop Reve zijn imago binnen 
en buiten zijn werk vormgaf, en op de vraag hoe dit imago zich verhoudt tot het stereotype van 
de moderne kunstenaar. De focus ligt, kortom, op Reves zelfrepresentatie.  
Vanaf het begin van Reves schrijverschap zijn er in die zelfrepresentatie twee lagen zichtbaar: 
Reve speelde zichzelf niet alleen nadrukkelijk in de kijker door lezers, luisteraars en 
toeschouwers te vermaken, ontroeren en schofferen, maar reflecteerde ook voortdurend, en 
openlijk, op het hoe en waarom van zijn publieke manifestatie. Zo onthulde Reve zijn eigen 
strategieën – althans: hij wekte die suggestie.  
Reves zelfrepresentatie en zijn ideeën over het schrijverschap worden in dit proefschrift 
geconfronteerd met theorieën over de vraag hoe kunst en kunstenaars in de maatschappij 
functioneren. Centraal staat daarbij de cultuursociologie van Pierre Bourdieu, en in het bijzonder 
diens begrippen illusio, het fundamentele en collectieve geloof in de waarde van het culturele spel 
en zijn inzetten, en charismatische ideologie, het zichtbare effect van dit geloof. Dit onderzoek naar 
Reve is een poging om Bourdieu tegen zichzelf in te lezen. Reve benoemde als actor in het 
literaire veld een aantal mechanismen die tot de kern van Bourdieus cultuursociologie behoren, 
en maakte deze tot fundament van zijn provocaties. Enerzijds onderschrijft zijn schrijverschap 
daarmee de waarde van Bourdieus theorieën, anderzijds problematiseert het deze. Reve bleek in 
staat om niet alleen volgens, maar ook met de regels van de kunst te spelen. Bovendien is de 
hoge mate van bewustzijn waarvan hij tijdens dat spel blijk gaf strijdig met de hypnotiserende 
werking die volgens Bourdieu van de illusio uitgaat. 
 
Dit boek bestaat uit drie delen, en volgt Reves loopbaan in een min of meer chronologische lijn. 
Het eerste deel (hoofdstuk 1, 2 en 3), gaat over de periode vanaf Reves debuut tot het einde van 
de jaren zestig. Na de proloog, waarin ik het ontstaan bespreek van het stereotype van de 
moderne kunstenaar, volgt een inleidend hoofdstuk. Daarin beschrijf ik enkele essentiële 
begrippen uit Bourdieus cultuursociologie (naast de illusio en de charismatische ideologie zijn 
dat economisch, cultureel en symbolisch kapitaal en de polaire structuur van het culturele veld), 
bekritiseer ik aspecten van Bourdieus werkwijze en zet ik de problemen rond Reves 
schrijverschap uiteen die in dit boek centraal staan. 
Het tweede hoofdstuk biedt een overzicht van Reves poëtica en handelt over de manier waarop 
Reve zichzelf en zijn collega-kunstenaars representeerde in zijn werk van de jaren vijftig en 
zestig. Vertrekpunt is ‘Gesprek met Van het Reve’, een gemaskeerd zelfinterview dat in 1958 in 
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het literaire tijdschrift Tirade verscheen. Ik beschrijf hoe Reve in zijn werk een paradigmatisch 
beeld van de kunstwereld creëerde, en hoe hij zichzelf positioneerde ten opzichte van dat beeld. 
Aan het daaropvolgende hoofdstuk ligt één casus ten grondslag: Reves verhouding tot de 
schilder en bohémien Frans Lodewijk Pannekoek. Ik analyseer het boekje Veertien etsen van Frans 
Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve als literaire tekst en als 
marketinginstrument, en beschrijf hoe Reve zowel in deze tekst als in de publiciteitscampagne 
die hij voor Pannekoek opzette zondigde tegen het belangrijkste dogma van de paradigmatische 
kunstwereld: (voorgewende) belangeloosheid. 
In deel twee, dat uit één hoofdstuk bestaat, zet ik uiteen welke rol het thema ‘oprechtheid en 
authenticiteit’ speelde in de receptie van Reves werk en persoonlijkheid in de jaren zestig en 
zeventig. De waardering voor Reve lijkt in die periode afhankelijk te zijn geweest van de mate 
waarin critici, collega’s en journalisten zijn werk oprecht en origineel vonden. Aanvankelijk gold 
Reve als een bijzonder oprechte auteur en werd zijn werk algemeen geprezen, maar dit beeld 
kantelde in de jaren zeventig, toen er een ‘oprechtheidskwestie’ ontstond en men Reve verweet 
dat hij zichzelf herhaalde.  
Het derde deel (hoofdstuk 5, 6 en 7) handelt over Reves zelfrepresentatie in de jaren zeventig, 
tachtig en negentig. Reve reflecteerde in die jaren nog meer dan voorheen op zichzelf en het 
schrijverschap, zozeer zelfs, dat er van een eenduidig, transparant subject geen sprake meer leek 
te zijn. Hij koketteerde in die jaren met het beeld van een gesplitst subject. In hoofdstuk vijf ga 
ik in op het specifieke van Reves ironie en de manier waarop de artistieke illusie binnen en 
buiten zijn werk wordt vormgegeven en doorbroken. De boeken De taal der liefde (1972), Een 
circusjongen (1975) en het televisieprogramma De Grote Gerard Reve Show (1974) staan hier centraal. 
In het zesde hoofdstuk, dat gaat over Reves vermeende racisme en de roman Bezorgde ouders 
(1988), stel ik Reve voor als impliciete auteur. Ik problematiseer het autobiografische gehalte 
van Reves werk en de scheiding tussen fictie en werkelijkheid, waarbij ik gebruik maak van de 
theorieën van onder andere Wayne C. Booth, Gérard Genette en Philip Lejeune.  
In het laatste hoofdstuk, dat als epiloog dienst doet, verbreed ik mijn blik en vier ik de teugels. 
Ik kijk opnieuw naar Bourdieus theorieën over de illusio, bespreek de relatie tussen de illusio en 
de artistieke illusie, en breng dit alles in verband met Reves schrijverschap. Het kunstenaarschap 
van Marcel Duchamp fungeert in dit hoofdstuk als schakel tussen Bourdieus sociologie en het 
schrijverschap van Reve. Anders dan Reve bevindt Duchamp, Fransman van geboorte, zich 
midden in het blikveld van Bourdieu. Diens werk en zelfrepresentatie brengen enkele 
problemen bij Bourdieu aan het licht die ook spelen ten aanzien van Reves schrijverschap. Deze 
problemen kunnen echter ook worden beschouwd als succesvolle uitingen van wat Nathalie 
Heinich ‘singulariteit’ noemt: het vermogen van kunstenaars om zich van anderen te 
onderscheiden. 


