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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Verantwoording
Aanleiding tot het samenstellen van dit boek is een heugelijk feit: Gerard Reve bereikt
in 1973 een kroonjaar. Zo'n gebeuren noodt tot omzien en dat hebben we gedaan.
We koncentreerden ons daarbij op de reakties van de pers op Reve en zijn werk over
een periode van ongeveer vijfentwintig jaar. Het is niet onze bedoeling om een
uitputtende receptiegeschiedenis van Reve's werk te presenteren. Wij leveren er
hoogstens het materiaal voor.
Omdat wij vooral een informatief en zo objektief mogelijk overzicht willen geven
van de reakties in de pers, bestaat de tekst voor een groot deel uit citaten, waaruit
een ieder zijn konklusies kan trekken.
Voorzover mogelijk laten wij de gebeurtenissen in chronologische volgorde de
revue passeren. Dat dit boek desondanks een vrij heterogeen karakter draagt, komt
door de opzet ervan. Wij hebben er namelijk naar gestreefd om steeds datgene weer
te geven, wat in de pers als essentieel ervaren werd. En dat verschilde nogal eens.
In de meeste gevallen betrof dit een of meer aspekten van Reve's werk. Soms ook
raakte het werk op de achtergrond en stond de auteur zelf centraal, zoals bij de
mystifikatie rond de Veertien etsen. Met deze opzet was het onmogelijk om
konsekwent één perspektief te hanteren.
Het door ons gebruikte materiaal vindt de lezer in de bibliografie achter elk
hoofdstuk genoemd. Dit bevordert de overzichtelijkheid maar doublures zijn daarbij
onvermijdelijk, omdat vooral interviews zelden één werk van een auteur betreffen.
Wij hebben bij de samenstelling van deze bibliografieën niet naar volledigheid
gestreefd.
Reve's eigen werk dat in boekvorm verscheen, is in een bibliografie achter in het
boek opgenomen. Een groot deel van zijn tijdschrift-publikaties vindt men in de
voetnoten genoemd. Voorzover niet anders vermeld, citeren wij steeds de eerste druk
van een uitgave.
De bestudering van de kritieken leverde soms een pover resultaat op.
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In zo'n geval hebben wij zelf getracht de lakunes wat aan te vullen.1 Niet alleen om
ook ‘een lezer’ aan het woord te laten, maar vooral om een nauwelijks besproken
aspekt van Reve's werk, zijn humor, de nodige aandacht te geven, vonden wij Hans
van den Bergh bereid zijn visie hierop in het hoofdstuk ‘Humor als noodsprong’ vast
te leggen. Het is geenszins onze bedoeling geweest om met de kritici, die (ongewild)
hun medewerking aan dit boek verleend hebben te polemiseren. Dit zou op grond
van een enkel uit z'n kontekst gerukt citaat onredelijk zijn. Een enkele slip of the
tongue zij ons vergeven.
Rest ons iedereen te bedanken die met zijn waardevol advies een bijdrage aan dit
boek heeft geleverd. In het bijzonder noemen wij H. van den Bergh, J.B.W. Polak
en H. Verdaasdonk, die de eerste versie van dit boek hebben gelezen. Mevr. A.C.M.
Vestdijk-Van der Hoeven zijn wij erkentelijk voor het verlenen van toestemming tot
het in zijn geheel opnemen van Vestdijks artikel over Werther Nieland.
Verder zijn wij dank verschuldigd aan het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum in Den Haag, het Toneelmuseum, De Bezige Bij, de
Universiteitsbibliotheek en de Openbare Bibliotheek en Leeszaal in Amsterdam, die
ons inzage hebben verleend in hun knipselarchief, alsook aan R. Breughelmans, B.
Luger, H.G.M. Prick, Th. Rap en D. Veeze, die ons van bibliografische gegevens
hebben voorzien. R. Delvigne, Karin van Empelen en Lieneke Frerichs namen ons
een last van de schouders door de bibliografie te tikken. Tenslotte zijn wij dank
verschuldigd aan de kritici, aan wie dit boek voor een groot deel zijn bestaan ontleent.

1

Voor een globale behandeling van Reve's afzonderlijke werken verwijzen wij naar Mia
Meijer & Klaus Beekman. Gerard (Kornelis van het) Reve. Brugge. 1973.
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Gemengde gevoelens bij een winterverhaal
Een prijs
Als uit een aangename droom wordt ons letterlievende volkje opgeschrikt bij de
verschijning van De avonden.1 Reve werkt vier maanden aan deze roman, elke avond
tussen zeven en elf uur. Op 18 mei 1947 voltooit hij het boek en hij ondertekent het
met Simon van het Reve. Nescio spreekt van een on-boek. En als diens vrouw hierop
verbaasd reageert met de woorden: ‘Ja maar pappie, het heeft je toch wel erg
aangepakt’, geeft hij haar te verstaan: ‘Ja, maar dat doet de cholera ook!’ (Derksen).
De roman heeft de lezers inderdaad flink aangepakt. Sommigen worden erdoor
meegesleept, anderen echter zijn onaangenaam verrast. Aandacht is er in elk geval
genoeg. Onmiddellijk na de publikatie van de roman volgt er een ware zondvloed
van recensies. En het Podium-nummer van maait 1948 is speciaal aan De avonden
gewijd. In 1947 ziet het er wat de verkoop van het boek betreft echter bepaald niet
roos-kleurig uit. De redaktie van De Bezige Bij, die de roman uitgeeft, stelt in dat
verband:
‘Voor een grootscheepse reclame leende dit boek zich niet, omdat het geen boek
is voor een groot publiek. Er waren toch reeds vele boekhandelaren die het niet wilden
verkopen. De directie ontving ook vele brieven van lezers die hun afkeer te kennen
gaven... Het feit dat wij nog ± 1000 exemplaren in plano hebben liggen en dat deze
heel moeilijk weggaan, is wel een bewijs dat dit boek geheel “dood” is...’ (Roegholt,
p. 97).
Een ‘dood’ boek en dat terwijl het in 1947 wordt bekroond met de Reina Prinsen
Geerligsprijs door een jury, bestaande uit J. van Schaik-Willing, Ed. Hoornik en H.J.
Smeding. Een wonderlijke zaak. Dat kan in

1

Er waren al eerder fragmenten uit deze roman in tijdschriften gepubliceerd. Simon van het
Reve. De avonden. In: Criterium 2 (mei 1947), afl 5, p. 274-293; De avonden. In: Het woord
(herfst 1947), p. 113-135; Oudejaarsavond. In: Criterium 2 (november 1947), afl. 11, p.
627-646.
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Nederland blijkbaar allemaal. Wel is er veel belangstelling als Reve deze
aanmoedigingsprijs op 24 november 1947 in ontvangst neemt in de aula van de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, maar wat koopt hij daarvoor? Niets. De
prijs bedraagt fl. 200.- en die gaan al gauw op aan een feestje, zoals men in Lieve
jongens (p. 121-122) kan lezen. Bovendien denken velen met Greshoff: ‘Men bekroont
maar raak.’ Van harte gaat het allemaal niet. Iemand als Dirk Coster verzucht jaren
later zelfs nog:
‘En dat boek van die lugubre prevelaar werd gedrukt, en dan komt er een jury met
grote namen en bekroont het!... Toen ben ik aan mezelf gaan twijfelen! Er kwam een
soort van angst over me: ik ben gek of zij zijn gek. Is er misschien een nieuwe mens
ontstaan van wie ik niets meer begrijp?’ (Zaal/Van der Molen).

Het pessimisme van een oorlogsgeneratie
Al bij voorbaat wordt het publiek het lezen van De avonden tegen gemaakt. Tal van
kritici voelen zich kennelijk verplicht te waken over het zieleheil van hun lezers dat,
zo menen zij, door deze roman ernstig bedreigd wordt. Zij proberen hen ervan te
overtuigen dat het boek beter ongelezen kan blijven. Eén van deze zieleherders, P.
Evers, schrijft in juli 1948 over De avonden:
‘PSYCHOLOGISCHE ROMAN, waarin de schrijver een beeld poogt te geven van de
cynische mentaliteit der na-oorlogse jeugd. Het is een knap geschreven relaas van
een ziel, die nog de beklemming van de oorlog voelt en het leven als uitzichtsloos
ervaart, met practische ontkenning van alle waarden. Een somber en grauw boek,
dat wij niet kunnen aanbevelen, omdat er, naast platte uitdrukkingen, geen enkel
positief gegeven in verwerkt is. Bovendien zal aan vele onzer lezers de diepere zin
ervan ontgaan. Ongeschikt.’
Ook IDIL doet zijn duit in het zakje, door bij monde van Bromberg te verklaren:
‘Dit is de eersteling van een 23-jarig auteur. Het is als een nachtmerrie, zo
beklemmend van ontgoocheling en cynisme. Jammer dat de schrijver het nodig heeft
gevonden zich uiterst ordinair uit te drukken, maar mis-
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schien zijn de geestelijke nood en de onmacht der na-oorlogse jeugd daarvoor
aansprakelijk. Hoewel van jongelieden die allen een middelbare schoolopleiding
hebben genoten niet vanzelfsprekend zou worden verwacht dat hun uitdrukkingswijze
per se zo vulgair moet zijn, als de auteur ons blijkbaar wil doen geloven. Indien onze
jeugd zich niet vermag op te werken uit de troosteloze mentale sfeer die in deze
roman wordt geschetst, ziet het er voor onze toekomst niet rooskleurig uit. Blijkbaar
speelt het verhaal in vrijzinnige, om niet te zeggen onkerkelijke kringen en dit laat
plaats voor de hoop dat het bij positieve christenen, met een brandend en levend
geloof gelukkig anders er voor staat. Het goed geschreven boek zal bij
gelijkgestemden weerklank vinden.’
Het liederlijke en vulgaire taalgebruik in De avonden (waarvan de kritici opvallend
genoeg zelden of nooit een voorbeeld geven!) veroorzaakt dus heel wat ergernis.
Hetzelfde geldt voor de pessimistische levensvisie in de roman. Reve toont zich hier
nogal verontwaardigd over.
Dat blijkt wel, als hij zich in de diskussie rond De avonden mengt, die in de
Nederlandse bibliografie van februari 1948 plaatsvindt. Reve wijst daarin de gedachte
van de hand dat hij de roman in een ‘merk-jullie-wel-hoeveel-ik-durf’-stemming
heeft geschreven, terwijl hij de kritiek: ‘Hij wijst geen uitzicht’, als onzinnig
bestempelt:
‘Het is nog altijd een wijd verbreide opvatting, dat een schrijver “uitzicht” moet
bieden. Ik zie dat niet in. Om uitkomst aan te wijzen, moet men allereerst uitkomst
zien, maar bovendien, is dat speciaal mijn taak? Laat ze een spionnetje kopen, de
zwetsers!’
Een verklaring voor het negativisme in De avonden kunnen de kritici makkelijk
vinden. De tijd waarin de oorlogsgeneratie opgroeide, wordt verantwoordelijk gesteld
voor het ontstaan van dit ‘document humain’ of, zoals Anna Blaman het uitdrukt:
‘Simon van het Reve heeft met “De Avonden” (“De Bezige Bij”) onze literatuur
verrijkt met een boek, dat een belangwekkend en aangrijpend beeld geeft van
na-oorlogs moreel debâcle. In zo'n geval pleegt men te zeggen dat er afstand gewonnen
moet worden om te kunnen nagaan in hoeverre zo'n boek inderdaad een zuivere
spiegel des tijds is. Zeer waar-

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

12
schijnlijk dat “De Avonden” ook na het winnen van die afstand zich zal blijken te
handhaven als een document dat de huidige geestelijke en morele status van vele
jonge mensen op verrassend eerlijke en diep ontroerende wijze in beeld bracht.’
Het lijdt geen twijfel dat deze en soortgelijke gedachten zijn ontstaan onder invloed
van het jury-rapport, dat de Reina Prinsen Geerligsprijs vergezelde. Hierin staat
namelijk te lezen: ‘Dit is niet een willekeurige zielsgeschiedenis, maar het boek, dat
uitbeeldt wat de tijd, die alle illusies vermoordde, de jeugd heeft aangedaan.’
In zijn bespreking van De avonden voor de radio weigert Ritter de roman als ‘de
stem van een generatie’ te beschouwen. Hij gebruikt het volgende, enigszins komisch
aandoende argument om zijn bewering kracht bij te zetten:
‘Toehoorders, ik weiger pertinent te geloven, dat het boek van Van het Reve een
algemeen beeld geeft van de geestesgesteldheid der jeugd, die in den oorlog is
opgegroeid. Ik heb met vele jonge mensen van die generatie over dit boek gesproken
en zij verwierpen het.’
Kouwenaar, Schierbeek en anderen kunnen zich maar moeilijk met het denkbeeld
verenigen dat het bij De avonden om een tijdgebonden dokument gaat. Hun zienswijze
tendeert naar het tegenovergestelde. Omdat de problemen van de personages in dit
boek zich overal en altijd voordoen, bezit het juist een tijdloos en universeel karakter.
In dit verband merkt psycholoog Vestdijk op dat het hier niet zomaar gaat om een
konflikt tussen ouders en zoon op grond van karakter- en leeftijds-verschillen. Hij
konstateert bij Frits van Egters een ‘verdrongen liefde voor de ouders, de fixatie aan
een jeugdphase, die, met het hart nog beleden, door de rijpende persoonlijkheid niet
meer wordt aanvaard’. En nadrukkelijk stelt hij voorts: ‘Geconstateerd dient in elk
geval te worden, dat in de tekst vrijwel niets op de speciale geestelijke nood der
oorlogsgeneratie betrekking heeft’, met andere woorden: het is geen aktueel
historisch-psychologisch, laat staan een sociaal dokument.
Hoe denkt Reve zelf over deze kwestie? De auteur van De avonden spreekt het
verlossende woord, door tegen Van Wilder op te merken: ‘Destijds heette het boek
een soort van biecht van de in de oorlog vol-
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wassen geworden generatie. Het schijnt juist door die nauwkeurige, tijdperk gebonden
noteringen een zekere tijdloosheid verkregen te hebben. “De Avonden” is blijkbaar
het relaas over het ontvoogdingsproces van niet alleen mijn generatie, maar ook van
de jongeren die nu aan bod komen’ (p. 30).
Dit laatste licht hij nog eens toe in een interview met d'Oliveira:
‘Met alle beperkingen heb ik iets aangeraakt wat algemeen geldig is, een algemeen
ontvoogdingsprobleem, van opgroeiende jeugd, want nieuwe generaties, skripties
makend en voor eindexamens werkend, en niet alleen dat, allerlei h.b.s.-ers en
gymnasiasten, elke generatie opnieuw, elk jaar, elk jaar komt er weer een stroom
van brieven van mensen die het met alle geweld willen kiezen voor hun eindexamen
en zo en die ook wel de portée begrijpen en die met de konkrete gegevens niks te
maken kunnen hebben, die typische ervaring, dat krankzinnige milieu, die
oorlogservaring, die rare onstabiele naoorlogse situatie met die blaséheid, dat is toch
allemaal heel bijzonder en uniek, niet meer voor herhaling vatbaar, maar blijkbaar
zitten in die beschrijving ervan elementen, ergens, die erdoor heen lopen, waardoor
een moderne puber van 15, 16 gegrepen wordt. Dat is heel curieus’ (p. 167).

De avonden en de werkelijkheid
De avonden geeft een nauwkeurig beeld van het Amsterdam-Zuid van eind 1946.
Het is althans opvallend, hoeveel overeenstemming er bestaat tussen het Amsterdam
van Frits van Egters en dat van Gerard Reve. Allereerst is daar de ‘Cementwijk’, in
werkelijkheid Betondorp geheten, waar zich, vooral in de Ploegstraat op
achtereenvolgens nr. 56, 57 en 851 de weinig opbeurende jeugd van de schrijver
afspeelde. Dan is er het ‘Berendsgymnasium’, dat korrespondeert met het
Vossiusgymnasium, de school die Reve vier jaar lang heeft bezocht en waar alles
fout ging vanaf het moment dat zijn naam er verkeerd werd gespeld (Lieve jongens,
p. 73-75 en 98): ‘Ik ben, in de loop der jaren, uit heel wat benauwde dromen over
die school, die voor mij de chaos, de eenzaamheid en de angst vertegenwoordigt,
ontwaakt (...)’ (Nader tot u, p. 63). Tenslotte noemen wij de ‘Schilderskade,’ waarin
de Jozef Israëlskade is te her-
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kennen. Hier bevindt zich het ouderlijk huis, waar Gerard, werkend aan De avonden,
in een ruit graveerde: ‘C'est ici que Gérard du Rêve vivait, travaillait. 1923- ’
(Terlingen).
Het idee ligt voor de hand dat ook de personages naar modellen in de werkelijkheid
zijn gemaakt. Al weten de meeste lezers in 1947-'48 nog niet dat achter Joop van
Egters, Jaap Elderer en Viktor Poort, respektievelijk Karel van het Reve, Lucas van
der Land en Robert van Amerongen schuilgaan. En hoewel niemand in die tijdspreekt
van een sleutelroman, toch meent iemand als Wouter Lutkie: ‘De figuren zijn naar
het leven afgetekend en de familieleden zowel als de vrienden van den schrijver
kunnen zich te schande gemaakt voelen’ (p. 101). De vrienden voelen zich echter
niet in het minst te schande gemaakt. Dat valt tenminste op te maken uit hun
verklaringen tegenover Ischa Meijer. Reve's moeder is wel onaangenaam verrast.
Hanny Michaelis vertelt hierover aan Bibeb: ‘Z'n moeder vond het wel naar, hoor.
Tegen mij zei ze, ik hoop dat ik nooit meer in z'n boeken voor zal komen’ (p. 7).
Reve's vader merkt over de dramatis personae tegen Terlingen op: ‘Kijk, ik herken
alle mensen uit De Avonden, maar toch zie ik dat ze vertekend zijn.’ Karel, die meent
dat de kracht van Gerard vooral ligt in de beschrijving van de realiteit, krijgt van zijn
broer te horen: ‘Hij heeft in het algemeen wel gelijk als hij zegt dat ik niet goed ben
in het bedenken of verzinnen van iets. Ik schrijf autobiografisch. Wat De Avonden
betreft, het boek is subjectief gezien wel juist. Zo heb ik het blijkbaar ervaren. Maar
ik heb het in geen twintig jaar meer durven inkijken. Steeds als ik een bladzijde opsla
komt die verschrikkelijke doem weer over me, die sfeer, dat alles belachelijk maken
van je. Ik heb het boek thuis geschreven.’
De overeenkomsten tussen de auteur en zijn held Frits van Egters zijn volgens
Blijstra en Stroman van dien aard, dat zij De avonden een sterk autobiografisch getint
boek noemen. Van Leeuwen en Weverbergh spreken van een bekentenisroman.
Volledige identifikatie van Reve en diens veelvuldig mompelende geesteskind is een
volgende stap, die diverse kritici niet schromen te maken.
De op de grens van het pathologische balancerende hoofdpersoon
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maakt dat Blijstra en Greshoff De avonden als een dokument voor de psychiater
beschouwen. Bomans vindt het zelfs nodig een waarschuwend geluid te laten horen:
het pathologische beschrijven houdt gevaren in voor Reve zelf. Bulthuis gaat nog
verder en schrijft: ‘Van het Reve lijkt ons voorlopig nog niet uitgemompeld, doch
misschien kan een psychiater hem helpen.’ Dat advies was overbodig, getuige de
volgende opmerking van Lucas van der Land tegen Ischa Meijer: ‘'t Idee van “De
Avonden” is ook wel ontstaan doordat-ie zich erg beroerd voelde, psychisch, en de
hulp van een psychiater heeft ingeroepen die 'm heeft aangeraden om z'n ervaringen
maar es nauwkeurig op te schrijven, waarschijnlijk wel merkend dat dat een
bevrijdende werking had.’
Bij de belangstelling van psychiaters en psychologen voor de persoon van Reve
zullen wij niet langer blijven stilstaan, wel bij hun interesse voor zijn werk. Vestdijk
hebben wij daarover al aan het woord gelaten. Prof. De Levita, hoogleraar in de
kinderpsychiatrie, schrijft over De avonden:
‘In de adolescent Frits van Egters, hoofdpersoon van “De Avonden” heeft Van
het Reve een jeugd ontdekt die voor mijn gevoel niet-zoals vaak is beweerd - ten
prooi is aan naoorlogse verwarring, maar die de psychische keerzijde belichaamt van
de emancipatie van de arbeidersklasse. Met een ongehoorde snelheid, binnen enkele
generaties, heeft deze emancipatie zich in Nederland voltrokken. Mensen, die nooit
enige scholing hadden genoten en van jongs af aan moesten zwoegen, zagen hun
kinderen naar de lagere school vertrekken op grond van de leerplichtwet en een
generatie later hun kleinkinderen, praktisch gratis, naar het gymnasium. Op dit
gymnasium zijn die kleinkinderen op uiterst deskundige wijze in kennis gesteld van
de verfijndheden en privileges, die het leven der bevoorrechte klassen verrijken,
terwijl zij tegelijkertijd gedwongen waren voort te leven in het getto, waarbinnen
deze privileges nimmer konden worden verworven. Van het Reve brengt dit
bewustzijn van een schoner leven op symbolische wijze aan met flarden Bach en
scherp getekende negatieven: de vulgariteiten van Van Egters' ouders. Zij kunnen
het niet helpen, dat zij vulgair zijn, iets beters is nooit in hen ontwaakt omdat het
nooit werd wakker geroepen. En het verzet van de zoon is gedoemd machteloos te
blijven en zich te ont-
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laden in de verscheurende humor die Van het Reves scherpste literaire wapen is,
maar tevens de tragische onmacht weergeeft van zijn hoofd-persoon, uit de kooi van
schuldgevoel uit te breken naar de wereld die de sociale evolutie binnen zijn bereik
brengt.
Hoe profetisch is dit boek geweest, deze streekroman van Amsterdam-Zuid, die
langzamerhand wel op een aanzienlijk deel van onze adolescenten van toepassing
lijkt. In “De Avonden” heeft Van het Reve onze overheid een reisbeurs geschonken
naar beter begrip van één superieure waarheid, dat werkelijke emancipatie niet alleen
verbetering van levens-omstandigheden inhoudt, maar gepaard moet gaan met
opvoeden van de jonge generatie tot mensen die in zulke verbeterde omstandigheden
moeten leven. Immers, de moraal van dit verhaal is niet dat men achterbuurten moet
laten bestaan of gymnasia moet sluiten. Men hoeft alleen maar te erkennen dat mensen
ook nog gevoelens hebben, waartussen ook negatieve over wat toch voor hun bestwil
werd gedaan. Wil men vermijden, dat het rendement van de door de gemeenschap
zo duur betaalde verbeteringen teniet wordt gedaan door verwerkingsmoeilijkheden,
dan moet men deze laatste au serieux nemen.’

Personages
Lang niet iedereen blijkt zich te kunnen inleven in de romanfiguren. ‘Als werk van
letterkunde is het boek in elk opzicht mislukt omdat de schrijver de gave om mensen
te scheppen mist’, luidt Greshoffs konklusie na een wat magere analyse van het boek.
Reve's personages hebben geen vlees op hun botten. Ook voor Van Galen Last een
reden om over de figuren somber op te merken dat zij ‘met uitzondering van Frits en die nog op heel eenzijdige wijze - geen van allen uit de verf zijn gekomen. Op
zijn best zijn het weinig indrukwekkende “types” (Maurits), maar de overige vrienden
laten zich moeilijk uit elkaar houden. Van het Reve maakt de indruk nog te veel
geobsedeerd te zijn door bepaalde moeilijkheden met zichzelf om al tot het scheppen
van mensen van vlees en bloed in staat te zijn’. Robert van Amerongen maakt zich
nogal vrolijk over deze typering. In het met Viktor Poort ondertekende artikel ‘De
literaire critiek en De Avonden’ schrijft hij:
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‘De literaire critiek heeft vrijwel unaniem de vriendenfiguren rond Frits van Egters
in Simon van het Reve's boek De Avonden “vlak” genoemd. Welnu, die vrienden
zijn toch niet zo vlak, dat ik, Viktor Poort, mij niet zou voelen leven en wel degelijk
als Viktor Poort; een ander immers kan ik niet zijn (het citaat moet geldig blijven)’
(p. 762). Het ‘citaat’ slaat dan op de waarschuwing voorin de roman: ‘Elke gelijkenis
van figuren of voorvallen in dit verhaal met werkelijke personen of gebeurtenissen
is toevallig.’
Het valt niet mee ‘types’ te onderscheiden van ‘mensen van vlees en bloed’. Zo ziet
Stroman in Frits van Egters én diens ouders ‘mensen van vlees en bloed’:
‘In dit winterverhaal zijn slechts drie figuren tot waarneembare mensen geworden:
de vader, de moeder en de zoon. Alle anderen blijven pratende verschijnsels. Viktor,
de goede, blijft slechts een aanduiding; Maurits, de criminele, een naïeve personificatie
van het kwaad. De vrouwen, met haar zwak verweer tegen de weerzinwekkende
grollen van de jonge mannen die haar omringen, zijn niet anders dan namen. En toch
zou men dit niet enkel en alleen aan onmacht van de schrijver mogen wijten. Komt
het niet eerder voort uit schroom tegenover de andere sexe, een schroom, welke ook
tot uiting komt in de ondertoon van deernis, welke verneembaar blijft bij de
behandeling van de moederfiguur?’
In tegenstelling tot Stroman stelt Verhoeven dat alleen de op een kantoor werkende
hoofdpersoon geen ‘type’ is:
‘De schrijver is niet huid en haar in deze kantoorbediende gekropen. Of hij dit ook
zal kunnen bij de uitbeelding van andere figuren, blijft de vraag. Vooral naar de
eventuele uitbeelding van een vrouwefiguur zijn we benieuwd. In deze roman blijven
de vader en de moeder slechts typen; in het laatste hoofdstuk worden zij symbolen
van goedheid; als karakters komen zij nergens naar voren. Dat was hier ook met
nodig, omdat zij als typen en symbolen de sfeer beklemmender maakten.’
Een acceptabele verklaring lijkt het zo. Frits staat immers in het middelpunt van
het verhaal. Voor hem zijn de anderen slechts figuren die in
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hun meest karakteristieke eigenschappen worden waargenomen: Joop van Egters,
de kalende, Maurits, de éénogige, etc. Het gaat hem niet om hun komplete
persoonlijkheid, maar juist om die typerende kenmerken, die hemzelf het meest
preokkuperen: het verval en de dood. In wezen is hij, ook als hij zich met anderen
ophoudt, voortdurend met zichzelf bezig. Of, zoals Hermans het uitdrukt:
‘Het is ook merkwaardig hoe groot de gelijkenis tussen hem en de meeste van zijn
even lusteloze vrienden (vooral Jaap, Victor en Louis) uiterlijkheden daargelaten,
is. Dit vormt een parallel met de behoefte van de hoofdpersoon zich, liefst naakt, aan
alle kanten met spiegels te bekijken. Ook in zijn vrienden bekijkt hij voornamelijk
zichzelf, of zichzelf zoals hij vreest te zullen worden’ (p. 40).

De hoofdpersoon
Het accent valt dus op de persoon van Frits van Egters. Maar hoewel deze volledig
is uitgebeeld, een ‘karakter’ is, blijft het bij hem horende handelingspatroon uiterst
beperkt. Het kan zelfs als statisch worden gekenmerkt. De opmerking dat er in het
verhaal niets gebeurt, er praktisch geen intrige in zit, zoals Greshoff, Lampo en Ritter
menen, klopt. Reve heeft dit trouwens ook beaamd in zijn gesprek met Van Wilder:
‘Mijn werk staat stil, het is statisch, ik kijk, ik observeer, ik spiegel, wat kan en wat
niet kan; er is geen aktieontwikkeling in de zin van de psychologische roman’ (p.
31). De handeling in De avonden is dan ook niet van essentieel belang, maar, zoals
Van Leeuwen terecht opmerkt: ‘Treffend is de introspectieve kant van dit boekje:
de zelfontleding, het voortdurend zien van het eigen handelende, denkende en
voelende Ik.’ En het is juist deze introspectie die de inhoud van het boek uitmaakt.
Alle aandacht is gericht op het ik van de hoofdpersoon. Reden waarom Nagel de
roman zelfs de ondertitel ‘Het klooien van Narcissus’ (p. 339) wil meegeven.
Frits van Egters beperkt zich in hoofdzaak tot observeren, waarbij elk detail met
bijna fotografische exaktheid wordt weergegeven. Van Eckeren ergert zich echter
aan de kopieerzucht van de auteur en Lampo acht de gedetailleerdheid in de roman
niet funktioneel. Al gauw ge-

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

19
bruikt men de omschrijving: ‘kopieerlust des dagelijksen levens’. Maar er is geen
sprake van ‘kopieerlust’ in De avonden, vindt Rodenko, wel van ‘copieerdwang’ (p.
346).
Nogmaals: Frits is uitsluitend geïnteresseerd in zijn eigen lot. Al zijn aandacht
richt zich op zijn eigen persoon. Is daarmee ook het ontbreken van enige belangstelling
voor een seksuele partner verklaard?

Seksualiteit, dood en religie
Men kan zich erover blijven verbazen dat dit 23-jarige personage niet is
gepreokkupeerd door seksualiteit en uitroepen: ‘Hij heeft zelfs geen meisje, zelfs
geen onbereikbaar meisje dat zijn tijd of zijn dromen zou kunnen in beslag nemen’
(C.B.). Voor Greshoff is dit aanleiding om over de romanfiguren te schrijven: ‘Zij
vormen een stel scatologische monniken en nonnen. Geen kusje kan er op
overschieten. Van meer dan een kusje is natuurlijk in het geheel geen sprake.’
Heel wat consciëntieuzer van Anna Blaman dit probleem bij de kop: ‘Wat een
ieder moet opvallen is dat in het leven van Frits van Egters de erotiek geen rol speelt,
althans zeker niet in zijn dadenleven noch in zijn bewuste verlangleven. Hoe dit te
verklaren?’ Blaman heeft geen moeite met een verklaring: de liefdeloosheid die Frits
omgeeft - men hoeft maar te denken aan de verhouding tussen zijn ouders onderling
-, ontneemt hem elke illusie op dit gebied.
Seksualiteit speelt overigens wel degelijk een rol in De avonden. Men herinnere
zich bijvoorbeeld Frits' genegenheid voor het speelgoed-konijn, dat hij van Bep
Spanjaard leent en dat hij beurtelings bestraffend toespreekt, knuffelt en in zijn broek
stopt. Rodenko heeft gelijk, als hij schrijft:
‘In de symbolisering vervaagt de sexualiteit tot een gevoelswaarde, die zo ruim
is dat hij het religieuze mede omsluit; het konijn staat niet alleen met eros, maar ook
met agape in verband, met de liefde dus zowel in de profane als in de religieuze
betekenis van het woord; het symboliseert niet alleen De Vrouw, maar ook God’ (p.
349).
Over de seksualiteit in De avonden vertelt Reve: ‘Door het hele verhaal van de
held van “De Avonden”, Frits van Egters, loopt de draad van het
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kaalheidsdetail. Je kan het een soort leitmotiv noemen. Dit veelvuldig voorkomen
van een beginnende of snel vorderende kaalheid bij de talrijke nevenfiguren die met
het hoofdpersonage in kontakt komen, heb ik er doelbewust ingelegd. Het is denkelijk
het symbool voor het fysieke verval, het verlies van de bekoring, het besef je rol van
seksuele partner uitgespeeld te hebben, of ook wel het symbool van het
mannelijkheidsverlies. Eigenlijk gaat mijn werk steeds over de Dood, de zekerheid
dat alles voorbijgaat, dat alles verslijt en ten slotte verdwijnt in tijd en herinnering.
Mijn droefheid en somberheid ontstaan door het bewustzijn van de Dood. Misschien
is het een gebrek dat in het boek geen seksualiteit in concreto voorkomt, al druipt
het van elke pagina af’ (Van Wilder, p. 30-31).
Het doodsmotief en de seksualiteit, zij zijn in De avonden allebei aanwezig, maar
verdekt. Hermans merkt hierover op:
‘De goden Eros en Thanatos die van oudsher het lot van roman-personages
beheersen, hebben bij Van het Reve nauwelijks iets in te brengen. Eros is alleen
versluierd aanwezig en met betrekking tot Thanatos zou men het woord van Heidegger
willen citeren: “Der Tod ist da. Er schläft nur”’ (p. 34).
Wij zouden in dit verband ook nog Bataille willen citeren, die in L'érotisme schrijft:
‘Je ne pense pas que l'homme ait une chance de faire un peu de lumière avant de
dominer ee qui l'effraye. Non qu'il doive espérer un monde où il n'y aurait plus de
raison d'effroi, où l'érotisme et la mort se trouveraient sur le plan des enchaînements
d'une mécanique. Mais l'homme peut surmonter ce qui l'effraie, il peut le regarder
en face’.1

Literaire stroming
Tot welke literaire stroming hoort De avonden nu eigenlijk? Sluit Reve aan bij de
beschrijvers van het burgerlijk bestaan? Moeten wij hem vanwege zijn ‘kopieerlust
des dagelijksen levens’ tussen Nederlandse realisten uit het midden van de 19e eeuw
situeren? Of moeten wij met

1

Georges Bataille. L'érotisme. Editions de Miuuit 1957, p. 9.
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Buitendijk nog verder omzien en hem arm in arm met Aagje Deken en Betje Wolff
door het leven laten gaan, omdat hij een ‘slaplendige Willem Leevend’ ten tonele
voerde? Veel later, wanneer Reve zichzelf als een romantisch-dekadent kunstenaar
is gaan beschouwen, zegt hij hierover:
‘Ze hebben De Avonden destijds geëtiketteerd. Dat was ten onrechte. Toen hebben
ze het ten overvloede nog eens volkomen ten onrechte geëtiketteerd als
“neo-realistisch” of als “magisch-realistisch”’ (Hofhuizen).
Misschien doet men er beter aan hem bij de naturalisten onder te brengen. Annie
Romein-Verschoor is daartoe wel bereid, evenals Nagel, die teleurgesteld schrijft:
‘Kennelijk is de speurhond van de naturalistische methode, van dewelke de schrijver
zich bedient, hem uit de hand getrokken. Van elke lantaarnpaal, waartegen het beest
zijn poot opheft, elk bederf, waaraan het snuffelt, wordt met zeker genoegen een
verslag gemaakt. Het geschiedt gedurfd, misschien zelfs conscientieus, maar afgezien
van de objecten dezer Kleinmalerei is de techniek niet eens zo goed als die van de
troosteloze kudde naturalisten die in Goddank vervlogen jaren onze romankunst
verpestten. Als Van het Reve op deze wijze mocht willen doorgaan, zal hij Heijermans
en Querido moeten blijven lezen en zich gaan oefenen in een soort fonetische
schrijfwijze van het Amsterdams, dan is de boot voorgoed aan’ (p. 342).
Maar Reve neemt ook met deze etikettering geen genoegen, zoals blijkt uit zijn
gesprek met Van Wilder:
‘Omdat ik een bepaalde techniek van schrijven had, noemde men mij aanvankelijk
een naturalist. Niets is minder waar, ik heb niets met naturalisme te maken; in mijn
werk is er wel een nauwkeurigheid om fysieke, tastbare dingen te beschrijven, maar
ik ben geen naturalist’ (p. 31).
Als hij geen naturalist is, watis hij dan wel? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden.
Reve kan blijkbaar in diverse hokjes worden ondergebracht. Want met welke schrijver
vertoont hij al geen overeenkomsten? Volgens Hermans staat Reve ‘dichter bij Joyce
dan bij Céline’ (p. 39), volgens Rodenko is De avonden te vergelijken met Hermans'
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Conserve. Neeteson schrijft: ‘Au fond zie ik hem als een Sartre met een hazenhart
op Hollandse klompen, hoewel zijn stijl meer aan Camus doet denken’ (p. 334).
Sierksma ziet het nog weer anders: ‘Ook al zou Van het Reve nooit een letter van
Vestdijk gelezen hebben, zijn boek is uit de school van deze schrijver’ (p. 325).
Brockway tenslotte noemt Reve een voorloper van de ‘angry young men’ en zet De
avonden naast Waterhouses' Billy Liar. Zoveel is wel duidelijk: het laatste woord
over de literaire stroming waartoe De avonden behoort, is nog lang niet gezegd.

Dromen
De tien chronologisch opeenvolgende avonden, verdeeld over tien hoofdstukken,
eindigen bijna allemaal met een droom van de hoofd-persoon. Deze dromen nu doen
nogal wat stof opwaaien. Spreekt Vestdijk van ‘uiterst suggestieve angstdromen’ en
meent Bordewijk: ‘De op die avonden verdrongen menselijkheid van Frits wreekt
zich des nachts in uitvoerig beschreven gruwzame dromen’, Neeteson en Sierksma
ontgaat de zin van deze dromen.
‘De dromen zijn er met de haren bijgesleept en vervullen geen enkele verantwoorde
functie’ (Neeteson, p. 334).
‘Van het Reve maakt ruim gebruik van droommateriaal, dat echter, op deze manier
verwerkt, geen enkele funktie in het verhaal heeft, tenzij voor geschoolde analytici’
(Sierksma, p. 326).
Van Leeuwen doet de dromen af als ‘goedkope toevoegingen’, en Greshoff geeft
ze het predikaat ‘bedacht en sterk naar inkt geurend’. Over het ontstaan van de dromen
vertelt Van Amerongen aan Ischa Meijer het volgende: ‘Hij kwam ook wel zeuren
om een droom, hij móést dromen hebben. Hij heeft geen fantasie, wel een geniaal
vermogen om elementen uit de werkelijkheid te contamineren.’ En Reve hierover
tegen d'Oliveira: ‘Dat zijn mijn eigen dromen en dromen van jongens van toen uit
mijn omgeving, maar ze komen eigenlijk op hetzelfde neer, ze zijn niet verschillend’
(p. 170).
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Religie en humor
Met de religie in De avonden is het net zo gesteld als met de seksualiteit en de dood:
het godsdienstig gevoel is voortdurend aanwezig, maar meestentijds verdekt,
onderdrukt. Rodenko heeft in dit verband gewezen op het speelgoedkonijn, dat als
symbool van de religieuze en de profane liefde dienst doet. Aan het slot van de roman
komt dit religieuze gevoel in alle hevigheid tot uitbarsting. Vestdijk schrijft hierover:
‘Twee elementen zijn het, die Van het Reve glansrijk hebben behoed voor een
afglijden in grauwe alledaagsheid: zijn bevrijdende humor, die, van een zeer
persoonlijk cachet, vooral op de lange baan werkzaam is (de eindeloos herhaalde
gesprekken over kaalhoofdigheid b.v., maar er zouden fijnere voorbeelden te geven
zijn), en de religieuze apotheose aan het slot, waar Frits van Egters, als niets dan
meer helpen wil, God uitnodigt om met een zeker zakelijk en ironisch doorlicht
erbarmen op zijn ouders neer te zien. Van dit zeldzaam navrante slot, dat de gehele
roman draagt, is geen denkbeeld te geven, men moet het gelezen hebben. Het behoort
tot het aangrijpendste wat ik ooit onder ogen kreeg.’
Op beide punten moet Vestdijk tegenspraak dulden. Vormt naar zijn mening het
slot het hoogtepunt van de roman, dit slot is in de ogen van Bordewijk geen
konsekwent gevolg van wat daaraan voorafgaat:
‘Wij geloven niet in de mogelijkheid dat dit zwaar verziekte jonge brein tot
regeneratie komt enkel doordat het zich bewust is van de jaarovergang, en daarvan
op straat de traditionele uitingen meemaakt in schoten, fluitseinen en vuurwerk. Het
innerlijk proces dat tot deze cardinale omwenteling leidde had veroorzaakt moeten
zijn door andere, veel ongewoner, veel heviger gebeurtenissen.’
Ook de mening dat het boek humor bevat, stuit op verzet. ‘Humor kent hij niet’,
roept Greshoff uit. Over deze vraag, die niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ valt te
beantwoorden, hebben wij een apart hoofdstuk opgenomen: ‘Humor als noodsprong’.
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Les soirs
Dat Reve ‘een nationale, Hollandse roman heeft geschreven, van internationale allure’
(p. 38), zoals Hermans schrijft, is niet aan twijfel onderhevig. Het is alleen te betreuren
dat het boek internationaal (nog) niet is aangeslagen. Die kans heeft het wel gehad,
zij het vrij laat, namelijk in 1970, toen het onder de titel Les soirs bij Gallimard
verscheen.1 Op de flap van deze uitgave staat de volgende door Reve vanuit een
romantisch-dekadente visie geschreven levensschets:
‘Gérard Kornelis Franciscus, marquis van het Reve, naquit le 14 décembre 1923
à Amsterdam. Destiné à la carrière militaire par la tradition familiale, il est envoyé
comme lieutenant du Génie aux Indes Néerlandaises. Bien qu'il ait eu deux citations
pour actions d'éclat sous le feu de l'ennemi, il a la guerre en horreur. Pour avoir
favorisé la fuite d'un jeune prisonnier, il est arrêté et condamné pour désertion et aide
à l'ennemi pendant les hostilités, à douze ans d'incarcération, peine qui fut réduite à
sept ans par la Haute Cour Militaire de Hollande.
Pendant ses années de forteresse, van het Reve écrit son premier livre et, pour plus
de sûreté, en prend copie. Lorsque l'original, découvert par les gardiens, est détruit
en tant qu'oeuvre “nihiliste et immoraliste”, le prisonnier révolté décide de s'évader
en emportant la copie de son oeuvre. Il réussit à passer la frontière belge et trouve
refuge à l'Abbaye des Frères de la Peine. Son manuscrit Les Soirs est enfin publié
en Hollande. Continuant à écrire en secret, l'auteur publie ensuite une nouvelle,
également autobiographique: Werther Nieland.
L'Indonésie ayant conquis son indépendance, un grand nombre de jugements sont
revus ou annulés, et, en 1952, l'auteur est amnistié par la Reine.
Sa longue solitude n'a fait qu'exciter son goût des voyages et pendant quelques
années, il séjourne en Angleterre, en France, en Espagne et au Portugal; les biens de
sa famille ayant disparu en même temps que les colonies, l'auteur exerce les métiers
les plus divers: débardeur, maître d'hôtel, infirmier, bûcheron, maçon, etc. Il écrit la
nuit, et après son

1

G.K. van het Reve. Les soirs. Un récit d'hiver. Traduit du neérlandais par Maddy Buysse.
Gallimard, Paris 1970.
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recueil intitulé Dix histoires drôles (1955), il publie en 1963 ses grandes confessions
romanesques homosexuelles: En route vers la fin et Plus près de vous, ce dernier
étant à l'origine d'un procès qui se prolongea deux ans, pour aboutir à l'acquittement,
l'auteur ayant plaidé sa propre cause.
Depuis 1968, l'auteur vit dans un petit village à l'extrême nord de la Hollande, où
il prépare des oeuvres nouvelles.’
Le Monde heeft hieruit verschillende gegevens overgenomen in een aankondiging
van Les soirs, waar Reve ‘un Jean Genet hollandais’ wordt genoemd. De Franse
letterlievenden zijn er niet op afgevlogen en, voorzover ons bekend, bleven
enthousiaste reakties achterwege. De slechte vertaling van het boek zal daar niet
vreemd aan zijn geweest. In zijn kritiek erop heeft Kousbroek een immense
hoeveelheid fouten gesignaleerd. Niet zonder meer een foutieve, maar wat klank
betreft wel een opvallende vertaling kreeg de volgende door Frits van Egters
uitgesproken zin: ‘Hoort de kerstboodschap’, zei hij hardop, ‘de heiland werd geboren.
Hij stierf op Golgotha, wiedewiedewiet sjieng boem’ (De avonden8, p. 64). Terzijde
moet worden opgemerkt dat ook Dargers vader in De vacantie met luide stem zingt:
‘En Jezus stierf op Golgotha, wiede-wiede-wiet tsjieng boem!’ (Vier
wintervertellingen, p. 130).
In de Franse uitgave luidt deze zin uit De avonden: ‘Écoutez le message de Noël,
dit-il à haute voix, le sauveur est né. Il est mort au Golgotha, twitwitwit boumboum’
(p. 82).
De belangstelling van de Fransen voor Les soirs was matig. Wat de ontvangst van
De avonden in ons land betreft, kan in ieder geval gesteld worden: ‘Het is niet
onopgemerkt gebleven.’ Kort na de verschijning van de roman waren de stemmen
zeer verdeeld: het boek werd bejubeld door Vestdijk, Hermans en Blaman en verguisd
door iemand als Greshoff. In de loop der tijd is men heel wat positiever gaan denken
over De avonden, dat binnen 25 jaar niet minder dan 24 drukken haalde. In 1972
heeft Johan Polak er een jubileumeditie van verzorgd, waarin deze tevens verhaal
doet van de verschillende drukken die De avonden beleefde.
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Humor als noodsprong
‘...wat mij erg lijkt in jouw lot dat is dat je je moet bezighouden met
gewone, “normale” mensen.’
Gerard Reve aan Simon Carmiggelt
In persreakties op Reve's latere werk wordt vaak gewezen op het ‘humoristische’
karakter van zijn stijl, bijvoorbeeld in deze trant: ‘De humor is dan nog de enige
mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de
ernst te accentueren.’ Zo reageert Kees Fens op De taal der liefde. Pas sedert de
brievenboeken wordt het bevrijdende, komische gehalte van het werk algemeen
opgemerkt, ook al wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht
met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap. Is die grappigheid dan alleen typerend voor
het latere werk en dient zij inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere
thematiek?
In retrospektie kan geloof ik gemakkelijk gekonstateerd worden dat ook Reve's
eersteling, De avonden, al vol komische effekten steekt. Het is zelfs maar de vraag
of er in dit opzicht enig verschil is tussen de vroegere schrijftrant en wat later de
onnavolgbaar-komische Reve-toon mag heten. Het is best mogelijk dat de destijds
schokkende inhoud en provocerende toon menig kritikus van 1947 het zicht heeft
benomen op de komische procédé's die men pas in het latere werk, eenmaal door de
wol geverfd en minder makkelijk te schokken, heeft leren onderkennen.
Reden genoeg om in Reve's eerste roman eens te inventariseren wat daar aan
komisch effekt wordt opgeroepen, welke procédé's er - veel of weinig - voorkomen,
welke funktie ze vervullen in het vertelde verhaal en hoe de schrijver er mee inwerkt
op de ontvankelijkheid van zijn lezers. Misschien is er zelfs een voorzichtige konklusie
te trekken over de mate waarin Reve's stijl zich op dit punt ontwikkeld heeft.
Natuurlijk berust dit onderzoekje op de persoonlijke ervaringen van één lezer.
Maar daarvan heb ik me dan ook zo zorgvuldig mogelijk rekenschap gegeven om
van de resultaten exakt verslag te kunnen doen. Bij het doorlichten van De avonden
op mogelijk komisch effekt ben ik
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veertien kategorieën van middelen tegengekomen waarmee ons gevoel voor humor
door Reve wordt aangesproken. Sommige daarvan zijn onderling verwant zodat men
ook tot een kleiner aantal hoofdgroepen zou kunnen konkluderen. Om te beginnen
zijn er enkele procédé's (vijf) waarbij het komisch effekt berust op de verwoording.
Een in zichzelf niet vermakelijk gebeuren of feit wordt zo vermeld dat het de
toehoorder of lezer op een bijzondere manier treft. Inderdaad: toehoorder of lezer,
want er kan nog nader onderscheiden worden tussen komisch taalgebruik in de direkte
rede, dat dus ook de aanwezigen binnen het verhaal aan het lachen kan brengen
(‘immanente’ humor), en andere formuleringen die alleen de lezer van het verhaal
komisch prikkelen (‘pragmatische’ humor).
Tot dat eerste soort behoren typisch de talrijke gevallen van wat ik het procédé
stadhuistaal zou willen noemen. Binnen het verhaal is het vooral de hoofdpersoon
Frits van Egters die zich van dit stijlkenmerk bedient, maar ook zijn vriend Louis
weet er weg mee. Het procédé bestaat in het bezigen van bepaalde enigszins verkalkte
uitdrukkingen en de personages lijken er zich speciaal van te bedienen op momenten
dat een lichte gêne moet worden overwonnen voordat het ijs gebroken is - een punt
dat in sommige avondlijke gesprekken trouwens nóóit bereikt wordt.
Duidelijke voorbeelden vinden we in het eerste bezoek van Frits aan Louis: ‘Sta
me toe, naar de staat van uw gezondheid te informeren’, zegt Frits daar (p. 20). Zo'n
opmerking zou ons, als aanwezige bij het gesprek, komisch hebben kunnen treffen,
maar Frits zelf ondergaat het op dat moment voornamelijk als dwangmatig: ‘Hoe
kan ik deze dingen zeggen?’, dacht hij, ‘waarom zijn ze niet tegen te houden?’ Binnen
het verhaal - immanent - werkt zo'n formulering dus niet voor iedereen komisch,
maar funktioneert vooral als signaal voor het onvermogen van de gesprekspartners
zich in hun kontakt ongedwongen te laten gaan. Op de lezer maakt het procédé een
komische indruk doordat er een grote afstand voelbaar wordt tussen bedoeling en
verwoording. Als Frits eigenlijk geen zin heeft om naar het gymnasium-feest te gaan
zegt hij: ‘De beproevingen dienen in het gelaat gezien te worden’ (p. 30).
Dit is trouwens een van de gevallen dat Frits ook tegen zichzelf in deze
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trant praat; het is hem tot een tweede natuur geworden, wat ook blijkt als hij zich
zelfs tegen het speelgoedkonijn zo uitdrukt, terwijl er dan uiteraard geen verlegenheid
te overwinnen valt: ‘Konijn, (...) je straf is ingetrokken, gezien je grote verdiensten
voor de zaak’ (p. 237). Uit dit voorbeeld spreekt de licht parodistische inslag die dit
procédé zo nu en dan aankleeft. Er wordt soms met vaag wetenschappelijk jargon
de draak gestoken, bv. wanneer Frits na een betoog over de vraag waarom een mens
kwaad wordt als hij een trap tegen zijn achterste krijgt, konkludeert dat hij het niet
weet. ‘Maar de onderzoekingen vorderen’ (p. 182). Hoe onzekerder, ‘wankeler’ Frits
zich voelt, hoe meer hij zich aan dit stilisme lijkt vast te klampen, getuige zijn dronken
tocht naar huis na het dansfeest (p. 137-138). In totaal komt stadhuistaal in De
avonden dan ook ruim dertig keer voor.
Karel van het Reve heeft in een dialoog over ironisch taalgebruik in het Hollands
maandblad1 betoogd dat men dit soort stijlverschuivingen tot de ironie moet rekenen.
Zelf zou ik die term willen reserveren voor de gevallen waarin het tegendeel wordt
geformuleerd van wat de spreker wil zeggen, terwijl zijn bedoeling toch duidelijk
wordt.
Dit procédé ironie komt in het boek veel minder vaak voor (ongeveer tien keer)
en alleen als Frits of Louis aan het woord zijn. Het gaat dan om uitspraken als: ‘Wat
een drukte, de bel staat gewoonweg geen ogenblik stil’ (p. 17), wanneer er op zondag
eindelijk één bezoeker is geweest. Het betreft dan ook telkens onaangename
waarheden die Frits als het ware probeert te neutraliseren door ze eufemistisch te
verwoorden. Heel typisch is bijvoorbeeld het tweemaal herhaalde: ‘Het begint goed’
(p. 7 en 80) op ogenblikken dat de wanhoop hem bespringt. Meer uitgesproken
komisch - door ironie - is het kommentaar van Louis op zijn eigen uiterst
gekonstrueerde anekdote: ‘(...) heel aardig’, zei Louis, ‘en zo gewoon, helemaal niet
gezocht’ (p. 22).
Op de lezer werken deze stijlverschijnselen komisch, doordat zij botsen op wat
ter plaatse het meest waarschijnlijke kommentaar zou zijn.2

1
2

Karel van het Reve, ‘Geen gewone mededelingen.’ In: Hollands maandblad 13 (april 1972),
nr. 293, p. 15 e.v.
Ook volgens Riffaterre is een van de kriteria voor het vinden van alle stijlkenmerken in een
literaire tekst, het zoeken naar wat voor de ‘average reader’ in de betreffende kontekst
onwaarschijnlijk is (M. Riffaterre, ‘Criteria for style analysis’. Word 15 (1959), p. 154-174).
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De pragmatische werking is dus te verklaren uit een spel met de lezersverwachting.
Verwant met het vorige procédé is de derde kategorie van het archaïsme. Ook hier
betreft het een komische manier van formuleren, maar nu worden geen personages
sprekend ingevoerd; de schrijver hanteert hier zelf plechtstatige formuleringen die,
zonder twijfel ook in 1947 al, verouderd aandeden. Het betreft dan termen als ‘trad
binnen’, ‘sluimerde in’ (p. 5) of ‘ontwaarde hij’ (p. 49), die in De avonden nog maar
een keer of acht (!) voorkomen. Deze lage ftekwentie is des te opmerkelijker omdat
het hier gaat om effekten die voor de latere boeken tot de typerendste
eigenaardigheden van Reve's stijl behoren. Op de eerste drie pagina's van De taal
der liefde tellen we het verschijnsel al 27 maal. Het lijkt wel of de burger-schrijver
het procédé pas in het jongere werk bewust heeft toegepast, nadat hij opmerkzaam
was geworden op de komische kracht van zijn stijl (‘Ik vind mezelf (...) ook, ergens,
een echte humorist, hoor!’ zegt hij in De taal der liefde, p. 58), maar ook omdat het
archaïsme bij de opzettelijk reaktionaire opvattingen die hij in zijn latere boeken
verkondigt als een funktioneel stijlmiddel kon worden ingepast.
Al met al is niet met zekerheid vast te stellen in hoeverre het archaïserende
stijlmiddel in De avonden al bewust werd toegepast, hoe opmerkelijk ook zo'n
bijzinnetje klinkt in: ‘Hij draaide de gaskachel, die hij voor het onderhoud had
ontstoken, weer uit’ (p. 65). Toch passen deze wendingen naar mijn smaak in de
oorspronkelijke opzet die Reve met het geheel voor ogen moet hebben gehad. Het
lijkt of hij een sprekend kontrast heeft willen bewerken tussen de bij uitstek moderne
‘existentiële’ gevoelswereld van zijn hoofdpersoon en een oubollig,
negentiende-eeuws vertelkader met een zich opdringende zelfgenoegzame verteller
à la Hildebrand. Zo althans klinkt de oorspronkelijke eerste alinea van het boek, zoals
die in Criterium (mei 1947) is gepubliceerd: ‘Wanneer het winter wordt in ons
vaderland, ontkomt ook onze goede stad, waarin het een voorrecht is te zijn geboren,
niet aan mist, vocht en schemering, die overal doordringen. Boven het glimmende
plaveisel hangt reeds smiddags een blauwe nevel van de rook, die in de straten is
neergeslagen en niet kan opstijgen.’ Alleen in de eerste zin van de
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definitieve versie is nog een laatste rest van deze vertellersfiguur aan te wijzen. Op
de lezer werken de overgebleven archaïstische passages in ieder geval komisch door
hun kontrast met de veelal banale kontekst. Nog zeldzamer (vijf keer) komt in De
avonden een stijlprocédé voor, dat we komische vergelijking kunnen noemen: een
gedetailleerde, vrij uitvoerige omschrijving van een begrip of een persoon die grappig
werkt door de inkongruentie tussen het uitgesponnen beeld en de nuchterheid van
de aanleiding. Een mooi voorbeeld is: ‘Je staat daar net als een oude vrouw met een
klein voetgebrek’, zei Frits, ‘die het in verband met de kou bezwaarlijk vindt, voor
het kopen van levensmiddelen aan de deur te komen’ (p. 100).
Ook dit stijlmiddel zal iedere Reve-fan vertrouwd voorkomen, omdat het sedert
de brievenboeken zo'n hoge vlucht heeft genomen. In De taal der liefde vinden we
al dadelijk (op p. 19) een heel mooie: ‘Uit het grote bed klonken de krakende, licht
bonkende geluiden van die zonderlinge pas op de plaats, die domme fladdervlucht
in parkietenkooi of schoenen-doos, van die rijtoer van de liefde in een automobielwrak
zonder motor op een drijfnat weiland, die men (...).’
Ook wat dit stijlmiddel betreft krijgen we de indruk dat wat in De avonden nog
diende om Frits te karakteriseren in zijn onvermogen zich spontaan te uiten, in het
rijpere werk een middel is geworden om bewust komische toetsen aan te brengen.
Een laatste geval van grappen op basis van formulering levert het cliché. Vooral
met dit procédé toont Reve zich vaak een virtuoos in het vermengen van taalniveaus.
Telkens wanneer een van de sprekers in het verhaal te pas of te onpas een algemene
volkswijsheid debiteert, vindt er als het ware een stijl-‘val’1 plaats: een afdaling van
het bijzondere, vaak treffende geval naar een algemeen, platvloers niveau, waaruit
een plotselinge ontspanning resulteert die het komische effekt veroorzaakt. Hetzelfde
verschijnsel doet zich voor als tijdens een spannende of beklemmende filmscène
iemand uit het publiek een banale opmerking roept. Ook dan is algemene hilariteit
het gevolg.
In de roman is het meestal Frits die dit soort cliché's treffend weet te

1

Arthur Koestler voert hiervoor de Griekse term ‘bathos’ in als tegenhanger van ‘pathos’ (A.
Koestler. The art of creation. London 19704, p. 2).
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plaatsen: en dat ze ook immanent komisch werken blijkt uit deze passage: ‘Ik ben
zeker in geen weken zo vroeg naar bed gegaan', dacht hij. “De Heer is onze herder”,
zei hij hardop, schoot in een lach en moest hoesten’ (p. 24). Het procédé komt in De
avonden een keer of twintig voor, steeds in de direkte rede.
In De taal der liefde heeft zich ook op dit punt de al gekonstateerde verschuiving
voorgedaan: het procédé wordt er frekwenter en bewuster toegepast en is via de
overwegingen van de ik-figuur een algemeen stijl-procédé geworden, niet langer tot
de direkte rede beperkt. Zo eindigt hoofdstuk 1 (‘Gezond leven’) met: ‘Het leven
was geven en nemen (...)’ (p. 21), waarmee het al eerder gebruikte cliché: ‘Het leven
is geven en nemen’ (p. 10) wordt herhaald en dus benadrukt. In de periode dat Gerard
Reve meewerkte aan het televisieprogramma ‘Zo is het toevallig ooknog'ns een keer’
viel ook te konstateren hoe trefzeker hij het procédé cliché toepaste. Aan door anderen
voor hem geschreven teksten (van ‘de snoepverkoper’ bijvoorbeeld) voegde hij
zorgvuldig stereotiepe gemeenplaatsen toe in de trant van: ‘Voor niets gaat de zon
op, zeg ik altijd maar’, die hij dan ook op onnavolgbaar droge toon wist te brengen.
Het volgende frekwent voorkomende type van komische werking in De avonden
is in zoverre gemengd van vorm dat het zowel het gevolg kan zijn van een speciale
formulering als van een gebeurtenis. Ik noem het procédé kontrast omdat het gevallen
betreft waar twee feiten of uitspraken, die heel slecht bij elkaar passen, botsen. Ook
deze gevallen kunnen weer immanent komisch zijn of alleen de lezer komisch treffen.
Een mooie botsing in de formulering doet zich bijvoorbeeld voor als Frits het
kaalworden van Joop uitvoerig betreurt en besluit met: ‘Ik zou niet langer willen
leven. Maar, begrijp goed, ik wil je niet ontmoedigen’ (p. 31). Een ander kontrast,
dat alleen tot de lezer door kan dringen, doet zich voor als ene Eduard eindelijk een
bijdrage aan het gesprek levert die bijzonder morbide uitvalt en Frits prompt daarop
bij zichzelf denkt: ‘Misschien ben je toch wel een gezellige kerel’ (p. 172).
Interessant zijn ook die gevallen van kontrast waar de lezer volkomen door een
wending in het verhaal verrast wordt. Zo is, ook binnen het vertelde, het moment
vermakelijk dat Frits door Viktor Poorts spreekbuis roept: ‘Jij grote oude hoer, kom
als de donder naar beneden’,
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waarop een mannenstem onverstoorbaar reageert met: ‘Ik zal kijken of hij er is’ (p.
99). Alleen voor de lezer komisch is de verrassende wending die zich voordoet als
Frits net overwogen heeft dat zijn moeder waarschijnlijk zelf aan het afdrogen is en
hij dus de dans ontspringt, waarop meteen aansluit: ‘“Frits help je even afdrogen?”
riep zijn moeder’ (p. 104). Vooral hierom zijn deze gevallen uit de welvoorziene
rubriek kontrast (30 keer) opmerkelijk, omdat het niet uitkomen van Frits'
verwachtingen op zichzelf kontrasteert met de volgende serie komische gevallen,
waarbij hij komende gebeurtenissen juist nauwkeurig blijkt te kunnen voorspellen.
Verhaaltechnisch is het dus van belang dat er zo nu en dan onverwachte
ontwikkelingen plaatsvinden omdat het uitkomen van andere verwachtingen anders
niet zou blijven frapperen.
Het volgende komische vertelprocédé betreft dus een tiental gevallen waarbij
precies gebeurt wat de lezer al had zien aankomen. We noemen die gevallen inlossing
en het betreft hier een vooral in het drama werkzaam procédé, waarbij tot innige
bevrediging van het publiek blijkt dat de plot zo gekonstrueerd is dat de gewekte
voorgevoelens inderdaad uitkomen. In De avonden funktioneert dit procédé bovendien
nog sfeertekenend. Frits van Egters schept er een zeker behagen in - dikwijls met
vage zelfkwelling vermengd - om de reakties van zijn ouders te voorspellen. Zo zegt
hij op p. 27 bij zichzelf: ‘Mijn moeder heeft me al drie dagen niet gevraagd waarom
ik niet in een sportclub ga. (...) Dat is een uitzondering’, en natuurlijk vraagt zijn
moeder dan één bladzij verder: ‘Wanneer ga je nu bij een sportvereniging?’ Het
spreekt vanzelf dat deze grappen een dubbele funktie hebben: wat de lezer komisch
kan treffen dient in de roman ook als accentuering van de sleur die zich van de
konversatie in de Van Egters-kring heeft meester gemaakt.
Verwant met de kategorie kontrast is de rubriek absurdisme waarbij feiten en
verhalen als min of meer normaal worden aangeboden die toch strijdig zijn met onze
dagelijkse ervaring en ‘common sense’.
Ook deze rubriek, die een dertigtal gevallen omvat, valt uiteen in binnen het verhaal
komisch werkende absurditeiten - zoals de vele gekkenmoppen en sterke verhalen
die door de vrienden worden verteld - en andere dwaasheden die alleen door de
praktijk van het lezen komisch worden.
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Tot het eerste soort behoort de vele waanzin die Frits er vaak op momenten van
neerslachtigheid uitflapt, zoals wanneer zijn vader rode vlekken in zijn gezicht heeft
gekregen van een harde washand, en de hartelijke zoon opmerkt: ‘Ik denk dat je de
panspons hebt genomen die reeds in honderdduizenden gezinnen in gebruik is’ (p.
101). Natuurlijk is het hier weer Frits' onvermogen om zijn medelijden adekwaat te
verwoorden die hem de weg van de onzin doet opvluchten. Zo staat hij immers ook
na jaren nog bij zijn schoolvrienden bekend. Op de reünie krijgt hij tenminste te
horen: ‘Jij zou wel een of ander gek woord hebben gevonden, van Egters’ (p. 35)
en: ‘Je bent nog dezelfde idioot als toen’ (p. 40).
De gekke anekdotes en treurige moppen funktioneren bovendien als sfeerbepalend
voor de naoorlogse periode waarin de levenswalging van het toenmalige Franse
existentialisme in de mode was, ook al heeft die morbide toon tevens een algemener
strekking als typering van de adolescenten-neiging om gevoeligheid achter een
vertoon van ruwheid te verbergen. Alleen pragmatisch-komisch zijn bijvoorbeeld
de gevallen dat uiterst onwaarschijnlijke namen als volkomen reëel worden vermeld;
zo de familie Geitenkooi (p. 62), mevrouw Schaapskooi (p. 126) en ds. Twijgzang
(p. 221). Heel mooi is ook de titel van het boek dat Frits bij Viktor Poort ziet liggen:
De kleine zenuwlijder, handleiding tot een fatsoenlijk leven (p. 97).
De lezer treffen dergelijke absurde trekjes komisch, omdat het spel met de realiteit
waarschijnlijk bevrijdend werkt.
Deze bevrijdende werking speelt nog in twee andere procédé's een rol. Ook
leedvermaak en taboeverbreking werken komisch, omdat we als lezer - en dus
onschuldig - mogen meeleven met mensen die inventief pesten of drukkende geboden
overtreden.
Het verschijnsel leedvermaak komt in De avonden zeven keer voor. Telkens
probeert Frits zijn onbehagen uit te leven door bijvoorbeeld de goeie Bep uitvoerig
te plagen met haar angst voor alleen-zijn (p. 154) of door de houthakkende
benedenbuurman met ver bij hem vandaan vallende stukjes hout te bekogelen (p.
12). Opmerkelijk is ook de manier waarop Louis gepest wordt met het feit dat hij
geen kaartje voor de film heeft: ‘Loop je mee, Louis?’ vroeg Frits. ‘Dan kun je zien
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hoe wij de bioskoop ingaan’ (p. 181). Het is niet ondenkbaar dat Frits in deze gevallen
het medelijden waar hij niet mee voor den dag kan komen, overkompenseert.
Nog duidelijker is de bevrijdende werking op de lezer bij de talrijke gevallen van
taboeverbreking (25 maal), waarbij door de personages in De avonden ongeveer alle
konventies die ons gedrag inperken, met voeten worden getreden. Vooral het uitvoerig
stilstaan bij exkrementele aangelegenheden (zie bv. p. 210), ouderdom,
ziekteverschijnselen, snot, kunstgebitten en diverse vormen van gewelddadig en
natuurlijk overlijden bevredigen kennelijk de sprekende personen, maar laten
waarschijnlijk ook niet na bij menige lezer een stuk ‘Unbehagen in der Kultur’ op
te lossen in een (al of niet onderdrukt) gegrinnik. Vooral morbide zijn de luidruchtige
aanprijzingen, waarmee de gruwelverhalen veelal gepaard gaan; hier is bijvoorbeeld
Frits aan het woord: ‘Die berichten van: kind door ontploffende granaat gedood.
Prachtig. Laat leed van de oorlog. Dat is altijd heerlijk’ (p. 155).
Ook in deze passages zal wel een bepaald soort gevoeligheid van de hoofdpersoon
moeten worden weggespot.
Uitsluitend van pragmatisch-komische aard zijn die gevallen waarbij de lezer zich
kan vermeien in het feit dat hij beter op de hoogte is van een of andere situatie dan
een of meer van de personages die haar meemaken. Dat superieure inzicht wordt de
lezer van De avonden 15 keer deelachtig en we kunnen het subtiele procédé dat
daarvoor zorgt lezersvoorsprong noemen. Het is een techniek die vooral bij
komedieopvoeringen veel hilariteit pleegt te verwekken, bijvoorbeeld wanneer het
publiek weet dat de echtgenoot zich onder een tafel heeft verborgen terwijl een vriend
des huizes denkt dat hij alleen is met mevrouw en van de gelegenheid gebruik maakt
om haar te verleiden. In de toneeltheorie spreken we dan van ‘dramatische ironie’
en het is verrassend dat Reve een dergelijke kompositorische kunstgreep in zijn eerste
roman al zo voortreffelijk beheerst. Een simpel geval doet zich al in het eerste
hoofdstuk voor, als we net hebben gehoord dat Frits een zak kolen heeft gehaald en
zijn moeder prompt veronderstelt: ‘Nu heb je natuurlijk geen kolen gehaald’ (p. 10).
Een geestiger én subtieler voorbeeld - omdat het Frits' extreme zuinig-
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heid onderstreept - is het geval met de chokoladerepen. Uitvoerig vernemen we dat
de verkoper repen van zestig en van veertig cent heeft. Als Frits dan een reep van
veertig cent aan kollega Pim geeft, levert zijn kommentaar een aardig staaltje van
lezersvoorsprong op: ‘Het is heel duur’, zei Frits, ‘ze hadden ook goedkopere; maar
ik dacht, het is voor Pim, dus het beste is nog maar net goed genoeg’ (p. 46). Reve
gebruikt dit procédé ook nogal eens als hij ons deelgenoot maakt van Frits'
overwegingen die dan voor de overige aanwezigen verborgen (moeten) blijven. Zo
is het zeker tot vermaak van de konsument dat wij vernemen hoe Frits in gedachten
de nieuweling Hoogkamp als ‘meneer Zak, geboren Vlinderdas’ aanduidt (p. 182).
Een kenmerkend Reve-procédé om komisch effekt te bewerken is ook de bekende
detailopsomming. Telkens komen minutieuze beschrijvingen voor van tamelijk
zinloze bijzonderheden, waardoor met name het mismoedig makende tijdverlummelen
van de hoofdpersoon wordt getypeerd. Zo vernemen we uitvoerig wat Frits op
zaterdagmiddag in een la in de achterkamer vindt, o.a. een blokje dennehout, waarop
dan een zin volgt als: ‘Hij bekeek het scherp, rook er aan, klopte er mee op zijn
achterhoofd en legde het weer neer’ (p. 115). Het is lang niet zeker of iedere lezer
een dergelijke passage komisch zal vinden. Wie het wel als zodanig registreert is
waarschijnlijk gevoelig voor het feit dat deze detailopsomming - althans schijnbaar
- strijdig is met onze normale verwachtingen omtrent literatuur. Daar pleegt immers
elk detail signifikant te zijn en te passen in een konsistente samenhang. Het flagrant
overtreden van een dergelijke literaire ‘wet’ werkt althans op mij onweerstaanbaar
komisch. Dat neemt niet weg dat we tegelijkertijd best kunnen beseffen dat al deze
absurde details tenslotte toch zinvol funktioneren in de beschrijving van
neerdrukkende burgerlijkheid die Reve beoogt. Door ze vast te leggen lijkt de schrijver
min of meer obsederende herinneringen te bezweren. ‘Zodra iets een naam heeft, is
het bezworen’, schrijft Reve immers aan Carmiggelt (De taal der liefde, p. 112).
Toch komt het verschijnsel detailopsomming in De avonden maar 14 keer voor,
terwijl opnieuw vastgesteld kan worden dat ook dit komische procédé met veel meer
nadruk en meer ‘literair’ wordt toegepast in De taal der liefde: ‘verschrikkelijke
interieurs, geheel bestaande uit on-
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telbare kussens, kussentjes, glas in lood, bibelots, etagères, Friese boeken, vals antiek,
vals porselein, valse kloostertafels en valse kleedjes (...)’ (p. 10).
De twee laatste procédé's behoren typisch tot de ‘feitelijke’ komische
verschijnselen. Het is hier geen kwestie van verwoorden, maar de gebeurtenissen
zelf worden grappig door de kunstgrepen van de schrijver. Dat is duidelijk het geval
met het procédé herhaling; vaste gewoontes en gezegden van zijn personages weet
Reve precies zó vaak te vermelden dat het automatisme van de figuur grappig wordt.
Vooral de stereotiepe uitlatingen van Frits' ouders krijgen een aspekt van komische
dwanghandelingen. ‘Hoei boei’, zegt de moeder herhaaldelijk en over de vader pleegt
ze te spreken als ‘die man’. Maar ook Frits zelf brengt het thema kaalhoofdigheid
zo vaak op het tapijt dat het komisch gaat werken.
Een aardig geval van herhaling hangt samen met het cadeau-in-veelvoud dat Frits
voor het kind van Jaap en Joosje heeft meegebracht: een tinnen bord, een bekertje,
twee repen én een appel. Maar tot tweemaal toe moet hij er zelf op wijzen (p. 49 en
55) dat die appel er ook bij hoort. Dergelijke herhalingen zijn natuurlijk alleen
funktioneel als ze werkelijk tekenend (Frits' zuinigheid) of stereotiep zijn en werken
komisch omdat ieder mechanisch handelen in levende mensen ons nu eenmaal
lachwekkend voorkomt (vgl. de virtuoze manier waarop Multatuli bereikt dat
Droogstoppel zichzelf door herhalingen en stop woorden karakteriseert). Tenslotte
wordt in De avonden het meeste komische effekt bereikt door middel van het procédé
herkenning, en wel een keer of zestig. Het geldt hier handelingen die zo worden
gepresenteerd dat ze ons dadelijk vertrouwd voorkomen. De lezer dient erop te
reageren met een gevoel van: ‘Ja, zo gaat dat precies!’ Een kenmerkend voorbeeld
is het winderige gesprek op p. 29: ‘Hoe is het buiten nu?’ vroeg ze, ‘is er een koude
wind?’ ‘Er is wind, maar geen koude wind’, zei Frits. ‘Wat noem jij koud?’ vroeg
ze, ‘is het van die natte kou?’ ‘Het is een vochtige lucht’, zei Frits, ‘de wind is
eigenlijk broeierig.’.
Het gaat overigens vaak om scènetjes die, ook als men ze niet uit eigen ervaring
kent, toch een vertrouwde indruk maken, omdat ze uitermate typerend lijken voor
de gegeven situatie. In andere gevallen gaat het
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om direkt aan de werkelijkheid ontleende verschijnselen die satirisch weergegeven
worden door een lichte overdrijving. Prachtig zijn zo de flarden
grammofoonplatenverzoekprogramma's die enkele keren uit de luidspreker komen
(p. 105 bijvoorbeeld).
Treffend is ook de herkenning van sommige imitaties waar vriend Jaap nogal sterk
in is. Zo typeert hij op p. 169-170 heel raak de montere praat van een echte
natuurliefhebber: ‘Jawel’, zei Jaap (...), ‘wat is het in het voorjaar toch mooi, als alles
zo groeit. Ik heb het klein hoefblad al in bloei gezien, nu is het wachten op de
herfstasters, dan hebben we het weer gehad.’
Een speciale afdeling binnen deze rubriek vormen de ‘sleutel’-namen waar vrijwel
iedere lezer meteen de werkelijke namen in herkent, zoals de voetbalclubs ‘Wees
vlug’ en ‘Snelheid’ en het radio-orkest ‘De Luchtmeesters’.1 De komische kracht
van dit procédé schuilt waarschijnlijk in de nauwe betrokkenheid bij het vertelde,
die erdoor wordt bevorderd. Men kan zich ontspannen en op zijn gemak voelen in
een bij uitstek vertrouwd wereldbeeld.
Een opmerkelijke algemene konklusie die zich na het onderzoek van al deze
komische momenten in De avonden opdringt, is het feit dat verreweg het meeste
komische effekt wordt gesorteerd deer de manier waarop de personages spreken. Het
andere uiterste zijn de dromen van Frits; om de protokollen daarvan valt nergens te
lachen. Hoe uiterlijker dus de beschrijving, hoe komischer. De dromen zijn minder
grappig dan het gedachtenleven, veel méér grappen bevatten de handelingen, en het
meest ‘uitgesproken’ komisch zijn de gesprekken. Ook dat levert een aanwijzing
voor de veronderstelling dat het komische een noodbrug is om het kontakt tussen
Reve's personages te forceren.
In deze zin fungeert dus veel van de humor in De avonden inderdaad als
ondersteuning van de melancholieke vervreemdings-thematiek. Dat de lezer
tegelijkertijd in hoge mate ‘bevrijd’, ontspannen en geamuseerd kan worden - daarvan
lijkt Reve zich in 1947 nog nauwelijks bewust. Maar de ik-figuur die zich sinds de
brievenboeken rechtstreeks tot die lezer wendt, is klaarblijkelijk van de kracht van
deze komische procédé's overtuigd geraakt. Met steeds meer perfektie en virtuositeit
wordt het

1

Be Quick, Vitesse en The Skymasters.
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verbale snelvuur sindsdien in stelling gebracht. Enerzijds natuurlijk omdat de
boekenkoopman die Reve ook wil zijn, potentiële klanten graag ter wille is. Maar
anderzijds omdat zijn grappen nog steeds het middel bij uitstek lijken om het kontakt
met ‘gewone “normale” mensen’ (De taal der liefde, p. 41) dat hem ook nu nog
benauwt, te kunnen forceren zonder zich pijnlijk te hoeven blootgeven.
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Stilte na de storm
In 1946 schrijft Simon van het Reve in een verhaal, getiteld Schrijver willen worden1:
‘Schrijver zijn is waarschijnlijk geen benijdenswaardig lot, schrijver willen worden
is echter weinig minder dan een verschrikkelijk ongeluk’ (p. 5).
Ruim een jaar later heeft hij de ‘onbeschrijfelijke kwellingen’ voorlopig
overwonnen; met de roman De avonden heeft hij zijn doel bereikt. Hoezeer dit verhaal
anticipeert op de roman blijkt uit een passage als deze:
Ik ontsteek licht in de achterkamer, waar mijn ouders te bed liggen. ‘Ik heb het
klaar.’ ‘Lees eens voor,’ zegt mijn moeder. ‘Slaapt vader?’ ‘Hij snurkt weer, het is
verschrikkelijk, een zet geven helpt maar even.’ ‘Luister,’ zeg ik, ‘goed luisteren en
geen stomme vragen stellen.’ Deze toon dient om geen genegenheid te doen blijken.
‘Begin nu maar.’ Na het voorlezen vraag ik luchtig: ‘Hoe vind je het?’ ‘Ja, ja.’ ‘Vind
je het goed?’ Ja'. Meer komt er niet uit (p. 5, 9).
Met dergelijke dialogen wordt de lezer van De avonden overstelpt.
Nog in datzelfde jaar publiceert Reve de novelle De ondergang van de familie
Boslowits, in '47 gevolgd door De laatste jaren van mijn grootvader.2 Alle verhalen
ondergaan het droevig lot dat tijdschriftpublikaties doorgaans beschoren is; ze worden
nauwelijks gelezen en als dit al gebeurt, blijven reakties achterwege.

1

2

Simon van het Reve. Schrijver willen worden. In: Ruim baan 1 (26 april 1946), nr. 16, p. 5,
9. Onder dezelfde naam en in hetzelfde tijdschrift verschenen: Drie broden, 1e jrg. (26 april
1946), nr. 16, z.p. en Het aquarium, 2e jrg. (8 november 1946), nr. 4, p. 9. In De vrije katheder
publiceerde Reve onder de naam Simon van het Reve De sociale positie van Sinterklaas,
jrg. 6 (6 december 1946), nr. 31, p. 492-493.
Simon van het Reve. De ondergang van de familie Boslowits. In: Criterium 1 (december
1946), afl. 15, p. 788-813; Simon van het Reve. De laatste jaren van mijn grootvader. In:
De nieuwe stem 2 (januari 1947), afl. 1, p. 18-28. Van De ondergang van de familie Boslowits
verscheen een Franse vertaling: La fin des Boslowits. In: Nouvelles neérlandaises des Flandres
et des Pays-Bas. Préface par Victor E. Van Vriesland. Paris, Edition Seghers 1965, p. 258-277.
Vertaling Liliane Wouters.
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Werther Nieland, het kleine meesterwerk dat als aparte aflevering van De vrije bladen
de reeks vroege verhalen besluit, verschijnt in 1949.1 De bescheiden oplage van 700
exemplaren blijft grotendeels onverkocht en de kritiek zwijgt.
Zeker, er zijn een paar uitzonderingen. Gerard van Eckeren wijdt een kort artikel
aan deze novelle. Na een samenvatting van de inhoud ervan merkt hij bezorgd op:
‘Er komen in deze zielloze doeningen soms karaktereigenschappen naar voren,
die een paedagoog interesseren moeten (zo een crypto-machts-wellust in het stichten
van die clubs, waarvan Elmer steeds listig zorgt de voorzitter te zijn!). Dit alles is
niet onverdienstelijk, maar loopt dood op den onlust, de (laten wij hopen voorlopige)
onmacht van den schrijver om waarlijk te scheppen, de dingen breed te zien,
perspectieven te openen of open te laten. Van het Reve blijft ook hier nog ronddraaien
in het kringetje van zijn rancunes. De dubbelzinnige mopjes in het variété-theater
stuiten, omdat dit theater er zo kennelijk is bijgesleept om deze mopjes te spuien.
De wraak van een ontmoedigd jongmens, er op uit den burger te epateren? Moge de
gans zich uit den krijtcirkel bevrijden; misschien blijkt hij op een goeden morgen
dan nog wel een edele zwaan te zijn!’ (p. 22).
Kousbroek ontgaat het gebeuren evenmin. Hij schrijft een voortreffelijk artikel in
het avantgarde tijdschrift Braak, door hem samen met vriend Remco Campert
opgericht.
Om te beginnen krijgt Eduard Elias hierin een veeg uit de pan. Deze had het
gewaagd zich in Mandril aan de novelle te vergrijpen om deze vervolgens als een
‘dor zeurderig boekje’ af te doen, waarop Kousbroek pareert: ‘Eigenlijk moet ik sterk
de indruk van mij afzetten, dat Elias de onmiskenbare superioriteit van van het Reve
ook wel voelt en, hieruit een bepaalde kif puttend, aan zijn stukje begon’ (p. 21).
Vervolgens signaleert Kousbroek de treffende overeenkomst van Werther Nieland
met De ondergang van de familie Boslowits: in beide verhalen wordt door de ik-figuur
de ondergang van een familie nauwlettend geobserveerd. Hetzelfde geldt trouwens
voor De laatste jaren van

1

G.K. van het Reve. Werther Nieland. In: De vrije bladen 20 (1949), afl. 3, p. 5-70. Fragmenten
van de novelle zijn onder dezelfde titel vertaald in Les temps modernes 20 (1964), p. 769-808.
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mijn grootvader, waarin weliswaar niet een gehele familie doelwit van observatie
is, maar de gestaag voortschrijdende aftakeling van de grootvader wel met akelige
precisie gevolgd en zelfs in stadia onderscheiden wordt:
begripsverduistering-kindsheid-vermindering van het gezichtsvermogen-dood.
Eenheid van thematiek dus: ‘De verlatenheid, de dingen die men niet, of misschien
juist bijna wél begrijpt; de vreemde wereld tussen het oprichten van clubs,
onbegrijpelijke toestellen, van wonderlijke fantasieën die met grote ontroering voor
waar aan een ander worden verteld. Over dit alles de onbestemde angst, grauwe sfeer
en triestheid. En’, vervolgt hij: ‘Bij deze dingen is v.h. Reve's taalgebruik zo
ongewoon aangepast, dat het op zichzelf al haast deze sfeer van denken suggereert;
bovendien van een bijna niet te geloven beschrijvingskracht, vatbaar voor de
uitzonderlijkste nuances en fascinerend brilliante weergave van de gecompliceerdste
dingen’ (p. 21-22).
Reve's taalgebruik is volgens Kousbroek niet alleen voortreffelijk en fascinerend,
maar bergt bovendien een onmiskenbare dosis humor in zich.
Gerard van Eckeren is niet gefascineerd; hij spreekt van ‘den wat landerigen stijl,
die bij de landerige stemming van een jongen in zijn puberteitsjaren aansluit’ (p. 22).
En hij is evenmin geamuseerd: ‘Er bibbert dunnetjes wat galgenhumor tussen de
woorden’ (p. 22).
‘Eigenaardig’, zegt Kousbroek, ‘is dat men bij v.h. Reve soms niet ontkomt aan
de gewaarwording, dat er bijna geen normale mensen in het hele verhaal voorkomen;
men moet zich daarbij dan echter wel afvragen of het niet nog veel enger zou zijn
als iemand bij een zó directe en nabije analyse nog normaal bleek’ (p. 22). En
Kousbroeks konstatering lijkt gegrond. De grootvader uit De laatste jaren gedraagt
zich nauwelijks normaal; daarop viel door zijn verregaande staat van seniliteit ook
niet te rekenen; Agatha Nieland, Werthers moeder, is onmiskenbaar geestesziek en
de familie Boslowits verenigt een arsenaal van alle mogelijke kwalen in zich: de
vader is verlamd; de moeder lijdt aan een steeds toenemende neurose en de jongste
zoon is achterlijk; de bijfiguren, dikwijls deerlijk toegetakeld, laten we dan nog buiten
beschouwing. Om ieder misverstand te voorkomen zal de auteur bij zijn
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latere werk zijn lezers er meermalen op attent maken dat er in zijn boek weer geen
normaal mens voorkomt.
De beperking die een vrijwel statische thematiek met zich meebrengt, doet
Kousbroek zich wat somber afvragen: ‘Moet men weer zo'n soort geschiedenis
verwachten? Ondanks het feit dat ik die dan met evenveel enthousiasme zou lezen,
heb ik het gevoel, dat men toch niet doende kan blíjven in deze, overigens
voortreffelijke, stijl en aard van onderwerp’ (p. 22).
Naast dit artikel van Kousbroek is, van het handjevol recensies aan Werther Nieland
gewijd, alleen die van Simon Vestdijk, getiteld ‘Zwijgplicht in en buiten een novelle’,
werkelijk interessant. Vestdijk is op z'n zachtst gezegd verontwaardigd over het
uitblijven van reakties; behalve de vermakelijke spekulaties over de oorzaak hiervan
is de bespreking in zijn geheel belangrijk genoeg om te worden opgenomen:
‘Ofschoon enige jaren later geschreven, belichaamt de novelle Werther Nieland
van Van het Reve (De Vrije Bladen, mei 1949, Van Oorschot) een belangrijk
voorstadium in de ontwikkeling van de hoofdpersoon uit de roman De Avonden.
Deze hoofdpersoon, thans Elmer geheten (zoals de schrijver zich van Simon tot
Gerard Kornelis transformeerde), is ongeveer tien jaar jonger dan Frits van Egters,
en daardoor winnen wij een veel beter inzicht in bepaalde obsessies, die in de roman
als raadselachtige psychologische gegevens waren blijven staan. De angst voor dieren
b.v., dáár in dromen aan den dag tredend, is hier, in het vroegere stadium, vervangen
door daadwerkelijke agressie tegen dieren waaraan gevaarlijke magische krachten
worden toegeschreven. Het opmerkelijke geval doet zich dus voor, dat het kind
doorzichtiger gemaakt kon worden dan de jongeman, - opmerkelijk althans naar min
of meer conventionele maatstaven.
Aangezien Werther Nieland niet minder goed geschreven is dan De Avonden,
daarbij veel mist van de niet te loochenen, zij het ook somwijlen tot grandioze effecten
leidende monotonie van de roman, en ook in andere opzichten (verfijnder observatie,
leniger verteltrant, sterker plastiek van sommige personages) een vooruitgang
betekent, hadden wij, indachtig een zekere bekroning en het daarbij passend onthaal
in kranten en tijdschriften, een ongewone belangstelling voor deze novelle
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mogen verwachten. Tenslotte geeft men iemand niet een prijs in een aula met rhetoriek
en ontroering om bij de publicatie van een stuk proza, dat in genetische zin sterk
verhelderend werkt ten aanzien van het bekroonde boek, te doen alsof zijn neus
bloedt. Voor zover mij bekend (ik heb speciale informaties ingewonnen, en neem
aan, dat die betrouwbaar zijn), is Werther Nieland nergens besproken, zulks in
onderscheid van een aanzienlijk aantal prullaria, die bij name te noemen mij niet
voegen zou en waarvan ik alleen met voldoende zekerheid kan zeggen, dat zij veel
meer dan 70 kleine bladzijden bedroegen, elk. Hoe dit te verklaren? Een kater na het
gejubel? Behoefte aan het demonstreren van de humbug van literaire prijzen in het
algemeen? Eerst weeklagen en huilebalken over de “lost generation” van de oorlog,
de arme bedrogen, de zin des levens verloren hebbende jongens die óók groot moeten
worden, en dan gefroisseerd doen, omdat een toelichtende novelle, die lang vóór de
oorlog speelt, deze dwaze stelling definitief onhoudbaar maakt? Omdat er geen
“gebed” in voorkomt? Naast de doorweekte zakdoekjes moeten ook toentertijd reeds
moorddolken en gif-Kelken hebben gerust; maar had Van het Reve die niet wat
handiger kunnen ontlopen door na zijn “jeugdige” prestatie als een Man voorwaarts
te gaan, in plaats van terug, zoals zo onbetwistbaar blijkt uit Werther Nieland?
Waarom deze onervaren geest, “à la recherche du temps perdu,” niet een fiks pak
voor zijn billen gegeven? Zo spoedig mogelijk moet Van het Reve van zijn
jeugdcomplexen af, - zo vernam ik uit meer dan één damesmond; vrouwen kunnen
nu eenmaal niet nalaten kunstenaars op te voeden, de lelijkerds! Of werd deze novelle
door al die Frauen von Stein met mannelijke aanhang soms doodgezwegen, - niet
gekraakt, let wel, er waren nog resten van eerbied voor de Prijs! - omdat er, anders
dan in De Avonden, Vieze Woorden in voorkomen, en een lichtje wordt geworpen
op de Kinderlijke Sexualiteit? Dat zal het zijn. Doodzwijgen vloeide voort uit
Zwijgplicht. (Dat zal het niet zijn, want niemand heeft er natuurlijk een woord van
gelezen).
Het is misschien niet meer dan toeval, dat ook in de novelle zelf zulk een
zwijgplicht valt aan te tonen, - niet alleen ten opzichte van het sexuele (dit spreekt
vanzelf), maar ook ten opzichte van de krankzinnigheid van de moeder van Werther
Nieland, de vriend van Elmer (de “ik”

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

49
van het verhaal). Beide elementen dragen in sterke mate bij tot de humor, die, onder
de nimmer aflatende somberheid van sfeer, de lectuur van dit boekje tot zulk een
verfijnd genot maakt. Van het Reve is in de eerste plaats realist, maar dan in een
moderne betekenis, waarbij het fantastische eerder wordt voorondersteld dan
buitengesloten; en zijn fantasie leidt hem telkens (en in Werther Nieland meer dan
in De Avonden) in situaties, waarbij de lezer met binnenpret heeft te kampen, zonder
dat de schrijver daar enige moeite voor schijnt te hebben gedaan. Deze humor “à
froid” duikt op de meest onverwachte plaatsen op. Zo vind ik b.v. de passage op pag.
11, waar Werther Nieland in zijn armelijke keuken ingelegde mosselen met een
vorkje zit te eten, buitengewoon komiek, - nog geheel afgezien van de dubbelzinnige
commentaar van de aanwezige moeder, die onder haar geestelijke stoornissen een
vorm van erotomanie telt, gekenmerkt door de neiging tot handtastelijkheden
tegenover haar eigen zoon en diens vriendjes. Waarom is dit mosselen eten op zichzelf
komisch? De slechte verstaander ziet alleen maar een overbodig “naturalistisch
trekje”, een “vermoeiend” détail, vrucht van “beschrijvingswoede”. Van het Reve's
kracht ligt echter hierin, dat dergelijke détails nooit zinloos zijn, ook al heeft de
beoordelaar er vaak moeite mee de zin te formuleren. Zij wijzen iets aan, zonder het
volledig uit te drukken.
Het komische van het gedrag van de moeder berust voornamelijk hierop, dat geen
van beide jongens begrijpen wat haar scheelt, of ook maar iets van krankzinnigheid
afweten. Ook voor de lezer is zij in den beginne niet veel meer dan een wat
“zonderlinge” vrouw. Maar voor Elmer zijn zelfs de latere, meest doorslaggevende
bewijzen voor haar kwaal evenveel raadsels waar hij geen weg mee weet. En
aangezien niemand hem inlicht, - zwijgplicht! - reageert hij op de door hem
waargenomen verschijnselen enkel maar instinctief: in zijn ogen zijn ze gevaarlijk,
moorddadig, demonisch, en sluiten zich als zodanig feilloos aan bij zijn eigen
zwartmagische practijken met al dan niet gefantaseerde dieren en monsters. Het
verlossende woord “krankzinnigheid” of “ziekte” wordt niet uitgesproken (de familie
Nieland brengt het niet verder dan “vermoeid”), en daardoor heeft zelfs haar beslissend
optreden, als zij op straat loopt te dansen, terwijl Elmer zich ver in de achterhoede,
bij de
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troep joelende kinderen aansluit, eerder een komisch dan een sinister effect, al
ontbreekt voor de lezer, die zich rekenschap geeft van de situatie, dit laatste natuurlijk
allerminst. “Tragikomisch” is niet de juiste omschrijving, want het tragische en het
komische, behuisd in totaal verschillende gevoelswerelden, gaan hier geen verbinding
met elkaar aan. Eenzelfde vis comica dank zij het “verzwijgen” (maar dan zónder
tragiek) beheerst het bezoek van Werther's tante met de drie kinderen aan een
derderangs restaurant met variété-nummers. Werther en zijn zusje mogen geen getuige
zijn van het transport van hun moeder door de geneeskundige dienst; alles is prachtig
geregeld, geen kinderziel zal gekrenkt worden, uit bescheiden beurs wordt lustig
getracteerd; ook Elmer mocht van de partij zijn. In plaats van door hoepels springende
honden en dgl., zoals een week te voren, wordt er evenwel een “sketch” vertoond
van zulk een drastisch onfatsoen, dat de gehele onderneming, dienende om de
burgerlijke ondergang van een erotisch bezeten moeder te bemantelen, volkomen ad
absurdum wordt gevoerd. Ook de “sketch” is vermakelijk in al zijn ruwe
stompzinnigheid, maar de ware humor dezer episode ligt in het onbegrip of de
onverschilligheid van de kinderen, en in het optreden van de tante, die hen haastig
weer meeneemt met een meer zakelijk dan preuts: “Dit is niet zo geschikt.”
Als op zichzelf staande, volledig gerealiseerde, geheel van de schrijver
weggeobjectiveerde gestalte - de eerste misschien in Van het Reve's klein oeuvre mag Werther's moeder de meeste aandacht tot zich trekken, het belang van de novelle
ligt elders. Wij worden hier binnengeleid in de bij uitstek subjectieve, agressieve,
om machtsverhoudingen draaiende wereld van het tien- of elf-jarige kind, op wie de
erotiek en in het algemeen de uitingen van het medelevende gevoel nog weinig vat
hebben, of geen vat méér hebben. In deze belangwekkende overgangsperiode stuit
het kinderlijke besef van almacht op het onverbiddelijk raster der buitenwereld, en
projecteert deze weerstand tot verbeelde vijanden. In de strijd, die steeds zou kunnen
ontbranden, en dit soms doet, met gegarandeerde nederlaag (vgl. pag. 45, waar het
optreden van een oudere jongen zelfs de laatste resten van “menselijke waardigheid”
der elfjarigen vernietigt), tracht men medestanders te werven: het spreekt immers
vanzelf, dat men niet alleen mag staan, er moeten vrienden zijn,
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en die vrienden moeten de bevelen ten uitvoer brengen van degene die hen nodig
heeft, al wordt hier een min of meer democratisch tintje aan gegeven. De caricatuur
hiervan vond men in het nazisme, en vindt men eigenlijk in iedere politiek; de
elf-jarigen hebben echter het voordeel van een zuiverder reageren, onverbruikte
instincten, en, als men het mij vraagt, van een groter intelligentie, al schijnen de
veertienjarigen hen op dit punt te overtreffen.
Mislukt het werven van medestanders, - en in Werther Nieland mislukt het aan
één stuk door, niet zelden op de meest burleske wijze, - dan ontstaan de diepe
droefenis en verveling, die hunnerzijds de grondslag leggen tot een hernieuwd, en
feller, magisch reageren van het teleurgestelde individu. Is dit individu uitzonderlijk
begaafd, en daarbij eerzuchtig, en intellectueel vroegrijp (Elmer spreekt nu en dan
“als een boek”, en Van het Reve laat de oorsprong hiervan niet onvermeld), dan
worden de kansen op isolatie nog vergroot, en daarmee de drang tot bovennatuurlijke
beheersing van al het omringende. Werther, een slome, door de huiselijke
omstandigheden zichtbaar gedrukte jongen, zomin als de nóg nuchterder Maarten
Scheepmaker (een “magiër” ook hij, maar dan zuiver in het technische, en daardoor
reeds half en half bruikbaar voor de samenleving) begrijpen iets van wat Elmer bezielt
bij zijn spelen en knutselen, dat steeds iets anders verbergt. Van de door hem
opgerichte club blijven zij even twijfelachtige leden als de achterlijke Dirk
Heuvelberg, te meer omdat hij geen moment zijn alleenheerschappij aangetast wil
zien. In wezen is deze club een éénmansclub, een schepping uit niets en van niets,
zakelijk onzinnig, en zich tegenover de realiteit alleen nog handhavend door
irrationeel-autocratische toepassingen van het beginsel “vriend of vijand.” Wie niet
in de club gelooft, wie vervelend is, of “gek doet”, wordt er niet alleen, en vaak
hardhandig uitgegooid, maar is meteen ook een spion (van andere niet bestaande
clubs of van het geestenrijk, of wat dan ook), en komt op één lijn te staan met de
watermonsters en verminkte vissen, die de teleurgestelde stichter en voorzitter al
evenzeer verraden en verkopen.
Deze primitief magische, of mythisch-symbolische sfeer, waarvan in De Avonden
de half verstarde relicten en hevig teisterende droomreminiscenties zijn overgebleven,
beleeft hier zijn laatste bloei. We zijn hier
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getuige van barbaarse riten, het prevelen van afweerformules, het verbergen van met
“macht” geladen geschriften, het brengen van brandoffers aan geesten en gevaren,
en dit alles doorspekt met stadhuistermen, speeches van kleine beambten, het
gewichtig doen der burgerij, het oorlog voeren van de bloem der natie. Spelletjes
worden tot avonturen, avonturen nemen de gedaante aan van een wereldondergang.
Een zolder zinkt als een schip. Een mus wordt gedood, “omdat” hij een verspieder
is (ook in de briefjes der jongens onderling speelt het “omdat” en het “want” de
charmante illologische rol der jeugdredeneringen, die helaas vooruitlopen op de
meest infecte politieke gebruiken). Een psychische werkelijkheid, die dagelijks onder
ons leeft en die wij niet meer herkennen, ook al geven wij onze kinderen de lugubere
en sadistische sprookjes te lezen, die aan deze zelfde regionen zijn ontsproten, heeft
hier vorm aangenomen bij een voor het overige - hierop moet sterk de nadruk worden
gelegd - volkomen normale jongen. Hoogstens zou men Elmer een tikje mythomaan
kunnen noemen. Maar wat weten wij van de mythomanie van andere kinderen af?
Ook Werther en Maarten hebben misschien dit innerlijk bewogen en autonome leven,
maar het sluit niet aan op dat van Elmer, of zij hebben reeds geleerd om het te
verbergen. De toekomstige kunstenaar (wanneer wij Elmer voor de jonge Van het
Reve mogen substitueren) kan minder verbergen dan een ander, omdat hij
voorbestemd is om te openbaren. Voor deze, thans door hem geopenbaarde realiteit,
die tevens fantasie is, geef ik alle Amerikaanse surrealisten-en-vogue cadeau. Het
Hollandse realisme is niet altijd te versmaden. Want er is geen twijfel aan mogelijk,
of Van het Reve is, literair-historisch gezien, de regelrechte voortzetter van de traditie
Woutertje Pieterse - Jaapje. Alleen heeft hij aan deze “lijn” enkele dimensies
toegevoegd.
In de magische wereld der pre-puberteit is de brug naar de volwassenen (bedoeld
is: volwassenen in gedrag) smal en onbetrouwbaar, zij wordt afgebroken, weer
opgebouwd op een andere plaats, weer vernield. Van de kant van de schrijver is het
dan ook volkomen verantwoord Elmer's ouders en zijn oudere broer vrijwel
onbeschreven te laten, en de meeste andere volwassenen als poppetjes te tekenen,
die in beginsel niet verschillen van een speelgoedchauffeurtje in een winkelkast, ook
al vor-
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men zij voor de lezer een kostelijke kleine galerij van “typen”, die hij opperbest
meent te herkennen. Eén uitzondering dient echter te worden gemaakt, en dat is de
moeder van Werther. Niet omdat Elmer tegen wil en dank in een als “erotisch” te
rubriceren betrekking tot haar is komen te staan, maar omdat zij de enige volwassene
is, die een fantastisch bestaan leidt, die haar ziel niet verbergt, die een, bij de meeste
individuen te loor gegane eenheid heeft bereikt tussen innerlijk en gedrag. De
waanzinnige vrouw en het normale kind treden elkaar als gelijkwaardige partners
tegemoet, bijna als speelgenoten. Zij boeit hem, en jaagt hem angst aan, meer dan
watermonsters en spionnen van vijandelijke clubs dit vermogen. Zij is zoiets als een
waarborg, dat de maatschappij waaraan hij zich ondanks alles ondergeschikt weet,
niet uitsluitend bestaat uit ontnuchterende kruideniers, Esperantomannetjes en Frauen
von Stein, en dit vage inzicht, deze nergens door de schrijver uitgesproken of ook
maar aangeduide intuïtie lijkt ook de diepere grond van de breuk met Werther, even
nadat de moeder in het ziekenhuis is opgenomen, dat zij wel niet meer verlaten zal.
Door haar verdwijnen verliest de vriendschap iedere zin, Werther wordt een “saaie”
jongen (wat hij altijd al was); met wat lusteloze geweldpleging en bangmakerij
verbreekt Elmer de vriendschap. Maar later fietst hij langs de nieuwe, kleinere woning
van de Nielands. “Ze wonen donker,” peinst hij. Er zal daar geen moeder meer zijn
om danspasjes te maken en beheksende wartaal uit te slaan. Opnieuw is een brug
afgebroken naar de volwassen wereld, - en de “zwijgplicht” der volwassenen hielp
mee, - maar tegelijkertijd heeft Van het Reve een brug geslagen tussen de beide
hoofdmotieven van het kleine meesterwerk dat hij schreef.
Er is mij weinig gelegen aan stilistische en compositorische bespiegelingen over
deze novelle, die aesthetisch de indruk wekt van een koel zilveren druppelgordijn
onder een dreigende hemel. Iedere druppel is kristalhelder en bergt waterwezentjes:
kreeftjes en infusoriën. Werther Nieland kan men evenzeer bewonderen om de détails
als om de grote lijn. Maar daarvoor moet men het wel gelezen hebben. Met “lezen”
bedoel ik het volgende. Niet met de ogen dwalen en aan de rechterduim likken, maar
gewoon (of tegenwoordig ongewoon) lezen, niet te vlug, niet weerbarstig, niet “waar
blijft het gebed nou,” maar met goede
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aandacht, en niets overslaan, en als men zich daar niet meer toe kan opwerken, dan
oefent men zich maar eens een paar maanden in aap, noot, mies en de rest. Het zal
u heus goed doen, mevrouw von Stein, u zult als herboren uit deze novelle te
voorschijn komen, en geen neiging meer vertonen om uw lieveling op de vlucht te
drijven naar het zoete Italia, met uw onverdragelijke bemoeizucht.’
Als d'Oliveira Reve ruim tien jaar later naar aanleiding van deze kritiek vraagt: ‘Wat
vond je daar nou van?’ blijkt de auteur niet in het minst geïmponeerd: ‘Als Vestdijk
gunstig over je schrijft, dan zegt dat niks. Ik heb nog nooit een ongunstige kritiek
van hem gelezen ergens op, jij? Nou ja, een of twee mensen waar hij gewoon
persoonlijk om een of andere reden wat tegen heeft’ (p. 177). In een interview met
Bibeb verklaart hij zich nader: ‘Die man heeft geen inzet en geen standpunt.
Onleesbare bedenkseltorens schrijft hij’ (p. 227).
Niet alleen de reakties op Reve's werk zijn in deze jaren gering in aantal. Sinds
de verschijning van Werther Nieland is Reve zelf evenmin erg produktief; daarnaar
gevraagd, vertelt hij: ‘Die hiaten zijn inderdaad literair onvruchtbare perioden geweest.
Ik kende de omstandigheden, waar onder ik tot goed werken kan komen, te weinig’
(Zaal/v.d. Molen). De novelle Melancholia veroorzaakt in 1951 weliswaar de rel
rond de reisbeurs, met als gevolg Reve's onverbiddelijke besluit om nog uitsluitend
in het Engels te schrijven, maar de stroom van reakties die dan losbrandt heeft weinig
met Reve's werk te maken; hierover later meer. Oud werk wordt in boekvorm
uitgebracht en herdrukt. Het boekje De ondergang van de familie Boslowits verschijnt
in 1950. Reve moet het doen met jubelende dooddoeners als ‘integer kunstenaar’,
‘pur-sang prozaist’ of ‘apostel van de oprechtheid’. Met werkelijke belangstelling
heeft zoiets weinig te maken.
Zes jaar later wordt de novelle met De laatste jaren van mijn grootvader, Werther
Nieland en De avonden gebundeld tot een Verzameld werk en hieraan wordt tenminste
aandacht besteed, al zijn de reakties ook weinig onthullend: ‘Het talent van deze
jonge schrijver is zo onmiskenbaar, dat het jammer zou zijn als hij werkelijk
uitsluitend in het Engels doorgaat’, meldt de NRC. Salvador Hertog heeft alle hoop
opgegeven: ‘Na zijn
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besluit om voortaan in het Engels te schrijven, kunnen wij dit verzamelde werk als
een afsluiting beschouwen van zijn Nederlandse periode.’ Het lot heeft anders
beschikt, maar dat kon hij niet weten. Wat hij zich wel had kunnen realiseren is, dat
de treffende overeenkomst die hij signaleert tussen de eerste novellen van Reve en
het werk van de jonge Nicolaas Beets, niet erg overtuigend is. Deze zou dan moeten
blijken uit de ‘typische kleinburgerlijke, gezapige Hollandse sfeer’, ‘verwante
stijlfiguren’, een bepaald soort zwarte humor, zijn ‘microscopische aandacht voor
het detail’ en zijn medeleven met zijn ‘meewarige figuren’. En daar blijft het niet
bij. De kern van Reve's werk, zegt Hertog, is ‘verwondering over het leven en de
wereld als zodanig en het surplus van het christelijk mededogen, dat iets toevoegen,
iets veranderen wil aan de meedogenloosheid van een natuurlijke wereld, hetzelfde
verzet en niet-aanvaarden als bij Camus van een door blinde kracht voortbewogen
kosmos’. Buiten de moeilijkheden die het doorgronden van deze passage met zich
meebrengt, is de lijn Reve-Beets-Camus niet geheel duidelijk.
Roegholt is vooral gecharmeerd van de novellen ‘die met “flink wat sentiment”
doortrokken zijn’. Deze hebben nog ‘de ongekunstelde naïveteit “waarmee Van het
Reve begon”: gewoon opschrijvend wat hem had getroffen, niet gearrangeerd, niet
verfraaid, in een vaak echt onbeholpen stijl’, en dit kan Reve later volmondig
onderschrijven: ‘Gebrek aan techniek heeft soms een geweldige werking...’(Bibeb,
p. 220). Tegelijk met het stilzwijgen van de kritiek lijkt ook Reve's impasse
doorbroken: hij komt nog datzelfde jaar, 1956, met nieuw werk, de Engelstalige
bundel The acrobat and other stories (zie het hoofdstuk ‘De Engelse periode’).
Zelfs als Reve in de jaren zestig legendarische roem verworven heeft, blijft de
belangstelling voor het vroege werk gering. Hella Haasse schrijft hierover weliswaar
leesbaar, maar zeer oppervlakkig in haar essay Sporen van geweld. En Reve zelf
verschaft in deze tijd enige informatie over zijn eerstelingen. In zijn gesprek met R.J.
Gorré Mooses in de Tien vrolijke verhalen vertelt hij iets over het ontstaan van
Werther Nieland: ‘De gezamenlijke stukken manuscript van Werther Nieland wegen
wel anderhalf kilo, wat wel iets zegt als u mijn microscopisch
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handschrift kent. Bijna voltooid, had het tweemaal de omvang die het in gepubliceerde
vorm heeft gekregen. Het was het erotomane gedrag van moeder Nieland dat, na
eerst in een onbelangrijk detailtje te zijn opgedoken, geleidelijk aan steeds belangrijker
wordend en tenslotte in de finale versie resulterend in haar krankzinnigheid, een van
de hoofdmotieven van het verhaal is gaan vormen’ (p. 13).
Wanneer hem naar zijn oordeel over de novelle gevraagd wordt, vertelt hij: ‘Van
Werther Nieland herinner ik mij nog heel goed, dat ik, toen ik de novelle had voltooid,
er zelf een geringe dunk van had, en dat ik, bij de inzending aan De Vrije Bladen, in
1949, het niet waarschijnlijk achtte dat de redactie het zou aanvaarden. Sedertdien
echter is het me steeds dierbaarder geworden, en ik beschouw het thans als een
misschien nooit door mij te overtreffen hoogtepunt in mijn werk.’
Tegenover Van Wilder is hij nog wat uitvoeriger: ‘“Werther Nieland” is een boek
zoals nooit meer terugkomt, zoals ik nooit meer zal schrijven en dat mij daarom heel
nauw aan het hart ligt. Het is mijn jeugd die is voorbijgegleden. Het boek is een
wonderlijke grenspaal in mijn werk van tot nu toe. Wanneer ik het nu soms opnieuw
lees, dan maak ik me bij de meeste passages telkens de bedenking: hier moet ik iets
bijvoegen, ik moet hierover iets meer zeggen, anders is het niet goed, niet in orde en
eigenaardig: het staat er telkens, ik heb het niet vergeten, en dit verheugt me dan.
Ook de stijl is hier veel weerlozer en weemoediger, helemaal niet zo agressief lijk
in mijn later werk’ (p. 31).
Mulisch weet zich te herinneren dat de novelle bij zijn eerste ontmoeting met Reve
in 1950 ter sprake kwam: ‘Die ontmoeting vond plaats in de laatste, echt literaire
salon van Amsterdam, waar ik was geïntroduceerd door Ed. Hoornik. De salon
bestond uit een burgerlijke suite in de Valeriusstraat, twee hoog, met dressoir,
penanttafeltjes, buffet, antimakassars, en de eettafel in het midden van de kamer
onder de lamp. Dat was de woning van Coos Frielink (...).’ Bij die gelegenheid zegt
Reve hem de novelle te prefereren boven de roman en Mulisch deelt die mening.
Vooral de laatste tijd echter lijkt Werther Nieland de zo verdiende aandacht te
krijgen. Kort na elkaar verschenen over de novelle drie zeer omvangrijke artikelen
van de hand van Raat, Weisgerber en Ruijs.
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Raat legt zich, in zijn uiterst heldere en leesbare artikel vooral toe op de hoofdpersoon,
Elmer. Hij komt tot de overtuigende konklusie dat ‘Elmers handelingen steeds gericht
zijn op het onschadelijk maken van een angstaanjagende werkelijkheid’ (p. 426).
Weisgerber houdt zich, in een wat cryptisch betoog, vooral bezig met het
ruimte-aspekt van het verhaal, om tenslotte vast te stellen dat Werther Nieland een
poëtisch verhaal is ‘waarin Van het Reve gebruik maakt van polyvalente beelden die
associatief en niet logisch aan elkaar geregen zijn. In dat opzicht’, vervolgt hij,
‘herinnert zijn schrijftrant aan die van het sprookje en de mythe. Ondanks de sobere
taal en de streng beheerste vormgeving legt Elmer evenals Frits van Egters, maar op
een andere manier, indirect de “zieke ziel” (...) van de romanticus bloot: sadisme,
Haszliebe, weemoed, kwetsbaarheid, eenzaamheidsgevoel, heerszucht, scherp
waarnemingsvermogen, fantasie en ironie, doodsangst en doodsverlangen, en vooral
frustratie’ (p. 829). Passages als deze zijn voor Maatje aanleiding om Weisgerbers
artikel te kenschetsen als ‘een soort “vertaling” (...) in ruimtelijke termen’, het geheel
overgoten met een saus die het mengsel is van pseudo-dieptepsychologie,
ruimtefenomenologie en mythologie’ (p. 95).
De titel van de novelle levert nogal wat moeilijkheden op. Weisgerber maakt wat
spekulaties, maar geeft geen uitsluitsel, evenmin als Vestdijk en Kousbroek dit gedaan
hadden. Van Eckeren vond de titel ronduit slecht gekozen: ‘In het middelpunt staat
Elmer, de “ik” die vertelt, en eigenlijk zou dus naar hèm het verhaal moeten heten’
(p. 22). Maatje heeft er geen moeite mee: ‘Centraal staat Werther Nieland, op hèm
heeft Elmer nog wel enig vat. Daarom heet het verhaal ook naar hèm. Bovendien
zijn de doods-, seksualiteits- en waanzinmotieven allemaal gekoppeld aan deze
titelfiguur en diens erotomane moeder’ (p. 93).
Voor Ruijs is de zaak gecompliceerder: ‘De verklaring van de titel moet wel liggen
in de bijzondere verhouding van de titel-held: Werther met de ik-verteller, die uit de
aard der zaak in het gehele verhaal voorkomt’ (p. 198). Die bijzondere relatie zou
het gevolg zijn van de gespletenheid van de ik-figuur, die zijn ‘duplicatie-streven’
richt op Werther: ‘Het is mogelijk te veronderstellen dat de gespletenheid van de
auteur geleid heeft tot de personificatie in Werther Nieland van één aspekt ervan nl.
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de sexualiteit. Dit wordt versterkt door de vorm van sexualiteit die bij de beschrijving
van Werther overheerst, nl. de incestueuze verhouding’ (p. 199). Terecht lanceert
Ruijs deze spekulatie met de nodige omzichtigheid.
Evenmin als het artikel van Weisgerber blinkt dat van Ruijs uit door helderheid.
Via een wat wankele struktuuranalyse meent hij te kunnen aantonen dat de essentie
van Werther Nieland bestaat in ‘een strijd tussen duisternis en licht, die vanwege de
mythische inslag ook een strijd tussen goed en kwaad genoemd mag worden, een
strijd die uiteindelijk door het donker/ het kwaad gewonnen wordt’ (p. 200).
Aan belangstelling voor Werther Nieland is in ieder geval geen gebrek. Minder
goed staan de twee overige verhalen uit het Verzameld werk: De laatste jaren van
mijn grootvader en De ondergang van de familie Boslowits aangeschreven. Het eerste
verhaal heeft kennelijk niemand tot een diepgaande analyse kunnen inspireren. Reve
zelf heeft er evenmin een hoge dunk van: ‘Aanvaardbaar en leesbaar, maar meer ook
niet’, meldt hij in een interview (Zaal/v.d. Molen). En wat De ondergang betreft: in
1969 - negentien jaar na de verschijning van het boekje - schrijft Burnier op verzoek
van de redaktie hierover een artikel in het Van het Reve-nummer van het tijdschrift
Dialoog, waarin ze dit verhaal én Werther Nieland ‘twee on betwiste meestercreaties’
noemt: ‘De thematiek is universeler dan die van De Avonden, en de literair-technische
kwaliteit is groter dan van de soms wat betogende laatste bundels, hoe leesbaar en
boeiend die ook zijn.’ Het universele van De ondergang schuilt volgens haar daarin
dat: ‘Niet alleen de familie Boslowits toen, daar en daarom, wordt “weggehaald”.
Het verhaal van de humeurige lamme, de loze snoever, de nerveuze dwaas en de
stamelende mongool is een Elckerlyc-verhaal; een moderne moraliteit’ (p. 20).
En Kousbroek blijft, ondanks zijn gewijzigde mening over Reve's latere werk, dit
verhaal waarderen: ‘Wat mij betreft is er geen groter monument voor wat er tijdens
de laatste oorlog in Europa gebeurd is dan een dun boekje als De ondergang van de
familie Boslowits.’ Tenslotte dan toch gerechtigheid.
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De Engelse periode
In zijn Dagboek van een minor poet in Podium schrijft Hans van Straten in 1951:
‘Gerard Kornelis van het Reve werkt aan een nieuwe roman, Melancholia, die in
Amerika moet worden uitgegeven. Hij schrijft het verhaal direct in het Engels. Het
manuscript wordt gecorrigeerd door John Vandenbergh, die er, naar men zegt, niet
meer dan 20 fouten per bladzij uithaalt’ (p. 146). Behalve Vandenbergh heeft ook
James Holmes zich over de Engelse tekst gebogen. Melancholia is niet in Amerika
uitgegeven; het is evenmin een roman geworden, maar wel een zeer omstreden
novelle:
‘Lying on the wardrobe, he had tried in vain to masturbate a second time. Now he
tried again, but perhaps owing to the chill that had seized him, he could not even
attain an erection. His member, a while ago a magic wand of lust by means of which
he could ascend over mysteriously tinted landscapes, dusky like old Italian pictures,
now seemed to him a strange, damp organ hardly part of bis body, lying in his hand
like a sore toe’ (p. 283).
Dit is een van de gewraakte passages uit het verhaal. Hoewel het onwaarschijnlijk
is dat Reve zich aan de kritiek heeft willen konformeren, ontbreekt de, ditmaal
openlijke, erotiek hierin dus niet. En dat was immers het geweldige tekort dat volgens
de kritici aan De avonden kleefde. Iedereen tevreden, denkt men dan, temeer daar
de passages, waarin de hoofdpersoon Andree onaneert, een duidelijke funktie hebben:
Andree, een onderduiker, wordt achtervolgd door de Duitsers en verstopt zich, om
zijn belagers te misleiden, op een kast. De angst die hem in hoge mate parten speelt
wordt, behalve door dreigende ‘tekenen’ en alom aanwezige geesten, prachtig
geïllustreerd aan een gruwelijke droom waarin Andree zich bedreigd ziet door bizarre
monsters. Deze angst roept hevige lustgevoelens bij hem op, die kulmineren in onanie,
zoals onder andere in de geciteerde passage is beschreven.

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

62
De bom barst vrijwel onmiddellijk. Nog in '51 krijgt Reve van een door het Rijk
ingestelde jury, onder voorzitterschap van Victor E. van Vriesland, een reisbeurs
toegekend voor de novelle Melancholia. De jury bestond voorts uit Jeanne van
Schaik-Willing, G. Kamphuis, Johan van der Woude en A.H.M. Wijffels. Behalve
Reve werden ook A.F. Coenen, W.F. Hermans en Adriaan van der Veen bedacht.
Prompt komt een zeer klein, zeer verontrust volksdeel in beweging, met aan het
hoofd de toenmalige staatssekretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Cals. De beurs wordt ingetrokken daar ‘het niet op de weg van de rijksoverheid ligt
van enige aanmoediging, goedkeuring of onderscheiding te doen blijken ten aanzien
van een werkstuk, tegen welks inhoud en strekking terecht bezwaren kunnen worden
ingebracht’ (anoniem). Maar Cals haast zich mee te delen dat hij het oordeel van de
jury omtrent de literaire kwaliteiten van de novelle respekteert. Hermans konstateert:
‘Gekakel in de kamers! Gemiauw in de machteloze Vereniging van Letterkundigen!
Brieven, audiënties en moties! Resultaat: de Minister gaf iedereen gelijk, maar Van
het Reve kreeg geen reisbeurs’ (Mandarijnen op zwavelzuur, p. 183).
Niet alleen Hermans is perplex. Enkele verontwaardigde kritici scharen zich aaneen
en wijzen erop dat het advies van de jury volstrekt is genegeerd en dat de door Cals
gehanteerde kriteria verwerpelijk zijn, aangezien zij ‘niets, maar dan ook niets te
maken hebben met de novelle als literair werkstuk, als kunstwerk, maar met moraal
en ethiek’ (Stuiveling). Terecht wijst men op het gevaar van staatsbemoeienis bij het
beoordelen van kunstwerken.
Cals maakt het nog bonter. Bij een prijsuitreiking op het Muiderslot, datzelfde
jaar, maakt hij Reve voor pornograaf uit en dat doet hij in de volgende bewoordingen:
‘De overheid, die het algemeen belang tot richtsnoer dient te nemen, heeft te waken
tegen uitwassen, die kennelijk het algemeen welzijn, ook op geestelijk terrein,
bedreigen en in strijd komen met de normen van openbare orde en goede zeden. Het
ligt zeker niet op de weg van de overheid zodanige uitingen te bekronen of op welke
wijze ook aan te moedigen’ (Boekje open, p. 100).
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Hermans verbaast zich over het uitblijven van een reaktie van Reve en windt zich
op over het gebrek aan solidariteit van de mede-auteurs: ‘Op dat feest werd Van het
Reve's bewonderaar Vestdijk gehuldigd, maar desondanks zei ook Vestdijk boe noch
ba. Heel verstandig van Vestdijk: hij kreeg een literaire prijs’, aldus Hermans
(Hollands maandblad, p. 5).
Jaren later, als Reve zich ter gelegenheid van de uitreiking van de P.C. Hooftprijs
wederom in het Muiderslot bevindt, refereert hij nog eens aan dit gebeuren:
‘De romantisch-decadente schrijver is in Nederland nog steeds een toverbeest, een
monster, een anomalie (...); hoe anders een verklaring te vinden voor de kinderachtige
en onnodige inhouding van de mij reeds toebedachte reisbeurs’ (Vier pleidooien, p.
54).
Een zegsman van O., K. & W. doet er nog eens een schepje bovenop; hij meldt
De telegraaf dat het weliswaar zeer ‘gezond’ is voor een schrijver om z'n blik in het
buitenland te verruimen maar dat de overgrote meerderheid(!) van de bevolking hier
heftig tegen zou protesteren (Boekje open, p. 100). Aan welk een ‘overweldigende’
belangstelling Reve's werk juist in deze periode onderhevig is, blijkt uit het
voorgaande hoofdstuk: zowel De ondergang van de familie Boslowits, De laatste
jaren van mijn grootvader als Werther Nieland zijn praktisch genegeerd.
Het ingrijpen van Cals heeft vérstrekkende gevolgen. Van Vriesland distantieert
zich van de kwestie omdat naar zijn mening de taak van de jury met het toekennen
van de prijs beëindigd is. Maar Stuiveling stelt zich aan het hoofd van een komitee,
door uitgever Van Oorschot in allerijl uit de grond gestampt. Leden van het komitee
zijn Hoekstra, Binnendijk (een ex-leraar van Reve), Nijhoff, Vasalis en Gomperts.
Binnendijk stelt zijn gironummer beschikbaar voor bijdragen, om Reve alsnog in
staat te stellen naar het buitenland te vertrekken. Van Oorschot meent zich te
herinneren dat er zo'n 400 gulden binnenkwam (Hopper). Jurylid Jeanne van
Schaik-Willing staat de hele kwestie nog levendig voor de geest; aan Bibeb vertelt
ze:
‘Ik zat in die jury voor de reisbeurzen. Hij had een verhaal ingestuurd over
ervaringen bij het onaneren [!], voortreffelijk geschreven. Ik zei tegen Vic, die ook
in de jury zat, het is een moeilijk geval. Het is het
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enige goede verhaal maar het is een beetje te... Hij zei, daar hebben wij niets mee te
maken. Het enige wat telt is dat het een goed verhaal is. Ik zei, eigenlijk heb je gelijk.
Mag ik het hem zelf vertellen? Nou dat mocht niet maar ik heb het gedaan. Ik zei,
je moet je mond erover houden. Toen kwam opeens die brief, dat besluit van Cals.
Ik ben toen allerlei mensen gaan opbellen om te proberen of we er nog wat aan
konden doen. Het is in orde gemaakt. Hij heeft iets anders gekregen. Hij heeft nooit
laten merken, dat hij het wist. Ik kon Cals toch ook begrijpen. Nee, het ging wel ver.
Stel dat dat verhaal in de winkel lag met het manchet erom bekroond... Nee...’
De auteur zelf tenslotte neemt het niet langer. Hij doet zijn beklag in een brief aan
Cals, later gepubliceerd in Boekje open (p. 102).
Edelachtbare Heer,
Ondergetekende,
Gerard Kornelis van het Reve, geboren te Amsterdam, 14 december 1923, wonende
te Amsterdam, aan de Galerij 14, brengt hierbij ter kennis van U, Edelachtbare Heer,
dat Zijne Excellentie, de Heer Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, de Heer Mr. J.M.L.Th. Cals bij het uitspreken van een rede ter
gelegenheid van het uitreiken van de P.C. Hooftprijs te Muiden op maandag 21 mei
1951, onder omstandigheden, die noodzakelijkerwijs publikatie ten gevolge moesten
hebben, in een deel van zijn betoog uitlatingen heeft gedaan, door welke
ondergetekende zich in hoge mate aangetast voelt in zijn eer en goede naam;
dat Zijne Excellentie bij die gelegenheid - volgens hierbij gevoegde krantenknipsels
- het volgende heeft opgemerkt:
‘De overheid, die het algemeen belang tot richtsnoer dient te nemen, heeft te waken
tegen uitwassen, die kennelijk het algemeen welzijn, ook op geestelijk terrein,
bedreigen en in strijd komen met de normen van de openbare orde en goede zeden.
Het ligt zeker niet op de weg van de overheid zodanige uitingen te bekronen of op
welke wijze ook aan te moedigen’;
dat deze zinsneden werden gebezigd uitsluitend in verband met en naar aanleiding
van het niet opvolgen van het advies ener jury tot toekenning
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van een reisbeurs aan ondergetekende op grond van een aan deze jury ter beoordeling
voorgelegd werk van letterkunde van ondergetekende; dat derhalve Zijne Excellentie
van ondergetekende en zulks zonder enige noodzaak heeft beweerd dat
ondergetekende een werk van letterkunde heeft vervaardigd, dat kan worden
beschouwd als een uitwas, die kennelijk het algemeen welzijn, ook op geestelijk
terrein, bedreigt en in strijd komt met de normen van de openbare orde en goede
zeden; dat deze uitspraak duidelijk de perken van het redelijke en geoorloofde verre
te buiten gaat, terwijl onder meer het voorzienbaar gevolg hiervan zal zijn dat
ondergetekende bij het lezend publiek hier te lande bekend zal komen te staan als
een vervaardiger van letterkundig werk, dat het algemeen geestelijke welzijn, de
goede zeden en de gevestigde rechtsorde ondermijnt;
weshalve ondergetekende zich genoopt voelt bij U, Edelachtbare Heer, een klacht
in te dienen met verzoek tot vervolging tegen Zijne Excellentie, de Heer
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Heer Mr. J.M.L.Th.
Cals te 's-Gravenhage.
hetwelk doende enz.
Naar aanleiding van deze aanklacht drukte De telegraaf onder de titel Ons jongetje
het volgende kommentaar af:
‘De heer Simon van het Reve heeft een klacht tegen de staatssecretaris van O.K.
en W. de heer Cals ingediend en betering van eer en goede naam verlangd. De heer
Cals heeft de geschriften van de heer Van het Reve onzedelijk genoemd. Wij geloven,
dat de heer Cals ongelijk heeft. Aan het begrip onzedelijk verbindt men het
kenvermogen van wat zedelijk is. Ieder, die jonge kinderen heeft, weet dat deze een
tijd lang behagen scheppen in het gebruik van vieze woorden, en het ginnegappen
daarover. Het is de taak van de opvoeders hun dit af te leren. Aan de literator Simon
van het Reve is die taak niet welbesteed geweest. Hij verkeert nog altijd in het
prae-puberteitsstadium van vieze woorden met genoegen te schrijven.
Met onzedelijk heeft dit niets te maken. Daarvoor is de heer S. van het Reve
blijkbaar nog niet oud genoeg. Dat een jury zijn geschriften voor een staatsprijs
aanbeval is een bewijs des te meer, dat tussen kinderlijk

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

66
en kinds verband bestaat’ (Boekje open, p. 101). Onze bladen wisten er toen al raad
mee.
Het eerste deel van Melancholia verschijnt in het mei/juni-nummer van Podium.1 In
datzelfde nummer publiceert Hermans een fragment uit Ik heb altijd gelijk, waarin
hoofdpersoon Lodewijk Stegman zich wat minder vleiend uitlaat over het katholieke
volksdeel. Hierop zullen wij nog komen te spreken bij Commissaris Fennedy.
Het nummer van Podium wordt in beslag genomen. Ritter ziet desondanks kans
om aan de novelle een bespreking te wijden. Hij is niet tevreden: ‘Het is in zijn opzet
en strekking cynisch, vervuld van levenshaat en nihilisme en wij gevoelen er een
bepaald behagen in van den schrijver, om zich aan viezigheid te verlustigen’ (p. 190).
Theun de Vries verloochent zijn ideologische opvattingen niet: ‘Het is een novelle,
die, beurtelings sadistisch gekweld en zelfkwellend, met welgevallen en met afgrijzen,
de uiting van een bepaald sexueel lijden schildert. Het is een verhaal, dat de eerlijkheid
heeft van een openstaande pleedeur of de zieke smakeloosheid van de exhibitionist,
die argeloze vrouwen overvalt. Het is een stukje zelfmoord van de literatuur. Het is
Amerikanisme.’
Willems heeft een wat nuchterder kijk op de zaak. Hij konstateert dat de schrijver
en de goede zeden weliswaar kortsluiting maken, maar dat dit slechts
betreurenswaardig is voor de goede zeden, ‘aangezien het hier een zeer bekwaam
schrijver betreft’.
Melancholia was overigens niet Reve's eerste poging om in het Engels te schrijven.
Hanny Michaelis memoreert: ‘Gerard schreef al in het Engels vóórdat hem die
reisbeurs was geweigerd. 't Was een onmogelijke opdracht dat wist ik allang maar
hoe kon je iemand daarvan terug houden. En Gerard nog wel’ (Dialoog, p. 9).
Het schrijven in het Engels diende om ‘de literair onvruchtbare periode’ te
overbruggen. In het Gesprek met Van het Reve (Tien vrolijke verhalen) vertelt de
auteur hierover: ‘Het is een uiterst nuttige opgaaf met een nieuw, kleiner vocabulair
te moeten werken. Men moet zich meer

1

Gerard Kornelis van het Reve. Melancholia. In: Podium 7 (mei-juni 1951), nr. 3, p. 161-176;
(juli-augustus 1951), nr. 4, p. 282-294; (september-oktober 1951), nr. 5, p. 367-383.
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rekenschap geven, en schrijft niet zo gauw onzin. Het bevalt mij goed. Men behoudt
door het gebruik van de andere taal, flink afstand tot het onderwerp’ (p. 22).
De rel rond de reisbeurs doet de deur dicht. Reve besluit nog uitsluitend in het
Engels te schrijven ‘in order to escape provincialism’. Hermans is een van degenen
die Reve's verdediging, bij diens onstentenis, ter hand neemt.
Dit besluit alleen al is voldoende voor een daverend hoongelach. Theun de Vries
schrijft over deze ‘kwajongensstreek’ in De waarheid: ‘...het meest melancholische
er van, uit een oogpunt van kunst tenminste, ligt misschien wel in het feit dat een
Nederlandse schrijver zijn moedertaal, om een verbolgen gril, van zich stoot en in
een willekeurige vreemde taal gaat schrijven.’
Om zijn drieste voornemen kracht bij te zetten, vertrekt Reve met echtgenote
Hanny Michaelis naar Engeland. Eenzelfde reis onderneemt de hoofdpersoon uit Lof
der scheepvaart (Tien vrolijke verhalen). De ikfiguur vertelt hierover: ‘Vijf jaar
geleden, aan het einde van de winter, begon ik mij op te maken voor mijn eerste
expeditie naar Engeland. Ik had in de King James vertaling zowel als in die van de
Watchtower Bible & Tract Society gestudeerd, en verder kennis genomen van The
American Language van H.L. Mencken, van Sexual Behavior in the Human Male
van Kinsey, Pomeroy en Martin, van The Golden Bow1 van Sir James Frazer en van
The Varieties of Religious Experience van William James. Wie een doel voor ogen
heeft, schrikt nergens voor terug. Het was mij evenwel duidelijk geworden dat een
rechtstreeks contact met de gesproken taal noodzakelijk was’ (p. 145).
Naast een diepgaande bestudering van de Bijbel legt Reve zich toe op de
bestudering van Lagerhuisverslagen.
Tussen 1952 en 1957 woont hij lange tijd in Engeland. Als verpleger in een
neurologisch ziekenhuis tracht hij aan de kost te komen. In '55 wordt hij door de
British Council in staat gesteld om in Londen een tienweekse kursus te volgen van
de British Drama League.
De keren dat Reve zijn gezicht in Nederlandse schrijverskringen laat zien, is jolijt
troef; op het boekenbal worden grappen gemaakt als:

1

De werkelijke titel van dit boek luidt The Golden Bough.
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‘Goedenavond dames, en heren. Good evening mr. Van het Reve’ (Vinkenoog).
In de lente van 1954 verschijnt de eerste Engelstalige publikatie in The Paris
review, een tijdschrift, geredigeerd door in Parijs wonende Amerikanen. Het verhaal
is getiteld The acrobat.1 De redaktie van het blad vindt het een van de beste verhalen
die zij ooit heeft ontvangen. Gossamer, in de Nederlandse vertaling Herfstdraden
geheten, volgt anderhalf jaar later in hetzelfde tijdschrift.2 Reve zelf vindt het een
bijzonder mooi verhaal: ‘Dat [verhaal] vind ik erg mooi en obsederend en
hallucinerend van kompositie ook helemaal. Dat is typisch, daar kun je wel die zo
geëiste drieledige struktuur in zien. Begin thuis, middenin die tocht, eind weer thuis.
Eind goed, al goed’ (d'Oliveira, p. 158).
Aangevuld met The Winter en The Foreign Boy (vertaald als De vacantie),
verschijnt tenslotte in 1956 Reve's eerste Engelstalige boek The acrobat and other
stories bij uitgever Van Oorschot.
Ondanks Reve's lange afwezigheid blijkt de ‘vunzige’ novelle Melancholia in het
geheugen der kritici gegrift. De Amsterdamse uitgever en de keuze van het tijdschrift
geven aanleiding tot schampere opmerkingen: de Engelsen moeten hem niet, daarom
moest hij bij Amerikanen gaan leuren met z'n werk en bracht een Nederlandse uitgever
het boek uit (Schuchart).
Hertog daarentegen is bedroefd: ‘Welke redenen G.K. van 't Reve ook bewogen
hebben om van taal te veranderen en hoe men hierover ook moge denken, deze
verandering betekent een verlies voor de Nederlandse letterkunde, tenzij de auteur
zijn in het Engels geschreven werk zelf in het Nederlands wil overbrengen.’
Behalve de wijze van publiceren moet in de eerste plaats het ‘steenkool’-Engels
van dit ‘nare’, ‘verschrikkelijke’ boek het ontgelden. ‘Het is ontzettend slecht Engels,
en het gaat voor driekwart over oerhollandse toestanden’, beweert Hawinkels met
klem (p. 61).
Kollega Schuchart beijvert zich om dit te illustreren aan de hand van citaten,
waarvan er hier één:
‘It's certainly not something for me’; helaas inderdaad treffend.

1
2

G.K. van het Reve. The acrobat. In: The Paris review (lente 1954), nr. 5, p. 9-40.
G.K. van het Reve. Gossamer. In: The Paris review (winter 1955), nr. 11, p. 93-136.
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Een aantal Engelse kritici denkt hier anders over: ‘The English is correct and clear’,
meent Carter, en Stephen Bone verklaart in Vrij Nederland dat Reve's ‘gedurfd’
besluit om van taal te veranderen een geslaagde poging genoemd mag worden.
Niet alle Nederlandse kritici delen de wat bittere mening van Hawinkels en
konsorten: ‘Van het Reve heeft kennelijk leren denken, fantaseren, voelen in het
Engels’, schrijft Van der Plas.
Een groot deel van de kritieken wordt opgeëist door kommentaar op Reve's gebruik
van het Engels. Daarnaast besteedt men opvallend veel aandacht aan Reve's
schrijftrant, die afwisselend sober, zakelijk en kaal genoemd wordt:
‘Geen Engelsman zou iets hebben kunnen schrijven dat zo volkomen ontdaan is
van toespeling, idioom en cliché, dan dank zij een volkomen uitputtende inspanning.
Voor een vreemdeling [= niet-Engelsman] is deze naakte schrijftrant misschien iets
makkelijker; niet kan worden ontkend het doeltreffend gebruik ervan door Van het
Reve’ (Bone).
Wat mismoedig konstateert Bone dat Reve de Engelse taal kennelijk niet liefheeft.
Niet alleen vakmanschap en noeste arbeid liggen ten grondslag aan Reve's sobere,
kompakte schrijftrant. Zowel Vestdijk als Gomperts wijzen (dan al!) op de psychische
noodzaak hiervan, immers, de chaos moet met alle mogelijke middelen bestreden
worden. Volgens beide kritici brengt deze soberheid een geweldige spanning teweeg
in de verhalen. Of deze ook als zodanig bij iedereen overkomt is moeilijk te zeggen.
Carter heeft er enige moeite mee: ‘(but) it is hard to write vividly of boredom without
being boring’ (p. 108).
Ongetwijfeld omdat de details minder ‘vulgair’, ‘schaamteloos’ en ‘goor’ zijn dan
in De avonden is dit aspekt bijna geheel aan de aandacht ontsnapt. Een enkeling
ergert zich aan de funktieloosheid van de observaties, maar het merendeel ziet ze als
noodzakelijk. Reve heeft: ‘Het volkomen vermogen tot inleven tegelijk met een
volkomen kalmte en “afstand”, wat zijn proza een zo vaste, klassieke toon geeft.
Nergens moeten zijn verhalen ook op gang gehouden worden door sfeermakerij, zij
verlopen door de onverbiddelijke gang der gebeurtenissen, hoe klein die op zichzelf
ook zijn. Goed, zeer goed!’ (Lehmann).
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Zowel Melancholia als The acrobat and other stories sluit direkt aan bij het vroege
werk van Reve; door mensen als Gomperts, Vestdijk en Roegholt wordt deze relatie
met een enkel woord aangeduid.
Menig kritikus heeft zich bij het debuut van de jonge, veelbelovende auteur beijverd
om de meest uiteenlopende soort- en lotgenoten (Piet Paaltjens, Netscher, Van
Deyssel, Hildebrand etc.) aan te dragen. Vestdijk wijst evenals Hermans bij De
avonden op de overeenkomst van Reve's werk met dat van James Joyce. The acrobat,
zo meent hij, vertoont een treffende overeenkomst met The dubliners, zowel kwa
stijl (zakelijk en elegant), zin voor detail, als psychologie. Deze overeenkomst geldt
dan, onzes insziens, vooral de eerste verhalen uit The dubliners.
Tijd-, plaats- en geldgebrek nopen ook in '56 vele recensenten ertoe bij de
bespreking van een boek onmiddellijk de flaptekst ter hand te nemen. In het beste
geval is deze dan nog herschreven. En zo ontdekt de ijverige literatuurvorser maar
zelden een originele visie. De verhalen The acrobat en Gossamer krijgen de meeste
aandacht. Van beide zijn zelfs korte analyses te vinden (Lehmann, Vestdijk). Gewezen
wordt op de pogingen van de hoofdpersonen om aan de (verhaal)werkelijkheid te
ontsnappen: ‘Van het Reve's hoofdpersoon is gewoonlijk niet opgewassen tegen de
chaos, die de onvolwassenheid in een excessieve vorm vertegenwoordigt’ (Gomperts).
Steeds blijkt inderdaad dat de hoofdfiguur volstrekt gespeend is van ieder
zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen. Mede daardoor heeft de konfrontatie met
de vaak gruwelijke werkelijkheid een geweldige vrees ten gevolge. Deze angst wordt
in de vier verhalen, zoals ook in vroeger werk, met alle mogelijke middelen bestreden.
Nauwlettende observaties en een diep overdenken van het waargenomene dienen
om enig inzicht in de chaos te krijgen. Bestaande en fiktieve gevaren worden door
het voortdurend mompelen van bezweringsformules bedwongen. De hoofdpersonen,
in leeftijd variërend van negen tot tweeëndertig jaar, laten niets na om bondgenoten
te verwerven: Philip (The acrobat) zoekt zijn toevlucht tot de weerzinwekkende
Raimar; de hoogst labiele, tweeëndertigjarige Henk weet zich beschermd door een
gefingeerd hertenleger (The winter); Darger, de hoofdpersoon uit The foreign boy
stelt alle mogelijke pogingen in het werk om de jongere Duitse vluchte-
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ling Helmut bij zich te houden en George (Gossamer) tracht kleine knaapjes voor
zich te winnen (al is het uiteindelijk doel dan ook ze een flink pak rammel te geven).
Het erotische element in dit laatste verhaal is vreemd genoeg aan de aandacht der
kritici ontsnapt.
Alle pogingen om kontakt te leggen zijn ongeartikuleerd en ondoelmatig en dus
gedoemd te mislukken, een mateloze agressie veroorzakend. Gomperts' angst, als
zou Reve alleen in staat zijn de wereld van de puber weer te geven, lijkt
gerechtvaardigd. Drie van de vier hoofdfiguren zouden, gezien hun leeftijd, deze
droeve periode te boven moeten zijn.
Reve's werk wordt bevolkt door ‘steeds meer psychopaten’ stelt psycholoog
Vestdijk. Van wat doorgaans ‘normaal’ gedrag genoemd wordt is nauwelijks sprake.
Het toppunt van droefenis vormt wat dit betreft The winter. De lezer blijft niets
bespaard: Henks broer Rik lijdt aan de gevolgen van een in de oorlog opgelopen
kwetsuur aan de nieren en heeft voortdurend huilbuien; broer Julius draagt een
heupkorset om zijn, tengevolge van mishandeling in de oorlog, verschoven en
gebarsten ruggewervel in het gareel te houden en Albert, Henks twee jaar oudere
broer, heeft astma. Van Fanny, Riks vrouw, worden geen kwalen vermeld; wel heeft
ze een miskraam gehad.
De ellende beperkt zich niet tot de kinderen alleen: Henks moeder is seniel en niet
meer in staat haar huishoudelijke taak naar behoren te vervullen. Deze taak wordt
wat onhandig door de vader, die doof is, waargenomen.
Meneer Kaptein, de buurman, mist het gezichtsvermogen. Henk tenslotte, die in
een geheel van de realiteit losstaande wereld leeft, krijgt een hevige woede-aanval,
die uitmondt in bewusteloosheid.
Mocht Reve al een voorkeur hebben voor het ‘aan epileptici verwante’ karaktertype,
zoals Vestdijk stelt, dan is deze Henk daar zeker een specimen van.
Humor, bij de verschijning van De avonden meestal als te zwartgallig afgewezen,
heeft de kritiek nu helemaal niet kunnen ontdekken. Heel wijs is het natuurlijk om
te melden dat de humor er wel is, maar verzwegen wordt (Vestdijk); Carter is
konkreter: hij verwacht een geringe
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belangstelling van de Engelse lezer, omdat volgens hem de humor in dit werkje
volledig ontbreekt. En dit is een van de redenen waarom hij nogal geworsteld heeft
met Reve's bundel. In zijn artikel A sharp and sour smile doet hij hier verslag van:
‘Somebody offers you a glass of water; not just an ordinary glass, but a chalice of
the finest crystal. You lift it to your lips, and take a draught of something tasting like
liquid soap mixed with vinegar and quinine. What do you do? Your first impulse, I
imagine, is to spit it out: and that is how I felt about The Acrobat by Van Het Reve.
(The Acrobat and other stories by Gerard-Kornelis Van het Reve; G.A. van Oorschot,
Amsterdam & London). Here is a volume which is a delight to handle: print, paper
and design of the highest quality. You read a few sentences at random: the English
is correct and clear. Apart from a few misplaced quotation marks, which are at the
bottom of the line when they should be at the top - and the fact that the Contents
Page comes at the end instead of the beginning - this might pass for an ordinary
English book. Well, not quite an ordinary one: for its production has a certain chic
- a kind of opulent simplicity - which smells vaguely continental and de luxe. All
that is the crystal chalice. And after that, the drink...
How shall I describe it? “It is impossible”, says the blurb, “to describe these
terrifying stories adequately in a few lines. We can only invite you to read them and
to experience their full horror and greatness which is the horror and greatness of
life.” Horror? Well, perhaps: a grey, featureless, nihilistic something - vacant and
yet intent, like the stare of an idiot. The meanness of the characters seems so
motiveless as to be boring. Yet boredom, ennui, is a quality of hell, and can give rise
to the wanton destructiveness and cruelty which Van Het Reve describes. Not only
Van Het Reve - you can read of instances in any daily paper: any building, occupied
by soldiers of any nationality, bears witness to this blind perversion of the will to
live. It is, perhaps - far more than money - the root of all evil. Van Het Reve explores
this grey wilderness of the spirit with a kind of passion; but it is hard to write vividly
of boredom without being boring. These stories are not easy reading; in some especially The Winter - I had to force myself to concentrate. So many details, rendered
with the sharpness of a Pre-Raphaelite or old Dutch painting,
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and yet all adding up - to what? Nothing. Nada. Yet this nothingness, this void, has
a kind of negative reality. Somebody, perhaps, ought to investigate it; and I can think
of nobody but Van Het Reve doing it in English. Even the seedy hell of Graham
Greene is sordid in a human way. It is possible for a reader to identify himself with
the characters, however damned. I defy anyone to identify himself with any of the
characters of Van Het Reve. So he will have no competitors if, henceforth, he writes
in English. My fear is that he may not have many readers either. English readers - I
cannot answer for American - do not mind reading about cruelty or lust, providing
they can get some fun out of it; whether sadistic or erotic fun, or the fun of moral
indignation. The French are more disinterested and can read about la nausée, ennui
and the pointlesses of life with an intellectual pleasure.
Of the four tales included in this book The Acrobat is the one which has most
shape and plot. A Philip, a dope-smuggler finds himself in Vienna, and accepts the
hospitality of Raimar, a young sports enthusiast who cannot stay in any job for long.
His worried parents try to get Philip to influence him for good. Philip, of course,
could not care less; and when Raimar is killed doing a trapeze act at a fair, Philip
drifts off before he gets involved in all the fuss that this is bound to cause... sparing
time only to collect his luggage before the bereaved parents get back home, steal
some of their money and smash some furniture for the sheer love of it. - “Damn it,”
he muttered. “I haven't got much time.”
If only he could stay longer, to break whatever he wanted. He could crush pottery,
cut open mattresses, and empty all Mrs. Zipper's bottles over everything. “I would
like to”, he whispered. “I would like to very much. In fact, I'd be delighted. But
there's no time.”
In Gossamer the hero (if one can use that word in an inverted sense) is a lubber
named George who beats up his mother, wears a naval uniform which he is not
entitled to, and chases a perfectly innocent small boy in order to “punish” him. The
boy, I am glad to say, escapes; and so, I am less glad to say, does George, who has
a bad few minutes with the neighbours, chasing him. In The Foreign Boy some Dutch
Communists arrange the escape of a boy across the German frontier. Here the
characters bear some resemblance to the kind of people one has known oneself.
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The Winter is a thoroughly depressing piece about a half-wit with persecution mania
and a bee in his bonnet about “natural” food. He quarrels with his brother and,
over-excited, has a fit... “A sharp sour smell began to spread through the room. “He's
wet himself,” Albert said. “That's why I didn't put him on the rug.” - There is an
aimlessness about this tale, and to some extent about all of them, which reminds one
of Chekhov minus the wit, humanity and poetry. What holds the incidents together
in The Winter is not wit, humanity or poetry, but a compulsive, almost anxious quality
in the telling, which holds an unwilling reader like the eye of The Ancient Mariner.
If I pretended that I liked The Acrobat I should be a blatant lier; but I am fascinated
by it, if only because I cannot understand why Van Het Reve is compelled to write
like this. For compelled he must be; I cannot believe he writes like this to satisfy a
passing whim. He is suffering, bearing witness: but to what, exactly? To disgust?
But surely one cannot live by disgust alone? And what about “the horror and greatness
of life” which, according to the blurb, these tales express? The horror, yes; but the
greatness? What greatness?
It worries me. Either I am blind, or the writer of the blurb is. I am stating a purely
personal reaction, which is clearly not shared by the American Paris Review which
has printed two of these tales already; or, presumably, by the Dutch critics who have
praised his other books so highly. I should be most interested to see those other books,
if they are translated into English.
But The Acrobat, though clearly by a writer of talent and individuality, is not, as
we say, my cup of tea at all. ‘“Who”, it made be said, “wants tea?” Quite. If anybody
likes the taste of liquid soap and quinine, served up in a crystal goblet, I should be
the last to deny the healing or purgative qualities of such a brew.’
De geringe belangstelling en de daaruit voortvloeiende financiële nadelen waren
voor Reve aanleiding om weer tot de moedertaal terug te keren:
‘Economisch voordeel heb ik er niet van gehad, tot nog toe’, vertelt hij aan R.J.
Gorré Mooses: ‘Buitenlandse uitgevers en tijdschriften betalen
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niet veel beter dan de Nederlandse. Maar in literair opzicht heb ik van wat eens een
mal plan leek, enorm geprofiteerd’ (p. 21, 22).
Maar de zo broodnodige kontanten waren niet doorslaggevend want: ‘Bovendien
is mijn werk oer-Nederlands, en ben ik zelf een echte Nederlander: welbeschouwd
ben ik een christelijk nationaal schrijver’, vertrouwt hij het duo Zaal en Van der
Molen toe. En op een bijeenkomst van de vereniging Oefening Kweekt Kennis in
de Pulchri Studio te 's-Gravenhage biecht hij op dat zijn Engelse periode een zware
tijd was geweest, maar dat hij door zijn verblijf in den vreemde een duidelijker inzicht
in de betrekkelijkheid van land en volk had gekregen (anoniem).
De aanvankelijke genegenheid die Reve en Hermans voor elkaar koesteren, blijkt
in '66 lichtelijk verkoeld. In dat jaar schrijft Hermans op zijn eigen vriendelijke wijze
over Reve's terugkeer tot de Nederlandse taal:
‘Die novelle, waarom hem de reisbeurs ontnomen werd, heeft hij nooit in de
oorspronkelijke versie gepubliceerd. Hij heeft haar evenmin opgenomen in z'n Engelse
boekje. Toch beklaagt hij zich in dat boekje over de handelwijze van de Nederlandse
overheid. Hoopte zeker dat de Amerikanen en de Engelsen hierom een oorlog tegen
Nederland zouden ontketenen. Toen dat niet gebeurde, ging hij maar naar huis terug’
(Mandarijnen op zwavelzuur, p. 251).
Hermans, een van de mensen die tijdens Reve's verblijf in Engeland diens
verdediging ter hand heeft genomen, is verbolgen. Reve heeft zich uitermate
ondankbaar getoond, onder andere door in '64 in Ratio te verklaren: ‘Hermans richt
zijn agressiviteit vooral daarheen waar het hem niet schaden kan en tegen mensen
die eigenlijk betrekkelijk weerloos zijn’ (Mandarijnen op zwavelzuur, p. 250). Reve
vindt die dankbaarheid kennelijk niet zo noodzakelijk. In Het parool van 1 oktober
1966 wijst hij er nogmaals op dat Hermans in 1951 zijn reisbeurs wel aanvaardde.
Ook kollega Mulisch heeft zo zijn eigen visie op de zaak:
‘Achteraf kan men natuurlijk vaststellen, dat die hele gimmick van alleen nog in
het engels te zullen schrijven, de maskerade was voor een veel dieper liggende krisis.
Toen die aan het daglicht begon te komen,
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gebeurde dat natuurlijk prompt weer in het nederlands.’ Ook de relatie van Reve met
Mulisch was er niet langer een van warme genegenheid. De verwijdering zou, zoals
Mulisch uitgebreid in Vrij Nederland verklaart, vooral ontstaan zijn door Reve's
kompetitiedrang. Zo is Mulisch ervan overtuigd dat Reve ‘groen van afgunst’ was
toen hij in 1951 de Reina Prinsen Geerligsprijs had gekregen, ‘omdat ik meer gelezen
werd dan hij, meer verdiende en beroemder was’. Afgunstig hoefde Reve bepaald
niet te zijn; hij had dezelfde prijs vier jaar eerder gekregen en hij was er niet eens
blij mee (Lieve jongens, p. 121-122).
De schampere woorden die Reve's verzoening met de Nederlandse taal begeleiden,
maken weinig indruk. Hij vraagt Hanny Michaelis de Engelse bundel te vertalen. Zij
vertelt hierover: ‘Ik heb later The Acrobat vertaald, een rotwerk, ik kreeg er
vijfhonderd gulden voor.’ Een luttel bedrag natuurlijk, en dat vond Reve ook: ‘Een
paar weken daarna’, vervolgt ze, ‘kwam Gerard met een spiksplinternieuw
keukentrapje. Hij zei, je hebt zo'n oud wankel trapje dus heb ik een Brabantia
keukentrapje gekocht voor 35 gulden, dat hoort ook nog bij het honorarium’ (p. 9).
Reve is zeer tevreden over haar werk: ‘Ik had er niet veel aan te doen, ze had het
heel goed te pakken. Alle bladen schrijven prachtig, magistraal, schitterend enz., ze
kijken nergens naar, en dan schrijft één blad dat het van steenkolenengels overgebracht
is in steenkolennederlands. Ik weet niet meer wie het was, één of andere rankuneuze
kolerelijjer’ (d'Oliveira, p. 176).
Zelf vertalen houdt in herschrijven en daar had Reve geen zin in: ‘Het zit in een
vreemde technische vorm, het engels is helemaal goed, in tegenstelling tot wat veel
mensen beweerd hebben, maar een kritische kritikus van The Spectator heeft het
indertijd geprezen. Maar een aantal nederlanders zeiden dat het geen goed engels
was. Dat is altijd zo, maar het was geschreven in een vorm en een aanpak die de
mijne niet meer was, je kan niet zeggen ik stond er niet achter, ik stond er best achter,
maar ik schreef niet meer zo. Dus al vertalend moest ik het ook zo schrijven als toen.
Dat kon niet, ik moest het anders schrijven, dus ik kon alleen maar op basis van de
vertaling opnieuw schrijven, en dat viel me weer zo lastig, omdat ook de hele
kompositie niet meer zo was als ik
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het nu zou doen. En toen het ik het Hannie gevraagd, die het heel kompetent gedaan
heeft’ (d'Oliveira, p. 175-176).
In de bundel, vertaald onder de titel Vier wintervertellingen, zijn enkele wijzigingen
aangebracht: The foreign boy is vertaald als De vacantie; de volgorde van de verhalen
is veranderd; het motto, ontleend aan Melville (Time, Cash, Strenght, Patience), en
de opdracht (To my parents) zijn weggelaten.
De belangstelling voor het boek is niet overweldigend. In de kranten komen
nauwelijks nieuwe elementen aan de orde. In verband met de titel schrijft kritikus
Kelk: ‘Van winterse atmosfeer getuigt het eerste verhaal “De Acrobaat” allerminst.
Het is juist een verzengende hitte die hier suggestief wordt opgeroepen, waarin de
amateur acrobaat, een onwaarschijnlijke nietsnut, Raimar, doodvalt bij een toer, tot
sadistisch genoegen van zijn logé, de duisterling Philip.’ Inderdaad speelt alleen het
verhaal De winter in de winter; de overige drie verhalen spelen in de drie overige
seizoenen.
Reve's werk wordt nogmaals nadrukkelijk tot ‘het hoogtepunt van het Nederlands
realisme’ verklaard. En Ritter waakt als altijd over het Nederlandse lezerspubliek
door de waarschuwende vinger te heffen en te wijzen op de ‘hartverkillende’ inhoud
van het boek.
Eén lichtpuntje: Kees Fens. In De tijd schrijft hij een rechtgeaard Merlynistisch
artikel, waarin hij de nadruk legt op het toneelmatige karakter van de Vier
wintervertellingen. Reve wordt door hem bestempeld als dramaturg-prozaschrijver.
Reve's toneelaktiviteiten zullen daaraan niet vreemd geweest zijn, maar niettemin,
een nieuw en intrigerend geluid. De hier door Fens gesignaleerde mengvorm staat
niet op zichzelf. In later werk zal deze nog enkele keren terugkomen.
In '57, een jaar na de verschijning van The acrobat, worden de lezers van Podium
verblijd met de volgende mededeling:
‘Gerard-Kornelis van het Reve, bezig aan zijn roman In God We Trust, waarvan
in dit nummer het tweede hoofdstuk wordt gepubliceerd, in de Nederlandse versie
(het eerste verscheen in no. 5 van deze jaargang), houdt zich voor kommentaar van
zijn lezers aanbevolen en verneemt gaarne hun wensen terzake de verdere lotgevallen
der romanfiguren.
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Brieven hieromtrent dienen te worden geadresseerd aan het Genootschap ter
Verspreiding van Van het Reve's Literaire en Ethische Geschriften, p/a Simon
Vinkenoog, Herengracht 292, Amsterdam-C. ƒ2.50 aan postzegels dienen te worden
ingesloten, indien de briefschrijvers een persoonlijk geschreven antwoord van de
auteur wensen te ontvangen’ (p. 388).
Tien jaar later zal Reve zijn dank voor Vinkenoogs loffelijk streven op een wat
merkwaardige, en vooral hardhandige wijze demonstreren (zie p. 151).
De hier genoemde hoofdstukken waren getiteld ‘Erick verklaart de vogeltekenen’
en ‘Eric raadpleegt het orakel’; beide spelen in Camden Town.1 Behalve de naam
van de hoofdpersoon uit het verhaal, Erick Kylander, is ook die van vriend Allen in
het tweede hoofdstuk gewijzigd; de e is vervangen door een a, waarmee de man
dezelfde naam draagt als de gevangene uit A prison song in prose daterend van 1960.
Roy, neger en vriend van Allen, heeft althans volgens Erick, dezelfde misdadige
aanleg als Roy Fennedy, zoon van Commissaris Fennedy uit de gelijknamige tragedie
(1962).
Roy en twee andere figuren van het bizarre vriendenklubje, Denis en Herbert, zijn
allen voorzien van schilderachtige bijnamen. Roy wordt door Erick afwisselend
oerwoudkoning en Zwarte Duivel genoemd; hij krijgt dan ook straf: ‘Hij wordt als
slaaf verkocht, dacht Erick, en hij weet niet of hij zijn broertjes en zusjes ooit nog
terug zal zien. Wat verschrikkelijk’ (p. 301). Daarnaast moet Roy danig gemarteld
worden.
Denis draagt, in verband met zijn konstante gedrenktheid de schone naam Lirium
Danser: ‘Hij had hem de bijnaam gegeven hoewel Denis een schilder was, en
geenszins de danskunst beoefende’ (p. 285). De licht kalende Herbert ontkomt al
evenmin aan Ericks wraakzucht: ‘Hij sprak zo rustig en zelfbewust dat Erick voelde
dat hij zich helemaal niet bedoelde te verontschuldigen en dat de mening van de
anderen hem eigenlijk koud liet. Erick keek met afgunst naar Herbert's gezicht. -

1

Gerard Kornelis van het Reve. ‘Erick verklaart de vogeltekenen.’ In: Podium 12
(september-oktober 1957), afl. 5, p. 271-304; ‘Eric raadpleegt het orakel.’ In: Podium 12
(november-december 1957), afl. 6, p. 340-377.
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Maar toch ben je Kale Baby, zei hij bij zichzelf’ (p. 287). Allen blijft als enige
gespaard.
Erick zelf verenigt alle trekjes van de personages uit het voorgaande werk in zich.
Hij staart, piekert, vloekt, scheldt, steelt, bezweert en kastijdt; hij heeft vogelvrienden
en geheime aardholen; hij voelt zich bedreigd door vossen, geesten, bosdemonen en
grondduivelen; hij houdt van treinen (zoals ook George, hoofdpersoon uit
Herfstdraden) en kleren; hij doet een toverdans en verlustigt zich in plechtige en
wijsneuzige mededelingen: ‘Ze maken zich weer veel te druk, dacht Eric. Al dat
gestoei! Straks kunnen ze weer niet slapen (...). - Ja, dat geeft weer traantjes, zei Eric
bij zichzelf. Zo wild als die jongens ook zijn! Je kunt ze nog zo vaak waarschuwen!’
(p. 344).
Voor het eerst in Reve's werk speelt het overmatig drankgebruik, waar alle
personages zich aan bezondigen, een overheersende rol; de handeling in deze twee
hoofdstukken blijft voornamelijk beperkt tot het heffen van het glas.
Meer nog dan Herfstdraden anticipeert dit fragment op Reve's latere revisme. Een
opgeschoten jongen, gekleed in een ‘grijs windjak’ en een ‘strak sluitende,
gladgesleten Texas broek’ wordt door Erick voor Allen gereserveerd: ‘- Die jongen
heeft in ieder geval leiding en discipline nodig, zei Eric, Dat zie je zo. Je kunt
bijvoorbeeld aan zijn haar heel goed zien, dat hij tot de moeilijk opvoedbare jeugd
behoort, en dat hij aan een zeer strenge tucht moet worden onderworpen (...). - Dat
hij zich thuis misdraagt, staat om te beginnen vast, verklaarde Eric verder. Hij is een
bron van grote zorg en verdriet voor zijn ouders. Hij heeft al een reeks kleine
vergrijpen begaan, geen heel ernstige nog, maar zonder gestrengheid en passende
bestraffingen kan hij gemakkelijk van kwaad tot erger vervallen, want zo gaat het
nu eenmaal. Dus wat dat betreft zou het helemaal geen slecht idee zijn. Ik zou als
het helemaal moest, wel bereid zijn toeziend voogd te worden’ (p. 361).
De roman In God we trust is wel voltooid maar nooit verschenen: ‘O Jezus Christus.
Dat is helemaal afgeschreven, dat is helemaal klaar, dat ligt ingepakt in paktouw,
het is helemaal klaar, er is vlees en huid, maar de geest ontbreekt, als je begrijpt wat
ik citeer, nee hè? Ezechiel 37. Ik heb het nog weer eens opnieuw bekeken en ik heb
gedacht misschien
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kan ik het met een kleine verandering van hoek zoals dat heet, dienstbaar maken,
maar dat is toch niet zo; er zit wel materiaal in hoor, maar jongen ik heb zoveel
gemaakt wat nooit afgemaakt is. Wat ik gemaakt heb is de punt van het ijsbergje
hoor, werkelijk. En de rest heb ik dus ook gemaakt, maar niet...’ en hier hult de auteur
zich tegenover zijn gesprekspartner d'Oliveira in geheimzinnig stilzwijgen (p.
168-169). Behalve A prison song in prose, dat in verband met de publikatie in '68
later aan de orde komt, heeft Reve geen Engels werk meer doen verschijnen. Hoe
kommervol deze periode ook geweest mag zijn, hij kan bogen op een internationale
karrière.
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Vrolijkheid alom
Tot twee keer toe laat de heer R.J. Gorré Mooses zich door de telefoon afschepen
met achtereenvolgens het ‘Genootschap voor Experimentele Ruimtevaart’ en de
‘Vereniging tot Grafbescherming en Herstel der Dodenkultus’. Als hij, na voor de
derde keer hetzelfde nummer gedraaid te hebben, kordaat roept: ‘Dit is het nummer
van Van het Reve’, is de auteur met eigen middelen verslagen. Zo weet de dappere
reporter in het heiligdom van de schrijver door te dringen, een ongehoord vermetele
aktie, die de kollega's, bij lezing van het Gesprek met Van het Reve in de Tien vrolijke
verhalen (1961)1 het nodige respekt afdwingt.
De auteur is immers absoluut niet gesteld op interviews (Rubinstein). Voor een
enkeling, zoals kollega en vriend Carmiggelt, wil hij, met de nodige omzichtigheid
wel een uitzondering maken, maar dat gaat niet zomaar. Carmiggelt vertelt hierover:
‘Hij overhandigde mij een papiertje waarop stond: “Omdat interviews over het
algemeen geschreven worden door lieden die slecht kunnen luisteren, wil ik het eerst
lezen”’(Bibeb). Carmiggelt komt er genadig af; Reve ontdekt slechts één fout.
Reve's vertrouwen in de kritici is, zoals al eerder bleek, gelimiteerd. Het enige
interview zonder één fout is het Gesprek met Van het Reve. Achter de heer Mooses
namelijk ging geen onbekend doch uitzonderlijk doortastend kritikus schuil, maar
gewoon Reve zelf.
De maar al te duidelijke uitspraken die de heer Mooses de auteur over het
schrijverschap ontlokt, doen de kritici konkluderen dat Reve zijn doel onbereikbaar
hoog heeft gesteld (Van Straten). Uitvoerig beschrijft hij het getob, geploeter en de
wanhoop waarmee hij te kampen heeft om door het schrijven vat te krijgen op de
chaos. Dat is immers doel van alle kunst en vakmanschap is een absolute voorwaarde:
‘Ik zal

1

Het Gesprek met Van het Reve was al eerder verschenen in Tirade 2 (juni 1958), nr. 18, p.
190-194.
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nog veel en hard moeten werken om iets tot stand te brengen dat ik zelf aanvaardbaar
kan vinden. Ik moet nog veel vakmanschap verwerven’ (p. 22).
Of met name de kollega's kunstbroeders erg ingenomen zijn geweest niet Gorré
Mooses' interview, staat te bezien. Reve blijkt namelijk slecht te spreken te zijn over
de literaire produktie in Nederland. Het proza, dat hij als ‘lichtvoetig’ omschrijft,
ervaart hij als ‘een ware gesel Gods’; de poëzie van de experimentelen (‘Wat is dat,
experimenteel?’) als ‘HBS-krantjeswerk’. Voor enkelen als Hermans, Nescio,
Couperus, Bordewijk en, merkwaardig genoeg, Vestdijk maakt hij een uitzondering.
Kritikus Kelk is hierover verbolgen. Hij maakt Reve erop attent dat zijn kijk op
literatuur onmiskenbaar eenzijdig is, maar ‘in elk geval deed hij kennelijk zijn best
zich niet wijzer voor te doen dan hij zich voelt’. Het Gesprek met Van het Reve dateert
van 1 juni 1958 en dit is Kelk niet ontgaan. Geschokt vraagt hij zich af: ‘Hoe kan
men drie jaren bij zijn meningen blijven zonder dat er iets afgegaan is of eraan
toegevoegd?’ Behalve het interview waren ook de tien verhalen die daarop volgen
de lezers van Tirade al bekend. Vanaf maart 1958 liet Reve ze in dit tijdschrift,
waarvan hij vanaf 1959 redakteur was, verschijnen.1
Hoezeer de feestelijke titel van de bundel dit ook doet vermoeden, de Tien vrolijke
verhalen zijn allerminst vrolijk. Gruwel en verschrikking vieren hoogtij. Of, zoals
in Boekje open staat: ‘Het zijn vaak bloederige, satirische verhalen, waarin op absurde
wijze niet zelden keurige mensen keurige dingen blijven doen terwijl ze eigenlijk
aan verschrikkelijke zaken bezig zijn’ (p. 104).
De verhalen vertonen hierdoor een opvallende overeenkomst met de Contes
drôlatiques van Balzac, een farce-achtig genre met een vrolijkheid die nauw verwant
is aan leedvermaak. Benamingen als ‘grimmig’, ‘naargeestig’ en ‘gruwelijk’ verdienen
vooral de zes verhalen ‘van snelle dramatiek’. Bloed, Brieven, Afscheid, Amulet,
Afgrond en De kerstavond

1

Gerard Kornelis van het Reve. Vijf vrolijke verhalen. In: Tirade 4 (september-oktober 1960),
nr. 45, p. 253-265. (Bloed, Brieven, Afscheid, Afgrond, Amulet), Geld verdienen. In: Tirade
3 (september 1959), nr. 33, p. 293-297; De Kerstavond van zuster Magnussen. In: Tirade 3
(november-december 1959), nr. 35-36, p. 337-341; Haringgraten. In: Tirade 2 (maart 1958),
nr. 15, p. 77-83; Lof der scheepvaart. In: Tirade 2 (juli-augustus 1958), nr. 19-20, p. 221-228.
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van zuster Magnussen. Drie van deze verhalen eindigen met een moord, één met een
zelfmoord, in Afgrond wordt een moord nog maar net verijdeld en in Amulet valt een
vliegtuig met tientallen inzittenden te pletter. De opwekkende naschriften, waarvan
de auteur vijf van deze verhalen heeft voorzien in de trant van: ‘Ik zal het hierbij
maar laten, hoewel ik graag ook dat gemene stiefzusje een doodsmak had laten
maken’, hebben wel degelijk een funktie. Reve vertelt later deze te hebben aangebracht
omdat de lezer erop rekende dat ‘de stoel weggetrokken zou worden’: ‘Waarschijnlijk
heb ik dat gedaan omdat ik eigenlijk wel wist dat die stoel inderdaad weggetrokken
moest worden. Omdat de mensen zouden verwachten dat ik er andere ideeën over
had’ (d'Oliveira, p. 167). De postskripten zullen er zeker toe bijgedragen hebben dat
de kritiek, overvoerd met Reve's ‘negativisme’, de voorkeur gaf aan de overige vier
verhalen: Haringgraten, Een lezing op het land, Geld verdienen en Lof der
scheepvaart.
Het hier door Reve beoefende genre geniet in Nederland nauwelijks enige
bekendheid. En het opzettelijk clichématige karakter ervan maakt de lektuur vrij
moeilijk. Misschien is dat één van de redenen geweest dat aan de bundel maar bitter
weinig aandacht is geschonken.
Hoezeer deze verhalen anticiperen op Reve's latere werk kon in 1961 moeilijk
worden vastgesteld. Maar het is jammer dat slechts een enkeling, zoals Renate
Rubinstein, heeft gewezen op de overeenkomst van deze bundel met het vroege werk.
Melancholie, verval, degeneratie en dood, een nagel aan de doodkist van de kritici
in 1947, die met kreten als ‘nihilisme’ en ‘negativisme’ dit aspekt van de hand wezen,
hebben ook hier de overhand. Maar de ik-figuur uit Haringgraten, waarin de
kommunistische jeugd van de hoofdpersoon uit de doeken wordt gedaan, legt een
relatie:
‘Mijn ouderlijke woning was een gevechtspost in de strijd van het internationale
proletariaat. Daarmede is veel gezegd. Nooit heb ik een zo geconcentreerde
verzameling ontevreden mensen gezien als die welke ons huis bezocht. Het
percentage, onder de partijgenoten, van bultenaren, horrelvoeten, asthma- en
teringlijders, bezetenen en querulanten was buitengewoon hoog. Ik kan mij niemand
voor de geest halen die niet ziek was, zulks dreigde te worden of niet met ziekte in
zijn gezin wor-
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stelde. Was de man goed bij zijn verstand, dan was de vrouw debiel en onmachtig
te lezen of te schrijven. Waren beiden welgeschapen, dan leed hun dochtertje aan
een verstikkende luchtpijpziekte, een scheve rug of een dodelijke anaemie. De
aandoeningen waren inderdaad meestal van een grimmig en grondig karakter, dat
kan ik mij goed herinneren (...).’ ‘Er bestaat een kennelijk verband tussen het
communisme enerzijds en lichamelijke zowel als geestelijke invaliditeit en lelijkheid
anderzijds’ (p. 58, 59, 60).
Karel van het Reve heeft een wat minder sombere kijk op het milieu waarin hij
en zijn twee jaar jongere broer Gerard zijn opgegroeid: ‘Hij beschrijft de kameraden
ook als een stelletje gekken en bochelaars... wij kenden eigenlijk praktisch alleen
maar communisten, hè... maar ik heb nou niet de herinnering dat die mensen anders
waren dan de mensen die ik nu ken; ik heb niet het idee dat het percentage dwazen
en razende fanatici bij die communisten groter was dan bij welke club ook’ (Meijer).
Over het religieuze karakter van De avonden is het nodige door de kritici opgemerkt.
Over de relatie tussen het godsbeeld van Frits van Egters en Elmers
primitief-religieuze handelingen wordt in die jaren nauwelijks gesproken. In de Tien
vrolijke verhalen zijn beide aanwezig, maar ook dan wordt een eventueel verband
niet gelegd. Dit is merkwaardig, temeer daar in Haringgraten deze relatie door de
ik-figuur zelf wordt aangegeven: ‘Toch moet er, diep in mij, reeds toen sprake geweest
zijn van een wankeling in dit geloof [de leerstellingen van Lenin], en moet ik
geworsteld hebben met twijfel aan de waarheid van het historisch materialisme: ik
bouwde in de achtertuin kleine tempels van takken en leem, waarin ik bezweringen
uitsprak en een onbekende god vereerde aan wie ik insecten offerde’ (p. 58).
De bezweringen, waar de meeste personages van Reve zich van bedienen, hebben
geen uitsluitend religieus karakter. Ze dienen ook, en vooral, om de angst de baas te
blijven. Renate Rubinstein wijst erop dat hiervan in deze bundel enkele voorbeelden
te vinden zijn. Zo wordt de hoofdpersoon uit Lof der scheepvaart, gezeten in de
kajuit van het schip dat hem naar Engeland zal brengen, lange tijd gekonfronteerd
met de
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uiterst strenge, diepgelovige en zwijgzame kapiteinsvrouw; het zweet breekt hem
uit:
‘Ik verkeerde in een toestand, waarbij men het beste naar beneden kan staren en
bij zichzelf zinloze woorden en zinnen uitspreken. Dat deed ik dan ook. “Blauw de
wingbijl, dromdrom,” sprak ik bij mijzelf. “Kan niets er aan doen, niets, tom drom
diejom. God lieve heiland. Kuilen, allemaal kuilen. De huiluil, sijoep, sijoep. Een
toestand. Redebo hop”’ (p. 150).
Eenzelfde funktie hebben de magische handelingen, die overigens maar zelden
een bevredigend resultaat opleveren. Zelfs het vakkundig hanteren van een glazen
waarzegstersbol, zoals dat gebeurt in Geld verdienen, heeft niet het gewenste effekt.
Kelk stelt op grond van een passage in Haringgraten, waarin de chef propaganda
van de Communistische Partij Holland, Sef Peen geheten, een stapel boterhammen
met haring eet, dat ‘vooral het moment, dat deze man al etend onsmakelijk wordt en
daarmee de onsmakelijkheid van zijn persoon nadrukkelijk aan de waarnemer
opdringt’, dat het juist deze associaties zijn, waardoor ‘men Van het Reve wel eens
weids betiteld heeft met magisch realist’. Ook de heer Gorré Mooses staat hier voor
een onoplosbaar probleem. Wanneer hij Reve hiernaar vraagt, ontkent deze pertinent
tot deze literaire stroming te behoren. Of hij dan wel behoort tot een van de andere
stromingen waartoe de kritiek hem gerekend had, zoals het naturalisme, het realisme,
het burgerlijk-realisme en het surrealisme, vernemen we niet. Dat kwam pas later.
Over de erotiek, die zeer verhuld in Lof der scheepvaart aanwezig is, zwijgen de
kritici decent. Een scheepsjongen, gehuld in donkerblauwe trui en versleten blauw
katoenen broek, wordtaandachtig gadegeslagen en bij de reeds dan uit het verleden
opdoemende beelden is ook het gezicht van een jongen, die de hoofdpersoon in een
zomerkamp ontmoette en die ‘na het uitblazen van de lamp en het vertrek van de
kampleider terdege was afgeranseld, en later in een Duits kamp was dood-geknuppeld’
(p. 166).
Natuurlijk is ook hier, evenals in Herfstdraden, de latere openlijke homoseksualiteit
impliciet al aanwezig.
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Vooral de niet in de ik-vorm geschreven verhalen zijn nog al eens geklassificeerd
als een genre, teruggaand op de dan heersende Angelsaksische traditie (Walpole,
Dahl) en berekend op goedkope effekten, en dit onderschrijft Reve volledig: ‘[...],
ik heb het gewoon geprobeerd omdat ik dacht dat ik dat genre wel kon beoefenen
om geld te verdienen, het zit ook technisch behoorlijk in elkaar, het zijn wel leesbare
verhalen, maar ze hebben weinig met mij te maken’ (d'Oliveira, p. 167).
In 1963 wordt de bundel met de Amsterdamse Novellenprijs bekroond, al werd hij
bij verschijning weinig én weinig diepgaand besproken. Tot deze bekroning heeft
vooral Reve's ironiserende taalgebruik bijgedragen: de alledaagse, beleefde en soms
zelfs plechtige taal, die kontrasteert met de gruwelijke gebeurtenissen. Dat een
enkeling zich werkelijk verdiepte in Reve's schrijfsels moge blijken uit de volgende
interpretatie van De Kerstavond van zuster Magnussen, van de hand van C. Kostelijk:
‘Bij een briefwisseling met G.K. van het Reve kwam uit zijn bundel: Tien vrolijke
verhalen (1961) de novelle: “De kerstavond van zuster Magnussen” ter sprake. De
interpretatie die ik de auteur voorlegde was deze:
Bij het binnenkomen van de kerstman uit het park moet niet gedacht worden aan
het werkelijk binnenkomen van een als kerstman verklede lustmoordenaar. Het is
de dood zelf, die de zuster--zij wordt dus misschien door een beroerte
overvallen--komt halen. Zij ziet de dood als kerstman, omdat zij nog kort tevoren
bij het wegsoezen aan de kerstman van haar jeugd (reeds toen al een verschrikking:
onbewust ziet de mens zijn lot soms al vroeg voor zich!) teruggedacht heeft.
Heel mooi vind ik hier het cadeau dat hij meeneemt: het symboliseert het
vrouwelijke verlangen van deze ongetrouwde vrouw naar een paar kousen, die een
man haar zal brengen. Tot haar laatste zucht blijft haar dit verlangen bij, tot het
ogenblik wanneer het maar één kous blijkt te zijn: het symbool van de dood, de
verstikking; pas dan wordt dit vrouwelijk verlangen door de werkelijkheid, de dood,
“verstikt”.’
De schrijver antwoordde hierop als volgt (27-1-1962):
‘Uw visie op de dood van Zuster Magnussen vind ik zeer interessant
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en, nu ik de novelle nog eens heb overgelezen, plausibel en heel goed te verdedigen.
Wel heeft uw interpretatie mij verrast, aangezien ik het verhaal concreet en letterlijk
bedoeld heb. Maar volgens een bepaalde richting in de critiek kan enig kunstwerk,
naast de betekenis die de maker er in legt, nog andere betekenissen hebben, die de
kunstenaar zelf volkomen onbekend zijn. Dit zal dan hier het geval moeten zijn. Ik
ben u zeer erkentelijk dat u mij op een interpretatie-variant als die van u opmerkzaam
hebt gemaakt.’
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Een dramatisch debuut
De belangstelling die Reve voor toneel heeft, komt al heel vroeg tot uitdrukking. In
1930, zeven jaar oud, schrijft de jongste telg van het uit Twente afkomstige gezin
poppenkastteksten en korte taferelen: ‘Scènes waar een tovenaar in voorkwam. Toneel
betekende toen enorm veel voor mij! Later is dat helemaal weggetrokken. Het
communisme is een kunstvijandig milieu’, aldus Reve tegen Van Straten.
Toch zal de belangstelling voor toneel terugkeren. In 1954 volgt hij in Londen
een kursus van The British Drama League. Hierover spreekt hij met Van Straten, als
deze hem in 1962 opzoekt in zijn woning aan de Amsterdamse Oudezijds
Achterburgwal. Gezeten op een divanbed, temidden van de grijnzende kop van een
etalagepop, een opgetuigd kerstboompje onder een glazen stolp, een papieren vis uit
Japan en een bordje met ‘Keep Smiling!’, vertelt hij de bezoeker:
‘In 1954 kon ik naar Londen met een studiebeurs. Ik moest een keus doen. Het
toneel leek mij toen nog net minst rotte. Ik had werkelijk niet de geringste
belangstelling! Maar ik vond dat ik die cursus loyaal moest volgen en na een paar
dagen was ik ineens gegrepen. Een volslagen willekeurige samenloop van
omstandigheden.’
Als redakteur van Tirade schrijft hij vanaf 1959 verschillende aan toneel gewijde
kritieken en theoretische beschouwingen. Wat hierin vooral opvalt, zijn de stringente
eisen die Reve aan dit genre stelt. Toneel hoort volgens hem aan bepaalde
(Aristotelische) wetten te beantwoorden, wil het geslaagd heten. Uitspraken als de
volgende, gedaan naar aanleiding van de première van Stockhausens Onginale,
Musikalisches Theater, zouden met tientallen zijn aan te vullen:
‘Meervoudige handeling is alleen toegestaan, wanneer er één hoofdhandeling is
en de overige handelingen hiervan afschaduwingen of weerspiegelingen zijn, of
wanneer een aantal ongeveer gelijkwaardige handelingen gemakkelijk onder één
noemer zijn te brengen. (Vader
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tuigt de kerstboom op, Moeder bakt een taart, Zus maakt huiswerk, Zoon bouwt uit
onderdelen een vliegtuigmodel: Huiselijk Geluk.)’1
Zijn bemoeienis met het toneel strekt nog verder. Reve aanvaardt een opdracht
van de gemeente Amsterdam en schrijft de tragedie Moorlandshuis, daarin bijgestaan
door Han Bentz van den Berg. Hoewel dit stuk noch opgevoerd, noch gepubliceerd
wordt, krijgt hij hiervoor in 1960 van de Vereniging van Letterkundigen de Mr. H.G.
van der Viesprijs, waarmee een bedrag van ongeveer fl. 2000.- is gemoeid. De prijs
wordt hem toegekend door een jury, bestaande uit Emmy van Lokhorst, Anna Blaman,
Ben Stroman, Jos Panhuijsen en Hans Andreus. Reve's oordeel over deze tragedie:
‘Dat stuk is een aardige aanloop tot een stuk. Het is niet één berg rommel, maar het
is niet voldoende uit de verf gekomen’ (Leutscher).
De toneelschrijverij houdt zijn belangstelling. Op 13 april 1962 vindt in de
Rotterdamse Schouwburg onder regie van Ton Lutz de ‘wereldpremière’ plaats van
Commissaris Fennedy, een tragedie waaraan hij, afgezien van de voorbereidingstijd,
slechts zes weken heeft gewerkt. Hoewel Reve liever had gezien dat een goed
amateur-gezelschap het stuk op haar repertoire had genomen, wordt het opgevoerd
door leden van het Rotterdams Toneel.
ROLVERDELING
GEORGE FENNEDY

luitenant van politie te
Sudville, later
plaatsvervangend
hoofdcommissaris

BARKER

studievriend van Fennedy, Peter Aryans
substituutofficier van
justitie te Sudville

CYNTHIA FENNEDY

echtgenote van Fennedy

1

Pim Dikkers

Enny Meunier

Gerard Kornelis van het Reve. ‘Zin en onzin van het experimenteel toneel.’. In: Tirade 6
(1962), nr. 61, p. 46.
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ROY FENNEDY

zoon van George en
Cynthia Fennedy

Jacques Commandeur

SHEEP

burgemeester van Sudville Adolf Rijkens

LARRY EN BOBBIE

bedienden in een
Siem Vroom en Wim
stomerij-stoppage-bedrijf Kouwenhoven

PATRICK

rechercheur van politie

Hans Polman

TORTO EN PETRID

wachtcommandant van
politie, en politie-agent,
beiden werkzaam in de
gevangenis

Sacco van der Made en
Willem Nijholt

HOPKINS

een brigadier van politie

Wim Grelinger

proloog- en epiloog-zegger Willem Nijholt
De (zij het zeer geringe) ervaring met toneel, de acht jaar eerder in Londen gevolgde
toneelkursus, de verschillende voorstellingen die hij bijwoont als toneelkritikus, de
lezingen die hij houdt over de perspektieven van de toneelschrijver, zijn grenzeloze
bewondering voor Ibsen en O'Neill en zijn theoretische beschouwingen over toneel
voor Tirade, het blijkt allemaal onvoldoende om een stuk van enige importantie op
de planken te zetten, althans in de ogen van de meeste toneelrecensenten. Ook uit
de reakties van het publiek spreekt geen overweldigend enthousiasme. Over de
première die het stuk op 17 april in de Amsterdamse Stadsschouwburg beleeft,
volgens de dagbladen in bijzijn van Mies Bouhuys, Ed. Hoornik, Harry Mulisch,
Bert Voeten en Marga Minco, meldt De volkskrant tenminste:
‘De schrijver was aanwezig, maar het vrij matige applaus verlokte hem niet op
niet toneel te komen. De laatste twee taferelen - waarin de ontknopingen zich wat al
te snel ophopen - wekten enige hilariteit in de studenten-rangen.’
Reve had een paar jaar voor de première van zijn eigen stuk, de opvoering van
Mulisch' Tanchelijn bijgewoond. Mulisch schrijft hierover: ‘Tijdens de première van
mijn stuk, in de pauze, stonden wij toevallig
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naast elkaar op het toilet te pissen. Dat moment beschouw ik als de kruising van onze
levenslijnen. Mistroostig, lul in de hand, schudde hij zijn hoofd en zei, dat hij niets
in mijn stuk zag.’
Een snelle reaktie van Reve dus, die ook nog eens in een recensie zijn geringe
waardering voor het stuk te kennen geeft: ‘Gedurende bijna de gehele vertoning van
Tanchelijn heb ik me, evenals het grootste deel van het publiek, danig verveeld.’1
Mulisch' reaktie op Commissaris Fennedy is niet veel positiever. Tien jaar na de
voorstelling typeert Mulisch dit stuk als volgt:
‘Problemen uit het zuiden van de Verenigde Staten, voor het toneel bewerkt door
het achterlijke neefje van Heijermans.’
Problemen uit het zuiden van de Verenigde Staten. Waarom zoekt Reve het zo
ver van huis? Heeft het werk van de door hem zo bewonderde O'Neill en Tenessee
Williams daar soms toe bijgedragen? Het is niet uitgesloten. Zelf vertelt Reve het
stuk buiten Nederland te hebben gesitueerd ‘om wat afstand te krijgen’ (Van Straten).
In elk geval niet omdat het probleem van de rassendiscriminatie langs deze weg
makkelijker is te introduceren: het rassenvraagstuk vormt slechts schijnbaar het
voomaamste thema van Commissaris Fennedy. Net als bij Ibsen staat het probleem
van recht en onrecht hier centraal: ‘Het negerprobleem is hier niet van essentiële
betekenis; het is hier het probleem van eeu man, die geplaatst wordt tussen een
abstracte toepassing van recht, en een toepassing van menselijkheid, en die daartussen
eigenlijk niet kiezen kan; en àls hij kiest, dan is het te laat. Het negerprobleem is
overigens een blankenprobleem, dat wisten we al lang. Maar de man die hier met
het probleem worstelt, en die voor de rechten van de negers opkomt, Fennedy dus,
die doet het niet uit negerliefde, want hij heeft de pest aan ze. Daarmee krijgt hij een
dramatische dualiteit, die hem menselijk maakt. Het wezenlijke thema van mijn stuk
is het probleem van recht en onrecht. Dat boeit mij zeer. Ik geloof, dat het probleem
van recht, van zelfrechtvaardiging, van rechtvaardiging van het eigen leven voor mij
een probleem is, dat eigenlijk nog belangrijker is dan de liefde’, aldus Reve in de
maartaflevering 1962 van Repertoire, het tweemaande-

1

Gerard Kornelis van het Reve. ‘Zwaar overschat debuut Tanchelijn: intrigeloos ideeënstuk.’
In: Tirade 4 (maart/april 1960), nr. 39, p. 70.
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lijks orgaan van het Rotterdams Toneel, waarin Dick Leutscher een gesprek met de
schrijver heeft, waaruit de kritici een maand later naar hartelust zullen citeren.
We kunnen het met Gomperts eens zijn dat het drama besloten ligt in de
konfliktsituatie tussen de vader, de moeder en de zoon. Daarom had Reve er beter
aan gedaan zich te bepalen tot ‘de wrok van Fennedy en de consequenties daarvan
voor vrouw en zoon’.
Fennedy beschouwt zichzelf als ‘een mislukkeling’ (p. 13), omdat hij zijn studie
in de rechten niet heeft voltooid, naar eigen zeggen als gevolg van een gedwongen
huwelijk. Hij stelt zijn vrouw en zijn ongewenste zoon hiervoor verantwoordelijk.
Tegen hen richt zich zijn tomeloze haat. Zelden of nooit wijzen de kritici op relaties
van dit stuk met het vroegere werk van Reve. Dat is ook erg moeilijk. Toch bestaan
die overeenkomsten wel degelijk. Juist waar het de gefnuikte ambities van de
hoofdpersoon betreft.
Ook in De avonden wordt de verhouding van vader, moeder en zoon beschreven,
zij het dat in deze roman de zoon tegenover de ouders, en in Commissaris Fennedy
de vader tegenover moeder en zoon staat. Frits van Egters kan meepraten over de
frustratie van George Fennedy. In tegenstelling tot zijn broer Joop heeft Frits het
gymnasium niet afgemaakt en van studeren - de meeste vrienden van Frits zijn student
- kon dus geen sprake zijn. Dat dit hem erg hoog zit, blijkt wel uit het
dronkemansbetoog dat hij tegen Viktor Poort afsteekt. Hierin doet hij uitvoerig
verslag van de weg die hij op het Berendsgymnasium bewandelde, een weg die
doodliep in de vierde klas (zie: De avonden, 19638, p. 113-115). Geen wonder dus
dat Frits zich op een feest ter ere van het twintigjarig bestaan van de school als volgt
aan een leraar voorstelt: ‘Frits van Egters, jongere broer van Joop van Egters’, zei
Frits. ‘De mislukte’ (De avonden, 19638, p. 32-33).
Op dezelfde wijze als dat bij De avonden gebeurde, wordt bij Commissaris Fennedy
kritiek geleverd op de personages, die, naar Reve in Repertoire verklaart, allemaal
afsplitsingen van hemzelf zijn. De personages zouden een te schimmig voorkomen
hebben. Van Commissaris Fennedy heet het: een ‘melodrama zonder mensen van
vlees en bloed’ (Spierdijk), of: ‘Zijn karakterisering van de hoofdpersoon (...) is heel
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goed, maar de andere personages zijn nogal schetsmatig gebleven’ (Gomperts).
Een enkele maal wordt de inhoud van het drama aan ethische kritiek onderworpen.
Fennedy is een katholiek politiefunktionaris: ‘Als typisch Iers-katholieke naam had
ik Kennedy gekozen, maar toen hij president werd heb ik er maar Fennedy van
gemaakt’, aldus Reve in De volkskrant van 22 augustus 1961. Uitgaande van het
principe: voor God en de Wet zijn allen gelijk, neemt Fennedy ook de negers in
bescherming. Door deze beginselvastheid haalt hij zich de haat van de plaatselijke
bevolking op de hals, en stelt hij zijn zoon bloot aan pesterige opmerkingen van
schoolvrienden in de trant van: ‘Dag paapse nikkervriend Fennedy. Heb je dat rotte
gebit gekregen van het ouweltjes eten?’ En: ‘Kijk maar uit voor die Fennedy, meisje.
Die papen, die telen als de konijnen. Die doen geen regenjasje aan’ (p. 39).
Soortgelijke opmerkingen komen ook uit de mond van Lodewijk Stegman,
hoofdpersoon in Willem Frederik Hermans' roman Ik heb altijd gelijk:
‘De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige,
besodemieterde deel van ons volk! Maar díe naaien er op los! Die planten zich voort!
Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in
Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels
vreten.’1
Hermans levert dit soort uitspraken een proces op2, Reve niet. Slechts een enkeling,
te weten Goedemé, ziet in Commissaris Fennedy ‘ontheiligende blasfemie’.
Er is meer kritiek. J. van Schaik-Willing heeft bezwaar tegen de talrijke
onwaarschijnlijkheden die het stuk telt en tegen de overdaad aan motieven:
‘Rassendiscriminatie, huwelijkstragedie, gefnuikte ambities, haat van de vader
tegenover de zoon en omgekeerd, seksuele aberraties, katholieke gemoedsbezwaren,
verkeerd toegepaste christelijke symboliek (...).’
De voornaamste kritiek op dit wat Reve ‘een conventioneel psycholo-

1
2

Willem Frederik Hermans. Ik heb altijd gelijk. Amsterdam 1951, p. 31
Rob Delvigne. ‘Een pleidooi van Willem Frederik Hermans.’ In: Hollands maandblad 15
(mei-juni 1973), nr. 306-307, p. 21-25.
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gisch drama in de gedaante van een thriller’ noemt (Van Straten), is dat het overal
te gekonstrueerd aandoet. Reve is het slachtoffer geworden van zijn eigen opzet: ‘Je
moet absoluut een gewapend betonnen skelet hebben en je moet er in gaan bouwen’
(Leutscher, p. 5). Deze werkwijze leidt tot kritieken als:
‘Zijn eigen toneelstuk Commissaris Fennedy, is dan ook zó 'n hecht bouwwerk
geworden, dat het als een blok op het toneel blijft staan’ (Van Weerlee). En: ‘Het is
juist de overgrote zorg van de schrijver om een technisch gesmeerd lopend brok
dramatiek in elkaar te knutselen die haar doel enigszins voorbij is geschoten. Het
resultaat is een alleszins respectabel werkstuk, waarin men echter de zwoegende
hand van de schepper zo voortdurend bezig ziet aan de touwtjes van zijn marionetten,
dat de arme figuurtjes de grootste moeite hebben om een schijn van leven op te
houden’ (Van den Bergh).
Heeft men bij het lezen van Commissaris Fennedy, dat in 1962 in boekvorm
verscheen, nog enige ruimte voor eigen fantasie, ‘op het toneel is de realiteit zo
(middelmatig) af, dat er geen schemerlamp meer te verplaatsen is’ (Van Weerlee).
Daaraan heeft de regisseur schuld, maar in eerste instantie moet men de auteur deze
fout aanwrijven. Hij heeft de regisseur en de spelers van meet af aan te weinig ruimte
gelaten voor een eigen interpretatie. Reve is zich dat terdege bewust geweest
(Zaal/Van der Molen).
Juist dat zich angstvallig vastklampen aan dubieuze toneeltheorieën heeft hem
blijkbaar belet zich hiervan los te maken toen hij zijn tragedie schreef. In zijn
theoretische beschouwingen had hij uiteengezet dat toneel aan veertien wetten was
onderworpen. Die wetten wilde hij ook voor Commissaris Fennedy laten gelden,
althans volgens Mulisch:
‘Toen ik hem eens tegenkwam op het Rokin en vroeg, hoe het ervoor stond, zei
hij dat het al aan dertien wetten beantwoordde. Toen het ook aan de veertiende
beantwoordde, werd het opgevoerd.’
Zoals elk toneelstuk wordt ook dit drama ‘geregeerd door van tijd en smaak
onafhankelijke wetten’. Met een dergelijke gedachte, uitgesproken in ‘Conflict en
typering in de tragedie’1, stelt Reve zich lijnrecht op

1

Gerard Kornelis van het Reve. ‘Conflict en typering in de tragedie.’. In: Tirade 4 (april/mei
1960), nr. 40, p. 113-118.
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tegenover historisch-materialistische opvattingen over toneel: ‘Het standpunt van de
Roggebroodfilosofen, volgens welke de kunst een produkt van de maatschappelijke
verhoudingen zou zijn, is niet waard besproken te worden.’
Reve stelt het konflikt tussen de toneelfiguren onderling normatief voor iedere
tragedie in willekeurig welke periode. Dit geldt eveneens voor de ‘typering’ van
toneelfiguren, wat meteen als verklaring kan gelden voor de afwezigheid van ‘mensen
van vlees en bloed’ in Commissaris Fennedy:
‘De mensen op het toneel zijn tot hun elementaire bestaan teruggebracht, omdat
de toneelschrijver de figuren niet aandikt, zoals men vaak gelooft, of ze tot in het
onwaarschijnlijke vergroot of heviger emoties geeft, maar integendeel àlles van zijn
figuren verwijdert wat bijkomstig is’ (Leutscher, p. 1).
In hetzelfde Repertoire-interview doet Reve een aantal theoretische uitspraken,
die de kritici maar moeilijk kunnen rijmen met de praktijk van Commissaris Fennedy.
Het drama zou staan of vallen met de struktuur, in tegenstelling tot de roman. Terwijl
omgekeerd zou gelden: ‘De taal is bij het toneelstuk, om het nou erg te overdrijven,
van geen enkel belang!’ (p. 5). Kortom: ‘Ik ben tot de ontdekking gekomen dat theater
en literatuur niets, maar dan ook niets met elkaar te maken hebben’ (p. 3). Menig
kritikus verbaast zich hierover, omdat Commissaris Fennedy juist minder steunt op
de handeling dan op het taalgebruik: ‘Van het Reve maakt zo min mogelijk zichtbaar,
hij laat de mensen praten over wat er gebeurd is of zal gaan gebeuren, maar men ziet
niets gebeuren’ (Kossmann).
Terugkijkend op deze dramatische periode, verklaart Reve later: ‘Ik heb mij
jarenlang met de theorie van het toneel beziggehouden en weet er aardig wat van,
maar kennelijk ben ik niet in staat bruikbaar toneel te schrijven’ (Zaal/Van der Molen).
Naast al het gemor van de kritici over Commissaris Fennedy zijn er toch ook wel
positieve geluiden te horen. Geen van hen meent dat Reve de toneelschrijverij in het
vervolg maar moet laten. Integendeel, de meesten patten uit het stuk juist vertrouwen
voor de toekomst, waar het toneel betreft. Maar tot nu toe heeft hij nog niet aan de
verwachtin-
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gen beantwoord. Hoewel hij in Repertoire verklaarde aan een nieuwe tragedie te
werken en ooit eens een komedie te zullen schrijven, is het nooit tot een uitvoering
gekomen. Wel kwam Een lezing op het land nog op de planken. In 1970 nam John
Leddy deze novelle uit Tien vrolijke verhalen namelijk op het repertoire in zijn
programma ‘Solo’.
Nog in de jaren zestig heeft Reve zijn sporen verdiend als vertaler van inmiddels
klassiek geworden toneelstukken van Albee, Pinter en Behan.1 Het enorme succes
dat een stuk als Wie is bang voor Virginia Woolf? in Nederland oogstte, is mede te
danken aan de vertaling van Reve; daar zijn de toneelrecensenten het unaniem over
eens. In verband met een tv-opvoering van dit stuk in 1973 stuurde Reve Koos
Postema de volgende brief, afgedrukt in de VARA-gids van 7 april 1973:

Gerard Reve

koninklijke volksschrijver

Aan

Randstad Holland, 13 Maart 1973.

Kees Postema, van de VARA

Hij (nee, Albee bedoel ik) is één van de
4 grote Angelsaksiese toneelkoningen:
Eugene O'Neill, Arthur Miller, Samuel
Becket, Edward Albee (De tweede & de
vierde zijn mede gevormd door
onderscheidenlijk de eerste & de derde)

Beste Kees,
Hartelijk dank voor je brief van de 2e. Ik was indertijd zeer vereerd met de opdracht
tot het vertalen van Edward Albee zijn ‘Who's Afraid Of

1

Harold Pinter. De huisbewaarder. Oorspronkelijke titel: The caretaker. Vertaling G.K. van
het Reve. Amsterdam 1961. Harold Pinter. De kamer. De dienstlift. De huisbewaarder. De
collectie. De minnaar. Oorspronkelijke titels: The room. The dumb waiter. The caretaker.
The collection. The lover. Vertaling C. Schulten, Broes Hartman en Gerard Kornelis van het
Reve. Amsterdam 1966.
Harold Pinter. Het verjaarsfeest. Een beetje pijn. Theevisite. Oorspronkelijke titels: The
birthday party. A slight ache. Tea party. Vertaling Gerard Kornelis van het Reve, Wilbert
Bank en Theun Lammertse. Amsterdam 1967.
Edward Albee. Wie is er bang voor Virginia Woolf? Toneelspel in drie bedrijven.
Oorspronkelijke titel: Who's afraid of Virginia Woolf? Vertaling Gerard K. van het Reve.
Amsterdam 1964. Edward Albee. Het verhaal van de dierentuin. De dood van Bessie Smith.
De droom van Amerika. Oorspronkelijke titels: The zoo story. The death of Bessie Smith.
The American dream. Vertaling Gerard K. van het Reve. Amsterdam 1964.
Brendan Behan. De man van morgen. De gijzelaar. Oorspronkelijke titels: The quare fellow.
The hostage. Vertaling Gerard Kornelis van het Reve en Cees Nooteboom. Amsterdam 1965.
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Virginia Woolf?’ Het moet nu wel tien of elf of 12 jaren geleden zijn. Het stuk ziet
er op het eerste gezicht grof in elkaar gegooid uit, maar is in werkelijkheid van een
uiterst geraffineerde & ongehoord konsekwent doorgezette komposietsie. Na ieder
bedrijf denk je: nu zijn we op de bodem - dieper, erger, totaler kan toch de
ontreddering niet meer vertolkt worden, hierna; & toch gaat het volgende bedrijf
wederom dieper de duisternis in. Hier is sprake van groot kunstenaarschap en vooral
van het vakmanschap der dosering, der inhouding, van het vasthouden van een
schijnbaar onhoudbaar geworden spanning.
Het was mijn eerste voldragen toneelvertaling, die ik in 3½ week, samen met
Wimie, te voorschijn moest timmeren. Tal van vondsten zijn van hem. (‘En maar
maaien, en maar maaien’, bijvoorbeeld.) We maakten twee ernstige fouten & lieten
één ongelooflijke blunder zitten, ergens, ik zeg maar niet waar. Wat een grandioos
stuk! Ik kon me er wel in uitleven, in de vertaling. De regie morde wel eens van:
‘Maar dat staat er toch niet?’ waarop ik eens repliceerde: ‘Nee, maar het had er wel
moèten staan.’ De Amsterdamse opvoering was beter dan de Londense, overigens.
Wat nog meer? O ja, maak die ƒ1350 maar zo spoedig mogelijk over. Het leven
wordt alsmaar duurder, door die hetzes door de vakbonden. Veel liefs van je
Gerard Reve.
Bij de opvoering van Charles Dyers Staircase or Charlie always told Harry almost
everything, waarin het spel van de akteurs nogal te wensen overlaat, maakt Reve's
vertaling veel goed. Hij bewijst de humor in De trap haarfijn aan te voelen en drukt
als zo vaak zijn eigen stempel op het stuk ‘Vooral Charlie krijgt Reviaanse taal in
de mond gelegd. Daarmee scheldt hij Harry o.a. uit voor “trut van Troje”, “zwangere
pelikaan”, “enge, oude nicht” en “tepeltje taptemelk”’ (Bos). Reve heeft dit toneelstuk,
dat nooit vertaald in boekvorm verscheen, van een begeleidende tekst voorzien:
‘Vele van de toneelstukken, waarin de homosexuele liefde als motief voorkomt,
zijn wel sentimenteel en larmoyant, maar blijven dramatisch zwak. Het is een
misvatting, dat verontwaardiging over discriminatie en onrecht een dramatische
ontroering teweeg zou kunnen bren-
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gen, terwijl de voorwaarden daartoe in visie en bouw van het werk ontbreken.
Narigheid maakt nog geen tragedie en een in dialoog weergegeven lijden alleen
maakt nog geen drama.
Narigheid en lijden bevat CHARLES DYER'S STAIRCASE meer dan genoeg, maar
hier zijn zij tot waarachtig drama geworden. Het lijkt op het eerste gezicht ondoenlijk
een verklaring te geven voor de hartverscheurende werking, die van dit stuk uitgaat,
waarin schijnbaar “niks gebeurt”, maar waarbij men ademloos moet blijven kijken
naar wat zich tussen niet meer dan twee personen, het homosexuele kapperspaar van
middelbare leeftijd Harry en Charlie, binnen een half etmaal in geen andere entourage
dan hun kapperswinkel afspeelt. Ik geloof dat die verklaring hierin ligt, dat dit
toneelstuk, paradoxaal als het moge klinken, eigenlijk helemaal niet over de
homosexualiteit handelt: het feit, dat de twee partners, die hier in “de herfst van een
onzinnig en rampzalig leven” de balans van hun liefde opmaken, de Griekse
Beginselen aanhangen is een irrelevante bijkomstigheid.
Hoe hoog of hoe gering men zich op de maatschappelijke ladder heeft weten te
verheffen, men blijft onderaan de trap van het leven. Dat leert ons deze comedie van
de ontoereikendheid der menselijke liefde, van de onttakeling van alle illusies door
de ouderdom en van de alomtegenwoordige, onbekende God, de Dood. Misschien
bent U geen homosexueel, geen kapper en al evenmin van middelbare leeftijd.
Nochtans zult U in een spiegel mogen kijken, terwijl Charles Dyer U zal knippen en
scheren.’
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‘Reis naar het einde’
‘O, God. Ik sta op het punt, op reis te gaan. Ik weet niet, of het misschien
mijn laatste reis is. Ik wil u liefhebben. Ik hoop, dat ik onderweg niemand
enig ongeluk of ander kwaad zal berokkenen. Ik wil proberen niet, of veel
minder, te drinken. Ik sta voor u. Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen
dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden, altijd u
toebehoor. Want in leven en sterven zijt Gij in mij, en ben ik in u. Ik ga
nu weg, Vaarwel, o God.’ Reve's Reisgebed (De Greeve).
In 1963 schrijft Reve een aantal brieven aan kunstbroeder Jaap Harten, o.a. over zijn
‘Italienische Reise’ naar Spanje, die deze opnam in zijn Brief voor Gerard Kornelis
van het Reve, geschreven tussen pasen en pinksteren 1969. In één ervan laat Reve
Harten op 5 september 1963 weten:
‘Mijn nieuwe Reisbrief is heel goed geworden, de kroon op alle Brieven mag ik
wel zeggen. Over een week zowat verschijnt hij in Tirade, onder de titel BRIEF IN
EEN FLES GEVONDEN. Daarna komen Edinburgh, Amsterdam, Camden Town,
Gosfield, Schrijversland en Fles in een bundel uit, geheten Op Weg Naar Het Einde,
een door mijzelf bedachte titel’ (Harten, p. 38-39).
Over het ontstaan van deze eerst in Tirade afgedrukte1 en later door Geert van
Oorschot uitgegeven brieven, vertelt Reve aan d'Oliveira: ‘Ik schreef ze voor Tirade,
we hadden geen kopij en ik moest wat maken en ik had er ook wel aardigheid in en
zo, maar ik had geen enkel idee dat ze literaire merite hadden, echt niet. En Geert
zat me achterna, en ze moesten gebundeld en ik heb me tot het laatste verzet, tot hij
opeens zei

1

Reve publiceerde in Tirade: Brief uit Edinburgh, in jrg. 6 (september/oktober 1962), p.
490-527; Brief uit Amsterdam, in jrg. 7. (januari 1963), p. 33-50; Brief uit Camden Town, in
jrg. 7 (februari 1963), p. 86-106; Brief uit Gosfield, in jrg. 7 (maart 1963), p. 155-173; Brief
uit schrijversland, in jrg. 7 (zomer 1963), p. 373-391; Brief in een fles gevonden, in jrg. 7
(herfst 1963) p. 538-570.
Niet alle brieven, die in deze tijd in Tirade zijn gepubliceerd, kwamen in Op weg naar het
einde terecht. Brief uit Londen, in jrg. 4 (juli/augustus 1960), p. 213-214; Brief uit Londen,
in jrg. 5 (juli/augustus 1961), p. 467-476 en Brief uit Berlijn, in jrg. 6 (mei 1962), p. 249-270,
bleven ongebundeld.
Enkele brieffragmenten werden in het Duits vertaald: Eindruck eines Berlinbesuches. In:
Berlin. Deutsch-holländische Tagungszeitung, p. 6-9; Edinburgh. Ein Schriftstellertreffen.
In: Quod. Deutsch-Niederländische Gemeinschaftszeitung. Nederlands-Duits jeugdtijdschrift.
Nr. 2, p. 22-24.
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nu moeten er nog twee brieven bij en dan geef ik ze uit, en toen kreeg ik erg nuchtere
ideeën over geld en zo en toen dacht ik godverdomme ja, ik schrijf een brief uit
schrijversland, uit Rotterdam, en dan schrijf ik er één uit Spanje en als die binnen is,
zijn het er zes volwaardige geworden en dan kunnen ze uitgegeven worden. Niet dat
ik dacht dat er veel geld in zou zitten hoor. Maar ik dacht: ik krijg er geld voor,
gewoon per pagina en hij gaat ze bundelen, en, op mijn naam worden er wel
tweeduizend geplaatst en dan nog eens in de loop van een jaar, twee-, drieduizend,
dus die oplage, die eerste druk komt wel weg. Dat had ik eerlijk gedacht, en toen zei
Gomperts, jongen, dit wordt iets enorms, maar het moet niet in de Stoa, het moet in
de Witte Olifant, gewoon als roman en toen heeft Geert er nog een ogenblik aan
gedacht, maar achteraf is het niet zo gek dat het in de Stoa zit, dat heeft de vlucht
enigszins vertraagd, maar niet belemmerd’ (p. 178-179).
Dat hij zelf nogal te spreken is over zijn brieven, bleek al uit de geciteerde
opmerking in de brief aan Harten. Tegenover d'Oliveira laat hij zich nogmaals positief
uit over deze brievenbundel: ‘En ik vind van de reisbrieven de Brief in een fles
gevonden erg mooi, en...nou een paar ervan zijn ook nog wel goed’ (p. 158).
Een brief veronderstelt een zender en één of meer ontvangers. Beiden zijn in Op
weg naar het einde aanwezig. Zij worden zelfs expliciet vermeld in de openingszin
van Brief in een fles gevonden: ‘Gerard Kornelis van het Reve aan de lezers van
Tirade’ (p. 135). Naast deze treft men nog andere voor de brief kenmerkende
eigenschappen in het boek aan. Zo wordt de lezer herhaaldelijk rechtstreeks
aangesproken, in de trant van: ‘Zoals u bekend zal zijn (...)’ (p. 7). De teksten zijn
alle in de ik-vorm geschreven en bevatten stilistika als de volgende: ‘(Ik heb vannacht
rot geslapen, waarover later meer)’ (p. 77), en: ‘Enfin, voordat ik afdwaal’ (p. 84).
Bovendien zijn zij stuk voor stuk gedateerd en in chronologische volgorde afgedrukt,
een periode bestrijkend die loopt van 16 augustus 1962 tot en met 18 juli 1963.
Ondanks al deze kenmerken blijft men zich afvragen of men hier wel met echte
brieven te maken heeft. ‘Maar gaat het wel om brieven in de gewone zin van het
woord? Natuurlijk niet. Wij hebben te doen met voorgewende brieven, met een
briefvorm’, aldus Oversteegen, die zijn
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betoog op dezelfde pagina aldus voortzet: ‘Al in de eerste van de twee bundels, Op
weg naar het einde (1963), zijn de Tirade-lezers alleen maar in formele zin de
ontvangers. Er wordt volstrekt geen rekening gehouden met de aard van het publiek;
van gerichte brieven is daarom alleen al geen sprake’ (p. 231).
De van de schrijver zelf afkomstige kwalifikatie ‘reisbrieven’ (Op weg naar het
einde, p. 141) lijkt erg toepasselijk, aangezien de brieven voor het grootste deel op
reis zijn geschreven en/of handelen over reizen. Of brieven als Brief uit Edinburgh
werkelijk aan boord van de nachtboot van Hoek van Holland naar Harwich, de ‘Duke
of York’, is geschreven, of Brief uit schrijversland in Rotterdam, aan boord van het
m.s. ‘Lethe’, doet daarbij weinig terzake, meent Reve in zijn gesprek met d'Oliveira:
‘Nou een stukje van die Brief uit Edinburgh aan boord van dat schip, die
ontboezeming, één of anderhalve pagina, heb ik inderdaad aan boord van dat schip
geschreven, in de lounge, maar over het algemeen geldt het inderdaad natuurlijk niet,
heb ik ter plaatse alleen een paar vage notities gemaakt, wat krabbels, en die later
uitgewerkt. Alleen de Brief uit schrijversland is inderdaad in Rotterdam voltooid,
maar nooit aan boord van dat schip, maar dat geeft niet, ik wist precies hoe dat schip
eruit zou zien, en wat ik van de kade zou zien en alles. Dus ik kan het gewoon van
te voren schrijven ook, dat maakt niet uit. De enige brief die werkelijk ter plaatse is
geschreven, is de brief uit Algeciras, de Brief in een fles gevonden. Die is inderdaad
in kamer 21, Hotel Madrid, in Algeciras, geschreven’ (p. 177-178).
Oversteegen was zeer tevreden met de briefvorm. Brandt, die in de brievenbundel
‘weinig meer dan een warhoofdig, smoezelig en troebel geschreven
homofiel-apologetisch traktaatje’ ziet, breekt zich het hoofd over de originaliteit
ervan:
‘Op de flap van de uitgave lezen wij, dat de verschijning van deze reisbrieven,
eigenlijk behorend tot de z.g. “bekentenis-literatuur”, niet minder dan de geboorte
van een voor Nederland nieuw, “tevoren ongekend” genre betekent. Om met deze
laatste aanprijzing te beginnen: van iets nieuws is hier in het geheel geen sprake. De
brief als literatuur kennen we reeds sinds de I7de eeuw als een belangrijk
renaissance-verschijnsel in onze letteren, onder andere bij Hooft, die deze vorm met
veel esprit
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beoefend heeft. Betje Wolff heeft ook niet alleen romans in briefvorm gepubliceerd,
wat in haar tijd als een novum gold, maar schreef eveneens literaire brieven in de
spectatoriale geschriften van haar dagen, evenals vele van haar tijdgenoten en
navolgers, waarvan de meeste thans in de vergetelheid verzonken zijn.
Zo hielden reeds tweehonderd jaar geleden o.a. Pieter van Woensel en Rijklof
Michaël van Goens zich met dit genre bezig, en evenals thans van het Reve wekten
zij daarbij het nodige gerucht door in hun brieven allerlei heilige huisjes in brand te
steken of “onaangename waarheden” te verkondigen, zowel op het gebied van de
moraal als de godsdienst, de politiek en het maatschappelijk leven in het algemeen.
Speciaal van Goens hekelde vaak ook de zelfgenoegzaamheid van de intellektuelen
en kunstenaars zijner eeuw, evenals van het Reve dit nu soms in zijn epistolaire
kanttekeningen kan doen.
Iets nieuws brengt de heer van het Reve ons dus zeker niet’ (p. 15).
De brieven, die wisten wat! Ook in het satirische tv-programma ‘Zo is het toevallig
ook nog 'ns een keer’, waaraan Reve in 1964-'65 meewerkte, werd een sketch
opgevoerd onder de titel Een brief van Van het Reve:

PRESENTATOR I

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 II

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
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knecht die enige jaren geleden met jou de wijk bediende en die door God, in 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.
DE VROUW

Oók kàrnemelk? Dan heppie zeker gasten!
Govaert gaat in zijn artikel Een zwarte God in op de typische stijlprocédé's die in de
brieven worden gehanteerd: understatement, relativering, geruststellende
volkswijsheid, waarheden als een koe, omslachtige deftigheid, oubollige detaillering,
en ga zo maar door. De reakties op de stijl van Op weg naar het einde lopen sterk
uiteen:
‘Vooral die Tale Kanaäns kan je door iedere Gefrustreerde Calvinist, die Zich
Bezat heeft, horen bezigen’ (Visser).
‘De stijl van de brieven is die van een doordouwer en een pestkop’ (Romein Meijer,
p. 32).
‘En zo kregen we hier dan een boek, waarin schier geen poging tot ernstige
vormgeving meer aanwezig is, en dat het stilistisch bekeken zuiver van de roofbouw
moet hebben’ (Schurer).
Reve gebruikt een stijl, ‘die het midden houdt tussen Ollie B. Bommel, Potgieter
en Top Naeff, maar veel troebeler, in zinnenkluwens die door vele tussenvoegingen,
het gebruik van de z.g. parenthese, het lezen van zijn proza dikwijls bijzonder
vermoeiend, lijmerig, landerig en afschuwelijk vervelend maakt.
Zijn breedweidende verhandeling, in lange en plechtig-klinkende periodenbouw,
blijkt na analyse tal van volstrekt onnodige, triviale mededelingen te bevatten, omrankt
met woordentrossen waarachter geen enkele gedachte schuilgaat maar die op deze
wijze haar eigen schamelheid verbergt.
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Van het Reve maakt ook een overvloedig gebruik van bijbel-teksten in een verband
waarin zij niet thuis behoren’ (Brandt, p. 16).
Met name kritici als Schurer, die sprak van ‘grinnekende taalmachteloosheid’, en
Brandt zijn wel het felst gekant tegen de brieven in Op weg naar het einde. Reve
dient beide heren van repliek in zijn tweede brievenbundel Nader tot u, waarin hij
op p. 24-25 schrijft:
‘Wonderlijk is daarbij, dat de enkele ongunstige besprekingen van Op Weg Naar
Het Einde alle een zeer verongelijkte, welhaast kwerulante toon hebben, en zich met
de inhoud van het boek in algemene zin in het geheel niet bezig houden, wat weer
geen belemmering is om er met ruime maat valselijk uit te citeren. (In de recensie
van Willem Brandt bijvoorbeeld zit in bijna ieder citaat een fout.) Voorts beschuldigen
bedoelde recensenten mij van dingen waar ik nooit aan gedacht heb, en vallen ze in
mijn werk een strekking aan, die ik er nimmer in heb willen leggen en die er ook
niet in ligt, tenminste niet voor wie in staat is te begrijpen waar het boek over gaat.
Willem Brandt wil ik zijn onnauwkeurigheid niet kwalijk nemen, want die heeft het
veel te druk met zijn dichtbundels + clichés van zijn eigen portret aan de privéadressen
der dagbladrecensenten te zenden, en evenmin, dat hij Wimie een schandknaap heeft
beliefd te noemen (van het Prijsdier heeft hij niets lelijks gezegd, wat zijn behoud
heeft betekend), maar tegenover Fedde Schurer valt het mij erg moeilijk, eenzelfde
mildheid te betrachten, want ik kan moeilijk aannemen, dat zijn beweringen over
allerlei passages in Op Weg Naar Het Einde op onnauwkeurigheid berusten en te
goeder trouw zijn gedaan. Ik vind het helemaal niet erg, dat hij het over “de heer
Van het Reve” heeft: het kan voorkomen, dat iemand alleen maar in clichés kan
schrijven en toch iets behartigenswaardigs onder woorden brengt - al te vaak ben ik
geneigd, de stijl als maatstaf van alle betoog te nemen. Maar dat hij mij, terzake mijn
beschrijving van een Indiase gedelegeerde op het schrijverskongres te Edinburgh,
racisties vooroordeel aanwrijft, dat heeft met clichéstijl niets te maken, en is alleen
maar een berekenende, op de goedgelovigheid van de menigte spekulerende perfiditeit.
Mocht men nog twijfelen, deze twijfel zal, voor wie het boek gelezen heeft en van
Schurer zijn betoog kennis neemt, terstond verdwijnen. Schurer beweert namelijk,
dat volgens mijn boek (Brief Uit
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Edinburgh) het schrijverskongres zijn kulminaatsie zou hebben gevonden in mijn
toespraak, waarin ik “de lof van de H.S.” (zonderlinge, door bijgelovige angst en
haat geïnspireerde spelling) zou zijn gaan zingen. Ik heb nog nergens de lof van de
homoseksualiteit gezongen, dus ook niet op het schrijverskongres te Edinburgh. Ik
heb het daar in bedoelde toespraak - en ieder eerlijk mens die zich zonder schaamte
voor God zou durven opstellen, kàn niet anders in mijn boek lezen - over iets heel
anders gehad: ik heb slecht en gebrekkig gesproken, maar ik heb niet anders gedaan
dan de vrijheid van de schrijver verdedigen tegen een aanval door één van de rode
nazis en fatsoensrakkers, namelijk van de kommunist MacDiarmid. Dat staat niet in
Schurer zijn kritiek, maar die kritiek staat dan ook afgedrukt in het weekblad De
Groene Amsterdammer. (Het weekblad, dat soms twee recensies aan één boek wijdt.)’
Ook een parlementariër verwaardigt zich aandacht te schenken aan de brieven, te
weten de Anti-Revolutionair Hendrik Algra, die zich bij de behandeling, van de
begroting voor Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen op 21 mei 1963, alsook een
jaar later, in de Eerste Kamer afkeurend uitlaat over de brievenbundel, die hij in een
interview abusievelijk aanduidt als ‘Reis naar het Einde’, een aardige kontaminatie
van Op weg naar het einde en Reis naar het einde van de nacht van Céline. Hoewel
hij de brieven niet las, deinst hij er niet voor terug om met een vies gezicht te
verkondigen dat het hier om blasfemische epistels gaat. Hoe Algra daartoe kwam,
zet Reve uiteen in Op weg naar het einde (p. 135-137), waar hij ‘enige
kanttekeningen’ plaatst over de heer Algra. De senator vestigde zijn oordeel op een
uitspraak van Kossmann in de rubriek Tijdsbeeld Uit Tijdschriften, waarin deze
schrijft dat Reve zich in zijn brieven gedraagt als een ‘blasfemisch met de godsdienst
spelende libertijn’. Het ‘Zo is het...’-team zei er het volgende van:

Aanranding
PRESENTATOR

Vorig jaar al heeft senator Hendrik Algra, lid van de Eerste Kamer voor de
Anti-Revolutionaire Partij, zijn stem verheven tegen de kwade zeden in onze literatuur.
Hij had het vooral gemunt op
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de reisbrieven van Gerard Kornelis van het Reve, die toen net gebundeld waren tot
het boek ‘Op Weg naar het Einde’.
De heer Algra had dat boek toen helemáál nog niet gelezen - hij baseerde zijn
aanval op een recensie van Alfred Kossmann, die het wel gelézen, maar blijkbaar
niet zo goed begrepen had.
Onlangs bleek dat Algra althans één hoofdstuk was gevorderd. Hij noemde in een
interview met de Haagse Post met name de Brief in een Fles Gevonden - en in de
Kamer vermeldde hij nog dat een meisje op een middelbare school over het boek
een scriptie had moeten maken. Hij riep: ‘Dat staat gelijk met aanranding.’
zingt op de Piaf-toer, wijze Les trois cloches.
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.
MEISJE

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

inzet refrein pom-pom-pom.
Maar een eenzame senator
luidt de noodklok door het land
en voorkomt dat onze maagden
allen worden aangerand.
ALLEN

Ik was bereids op bladzij tachtig
mijn eer als vrouw volkomen kwijt
m'n moeder keek al twijfelachtig
en zei: ‘Jij bent geen maagd meer, meid.’
Maar ja, ik moest die scriptie maken,
ik zei dus: ‘'t Is voor de cultuur,
daar moet je soms iets kwijt voor raken de kunst betaal je altijd duur.’
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Refrein
Maar die eenzame senator
balt z'n ouwe, trouwe vuist
tegen elke literator
die z'n letteren niet kuist.
Terwille van de Nederlandse meiden
Ten strijde voor het nette boek Van 't Reve gaf ons veel te lijden,
Van 't Reve verdient billekoek.
Of hij goed schrijft kan me niks schelen
dat moet-ie dan maar stiekem doen
Als hij maar schrijft zoals wij bevelen
voor nette kunst en goed fatsoen.
Refrein
En die eenzame senator
vecht dus voor de goede zaak
als een eenzame dictator
van z'n eigen slechte smaak.

Herhaaldelijk noemt Reve zijn voornaamste opponenten, Brandt, Schurer en Algra
in één adem:
‘Niemand heeft ooit een snipperdag opgenomen om het werk van Willem Brandt
te lezen, en ook niet van Fedde Schurer, en niemand heeft een snipperdag opgenomen
om bijvoorbeeld de verzamelde hoofdartikelen van Algra van een heel jaar te lezen,
maar voor mij, ontijdig geborene, heeft, zonder dat ik het verdien, iemand een
snipperdag opgenomen, en dat is God zelf, want het is Liefde’ (Nader tot u, p. 30-31).
‘(Ik doe soms wel, om de verkoop van mijn boek te bevorderen, of ik hem [= Algra]
geweldig haat, maar ik vrees dat ik nu eenmaal niet genoeg van die man houd om
dat verrukkelijk gevoel op te kunnen brengen. Hij zal wel geen revist zijn, net zo
min, trouwens, als Willem Brandt en Fedde Schurer)’ (Nader tot u, p. 26).
Reve kon Algra voor diens aanvallen dus in zeker opzicht dankbaar
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zijn. De senator had hiermee voor ongevraagde, maar daarom niet onwelkome reklame
gezorgd. Stonden de literaire kwaliteiten van het werk al borg voor een goede verkoop,
door Algra's uitlatingen vlogen de boeken de deur uit. Het batig saldo van de schrijver,
aan wie 88,5 cent per verkocht exemplaar toevloeide, steeg zodanig dat het hem in
staat stelde een huis in het Friese Greonterp aan te schaffen, welk huis Reve, dankbaar
als hij Algra inderdaad was, ‘Huize Algra’ doopte. De eerste brief uit Nader tot u
komt daar vandaan: Brief uit huize ‘Algra’. Over het vernoemen van zijn huis naar
de senator zei Reve tegen d'Oliveira:
‘Het is ook echt als een groot stuk vuurwerk ingeslagen. In het Handelsblad en
Het Vrije Volk, frontpage news, de N.R.C. geloof ik ook. Ik heb uitgerekend dat dat
weer duizend exemplaren heeft betekend. De zesde druk is vandaag uitgekomen, die
drukken zijn niet groot, tussen de 5 en 6000. Samen is het nu toch wel tussen de 25
en 30 duizend geweest. Een goed kontrakt, goeie voorwaarden. Dus het is financieel
goed, en het loopt nog steeds; dan ging het weer naar beneden en dan zeiden we: nou
is het afgelopen, nu blijft het gewoon een literair boek waarvan er gewoon een paar
duizend per jaar verkocht worden. En dan woep ineens weer zeg, en toen begon
Algra weer te kankeren en toen ging in 3½ dag de hele vierde druk de deur uit.
Vandaar Huize Algra. En de vijfde ook. Alles in een maand tijd’ (p. 169-170).
Toen de senator zijn fulminaties staakte, waarschijnlijk omdat hij begon in te zien
dat hij uitsluitend als smaakmaker fungeerde, achtte Reve de tijd rijp om de naam
van het huis te veranderen. Van nu af aan heette het Huize ‘Het Gras’ (Jesaja 40:8).
Reve sprak nu zelfs van Mijn bondgenoot Algra1, welk bondgenootschap bestond in
eenzelfde houding tegenover ‘het communistische, van middeleeuwse waarheidswaan
bezeten schrikbewind’.
In al die opwinding over vermeende blasfemie en racisme zouden we haast vergeten
dat het boek ook nog literaire kwaliteiten bezit. Reden waarom het Burgemeester en
Wethouders van Amsterdam zelfs heeft behaagd Op weg naar het einde te bekronen
met de romanprijs-1966,

1

G.K. van het Reve. ‘Mijn bondgenoot Algra.’ In: Tirade (juli-augustus 1966), nr. 115-116,
p. 480-482.
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groot fl. 4000.-. Dit gebeurde op aanraden van een jury bestaande uit A. Kossmann,
B.J.H. Stroman en R. Nieuwenhuys.
Nog altijd zien wij Reve worstelen met het probleem van het schrijverschap. In
zijn brieven verdedigt hij zich tegenover hen die bezwaar maken tegen boeken, waar
‘geen normaal mens in voorkomt’ (p. 34). Hij bepleit tevens het recht geld te verdienen
met zijn moeizaam vervaardigde literaire produkten. In Brief in een fles gevonden
geeft hij verschillende voorbeelden van één van de grootste problemen waarmee hij
worstelt, belichaamd door ‘de Oude Slang, wiens haat vooral de Zin der schepping
geldt’, waardoor hij zich gekonfronteerd ziet met ‘die onzinnige dingen, die je niet
beschrijven kunt en die nergens bijhoren’, maar juist deze dingen ‘die willen erin,
die moeten erin, absoluut, daar is niks aan te doen’ (p. 153). Het vermelden van deze
‘Zinloze Feiten’ (zie: Van den Bergh), weergegeven in lange zinnen, waaraan het
clichématige en plechtige zelden ontbreekt, maakt op de lezer vaak de indruk van
geoudehoer, waarachter, zoals Brandt het uitdrukte, ‘geen enkele gedachte schuilgaat’.
Reve was zich van de mogelijkheid van een dergelijke kritiek wel bewust: ‘De lezer
zal misschien opwerpen, dat mijn betoog de grens van het geoudehoer nadert, of
zelfs al overschreden heeft. Er is niets tegen geoudehoer, zolang er maar Gods zegen
op rust, dat is wat ik altijd zeg’ (p. 48-49).
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Tot hier en niet verder
Reve en zijn kritici zijn het, althans op één punt, volledig met elkaar eens. De brievenen liederenbundel Nader tot u, die in 1966 uitkomt1, is ‘de voortzetting en voltooiing’
van Op weg naar het einde.
De auteur noemde zijn brieven in Op weg naar het einde reisbrieven. Fens twijfelde
aan de juistheid hiervan. De benaming gaat zeker niet op voor de brieven in Nader
tot u. Teister wijst erop dat er geen sprake is van reisbrieven in de letterlijke betekenis
van het woord: alle brieven zijn geschreven te Greonterp. Het gevolg is dat niet
zozeer de uiterlijke gebeurtenissen een rol spelen alswel dat, meer dan in de vorige
bundel, de gedachten, beelden en herinneringen die voor de geest des schrijvers
opdoemen, worden vastgelegd. Van ‘werkelijke’ gebeurtenissen is nauwelijks sprake;
de schrijver is op zichzelf aangewezen en dit betekent triestheid alom. Smit, Kossmann
en anderen signaleren een toenemende versobering; Poll: ‘Op weg naar het einde
klinkt vooral constaterend, met wel iets vermanends en treurigs, maar niet met het
doodsverlangen dat in de nieuwe titel gevangen zit. Dat verschil in accent klopt met
een verschil in inhoud. Het tweede boek is somberder, soberder, meer monotoon dan
het eerste.’
Kaleis formuleert het als volgt: ‘Op weg naar het einde was levendiger, eruptiever,
bevatte tekenen van kracht en groei, een streven naar een grotere eerlijkheid en
zelfkennis, een polemische behoefte zich te rechtvaardigen tegenover andere mensen
en preoccupaties op een ander dan een louter persoonlijk vlak.’
Over de in Nader tot u gebezigde stijl zijn de meningen verdeeld. Kaleis noemt
Reve een ‘meesterlijk’ stilist, maar Bulthuis stelt: ‘De taal is te goed verzorgd, wat
in veel modern proza kunstmatig aandoet.’ Hanlo

1

De brievenbundel werd ook vertaald: Gerard Kornelis van het Reve. Näher zu Dir. Roman.
Oorspronkelijke titel: Nader tot u. Autorisierte Übersetzung ins Deutsche: Jürgen Hillner.
Hamburg (1970). Merlin Verlag.
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is wat positiever: ‘De stijl van het proza is een soort oerbriefstijl, die min of meer
van alle tijden is, zigzaggend soms, humorvol; soms verrassend woordkunstig.’ Hij
bewondert Reve's ‘kaarten-op-tafel stijl’, maar hij betreurt de ‘nogal eens terugkerende
nagenoeg functieloze vloeken’ (p. 88). ‘Uniek’, noemt Kossmann de stijl: ‘Ernst en
spot vallen erin samen, de clown en de profeet zijn niet van elkaar te onderscheiden,
en slechts een enkele keer lijkt een accent te zwaar.’ Brandt kan er weer niet om
lachen: ‘Door zijn gebrek aan verfijnde humor krijgt zijn stijl iets zalvends en
femelends.’ Hanlo wel: ‘Wat betreft de humor, die is beslist in aanzienlijke dosering
aanwezig. Of deze dosering, als tegenwicht of als korreltje zout voor de “zware”
passages, niet nog wat opgevoerd had kunnen worden, is iets wat ik aan de auteur
moet overlaten, ik heb het boek te nemen zoals het er ligt en moet het voor mezelf
zo juist mogelijk proberen te interpreteren. Dat die humor er is, is heel veel waard,
vind ik. Het ontlokt je geregeld een enkelvoudige, wat kunstmatige maar gemeende
schoklach, soms een echte lange grinnik.’
De thematiek van de bundel biedt, zoals gezegd, weinig ‘schokkend’ nieuws, wat
niet wil zeggen dat men niet wederom geschokt was. De protesten bij de verschijning
van Op weg naar het einde waren al enorm. Nader tot u brengt opnieuw enige
hooggeplaatsten op de been. En daar blijft het niet bij: het boek levert Reve een
proces op.
In één van de brieven uit Nader tot u: Brief uit het huis genaamd ‘Het Gras’,
aanvankelijk verschenen in Tirade1, komt een passage voor, waarin de ik-figuur
gemeenschap heeft met een in de gedaante van een ezel aan hem verschenen God:
‘Mijn Heer en mijn God! Geloofd weze Uw Naam tot in alle Eeuwigheid! Ik houd
zo verschrikkelijk veel van U,’ zou ik proberen te zeggen, maar halfverwege zou ik
al in janken uitbarsten, en Hem beginnen te kussen en naar binnen trekken, en na
een geweldige klauterpartij om de trap naar het slaapkamertje op te komen, zou ik
Hem drie keer achter elkaar langdurig in Zijn Geheime Opening bezitten, en daarna
een

1

G.K. van het Reve. Brief uit huize ‘Algra’, in jrg. 8 (mei 1964), p. 343-353; Brief uit het
verleden, in jrg. 8 (augustus-september 1064), nr. 92-93, p. 515-534; Brief door tranen
uitgewist, in jrg. 8 (december 1964), nr. 96, p. 767-787; Brief in de nacht geschreven, in jrg.
9 (juni 1965), nr. 102, p. 330-356; Brief uit het huis genaamd ‘Het Gras’, in jrg. 10 (januari
1966), nr. 109, p. 3-35.
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presenteksemplaar geven, niet gebrocheerd, maar gebonden - niet dat gierige en
benauwde - met de opdracht: Voor de Oneindige. Zonder Woorden’ (p. 112-113).
Een soortgelijke passage staat te lezen in Brief aan mijn bank, gepubliceerd in
Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij (1965, nr. 1):
‘Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal hij als Ezel
terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en
verguisd en geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan,
maar ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij
spartelt bij het klaarkomen’ (p. 20-21).
Beide fragmenten zijn voor het Tweede-Kamerlid Van Dis (Staatkundig
Gereformeerde Partij) aanleiding om de toenmalige ministers van Justitie: Samkalden,
en CRM: Vrolijk, te verzoeken, stappen tegen Reve te ondernemen. En dit gebeurt:
hij wordt voor de rechtbank gedaagd wegens smalende godslastering. Reve is
allerminst afkerig van een dergelijk proces. Het stelt hem in de gelegenheid om eens
en voor altijd af te rekenen met de gedachte als zou hij er godslasterlijke ideeën op
nahouden, een gedachte die ook al leefde bij Algra.
Het proces wordt eerst voor de Amsterdamse rechtbank gevoerd, waar Reve zijn
Slotwoord voor de rechtbank spreekt. Dan, in hoger beroep, voor het Amsterdamse
Gerechtshof, waar hij zijn voortreffelijke Pleitrede voor het Hof houdt. Tenslotte
komt de zaak voor de Hoge Raad, waar hij definitief wordt vrijgesproken van het
hem ten laste gelegde. Reve's toespraken worden afgedrukt in Vier pleidooien.
Daarnaast schenkt Fekkes ruimschoots aandacht aan het Ezel-proces in De God van
je tante. Met behulp van talrijke dokumenten rekonstrueert hij op ingenieuze wijze
de rechtszaak. Behalve Fekkes was er nog iemand die uitvoerig op deze zaak in ging.
Zijn betoog zullen wij hier verder volgen.
In de zomer van 1967 verschijnt van de hand van prof. dr. Gerrit Arie Lindeboom
een brochure onder de titel God en ezel.
Op de achterkant ervan staat een levensbeschrijving van Lindeboom: sinds 1950
hoogleraar aan de medische fakulteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam, houdt
zich bezig met medische ethiek, en is van
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huize uit Kalvinist. Aan dit laatste twijfelt men geen sekonde als men zijn 61
bladzijden tellende werkje heeft gelezen.
Wat beoogt Lindeboom met deze brochure? De ondertitel ervan luidt: Van het
Reve's ezelgod in het oordeel van enige gereformeerde theologen. En hij voegt daar
nog aan toe: Een protest. Lindeboom protesteert tegen de ezelgod, die Reve onder
meer in Nader tot u ten tonele voert. Bovenal protesteert hij echter tegen de konciliante
wijze waarop een aantal gereformeerde theologen zich hierover uitlieten, te weten
prof. dr. Th. Rothuizen, hoogleraar in de ethiek aan de Theologische Hogeschool te
Kampen, dr. H.M. Kuitert, gereformeerd predikant in algemene dienst en
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Vrije Universiteit, en ds. A.J.R. Brussaard.
Nu mag dit protest gericht zijn tegen Lindebooms kalvinistische geloofsgenoten, de
bron van zijn ergernis blijft toch Gerard Kornelis Franciscus van het Reve.
Herhaaldelijk maakt Lindeboom de fout Reve in de schoenen te schuiven wat de
hoofdpersoon in zijn werk doet en denkt. Zo komt hij ertoe de schrijver te
beschuldigen van drankzucht, nekrofilie, sadisme en bestialiteit. Zo te zien gelooft
hij werkelijk dat Reve met een ezel naar bed is geweest, getuige de (zinloze)
mededeling dat er in Engeland levenslange gevangenisstraf staat op buggery, dat wil
zeggen ontucht met dieren. Reve wijst er daarom in zijn Pleitrede voor het Hof op
dat hij niet terechtstaat ‘op beschuldiging van seksueel verkeer met enig dier, maar
wegens het publiceren van twee teksten van mythische aard, waarin de Godheid, als
dier geïncarneerd, een seksuele rol vervult’ (Vier pleidooien, p. 15).
Lindeboom toont nergens aan dat Reve's werk een getrouwe kopie van de
werkelijkheid is. Dat lijkt ook ondoenlijk. Bovendien heeft Reve herhaaldelijk
opgemerkt dat hij niet volstaat met de beschrijving van wat hij meegemaakt heeft:
hij selekteert, vervormt en fantaseert (d'Oliveira, p. 167-168). De beschrijving van
mevrouw Oofi, alias Fritzi ten Harmsen van der Beek, is daar een fraai voorbeeld
van. Zij ontpopt zich in Op weg naar het einde (p. 50-53) en in Nader tot u (p. 67,
82-83) als een groot organisatrice van drankgelagen, waarbij zij zelf ook gretig de
fles hanteert. Zelf zegt Fritzi ten Harmsen van der Beek over de door Reve vermelde
feesten:
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‘Toen mijn eerste gedichten in Tirade verschenen heeft hij mij de leukste brieven
geschreven, om in tranen uit te barsten van ontroering. Ik voelde me erdoor geflatteerd.
Maar in zijn verhalen heeft hij me helemaal vertekend. Hij trekt de excessen van een
heleboel avondjes bijeen, overdrijft ze, en maakt er dan een relaas van dat zich als
fotografisch juist aan de lezer voordoet... Hij wil het navrante en daartoe vertekent
hij àlles. Ik kom uit zo'n verhaal als een excentrieke halve gare die de hele dag met
de fles aan de mond zit’ (Kelk).
Lindeboom kijkt ook nog naar de inhoud van de brieven zonder daar het leven
van de auteur bij te betrekken, en komt tot deze kernachtige typering van Nader tot
u: ‘een van homosexuele geilheid druipend en met schuttingwoorden doorspekt werk’
(p. 9).
In zijn Pleitrede voor het Hof pareert Reve deze aanval van de hoogleraar met de
woorden:
‘In Nader Tot U komen, bij een omvang van 158 pagina's, vier, misschien vijf
schuttingwoorden voor, al naar gelang men het door kunstbroeder Simon Carmiggelt
voor het eerst in een dagbladkolom gebezigde en daardoor gelegaliseerde woord
“lul” al dan niet als schuttingwoordt wil rubriceren. Deze op niets steunende bewering,
van ondergeschikt belang als zij moge schijnen, is niettemin kenmerkend voor het
niveau van de domme hetze, die tegen mijn werk en persoon wordt gevoerd’ (Vier
pleidooien, p. 19).
Om aan te tonen dat hij niet de enige is die afwijzend tegenover Reve's werk staat,
doet Lindeboom een beroep op het ‘vernietigend oordeel van een letterkundige’ (p.
13). Dat is dan A. den Doolaard, die roept dat hij er niet van is gediend dat Reve ‘de
lezer zijn aberraties en sadistische dwangneuroses rauw en ongekookt in het gezicht’
slingert (Lindeboom, p. 12).
Lindeboom had zich overigens nog op vele anderen kunnen beroepen. Reeds bij
de verschijning van Op weg naar het einde staan hele volksdelen pal om hun gekweld
gemoed te luchten. Brandt meldt:
‘De inhoud is merendeels ziekelijk van geestesgesteldheid, soms overdreven
pathetisch, dan weer vulgair of ronduit weerzin-wekkend, allereerst voor de lezer
die in de langzamerhand schijnbaar uitzonderlijke positie verkeert heteroseksueel te
zijn; maar zeker niet minder voor de
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geïnverteerde, die niet aan het - wat Jung noemde -, “neurotische misverstand lijdt,
dat de juiste aanpassing in de wereld in het uitleven van de sexualiteit te vinden valt.”
(...) Een deel van het boek vormt als het ware een illustratie bij Havelock Ellis'
befaamde Psychology of Sex, en wel speciaal de extreme uitingen, waar de afwijking
perverse vormen aanneemt.’
Reve zelf heeft een iets andere mening: ‘De explosieve kracht van de brieven geeft
het idee, dat er buitensporige dingen gebeuren, maar het zijn in feite allemaal
beschrijvingen op de decadente manier over wat er misschien bij dit en dat weer met
die en die jongen als hij zus en zo gekleed zou zijn gebeurd zou zijn. Het is toch
allemaal niet vervuld van een goedkoop zinnelijke verrukking, maar van een vreemd,
treurig heimwee’ (anoniem).
Van Doorne heeft het al evenzeer te kwaad. Bij de verschijning van Nader tot u
meldt hij: ‘Voor wie hetero-sexueel is, houdt, bij alle begrip, de homofiele liefde en
liefdes-uiting iets onzegbaar stuitends. Men kan hetero-sexuele gedragingen op
stuitende wijze beschrijven; het stuitende behoeft niet per se in het homofiel karakter
te liggen. Van het Reve beschrijft zijn geliefden en wat hij met hen doet, hoe hij ze
verleidt en aan zich bindt, op een wijze, die ook al zou het om vrouwen gaan, stuitend
is. Nu het om mannen gaat, wordt het dubbel erg.’
Reve kan er van meepraten. Als Leo Kleyn hem de spitse vraag stelt of
homoseksuelen intelligenter zijn dan heteroseksuelen, zegt hij vinnig: ‘Nee, nee,
beslist niet. Het is net zulk schorum als de rest van de mensen.’ Maar biseksuelen
zijn het ergst: ‘Die mensen die er nog net in slagen met ik weet niet hoeveel
krachtsinspanning en Gods hulp op hun vrouw te klimmen’ (p. 9-10).
Bron van Lindebooms ergernis vormen de twee reeds geciteerde passages uit
Nader tot u en Brief aan mijn bank, die volgens hem godslasterlijke bestialiteit
bevatten. Naar zijn mening schreef Reve deze passages om te schokken, ten einde
de verkoop van zijn boeken te stimuleren. Door de goe-gelovigen te pesten, heeft hij
geld willen verdienen.
En Reve heeft er geen ogenblik twijfel over laten bestaan dat hij geld voor zijn
produkten wil hebben. Bitter vertelt hij Leo Derksen: ‘Als je 20.000 exemplaren
verkoopt, ben je een bandiet; als je er 50.000 ver-
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koopt, ben je een schurk; en als je er 100.000 verkoopt - waar het dit jaar wel naar
uitziet - dan benje een ganster.’ In Op weg naar het einde zet hij breedvoerig uiteen
waarom een schrijver daar recht op heeft. In Nader tot u stelt hij tevreden vast:
‘Ook wat het “naar binnen slepen van Geld” betreft, gaat het mij, laten we de
werkelijkheid onder ogen zien, uitmuntend. Soms maakt zich een paniekerige vrees
van mij meester, dat de netten zullen scheuren, maar die vrees zal wel ingegeven
zijn door mijn bescheiden, in armoede ontwikkelde maatstaven van welstand. De
verkoop van de zesde druk is in volle gang, de zevende druk is bij de drukker besteld,
ik heb de Novelleprijs van de Gemeente Amsterdam gewonnen en de staatssecretaris
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft mij, de Raad voor de Kunst en
Senator Algra gehoord, een stipendium, weliswaar niet voor het leven, maar toch
voor een vol jaar, toegekend’ (p. 25). Of Reve nu zijn geweldige roem heeft verworven
door zijn vermogen om troost te verschaffen (Van der Veen); door te appeleren aan
de zwaartillendheid en tobberigheid van ons volk (Reve); door zijn bijdrage aan de
liberalisering van het denken door zijn propaganda voor de homoseksuele liefde
(Poll) - (‘Propaganda? Hoe kan het bij iemand opkomen?’ pareert Van der Veen) of door zijn vermogen om de clown, de cabaretier uit te hangen (Kossmann), in ieder
geval gaat het hem voor de wind en hij wordt door ‘honderdduizenden meisjes en
jonge vrouwen’ gelezen. Kortom, Reve wenst geld voor zijn waar, maar dit impliceert
geenszins dat hij zijn ezelgod zou hebben ingelast louter en alleen om te shockeren,
zoals Lindeboom meent.
Lindeboom had het fragment niet uit zijn kontekst moeten lichten. Immers,
seksualiteit en godsverlangen treft men in de hele bundel aan, ook in de Geestelijke
liederen achter in Nader tot u. Het is best mogelijk dat Lindeboom de bewuste passage
als stuitend heeft ervaren, maar ‘stuitend is iets anders dan smalend’, merkt Rothuizen
terecht op (Lindeboom, p. 26).
Nu begrijpt men best wat Lindeboom hindert. Hij vindt het een afschuwelijk idee
dat een mens gemeenschap heeft niet een dier. In 1957 kan men overigens bij Reve
in Eric raadpleegt het orakel al lezen: ‘Er kan zich natuurlijk een omstandigheid
voordoen, waarbij de godheid
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eist dat men zich met een dier verenigt, maar dit blijft een hoge uitzondering’ (p.
355). Wat Lindeboom echter het meest ergert, is dat de ik-figuur hiervoor een in een
muisgrijze ezel geïnkarneerde God zou willen gebruiken. Hoewel men de
inkarnatie-gedachte ook in de Bijbel aantreft - de Duivel wordt een Slang, God een
Lam -, is hierbij geen sprake van gemeenschap met deze dieren. Maar wat te denken
- om de zaak eens om te draaien - van Zeus die als Zwaan Leda overweldigt? De
Griekse Goden waren seksueel blijkbaar aktiever. Zo'n God is toch niet dezelfde als
de God der christenen, roepen Gerrit Arie Lindeboom en Willem Brandt in koor
(Lindeboom, p. 55). Dat klopt, maar ‘God’ is dan ook een woord, waarbij ieder zich
een andere voorstelling kan maken. Reve merkt dienaangaande op:
‘Mijn God is kennelijk niet de God van Nederland, of, zoals onze grote schrijver
Nescio hem in zijn onsterfelijke verhaal Dichtertje noemt, “de God van je tante, die
zei, dat je moest groeten als je langs 't huis van je baas kwam, (...) ook al zag je
niemand, je kon nooit weten wie 't zag”’ (Vier pleidooien, p. 17).
Waarop Reve in zijn Pleitrede voor het Hof het betoog over zijn godsbeeld vervolgt
met: ‘En ik vermag niet in te zien, waarom dit Godsbeeld minder recht op expressie
zou hebben dan dat van bij voorbeeld de emanente God der wrake, die de mensen
tot het bedrijven van zonde predestineert, om ze vervolgens voor deze zonden voor
eeuwig te verdoemen’ (Vier pleidooien, p. 17).
Dat Reve een ander godsbeeld heeft, wil geenszins zeggen dat hij een parodie
heeft willen leveren op het kalvinistische godsbeeld. Lindeboom weigert Reve's God
in het licht van zijn hele werk te zien, zoals zijn gereformeerde geloofsgenoten
Rothuizen, Kuitert en Brussaard. Hij staart zich blind op een fragment, ofschoon
prof. dr. W.K.M. Grossouw, hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, hem erop heeft gewezen dat hij ook
naar de rest moet kijken. Hij zou dan hebben kunnen zien dat Reve veel uitdrukkingen
gebruikt die aan de Bijbel refereren, zonder een zweem van spot. Voorts dat de
‘gedroomde seks’ een onvervuld godsverlangen is. Ook de mystici zagen het toppunt
van religiositeit als een verstrengeling van erotiek en religie, aldus Grossouw.
Lindeboom
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voert daartegen aan: ‘(...) bij mijn weten heeft de Christelijke mystiek zich nimmer
verlaagd daarvoor de paring met een dier, de bestialiteit te gebruiken’ (p. 28-29).
Plotseling bedenkt Lindeboom echter dat de heidense godsdiensten wel eens een
betekenisvolle achtergrond kunnen vormen bij de ezel-aanbiddeling in Reve's werk.
De Egyptenaren en de Joden waren vroeger ezelaanbidders en bij de Grieken was
de ezel aan Priapus gewijd. Lindeboom meent: ‘Wel kwam in de oudheid onder de
heidenen geslachtelijke vereniging van mensen met dieren tijdens religieuze orgieën
voor. De ezel vindt men in dit verband slechts een enkele maal vermeld’ (p. 47).
Het is in dit verband interessant te weten hoe Reve de gewraakte passage in Nader
tot u (p. 112-113) zelf uitlegt. In zijn Pleitrede voor het Hof zegt hij hierover: ‘Als
ik de scène samenvat, dan komt zij hierop neer: drie mythische oergegevens, te weten
de verlossing van de schepping, de incarnatie van God als dier, en de seksuele
vereniging van God met een mens, zijn hier verstrengeld tot één sprookjesachtige
voorstelling, vol van de irrationele bizarriteit die een sprookje eigen is’ (Vier
pleidooien, p. 31).
Ondanks alles houdt Lindeboom staande dat Reve zijn kalvinistische gevoelens
opzettelijk heeft willen kwetsen. Omdat hij een slecht geweten had, is Reve tijdens
het proces in de R.K. Kerk gevlucht, meent hij. Lindeboom doelt hier op Reve's
toetreding tot deze kerk op 27 juni 1966, bij welke gelegenheid hij de doopnaam
‘Franciscus’ aannam. Aanvankelijk heeft Reve zelfs met het idee gespeeld om priester
te worden, maar zo ver is het tot op heden niet gekomen. Zijn toetreding tot de
Moederkerk kwam vrij laat als men de volgende aan de Haagse post (9 juli 1966)
toevertrouwde konfidentie van Gabriël Smit mag geloven:
‘Van het Reve was een jaar of drie geleden met Gomperts bij mij thuis. Nadat hij
een hele fles jenever had leeggedronken, verliet hij plotseling de kamer. Even later
was-ie weer terug, met een grote teil water. En toen wilde-ie met alle geweld dat ik
hem zou dopen. Het kostte me vreselijk veel moeite hem ervan te overtuigen dat ik
dat niet kon en mocht doen. Tenzij-ie met zijn hoofd onder een autowiel kwam, ja,
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dan had ik hem een nooddoop kunnen toedienen, zei ik’ (anoniem). Ogenschijnlijk
heeft Lindeboom een sterke troef in handen als hij zich beroept op een katholiek
geestelijke, pater Anastase Prudhomme S.J., die in antwoord op Nader tot u een stuk
publiceerde onder de veelzeggende titel Verder van mij, dat eerst in Hollands
maandblad (augustus/september 1966) en vervolgens in het wekelijks bijvoegsel
van het dagblad Het parool (1 oktober 1966) werd afgedrukt.
Lindeboom wekt de schijn deze pater te kennen, want hij spreekt van ‘de kleinzoon
van de bekende Joseph Prud'homme’ (p. 20). Erg aannemelijk is dit niet, omdat deze
pater helemaal niet bestaat. Het is niemand minder dan Willem Frederik Hermans,
die achter dit pseudoniem schuilgaat. Lindeboom heeft klakkeloos overgenomen wat
Prudhomme over zichzelf meedeelt, zonder overigens aan te geven dat hij
Prudhomme's woorden citeert. Deze spreekt namelijk in het begin van zijn artikel
over de filosofische uitspraken, ‘waar mijn grootvader Joseph beroemd door is
geworden’ (Hollands maandblad, p. 3).
Er bestonden genoeg mogelijkheden om Hermans te herkennen, ook voor professor
Lindeboom. In een noot op p. 20 schrijft Lindeboom: ‘Hollands Maandblad,
augustus/septembernummer 1966; in zijn geheel overgenomen in PS van zaterdag
1 oktober 1966.’ Om te kunnen weten of het artikel ‘in zijn geheel’ is overgenomen,
moet hij PS in handen hebben gehad. Het heeft er alle schijn van dat dit niet is
gebeurd. Want op p. 40 spreekt hij van het ‘tijdschrift’ PS, dat evenwel geen tijdschrift
is, maar zoals gezegd, het wekelijks bijvoegsel van het dagblad Het parool, hetgeen
Lindeboom op de voorpagina had kunnen lezen. Lindeboom heeft zich vergist, zullen
we maar zeggen. Hij zal trouwens geen vaste lezer van Het parool zijn, anders had
hij vijf dagen nadat het artikel van Prudhomme gepubliceerd werd, in dezelfde krant
het stukje van Ernst van Altena wel gelezen, waarin de pater werd ontmaskerd.
Lindeboom heeft gelijk als hij zegt dat het artikel ongewijzigd uit Hollands maandblad
in PS is overgenomen, maar hij vergeet te vermelden dat in PS een foto van Anastase
Prudhomme staat, het stuk van een nieuwe titel is voorzien en door een inleiding
wordt voorafgegaan. Willem Frederik Hermans speelt dus voor pater, ook op de foto,
waar hij zich in priesterkleed heeft gehuld en de handen vroom gevouwen
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houdt. Men mag het Lindeboom natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij Hermans niet
herkende: hij heeft waarschijnlijk nog nooit een afbeelding van hem onder ogen
gehad. Wel had hij argwaan moeten krijgen, toen hij de titel in PS las: Pater (met
zwavelzuur) contra G.K. van het Reve. Een paar maal worden de door Hermans
geschreven Mandarijnen op zwavelzuur genoemd. Bovendien staat in de inleiding,
die niet in Hollands maandblad is opgenomen: ‘Daarbij maakte hij [= Prudhomme]
zich zo tot kampioen voor een andere schrijver, Willem Frederik Hermans, dat beiden
steeds meer trekken gemeen lijken te krijgen: een pater met zwavelzuur, Hermans
in priesterkleed.’
Lindeboom kan niet zeggen dat hij deze inleiding niet heeft gelezen, want hij wist
dat Prudhomme zijn honorarium van Het parool afstond aan de dierenbescherming.
En deze mededeling vond hij niet in Hollands maandblad en evenmin in het artikel
zoals dat ongewijzigd in PS werd afgedrukt. Hij staat alleen aan het eind van de
bewuste inleiding.
Lindeboom heeft het advies van Prudhomme om de Mandarijnen te gaan lezen
niet opgevolgd. Dat is jammer, want hij zou zich hebben kunnen verbazen dat een
pater Jezuïet de verkoop van een boek met anti-katholieke uitlatingen stimuleert.
Ook zonder de Mandarijnen te lezen, zou hij hebben kunnen weten dat hij met een
vreemdsoortige pater te doen had, namelijk door het artikel Verder van mij goed te
lezen, waarin Prudhomme over de toekomst van de religie zegt:
‘Over honderd jaar zullen de laatste echte gelovigen wel in ruime zonnige
psychiatrische klinieken worden opgeborgen en hoogstwaarschijnlijk zal niemand
merken dat dat wat nieuws is. Wij katholieken immers hebben al eeuwenlang de
gewoonte de stakkers die het ernstig menen op te sluiten achter dikke muren. Zoals
een arbeider een medewerker heet, zo zullen die klinieken dan ook kloosters heten’
(p. 4). Als Prudhomme zegt: ‘De enige god in wie hij [= Reve] metterdaad gelooft
is ezeltje-schijtgeld’ (p. 7), dan kan Lindeboom hieruit niet konkluderen dat Reve in
de R.K. Kerk gevlucht is, om daar bescherming te zoeken tegen hen die hem
godslasterlijk noemen (Lindeboom, p. 21). Reve zegt hierover in zijn Pleitrede voor
het Hof:
‘Ik heb er niet de minste behoefte aan, mij achter de R.-K. Kerk te verschuilen,
want ik kan best voor mij zelf opkomen. De malle insinua-
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tie, dat mijn intrede in deze Kerk iets met deze rechtszaak te maken zou hebben,
zoals die door professor Lindeboom en sommige vriendelijke kunstbroeders is geuit,
deelt over mij niets mede, maar is wel onthullend aangaande de persoonlijkheid van
de beschuldigers’ (Vier pleidooien, p. 35).
Ook Hermans had Lindebooms brochure gelezen. Hij gaf zijn indruk ervan weer
in ‘Dagboek van een dagboekschrijver [2]’. Hieruit blijkt dat hij even weinig opheeft
met Lindeboom als met Reve:
‘Niets inmiddels wijst erop dat God de boeken van Gerard Kornelis bewondert,
of het moest wezen dat er op de randen van de guldens die de schrijver als honorarium
ontvangt “God zij met ons” staat. Maar wat bewijst dat nu nog? Op welke guldens
staat dat niet? Het staat vast en zeker ook op de guldens die prof. Lindeboom
waarschijnlijk heeft moeten neertellen om zijn brochure gedrukt te krijgen.’
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Een zanger voor God en de mensen
Kort voor het verschijnen van De avonden in 1947 leerden Gerard Reve en Hanny
Michaelis elkaar kennen. Hanny Michaelis schreef in die tijd al poëzie. Reve had
het bepaald niet voorzien op dit genre. ‘Poëzie is een voze en onwaarachtige kunst’,
gaf hij haar te verstaan (Bos/Van Santvoort). Bepaald geen uitspraak om een
dichterschap op te grondvesten. In de jaren die volgen, blijft zijn standpunt
ongewijzigd. D'Oliveira herinnert zich van Tirade-vergaderingen uitspraken als: ‘Dit
is herfstpoëzie à la Van Geel’ of ‘dat is mijn afdeling niet’; en daar was alles mee
gezegd (p. 173).
Het zag er dus niet naar uit dat hij ooit nog eens poëzie zou gaan schrijven. In zijn
jeugd, ja, toen had hij zich er wel eens aan bezondigd, vertrouwt hij Jaap Harten toe
in een gesprek, dat in Het parool van 9 mei 1964 wordt afgedrukt:
‘Toen ik zestien was schreef ik al gedichten. Er bestaat nog één bundeltje, in het
bezit van Hanny Michaelis. Het eigenaardige is dat je altijd denkt dat je werk geweldig
geschakeerd is, maar wanneer ik die oude gedichten nog eens doorkijk, merk ik dat
het woordgebruik volkomen aansluit bij mijn latere stijl. Ik zeg bv.: “In de straten
schommelt de sneeuw omlaag.” Een droog, reviaans beeld, lijkt me. Een jaar geleden,
ik was in Engeland en zat op het landgoed van vriend P., wilde ik opeens weer een
gedicht schrijven. Het was bitter koud, de drank raakte op, en toen schreef ik het
“Gedicht op mijn Ouderdom”. Ik heb nog geen 10 gedichten, dus van een bundel is
nog geen sprake.’
Die bundel zou spoedig komen, een jaar later, in 1965. Maar voordien waren de
gedichten reeds afzonderlijk gepubliceerd in Tirade, te weten: Een nieuw paaslied,
Droom, Gezicht op kerstmis, Op mijn ouderdom en Gedicht voor mijn negen en
dertigste verjaardag.1 Over het moeizame ont-

1

G.K. van het Reve. Een nieuw paaslied. Droom, in jrg. 6 (juli-augustus 1962), p. 426-427;
Gedicht voor mijn negen en dertigste verjaardag, in jrg. 7 (1963), p. 196; Gezicht op kerstmis,
in jrg. 7 december 1963), p. 801; Op mijn ouderdom, in jrg. 8 (februari 1964), p. 108.
Gedicht voor mijn negen en dertigste verjaardag en Op mijn ouderdom verschenen ook in
Yang 2 (november 1964-januari 1965), nr. 4-5, p. 36 en 37.
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staan van het laatste gedicht noteert Reve in Op weg naar het einde, dat hij op vrijdag
14 december 1962 in Gosfield al vroeg is gaan zitten ‘om met kreten, vloeken, het
in melkflessen pissen om me het trappen op- en afsjokken te besparen, het tot
oogschemerende ademnood drinken van koffie, en het zich overal op het lichaam
wild krabben, het Gedicht Voor Mijn Negen En Dertigste Verjaardag te schrijven,
een werk van letterkunde over welks artistieke waarde ik mij geen oordeel aanmatig,
maar waarin, welk een zwak, slecht en zondig mens ik ook moge zijn, niets staat dat
gelogen, vals, verzonnen of bedacht is, zo waarlijk helpe mij God, en wie het tegendeel
durft beweren is zelf iemand die terstond geworgd dient te worden, laat ik het er
maar meteen bij zeggen, want met de boel altijd voor je houden schiet je ook niet
op’ (p. 91-92).
Hoe het kwam dat Reve zich plotseling weer tot de poëzie wendde? D'Oliveira
verneemt uit Reve's mond dit antwoord:
‘Ik heb geen verstand van poëzie, echt niet hoor, maar ik moest opeens iets onder
woorden brengen en ik merkte dat het alleen maar in die eigenaardige, hortende
bezwerende vorm kon, die naar mijn eigen idee zelfs niet eens zo gek gelukt is. Een
heel rare, ja anti-esthetische vorm die wel werkt. Een paar ervan vind ik zelf echt
wel mooi. Zo'n kort gedicht als Droom bijv. vind ik een mooi gedicht. En Gedicht
voor mijn 39ste verjaardag vind ik ook mooi. Dat kun je zelf wel zien als je het na
een tijd weer opnieuw leest, dat dat wel goed is gebleven. Ja, kennelijk is er een
bepaalde gemoedstoestand die zich alleen maar in een gedicht laat neerleggen. En
het is mijn wantrouwen geweest tegen de vage esthetiserende artistieke aktiviteit die
mij weerhouden heeft om dat te doen. Kijk, het is ook een gevaarlijk metier, ik denk
dat het feit dat ik poëzie ging beoefenen, bewijst dat ik mij gewoon technisch op
vastere grond voelde. En ook dat ik voor het eerst eigenlijk dacht, ja, ik ben schrijver,
ik ben een kunstenaar. Wat ik altijd betwijfeld heb tot zeg maar één, twee jaar terug.
En ik denk dat ik dat nu wist en zei: nou goed, als ik dus een gedicht wil schrijven,
dan kan dat wel. Dan zal dat nog wel lukken ook. Omdat poëzie een genadeloos
metier is, zoals ik al zei. Je
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maakt je eigen volslagen belachelijk of je maakt een goed gedicht. Er is geen
tussenweg mogelijk dat je zegt: god, het is wel aardig, weet je wel? (...) Grensgebieden
bestaan er niet. En daarom heb ik zolang geaarzeld om het te beoefenen. Het is ineens
raak of niet. Je kan niet een maand op een gedicht gaan werken. Je schrijft het op
een avond op, je doet er nog wat aan, je laat het een paar dagen liggen en dan zie je
eindelijk dat die zin omgegooid moet worden, anders loopt het niet’ (p. 173-175).
Samen met het Motto van Brief uit Edinburgh in Op weg naar het einde vormen
de genoemde vijf gedichten (in druk en in facsimilé) de bundel Zes gedichten (1965).
Deze bundel verschijnt in een oplage van 100 genummerde exemplaren bij Polak &
Van Gennep. Over de prijs ervan, ƒ45.-, windt Fens zich erg op, omdat dezelfde
gedichten, met uitzondering van Motto, een jaar later in het aanzienlijk goedkopere
Nader tot u zouden blijken te staan:
‘Onder de verzen zijn er vijf uit de in december vorig jaar in een bibliofiele uitgave
verschenen “Zes gedichten”, hetgeen wel vermeld had mogen worden. In elk geval
zullen degenen die nog maar kortgeleden ƒ7.50 per vers betaalden - om het in een
voor Van het Reve typerende rekenkundige of economische precisie te zeggen - zich
wel bedrogen voelen. Er blijft hun voor hun ƒ45.- één vers over en dat staat nog als
motto boven de eerste brief van “Op weg naar het einde”, al is er het verschil van
één komma, maar dat is nog in hun nadeel.’
Van de dertig gedichten in Nader tot u hadden, behalve de vijf genoemde, ook
Paradijs, Drinklied, Oost, west, Dagsluiting, Graf te Blauwhuis, Van het een komt
het ander en Eind goed, al goed in Tirade gestaan.1 En als het even had meegezeten,
zou men het gedicht Allerzielen in de krant hebben kunnen lezen. Hierover schrijft
Reve op 2 november 1965 aan de trouwe lezers van Tirade:
‘Teigetje is in Amsterdam, en in de dagen van roerloze stilte heb ik zelfs een
gedicht weten te schrijven dat de naam van het feest zelve draagt, en dat ik aan de
redaksie van een groot katoliek dagblad heb gestuurd, om het, met dank voor de
inzage, weer terug te ontvangen, omdat het te

1

G.K. van het Reve. Zeven geestelijke liederen. In: Tirade 9 (november 1965), nr. 107, p.
644-650.
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“cryptisch” was en men bovendien al een gedicht had, dat, tegelijkertijd, zowel over
Allerheiligen als over Allerzielen handelde. Daar kan natuurlijk niemand tegen op’
(Nader tot u, p. 110-111).
Iemand die zo gelukkig was om één van de 49 exemplaren te ontvangen van het
door de auteur in eigen beheer op stencil uitgegeven Gezicht op kerstmis, en andere
geestelijke liederen (1965), bezat niet alleen alle dertig gedichten uit Nader tot u,
maar ook het daarin ontbrekende Motto.
Reve is geen in zichzelf gekeerd dichter. Steeds heeft hij zich beijverd om den
volke kond te doen van zijn lyrische gaven. Tal van poëzie-manifestaties, waar ook
in den lande, mochten zich verheugen in zijn aanwezigheid. Maar vooral de
dichtershow die, georganiseerd door Olivier Boelen en Simon Vinkenoog, op 28
februari 1966 op de planken van het Amsterdamse theater Carré werd gebracht, is
menigeen in het geheugen gegrift. Reve bracht daar op spektakulaire wijze zeven
van zijn geestelijke liederen ten gehore, ademloos beluisterd door ruim 2000 mensen
en 24 kollega-dichters waaronder Roland Holst, Nooteboom, Campert, Vinkenoog,
Verhagen, Buddingh', Bernlef, Schippers en Johnny the Selfkicker.
Reve was voor deze gelegenheid gekleed in een spierwit, hooggesloten tenu, waar
toeschouwers en kritici het nogal moeilijk mee hadden. De kranten betitelden zijn
outfit afwisselend als het kostuum van een pasja, een tropenarts en een moderne
priester. De tijd houdt alle mogelijkheden open: ‘Van het Reve verscheen in een wit
kostuum dat gedragen kan worden door een chirurg, een slager, een missionaris in
de tropen en een oosterse wijsgeer’ (Poëzie in Carré, p. 146).
Zijn optreden werd verluchtigd met een lichtshow die evenmin zijn uitwerking
miste; De volkskrant spreekt van ‘zoete schijnwerpers van bed-roze tot marine-blauw,
van lente-groen tot paas-paars. En’, vervolgt de recensent, ‘telkens viel een blaadje
van deze pas ontloken dichterstruik; wat hij uit de linkerhand voorlas liet hij met de
rechter neerdwarrelen op het podium waar vele handen graaiden naar deze
manuscripten van de meesterhand’ (Poëzie in Carré, p. 146). Het vaderland was niet
gecharmeerd: ‘Hij las verzen, en bij elk gedicht stond hij in een ander gekleurd spot;
elk blad liet hij met een loom en wuft gebaartje op de grond vallen. Geweldig, deze
weerzinwekkende zelfparodie, de
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onvergetelijke ondergang van een schrijverschap’ (Poëzie in Carré, p. 146). Fabricius
trekt de zaak in het profane; volgens hem liet Reve ‘de bladen van zijn tekst vallen
als een striptease danseres haar overtollige kledingstukken’ (Poëzie in Carré, p. 145).
Van de zeven geestelijke liederen die Reve voordroeg, te weten: Paradijs, Het is
maar net zoals je het bekijkt, Van het een komt het ander, Dagsluiting, Graf te
Blauwhuis, Herkenning en Leve onze marine, oogstte vooral het laatste een geweldig
succes. Het was dan ook door de redaktie van het Marineblad Alle hens geweigerd.
Een enquête wees uit dat Reve, van de 25 aanwezige dichters bij de in de zaal
aanwezige vrouwen een tweede plaats haalde (achter Roland Holst); bij de mannen
bezette hij een eervolle derde plaats (Roland Holst werd hier gevolgd door Buddingh').
Bij de verschijning van Nader tot u in 1966 krijgen de in deze ‘brievenbundel’
opgenomen gedichten, of liever Geestelijke liederen zoals de schrijver ze zelf noemt,
nauwelijks enige aandacht. De voornaamste reden daarvoor is dat deze verzen na
het lezen van de brieven weinig nieuws te zien geven. Zij zingen ‘eenzelfde lied’ als
de brieven: ‘over de Onbekende God, over Revistiese Seks, over de Alkohol Die
Mijn Vijand is, over de Dood, en over de Kunst Die Voor De Baat Uitgaat’ (flaptekst
Nader tot u). Niets nieuws onder de zon dus. Vandaar dat men in de meeste gevallen
volstond met de opmerking: de liederen sluiten nauw aan bij de brieven. En daar valt
weinig tegen in te brengen. Neem de slotregels van Brief uit het huis genaamd ‘Het
Gras’; het zijn precies dezelfde als die welke onder de titel Herkenning een geestelijk
lied vormen, zij het dat zij daar onder elkaar en niet, zoals in de brief, achter elkaar
staan afgedrukt. Of neem de titel van zo'n epistel als Brief uit het huis genaamd ‘Het
Gras’, en zet die naast de eerste twee regels van het lied Het is maar net zoals je het
bekijkt: ‘Uw woord, dat niet voorbij gaat, zegt / dat ik slechts gras ben, en dat is ook
zo’ (p. 138). Beide gaan terug op Jesaja 40: 6-8, waar staat: ‘Een stem zegt: Roep,
en hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een
bloem des velds; het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des
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Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het woord van onzen God bestaat in der eeuwigheid.’
Terwijl de brieven gericht zijn aan de lezers van Tirade, worden in de geestelijke
liederen in de regel hogere machten aangesproken. Zo in het eerste en laatste lied,
waarin om bijstand wordt gevraagd voor Teigetje, zodra het stervensuur van de
zanger is aangebroken. ‘Wanneer ik dood ben, hoed dan Teigetje’, heet het in Altijd
wat, en in Aan de engel vraagt hij nogmaals aan het slot: ‘Als gij mij tot het eind toe
hebt geleid, / keer dan terug, en blijf bij Teigetje.’
Behalve Teigetje zijn er nog andere personages die zowel in de brieven als in de
geestelijke liederen voorkomen, te weten M(ichael), de gestorven moeder en niet te
vergeten Simon Vinkenoog, van wie in Brief uit het verleden wordt gezegd: ‘De
dichter of schrijver (“of allebei, of geen van beide”) Simon V. zegt in een interview
dat hem kort geleden is afgenomen, dat ik een “gestoorde persoonlijkheid” ben, maar
ik moet dat in twijfel trekken’ (p. 21). In het vers Gezicht op kerstmis heet het: ‘En
dan, tussen twee invallen van de politie, de dichter / of schrijver, of allebei, of geen
van beide, S.V., / die mij verzoekt, hem te vereeuwigen in een geschrift’ (p. 154).
Dat de liederen nauw aansluiten bij de brieven wordt hier wel heel erg duidelijk.
De stijl van de liederen dwong Jan Hanlo ‘de grote voorloper Hans Lodeizen te
noemen hoewel natuurlijk bij Lodeizen het ruwe ontbreekt’. Anderen wezen naar
aanleiding van de stijl op de nauwe relatie tussen poëzie en proza. Zo sprak iemand
in verband met de Zes gedichten van ‘verknipt proza’ (anoniem), terwijl V.d. Velden
over dezelfde bundel iets dergelijks opmerkte: ‘Prozaregels, die in stukjes gehakt
worden, zijn daarmee nog geen verzen.’ En dan te bedenken dat hier sprake is van
‘liederen’, wat toch eigenlijk nog meer lyriek veronderstelt dan bij ‘gedichten’. Kijkt
men naar het genre, dan moet men met Kossmann wel konkluderen: ‘De liederen
zijn geen liederen.’ Zij zijn er inderdaad niet om gezongen te worden. Maar wat niet
is, kan nog komen. Misschien komt eens de dag waarop Reve ze zelf ten gehore
brengt, aan de vleugel begeleid door een veelbelovend, jeugdig musikus, zoals hij
dat eens deed bij schilder Carel Willink, die aan Bibeb
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vertelde: ‘Op een avond kwam Van het Reve met, ik geloof dat het Wimie was, die
ging achter de vleugel zitten en Van het Reve zong een liedje van een weduwnaar.
Ik was in de keuken. Opeens zegt ie: neem me niet kwalijk, jij bent weduwnaar. Ik
zeg: beste man, 't is helemaal niet erg.’
Zeer waarschijnlijk zong Reve bij die gelegenheid de door hemzelf geschreven
en door Wilhelm Johann Schuhmacher op muziek gezette Ballade van het eenzame
hart.1

Ballade van het eenzame hart

Als je alles van je kwijt bent
En verloren hebt, voorgoed,
Weet je niet wat te beginnen,
Weet je niet meer wat je doet.
Ga je 's avonds, na het donker,
Maar wanhopig op bezoek,
Want alleen is 't niet te dragen,
Met die stoel leeg in de hoek.
Zondags ga je naar het kerkhof,
Staar je op een stomme steen;
Door de regen weer naar huis toe In de kamer weer alleen.
Soms dan denk je dat je gek wordt,
Schreeuw je het haast uit van pijn;
Nee, dat had je nooit geweten:
Wat het is alleen te zijn.

1

Wij danken H. Verdaasdonk, die ons de bron wees van deze ballade: Tirade bloemlezing.
Amsterdam (november 1959).
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Maar op 't laatst dan krijg je vrede,
Want dan weet je, het is waar:
Nog een poosje, nog wat jaren,
Dan zijn wij weer bij elkaar.
Op de steen komt er jouw naam bij,
Alle smart is heen, voorgoed:
Daarvoor zal Hij eenmaal zorgen,
Hij Die alle dingen doet.

Verschillende van Novalis' Geistliche Lieder zijn ook op muziek gezet en in
gezangboeken terecht gekomen, waarom Reve's Geestelijke liederen dus niet? Daar
moet natuurlijk wel bijgezegd worden dat Novalis' liederen van langere adem zijn
en nooit ironiserend werken. De ingrediënten van Novalis' poëzie zijn evenwel
dezelfde als die bij Reve: de aandacht voor de moeder, de verering van Maria, de
mystiek, het aanroepen van een hogere macht, en in het algemeen de rol van de
christelijke religie, die, zoals Friedrich Schlegel in maart 1799 aan Novalis schreef,
een ‘Religion des Todes’ is. Novalis schreef in Hymnen an die Nacht:
‘Der Jüngling bist du, der seit langer Zeit
Auf unsern Gräbern steht in tiefem Sinnen;
(...)
Im Tode ward das ewge Leben kund,
Du bist der Tod und machst uns erst gesund’.1

Dezelfde mystieke atmosfeer treft men aan bij Reve in een gedicht als Herkenning:
‘Nu weet ik, wie gij zijt,
de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna,
nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg.
Ik hoor mijn Moeders stem.
O Dood, die waarheid zijt: nader tot U.’

1

Novalis Werke. Hersg. und komm. von Gerhard Schulz. München 1969, p. 48-49.
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Naar aanleiding van Zes gedichten sprak Slootje het vermoeden uit dat ‘naast het
proza als uitdrukkingsmiddel voor zijn meer “aardse” werk, van het Reve in de poëzie
het beste medium meent te hebben gevonden voor de uitdrukking van zijn religieuze
gevoelens.’ De plaats die de religie inneemt in de Geestelijke liederen lijkt inderdaad
een nog grotere dan in de brieven, zeker als men daarbij afgaat op de vele Bijbelse
toespelingen. Die komen natuurlijk ook veelvuldig voor in het proza. In het kortere
gedicht dringt zich dit verschijnsel echter nog duidelijker op. Bovendien is het daarin
allesoverheersend. Een voorbeeld: Reve's Wiegelied en de verwijzing naar Genesis
32:24-30.

Wiegelied
Ik ging nuchter naar bed, en kon niet slapen.
Toen ik tenslotte sliep, dreunde het huis
en worstelde ik met iemand.
Niet tot de ochtend: toen ik weer wakker werd, was het nog nacht.
Ook wist ik niets meer van een zegen.

‘Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak.
Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat
Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij:
Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan,
tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.
Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt
gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jakob: Zeg mij
toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En
hij zegende hem daar.’
Wat in Wiegelied tot uitdrukking wordt gebracht, verschilt in wezen niet van het
prozafragment uit Nader tot u, waarin de ik-figuur worstelt met een in een ezel
geïnkarneerde God (p. 112-113). In zijn Pleitrede voor het Hof heeft Reve de
gewraakte passage aan een nadere beschouwing onderworpen:
‘Het begin van het fragment is eenvoudig: de held van het verhaal is
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dronken en strompelt naar huis, terwijl hij, vol goede voornemens, zichzelf moed
inspreekt: “Ik moest vechten - met God en mensen zou ik worstelen, en ik zou
overwinnen, zag ik nu.” Een heel oud, bijbels beeld, waarbij men onmiddellijk denkt
aan Jacob, die een gehele nacht strijdt met iemand die in sommige vertalingen een
engel, in andere een man, en in weer andere een mens wordt genoemd. Er is veel
duisters in deze bijbelplaats, maar één van de geldige betekenissen moet toch zijn,
dat Jacob hier met God strijdt als met een immanent, onbewust want de nachtzijde
van de ziel vertolkend Wezen, dat van Meester Slaaf moet worden om ten slotte, als
Broeder, Jacob te zegenen. U ziet, hoe weinig “gevaarlijke nieuwigheid” mijn ideeën,
ondanks al mijn inspanning, blijken te bevatten’ (Vier pleidooien, p. 29).
Reve is vaak aangevallen op het godsbeeld, zoals dat zich uit zijn geschriften liet
aflezen. Men meende daarin iets als spot te kunnen waarnemen. De gedichten toveren
ontegenzeggelijk dikwijls een glimlach op het gezicht van de lezer. Maar impliceert
dat spot? De uitverkochte zaal van het Amsterdams theater Carré reageert uitbundig
tijdens de poëziemanifestatie als Reve, Jezus' woorden indachtig: ‘Bekeert u, want
het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Mattheus 4:17), Graf te Blauwhuis
beëindigt met de vraag: ‘Dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’ (p.
155). Is hier niet eerder sprake van bittere ironie dan van spot?
In een poging Reve's seksuele godsvoorstelling in Nader tot u te verdedigen,
schreef Grossouw:
‘Een andere manier om de onzegbaarheid (niet-objectiveerbaarheid) Gods recht
te doen wedervaren is de (bewust aangewende) mythe en het sprookje, zoals in dit
korte gedicht (dat natuurlijk precies hetzelfde “zegt” als het gewraakte stuk in
Dialoog);

Paradijs
Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
God was een Ezel en hield veel van mij.
En iedereen was erg gelukkig.

Een kinderlijke droom. Ein Märchen aus uralten Zeiten (alle werk-
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woorden staan in de verleden tijd). Jesaja (“Dan zal de wolf bij het schaap verkeren
en de panter zich neerleggen bij het bokje”).’
Donner is het bepaald oneens met Grossouws annotatie bij dit vers. Hij ziet in
Reve meer een ironikus, zoals wij die uit de Duitse Romantiek kennen: ‘Het aardige
is nu juist, dat de werkwoordsvorm van hier geen verleden tijd is, maar de kinderlijke
conjunctief: “Ik was de vader en jij was de moeder”, als ze vadertje en moedertje
willen spelen. De grondfout van Prof. Grossouw is, dat hij van Van het Reve een
dichter wil maken, een Echt Mens.’
Het was geenszins Reve's bedoeling om te spotten. Dat blijkt uit de volgende
mededeling die hij deed tegen Sinner:
‘Denk niet dat ik mij verlustig in het schokken als ik schrijf. Ik ben eerder
conservatief dan provo. De twee gedichten in mijn laatste bundel - “Openbaring” en
“Danklied voor het Lam” - die door misverstaanders obsceen en godslasterlijk zijn
genoemd, heb ik eerst na heel lang aarzelen opgenomen.
Ik was in eerlijke meditatie tot die gedichten gekomen, maar ik dacht dat ze toch
te ver gingen.’
De fatsoensrakkers dachten er anders over. Omdat een voorbijganger zich had
gestoord aan een affiche met het vers Leve onze marine, dat in mei 1967 in de etalage
van de Athenaeum Boekhandel aan het Aamsterdamse Spui hing, gaven twee
rechercheurs van de zedenpolitie opdracht dit affiche te verwijderen. Reve's wraak
was zoet. Twee jaar later namelijk, toen hij bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs
op het Muiderslot zijn dankwoord uitsprak ten overstaan van minister Marga Klompé
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en andere
hoogwaardigheidsbekleders, zou hij zijn toespraak juist met dit gedicht beëindigen.
Voor velen is het erg storend dat het alledaagse in één adem wordt genoemd met
het verhevene, zoals in Een nieuw paaslied (p. 143). Bet van Beeren staat daarin in
haar alom bekende café aan de Amsterdamse Zeedijk nr. 65 naast God: ‘Dit zeer
beroemde café hangt tjokvol met allerlei toeristische attributen die op Holland
betrekking hebben. Veel vaste klanten hebben uit alle delen van de wereld souvenirs
meegenomen en hier opgehangen. Ook de gebruikelijke fotocollectie ontbreekt
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niet. 's Avonds laat wordt het vaak bijzonder druk. Het vaste publiek bestaat
voornamelijk uit mensen die het met hun eigen sekse het best kunnen vinden. Deze
zaak is verder erg vriendelijk tegen mensen die er anders over mochten denken. De
onvolprezen eigenaresse is in de zomer van 1967 overleden en door “tout Amsterdam”
ten gravegedragen.’1
Ook naar aanleiding van dit gedicht ontvangt Reve reakties die hem nogal somber
stemmen, zoals hij in Op weg naar het einde schrijft: ‘Maar soms word ik heel treurig,
en zou wel alle communicatie willen opgeven, als ik tal van mensen tegenkom, die
in alle oprechtheid menen, dat Een nieuw Paaslied als atheïsties spotvers is bedoeld’
(p. 63).
Naast de vele Bijbelse toespelingen bevatten de liederen ook toespelingen van
andere aard, bijvoorbeeld op Céline, van wie hij vooral Voyage au bout de la nuit
erg waardeert, zoals hij d'Oliveira vertelt: ‘Ik merk meer en meer dat die man, Céline,
mij sterk beïnvloed heeft, ik heb altijd die man enorm bewonderd’ (p. 154). Dat het
werk van Céline Reve aanspreekt, is niet zo verwonderlijk. Stilistisch en thematisch
bestaat er genoeg verwantschap tussen hem en Céline, die in Reis naar het einde van
de nacht schreef: ‘De meeste mensen gaan pas op het allerlaatste ogenblik dood;
anderen beginnen er twintig jaar eerder mee, soms nog eerder. Dat zijn de
ongelukkigen op deze aarde’ (p. 44). In Gedicht voor Dokter Trimbos, dat op p. 140
van Nader tot u staat afgedrukt, wordt Céline met name genoemd:
‘Goedkope wijn, masturbatie, bioscoop,’
schrijft Céline.
De wijn is op, en bioscopen zijn hier niet.
Het bestaan wordt wel eenzijdig.

Reve zinspeelt hier op een passage uit Reis naar het einde van de nacht, die in de
Nederlandse vertaling luidt: ‘Als je 't afschuwelijk ongeluk hebt om arm te zijn, ben
je wel verplicht te proberen er van alles tegen te doen, laten we eerlijk zijn, je moet
je bezuipen, 't doet er niet toe

1

B.J.M. Ten Holter. Groot Amsterdams Kroegenboek. Een beschrijving van alle ruim
vierhonderd cafés binnen de Amsterdamse grachtengordel. Met een voorwoord van S.
Carmiggelt. Amsterdam 1967, p. 119.
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waarmee, met goedkope wijn bijvoorbeeld, of 't zien te vergeten door je af te trekken
of naar de bioscoop te gaan.’1
Na de publikatie van de Geestelijke liederen in Nader tot u (1966) wordt het stil
aan het poëtische front. Alleen in 1968 volgt nog een korte opleving, als hij zes
nieuwe gedichten bijdraagt aan Tirade.2
Op 21 juli 1971 meldt Reve in een brief aan Carmiggelt, afgedrukt in De taal der
liefde: ‘Ik schrijf ook weer Gedichten, een enkele wel eens mooi’ (p. 83).
Langzamerhand beginnen er hier en daar ook weer verzen te verschijnen. In Soma
publiceert hij De wijsheid in de kan.3 En in Lieve jongens (1973) citeert de ik-figuur
een drietal gedichten: Gedicht voor mijn zoon R., Uit mijn leven en Assumptio,
waarvan alleen het laatste zijn goedkeuring kan wegdragen (p. 106).
1973 lijkt een jaar van de poëzie te gaan worden. Tijdens een vraaggesprek met
Peereboom leest hij twee gedichten voor, te weten Roeping, opgedragen aan de
zusters van Liefde te Weert en

Quia absurdum
je boek is af, je drinkt niet meer,
Te hebt je rijbewijs:
wat wil je verder nog voor Godsbewijs?

In Elseviers weekblad laat hij op 28 april een vijftal gedichten afdrukken, te weten:
Trouw, Veilig verkeer, Afrekening, Roeping en Theologie. Nog datzelfde jaar zouden
twee gedichtenbundels volgen: Credo (Eliance Pers) en Het zingend hart (Athenaeum
- Polak & Van Gennep), welke laatste Johan Polak van een bibliografie heeft voorzien.
Maar nog altijd heeft hij niet het gedicht geschreven, dat al zijn overige gedichten
overbodig maakt.

1
2
3

Louis- Ferdinand Céline. Reis naar het einde van de nacht. Oorspronkelijke titel: Voyage
au bout de la nuit. Vertaling E.Y. Kummer. Amsterdam 1968, p. 260.
Gerard K. van het Reve. Nieuwe gedichten. In: Tirade 12 (december 1968), nr. 142, p. 72-77.
Gerard K. van het Reve. De wijsheid in de kan. In: Soma 3 (maart 1972), nr. 22, p. 32.
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Een mystifikatie
De ontmoeting
Pannekoek: ‘We kennen elkaar al jaren van de feesten die Fritzi (ten Harmsen van
der Beek) organiseerde op de verjaardagen van haar zoon Gilles op 4 december.
Gerard vond mij toen geloof ik een geile jongen, maar in het begin hadden we geen
wezenlijk contact. Ik woonde hier eerder dan hij. We waren vreemden in Friesland,
dus je zoekt elkaar op, en af en toe hebben we het op een hijsen gezet. Toen was er
trouwens nog een grote afstand tussen ons. Die is pas langzamerhand verbrokkeld,
weggekaveld. Dat was vooral voor hem erg moeilijk, contact met iemand te hebben’
(Phaff).
1966, Nader tot u ‘Aldus zaten we daar, in de morgen, in Bullie zijn huis te P.
dus, met buiten een roerloze hemel, peinzend bijeen: Teigetje, die nog niet helemaal
hersteld was van een angina, het voorlopig Tweede Prijsdier C., die de automobiel
tijdens Teigetje zijn ziekte bestuurd had, Bullie zelf, en ik’ (p. 64).
Bullie van der K: ‘Die naam is noch van mij, noch van Gerard Kornelis. Die is
uitgevonden door Fritzi ten Harmsen van Beek. Die vindt mij al jaren lang een bul
en die K. komt van het ideale woord “knaak”, omdat ik nooit centen heb en “knaak”
een erg fijn woord vind’ (Van Beek).
15 juli 1967 Reve: ‘[...], in het najaar komt er bij Thomas Rap, een nieuwe uitgever
in Amsterdam, een boek uit dat heet: “Twaalf etsen van Frans Pannekoek voor
arbeiders verklaard.” Ik heb het juist in klad voltooid, het is heel treurig, wel mooi.
Het bevat dus twaalf etsen, met een tekst van mij. Er komen allerlei wonderlijke
gezegdes in voor, vooral van Pannekoek. “Kunstenaarsjaren zijn eigenlijk Indische
jaren.” Pannekoek is een prachtige naam voor een beeldend kunstenaar, vind je niet?
In mijn veelgelezen boek heet hij Bullie van der K. uit het naburige P. (Pingjum).
Hij maakt hele mooie etsen en schilderijen. Binnen hangt
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bijvoorbeeld van hem: Portret van een Veer van Mijn Eend. Heel mooi’ (Terlingen).

Aankondiging I
19 augustus 1967: Het handelsblad kondigt de verschijning aan van Veertien etsen
van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van
het Reve.
‘Pannekoek is iemand van plusminus twee meter lang die etsen maakt met een
oppervlakte van plusminus twee rijksdaalders (Dorp uit een boom gezien,
bijvoorbeeld). Hij doet dat in Ping jum, niet ver van Zürich aan de Afsluitdijk, terwijl
hij gekleed is in spijkerbroek en Camel-cowboy-overhemd. Ik heb het nog nooit
gezien omdat ik, haastig op weg naar Groningen, Pingjum altijd voorbij gereden ben,
maar ik weet zeker dat het zo is.’
21 augustus 1967: Hopper meldt in De volkskrant dat hij de drukproeven van de
Veertien etsen gelezen heeft.
7 oktober 1967: Gijs van Lennep kondigt de verschijning van Veertien etsen nog
in de maand oktober aan in Elseviers weekblad.

Een intermezzo
9 oktober 1967 Het parool: ‘In Leeuwarden is zaterdagavond laat een festival, waarop
tien Nederlandstalige en tien Friese dichters voordroegen uit eigen werk, geëindigd
in een handgemeen tussen Gerard K. van het Reve en Simon Vinkenoog.
Van het Reve sloeg Vinkenoog in het bijzijn van omstreeks duizend
belangstellenden, onder wie ook burgemeester J.S. Brandsma van Leeuwarden,
letterlijk tegen de planken van het podium.
Vinkenoogs echtgenote Reineke snelde van de eerste rij in de zaal het podium op
en probeerde Van het Reve weg te trekken. De dichter Cees Buddingh' bracht hem
daarna achter de coulissen.
Het festival was georganiseerd door de vereniging van Friese studenten in
Amsterdam, Signus Resurgens, Vinkenoog, die mede de leiding had, heeft daar Van
het Reve, die na de rooms-katholieke auteur Popma aan de beurt was, aangekondigd
met de woorden: “De nu volgende schrij-
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ver is eveneens katholiek. De Amsterdamse rechter zal op 17 oktober uitmaken of
hij een godloochenend dan wel een gelovig auteur is. Ondertussen treedt u tegemoet,
met god aan zijn zijde, Gerard Kornelis Franciscus van het Reve.”
Van het Reve heeft hierover geen ontstemming laten blijken. Wel heeft hij in de
pauze het verzoek tot Vinkenoog gericht Johnny de Selfkicker voor een tweede maal
op het toneel te roepen. Vinkenoog liet weten dat hij daarop niet kon ingaan. Toen
aan het slot Vinkenoog alle medewerkers bedankte en hun een hand gaf, deed Van
het Reve of hij die niet zag.
“Toen hij mijn liefdevol vriendschappelijk gebaar negeerde,” aldus Vinkenoog,
“streek ik over zijn hoofd. Dat had ik misschien niet moeten doen. Want toen ging
hij ineens de sfeer verstoren. Hij sloeg me en ik gleed uit. Ik heb me geen pijn gedaan.
Ik ben onkwetsbaar. Ik weet niet wat precies de oorzaak is. Er is geen stille vete
tussen ons. Wij zijn beiden van niet-religieus, religieus geworden en ik ben volkomen
geweldloos.”’
10 oktober 1967 De telegraaf: ‘Geen mens was verbaasder dan Simon Vinkenoog,
toen hij aan het slot van een poëzie-avond in Leeuwarden door een woedende Gerard
van het Reve met een paar welgemikte klappen tegen de grond werd geslagen. “Ik
begrijp nièt wat hem bezielde,” zegt Vinkenoog met een onschuldig schouderophalen
in zijn sigma-huis aan de Amsterdamse Noordermarkt. “Al die agressiviteit, waar is
dat goed voor? Ik ben helemaal tegen geweld, ik begrijp niet hoe iemand zo te keer
kan gaan.”
Simon Vinkenoog, als steeds keurig gebloemd gekleed, heeft geen nadelige
gevolgen of zichtbare sporen van het eenzijdige gevecht met zijn kunstbroeder
overgehouden. “Er wordt te veel over gepraat,” zegt Vinkenoog. “Over twee uur
poëzie schrijft men niets, maar over een relletje van een minuut houden ze niet op.
Op straat word ik al nageroepen: “Ben je van het podium geschopt? Lig je niet in
het ziekenhuis?” Maar al met al heb ik erg veel medelijden met Van het Reve; hij
zal zich na alles wat gebeurd is wel beroerder voelen dan ik.”
Over de aanleiding van het gehele voorval zegt Vinkenoog geen enkel vermoeden
te hebben. “Ik ken Van het Reve al twintig jaar, maar we
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zijn allebei in de loop der jaren erg veranderd. We zijn eigenlijk beiden religieuzer
geworden.”’
13 oktober 1967: Mini-reisbrief, door Reve in het T.V.-programma Mies-en-scène
voorgedragen, naar aanleiding van het handgemeen met Simon Vinkenoog:
‘Het incident is voor mij beschamend. Niemand heeft het recht op iemand los te
timmeren, omdat hij kwaad op hem is. Een heer kent zijn eigen kracht niet, zegt Ollie
B. Bommel, maar een heer dient daarom ook zijn kracht in toom te houden. Er is
geen verontschuldiging voor mijn optreden aan te voeren, en ik sta in het ongelijk juridisch, als Vinkenoog een aanklacht wegens mishandeling tegen mij zou indienen,
maar ook moreel.
Aanleiding tot het voorval was, dat ik erg kwaad was geworden, omdat Vinkenoog
het optreden van Johnny the Selfkicker, een door hem niet, maar door mij bizonder
gewaardeerde dichter, door het doen zakken van het gordijn halverwege afbrak; ik
werd nog kwader toen, ondanks mijn desbetreffend verzoek, later in het programma
dit onrecht niet werd hersteld; en ik werd verschrikkelijk kwaad toen ik, op mijn
stuurse reaksie aan het slot, door Simon Vinkenoog over mijn haar werd gestreeld iets wat maar weinig mensen mogen doen, onder wie niet Vinkenoog.
Maar het was een stommiteit, die veel geschreeuw heeft opgeleverd, en weinig
wol. Het zou allemaal nog iets waard geweest zijn als, op de grappige fotoos die van
het tafereel gemaakt zijn, heel toevallig iemand een bord omhoog gehouden had met
de tekst - ik noem maar wat - Koopt En Leest Het Uiterst Gedurfde Seksboek “NADER
TOT U”, maar nee hoor: niets dan lawaai, ellende, wroeging en, ten slotte, zoals
Kronkel hem zo treffend noemt, “een kater als een koningstijger”.
Het konflikt is natuurlijk ouder, en zit dieper. Ik koester geen haat jegens Simon
Vinkenoog, en wens hem alle goeds, maar ik word er telkens beroerder van, als ik
die piepende aalscholver weer een hele dag moet aanhoren over zijn evangelie, dat
niks is als lucht en leugen.
Er is onmetelijk veel leed en onrecht in de wereld. Simon Vinkenoog doet daar
niks aan. Ik ook niet, maar ik vent niet met die zogenaamde liefde van hem, die niks
kost, en die tot geen enkel offer, geen enkele
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inspanning, moeite of inzet bereid is. Ik althans heb nog nooit meegemaakt, dat een
plan - of het nu een aksie was voor de persvrijheid, voor gevangen schrijvers, voor
onderling solidariteitsbetoon, of voor welk reëel en rechtschapen doel dan ook - ik
heb nog nooit meegemaakt dat zulk een aksie of plan NIET door Simon Vinkenoog
met allerlei drogredenen werd gesaboteerd, getorpedeerd of belachelijk gemaakt.
Er mankeert volgens hem, ik weet niet wat allemaal aan onze korrupte
maatschappij, maar als je bij hem komt voor iets anders dan een zeepbel van woorden
of een wolk vieze rook, dan is hij niet thuis.
Hij en zijn aanhangers verwarren hun eigen verveling en leegheid met het leed
der wereld. Ze haten deze maatschappij, niet omdat die maatschappij hun onderdrukt,
zoals ze brutaal genoeg zijn om te beweren, maar ze haten deze maatschappij wegens
de vrijheid die zij hen schenkt, omdat zij met die vrijheid niets beginnen kunnen. Hij
en zijn meelopers zullen nooit en nergens voor werkelijke en waarachtige vrijheid
opkomen, omdat die vrijheid hen met hun eigen onvruchtbaarheid, hun eigen leegheid
en hun eigen talentloosheid confronteert.
LANG LEVE HET KAPITALISME!’
Toen wij de heer Simon Vinkenoog (telefonisch) op de hoogte stelden van ons
voornemen om de mini-reisbrief van Van het Reve in onze gids te publiceren, en
hem in de gelegenheid stelden een en ander van zijn commentaar te voorzien, zei
hij: ‘Gefeliciteerd! Doet u maar wat u wilt,’ en verbrak de verbinding.
31 oktober 1967: Reve wordt in hoger beroep vrijgesproken van de beschuldiging
van smalende godslastering.
De door Gijs van Lennep aangekondigde Veertien etsen zijn nog niet verschenen.

Aankondiging II
25 november 1967: De Nieuwe Rotterdamse courant kondigt de verschijning van de
Veertien etsen aan.
29 november 1967: Reve verklaart in een interview dat Een liefde van

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

155
Vinkenoog ‘volslagen onleesbaar’ is. ‘Simon Vinkenoogs woordenschat telt maar
180 tot 200 woorden. “Openstaan”, “ruimte”, “kommunikatie”, “kreativiteit”, niets
dan hol, zinledig geklap’ (Uyldert).
In datzelfde interview: ‘Wat zou u gaan doen als u het Boek “dat alle boeken
overbodig zou maken” geschreven had? U weet wel, met passages om sommige
waarvan God “gehuild” had. Reve: “Ik denk dat ik dan zou gaan schilderen.”’

Televisie
8 december 1967 De tijd: ‘G.K. van 't Reve voerde een pleidooi voor de etser Frans
Lodewijk Pannekoek, maakte nadrukkelijk reclame voor een verkoping van diens
werk en vreesde dat hij zich “een beetje kwaad gemaakt had” (wat nogal meeviel).’
Het parool: ‘...vriendelijk was ook G.K. van het Reve, al moet hij niet een te vast
nummer worden.’
9 december 1967 Het vrije volk: ‘...een zeer boze Gerard van het Reve’, in
Mies-en-scène.

Ontdekking
9 december 1967: Johan Phaff doet een verbijsterende ontdekking: ‘Sinds enige tijd
dan heb ik het onontkoombare gevoel dat er meerdere G.K. van het Reve's bestaan,
die allemaal de pen voeren, en zich ook nog allemaal uitdrukken in onze
gemeenschappelijke moedertaal. Alsof het bestaan nog niet verbrokkeld genoeg was.’
Phaff onderscheidt:
G.K. van het Reve, de Vader;
G.K. van het Reve, de Zoon;
G.K. van het Reve, de Heilige Geest.

Het Boek
december 1967: Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders
verklaard door Gerard Kornelis van het Reve. ƒ12.50.
‘Het eerste boek waarin de naam van de schrijver listig en verwarrend in de titel
is verwerkt.
Het eerste boek waarin een uitgever op de titelpagina zijn volledige adres geeft
(Reguliersdwarsstraat 91).
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De opdracht, met die namen vol poëzie en verschrikking: Willem Bruno en Albada
(gotische kathedralen waaraan eeuwenlang is gebouwd); J.E.C. Schook (schulden
bij de drogist, over los uit het vat getapte, in papieren puntzakjes afgeleverde
keukenstroop); F.W.J.A. Schook-Tollius Glusenkamp (blokfluitlessen op een mistige
morgen in maart, terwijl een jonge postbode langs het beslagen raam loopt). Helmi
Slaaf (de hondervijfentwintig standen van de Erotica Amazonarum).
De kabbalistiek van een prijs die niet is afgerond op ƒ0,90 (2 × 54)’ (Burnier).
Pannekoek: ‘Die veertien etsen. Ik dacht, dat is de beste manier om ze onder de
mensen te brengen, er een boek van te maken. Ik maak er namelijk zo weinig. Dertig
per jaar, waarvan er maar vijf goed zijn. Gerard zou er alleen een voorwoord bij
schrijven. Dat is uitgelopen op het boek dat we samen gemaakt hebben’ (Phaff).
Reve: ‘Een zware opgave was ook het schrijven van Veertien Etsen, dat een
begeleidende tekst moest vormen bij een serie reproducties van grafisch werk van
Frans Pannekoek. Ik moest zijn leven en streven bezingen en zijn opvattingen over
de plaats van de kunstenaar in de maatschappij recht doen wedervaren zonder de
mijne prijs te geven. Dit is mij niet meegevallen: met al mijn bewondering voor Frans
zijn werk kwamen we ieder wel “heel verschillend uit”, als het over de Kunst ging.
Frans liet zich naar mijn smaak te veel beïnvloeden door een milieu, waarin men het
sociaal failliet als de eerste en belangrijkste voorwaarde voor het kunstenaarschap
wenste te beschouwen - een dwaze omkering van de omstandigheid, dat er grote
kunstenaars geweest zijn, die het maatschappelijk niet klaarden. De kunstenaar moet
zich niet tegen de maatschappelijke orde verzetten, doch haar gebruiken. Hij moet
de heersende mode noch omhelzen, noch bestrijden: hij moet haar terdege bestuderen
en dan werk maken, dat die mode schijnbaar volgt. Temidden van het ge-urm en
getob over deze theorie, die geweldig juist is, maar die ik zeer tot mijn spijt nog niet
heb kunnen toepassen, ontstond de tekst van Veertien Etsen. Veel wijn en tranen zijn
geïnvesteerd in dat zonderlinge verhaal, dat mij zeer lief is en dat ik voor
gelijkwaardig houd aan de beste hoofdstukken uit Nader tot U’ (Vier pleidooien, p.
8-9).
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Frans Lodewijk Pannekoek voor de arbeiders geworpen door Gerard K.
van het Reve (een fragment):
Pannekoeks werken bestaan voor een groot deel uit hele kleine etsen en tekeningen
van beestjes, en brokjes daarvan, landschappen, huizen, ruïnes, rotsen, sneeuw en
luchten. Dit alles scherp naar het leven getekend of bij de beestjes na de dood. Nooit
academisch knap of saai maar zo scherp geobserveerd dat niet alleen de optische
werkelijkheid duidelijk wordt, maar ook de werkelijkheid die deze werkelijkheid
draagt, geopenbaard wordt. Geen naturalisme dus maar een soort visioen waarin de
natuur zijn ware gedaante toont. Dat alles eenvoudig in zwarte lijntjes en wat grijze
vlekjes, zonder gebruik te maken van alle handige grafische trucs die zovele grafici
gebruiken om onder veel technisch raffinement een mager beleefnis te bedekken.
Het werk is volstrekt authentiek. Zonder gebruik te maken van buitenlandse
kunstvoor-beeldboekjes, maar met eigen ogen in verwondering ontvangen. Geen
decoratie voor de wand bedacht, maar confrontatie met het gebeuren zelf. Kortom
werk van een zeldzame kwaliteit en wie het niet zo vindt als ik kan toch gelukkig
worden. Ook zijn er schilderijen die men dan ‘niet allemaal zo goed’ vindt. Maar dat
is natuurlijk flauwekul omdat schilderijen nooit allemaal zo goed zijn als een. Ik
herinner me tenminste een vrij grootschilderij, achter glas met een bronsgouden
staaflijst, waarop een langgerekt stuk drassig grasland met alweer brokkelige huizen
en boerderijen, gespiegeld tussen veel water en lucht, dat meer van Friesland vertelt
dan alle VVV-reclamefolders samen. Nog een boekje van Van het Reve, niet over de
etsen maar over de schilderijen van Pannekoek en ook die zijn bijna zo beroemd.
Nu Van het Reves verklaring van Kunst aan arbeiders. Dat gaat gelukkig anders
dan aan werknemers en zelfs medewerkers. Het gaat tenminste niet op de extatische
Pierre Janssen-toer, over de hoogte, de diepte, de stilte, de potentie, de vitaliteit en
de totaliteit van het heilige kunstkalf, waarmee het volk dichter tot Pierre Janssen
wordt gebracht en dieper in de kussens. Ook niet over de intellectuele NRC-boeg;
veel over richtingen, tendenties, stromingen, ontwikkelingen, ismen, en andere
gelukzaligheden die de mens wijzen naar de hemelse paradijzen van het jaar 2000.
Veel over de stijl, het jasje waarmee iets wordt aan-
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gekleed en weinig over de inhoud, het wat dat nu eigenlijk verbeeld wordt. Het zou
ook niet kunnen, Pannekoeks werk laat zich onder geen stijlhoedje vangen. Van het
Reve houdt het eenvoudig, hij vertelt over het enige waarover zekerheid bestaat
zogezeid de mens achter de kunstenaar, de kunstenaar in zijn hemd en daar weer een
tipje van opgelicht, doorgelicht met een moeilijk woord. En omdat het niet gaat over
Rembrandt of Van Gogh, gaat het niet over faillissementen of oren. Ook niet over
exotische meisjes (Gauguin), syphilis (Manet), rechtschapenheid (Bonnard), geloof
en zeden (Fra Angelico) of tuberculose (Modiliani). Het gaat over Pannekoek en
daarbij horen gammele auto's, een best brandje, de rechtvaardigen en de loerders van
het dorp Pingjum, ganzeveren en andere wetenswaardigheden die het leven op z'n
duisternis betrappen.
Het gaat dus weer met Van het Reve over de treurigheid, zwaarmoedigheid,
weemoed, lulligheid, onzin, onbegrijpelijkheid, verlorenheid en al het gezeur, waaraan
zelfs sex, alcohol, de dood en God geen einde maken, kortom lange zinnen en veel
komma's om duidelijk te maken wat iedereen moet weten en doormaken om het
bestaan te proeven en om tot het eerste besef te geraken, van waar het in de kunst
niet om gaat, maar waar uit kunst zou kunnen ontstaan. Uit al dat geëtter sleept Van
het Reve een kostelijk meesterwerkje.
Ook bij dit boekje moet natuurlijk wel even de ernstige vinger waarschuwend
geheven worden in verband met de toenemende zedenverwildering van de jeugd en
het dalende normbesef dat onze geestelijke volksgezondheid teistert. De postbode
van P. verschijnt als een verkondigingsengel met paarsfluwelen vleugels en alle
jongelingsschoonheden die R. hier bij kan bedenken. Dat kan natuurlijk niet. We
weten allemaal dat engelen onzijdig zijn. Maar deze ketterse aanslag op de
engelachtige onschuld moeten we overlaten aan theologen en rechters. Andere
beschreven gebeurtenissen zijn ook niet zonder gevaar. Kan dat nou wel, is dat nou
wel verstandig om al bij het leven de faits divers te onthullen. Kan zo'n verhaal wel
over de postmeester.
‘De eerste rechtvaardige van P.: die genade had verworven in Gods ogen door
Bullie (Pannekoek) in zijn kanselarij krediet toe te staan en hem zelfs geld te lenen.
Heb jij wel eens gehoord van een postkantoor waar je kan poffen?
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Heeft ooit in West-Europa iemand daar ooit van vernomen: postzegels op de lat?’
Krijgt zo'n rechtschapen man daar geen last mee, wordt hij niet op de vingers
getikt door de dienstdoende controlerende hoofdcommies van de PTT sectie
West-Friesland? Komen daarover geen vragen in de Kamer bij het debat over de
PTT-verliezen? Of wat nog erger is, wordt zo'n man niet voor de TV gesleurd en
verhoord tot de rechtschapenheid er af valt en alle TV-loerders hun zin krijgen?
Kortom, 't is duidelijk dat ik ook niet weet wat wel en niet kan. Ach dat de
Almachtige, Frans Lodewijk Pannekoek en Gerard Kornelis van het Reve, gezondheid,
een lang leven en een goede commercie moge schenken, en dat zij nog vele fijne
dingen mogen maken voor alle aardige mensen en mede voor mij,
te Amsterdam in het fijne huis waaruit hij verdreven wordt omdat in
ondoorgrondelijke raadsbesluiten vastgesteld werd dat er alweer zo nodig een
bankgebouw moet komen, uw Nieuwe Linie-arbeider (slaaf) in bewondering voor
reeds genoemde heren
Max Feiko Reneman

Veiling
9 december 1967: Reve organiseert een verkoping van het werk van Pannekoek.
Pannekoek lijkt hiertoe niet kapabel ‘tenminste zo lang als hij, met onbeschoftheid
of sarrende onhebbelijkheid, de burelen van galeriedirecteuren bleef binnen stampen
om daar zijn “portfolio” te laten vallen, niet per ongeluk, maar bij voorkeur op de
man zijn voeten mikkend, waardoor zijn kansen op verkoop van zijn toch al inkoerante
werkjes, vaak niet groter dan een Olympiese postzegel, en uitdagende titels dragend
als “Portret van een Veer van Mijn eend”, geenszins werden vergroot’ (Nader tot u,
p. 79-80).
Haagse post: ‘Bullie zelf vertoefde buitenslands en wist hiervan niets, ook niet
dat zijn huis in Pingjum stormschade had opgelopen en vol water was komen te staan.
De 600 ronddobberende etsen waren door zijn vriend Gerard opgevist, aan waslijntjes
gedroogd en in een koffer mee naar Amsterdam genomen om ze te gelde te maken,
iets wat Bullie nooit zou kunnen’ (20 januari).
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Reve was al eerder bijgesprongen; Pannekoek: ‘Hij gaf mij al zijn handgeschreven
gedichten. En die stuurden we dan met een brief naar Johan Polak, die ze allemaal
verzamelt. Twaalfeneenhalve gulden per gedicht. Het geld was voor mij. Van één
gedicht moet ik het geld trouwens nog krijgen’ (Phaff).
11 december 1967: Hopper meldt in De volkskrant dat, terwijl Bullie in Spanje
verblijft, bij Thomas Rap de verkoop heeft plaats gevonden van diens etsen. Er waren
een kleine 250 bezoekers, - ‘die voor ƒ4372,50 aan “Pannekoekjes” meenamen. Daar
waren twee grote kopers bij, van 11.00 en 800 gulden, maar ook vele kleintjes, van
wie er enkelen al om kwart voor elf op de stoep stonden. Van het Reve zelf was er
hoorbaar (door de telefoon) van onder de indruk: “Het was een onvergetelijke dag
voor me, dat mag je gerust opschrijven.”’

Reakties
12 december 1967: Carmiggelt vertelt dat hij de Veertien etsen in de bus vindt en
drukt Reve's bijgevoegde brief af:
‘Waarde Kunstbroeder!
In vouwe dezes stuur ik je langs deze mij onsympathieke weg een kloek en
handzaam werkje dat ik weer geheel zonder hulp geschreven heb. Je moet het maar
eens lezen, dan hoor ik wel wat of er niet goed is. Het wereldraadsel heb ik, al ben
ik een heel eind in de richting gekomen, niet kunnen oplossen maar dat kunnen ook
alleen die heel grote schrijvers, je weet wel, die de werkende massaas en het kiemend
graan vertolken. Ik ben maar een “kleine slaaf van poëzie en taal”1, die ook maar
gestuurd wordt. En toch, kerel: kop op!’
Carmiggelts kommentaar:
‘Het stuk bezit alle kwaliteiten die mij in zijn schrijverschap zo aantrekken. Een
onafgebroken aanwezige stijlspanning. Een telkens weer verpletterend raak
formuleringsvermogen, met ogenschijnlijk zeer simpele middelen. En een humor
die fel flitst uit een bodemloze somberheid - een soort lachen uit lijfsbehoud’ (Het
parool).
13 december 1967 Gabriel Smit over de Veertien etsen:

1

Dit citaat, voorkomend in Nader tot u (p. 9), stamt uit het werk van Gerard den Brabander.
Verzamelde gedichten. Amsterdam 1966, p. 100.
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‘Van verklaring als zodanig schijnt mij geen sprake. De vermelding van de arbeiders
in de titel schijnt mij overbodig. Maar wel is er een onbetwistbare verwantschap
tussen wat Pannekoek etst en Van het Reve schrijft. Het zijn twee werelden waarin
het nabije soms de vreemdste, meest bizarre afmetingen aanneemt, gedeeltelijk
tengevolge van een merkwaardige “ouderwetsheid” door een hypergevoelige nabijheid
en door een barokke fantasie.’

Expositie
‘Heel misschien, mijmerde ik, zouden sommige dingen zich toch nog ten goede
kunnen keren, want uit de wichelingen van de Zusjes M. te G., die nog pas geleden
Bul hadden gehoroskopeerd, was immers komen vast te staan, dat hij “kon rekenen
op een zekere beroemdheid.” Hij zou een grote tentoonstelling bij ons thuis houden,
voorafgegaan door een H. Mis, die Vader X. vanuit de drankkast zou opdragen en
waarbij Teigetje en Londense vriend P. muziek zouden spelen van Vival Di Vival
Da, zoals de dichteres H.M. hem noemde, of van de oude pruikekop. Ach, mocht het
toch God behagen, Zich in de wereld te openbaren en Bul bijna [!] net zo beroemd
te laten worden als ik’ (Veertien etsen). 11 januari 1968: Reve opent een
tentoonstelling van het werk van F.L. Pannekoek in Galerie Pribaut in Amsterdam.
12 januari 1968 De tijd: ‘Revofielen’: ‘Op de achtergrond speelt een romantisch
muziekje. In afwachting van Gerard Kornelis van het Reve die de expositie in galerie
Pribaut volgens de uitnodiging “op bijzondere wijze” gaat openen bestuderen sommige
aanwezigen het werk van Frans Lodewijk Pannekoek. Luidruchtig geven zij er hun
mening over. Om half negen - de afgesproken tijd - staan verscheidene stuurs kijkende
jongelieden ongeduldig te trappelen bij de microfoon, waarachter hun profeet zal
staan. Na een korte aankondiging is hij er plots en stelt het immer aanwezige gevolg
van “Revofielen” niet teleur. “Kunst moet commercieel zijn”, roept hij uit.’
Algemeen handelsblad: ‘Op de hem eigen rondborstige en plechtstatige toon
memoreerde hij in krachtige bewoordingen, dat Frans Lodewijk Pannekoek een
eenzaam en romantisch kunstenaar is, zeer moeilijk te bewegen van eigen werk
afstand te doen en daarbij in hoge mate publici-
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teitsschuw. (...) “Kunst moet commercieel zijn,” verklaarde hij aan de zich tevreden
lavende en in spanning luisterende aanwezige arbeiders “Leve het kapitalisme”.’
Pannekoek: ‘Gerard is veel verder dan wat er in de kranten verschijnt. Zo'n kreet
“Leve het kapitalisme”, als hij dat zegt, dan heeft hij er lang genoeg over nagedacht,
dan is het voor hem al voorbij. Maar het schokeffect blijft. Hij heeft de massa goed
in de gaten. Hij weet waar hij ze tegen het zere been kan schoppen. Hij weet hoe hij
ze moet bespelen. Hij staat niet stil, en laat de consternatie achter zich’ (Phaff).

Minnaar
19 januari 1968 Het Nijmeegse universiteitsblad: ‘De etsen van Pannekoek, alias
Bullie van der K., zijn heel wat interessanter dan de tekst van minnaar G.K.v.h.R.
Wat in Nader tot U boeide, is hier volkomen tot cliché geworden. (...) Dat men een
lullige tekst publiceert is tot daaraantoe. Ik word pas echt kwaad, wanneer ze met
een ongelooflijke pretentie, zoals dat hier het geval is, wordt gepresenteerd. Heel
duur papier, vooral veel wit en op iedere pagina in een kloeke dure letter slechts een
paar zinnen. Het lijkt Tagore wel’ (J. de V.).
Pannekoek: ‘Nee, ik ben geen homosexueel, hoewel de zusjes M. te G. mij als
zuiver homosexueel hebben uitgewicheld’ (Phaff).

Beminde
20 januari 1968 Redaktie Propria cures: ‘Mede namens G.K. van het Reve willen
wij vanaf deze plaats de clichémakers van N.V. De Arbeiderspers dank & hulde
brengen voor hun werk, waardoor wij in staat waren deze Gewaagde Seksbrief af te
drukken. Lang leve het kapitalisme!’
Huize ‘Het Gras’, Greonterp, 4 December 1967
Aan Jan Cremer,
222 West 23rd Str, N.Y. 10011
New York City, U.S.A.
Lief, Aanbeden & Meedogenloos Knuffelbeest,
Veel dank voor je brief en voor je kaart. Je had mijn brief niet in de
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Jan Cremer Krant mogen zetten, maar op jou kan ik onmogelijk kwaad worden, fijne
Betoverende Jongenskoning Aller Oceanen. Waar je wel aan had kunnen denken,
was het wegnemen van het telefoonnummer: nu heb ik veel flauwe telefoontjes gehad,
die me nogal gingen vervelen. Tenslotte kreeg ik de zedenpolietsie hier, twee
overigens keurige heerschappen, waarmede ik flink wat afgelachen heb. Ik maak
niet zo gauw herrie met Autoriteiten, want je trekt toch, tenslotte, aan het kortste
eind. List tegenover kracht, is mijn idee: wie niet sterk is, moet slim zijn. De
groepskommandant van de Rijkspolitie hier is heel geschikt, & de burgemeester is
ook een degelijk & onkreukbaar persoon, waarmede te praten valt. Geef de keizer,
wat des keizers is.
Henkie - je weet wel, die lieve, blonde, aanbiddelijke, 15 jarige leerling-electriciën
- vraagt mij aldoor, wanneer of jij weer eens in Nederland bent. Ik geloof dat hij voor
je Mercedes wil gaan liggen. Helemaal gek is die schat van jou. Zijn boek met fotoos
van jou & knipsels is nu wel 15 centimeter dik. Steeds als ik met hem in bed lig &
hem streel & liefkoos & geil maak tot hij zijn gloeiende Heilige Vocht tegen me
aanspuit, fluistert hij jouw naam, hoe vind je dat? Ach ja, jij bent mooi &
onweerstaanbaar, geef die Jongen eens ongelijk! Ik zou er wel erg graag bij willen
zijn, fijne Blonde Wrede Ruiter, als je meisjes vernedert, overweldigt, onderwerpt
& bezit, terwijl haar broertjes of vriendjes ‘geboeid’ moeten toekijken. Ik weet een
heel mooi, donkerblond, panterachtig Meisje voor je - ze heet Heleen, & is 18 - dat
ik graag samen met jou zou bezitten, jij in haar Publieke, ik in haar Geheime Opening,
terwijl ik je bewonder & je door je bezwete Jongenshaar streel. Ik geloof niet, dat
iemand in West-Europa zulke machtige benen heeft & zulke onvermoeibare heupen
als jij. Ik zou je machtige Jongenszadel willen strelen & kussen terwijl je aan het
rijden bent. Als je Henkie gaat bezitten, zal ik je Paarse laarzen met vlijmscherpe
Sporen geven om aan te trekken, zodat hij onder je zal kronkelen & springen. (Als
ik straks niet te moe ben, schrijf ik nog even naar de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaatsie.) Overigens hoop ik, dat je de Haagse Post voor die verzinsels
over jou eens flink aanpakt. Het is allemaal afgunst, van brildragende, kleinbelulde,
naar rottend hout & bestorven hoofdroos riekende intellektuelen, die het niet kunnen
verkroppen, dat jij een
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Prins bent, die elke middag met gemak een half dozijn seksslaven of -slavinnen in
een gouden bad gehoorzaamheid bijbrengt, terwijl zij met moeite één vrouw, met
open tering & een houten been weten te bemachtigen. Jij bent in het Internationale
Leven onoverwinnelijk, waar of niet? Ach, ik wou dat ik je in mijn armen kon sluiten.
Ik wil je troosten & knuffelen, als je Verdriet hebt.
Lief Dier, jij werkt toch wel eens voor allerlei kranten? Kan je ze niet vragen om
fotoos, voor mij, van bijvoorbeeld twee mooie jonge Polietsies, die een Blonde Jongen
van 17½ aan het slaan zijn? Dat je alles goed zien kunt. Veel omhelzingen & verliefde
kussen op het haar in je Nek & achter je Oortjes van je verliefde Kunstbroeder
Gerard K. van het Reve
Ondanks alle pret is Reve toch lichtelijk verbijsterd over het bezoek van de
zedenpolitie:
‘Ik acht de tekst, behalve een persoonlijke brief, tevens een werk van letterkunde,
waarin liefdesgevoelens op extatische wijze literair worden vertolkt. De gegevens,
en de vertolking daarvan, zijn, binnen het gebied van de Westeuropese Romantiek
sedert 1740, de gewoonste zaken van de wereld (men leze Flaubert, le Comte de
Lautréamont, Swinburne, Jean Genet), maar in onze gezellige moerasdelta, waar
vrijwel alles uit verveling bestaat, en het streepje tussen de beide eerste voorletters
van ons prinsje voorpaginanieuws is evenals banaliteiten als de eucumene,
geslachtsdrift vóór het huwelijk, Toon Hermans, ons koningshuis, dove mensen die
manden vlechten, scheepsbouwers in een fles, en een kraai die in een vergiet boven
het aanrecht broedt terwijl het professor Delf-gauw almaar niet wil gelukken in de
gevangenis te komen, heeft men nog nooit ook maar ergens van gehoord. Ik kan mij
niet voorstellen dat een geletterd mens zelfs maar zou overwegen, mij terzake
publikatie van voornoemde brief enige hinder, belemmering of vervolging aan te
doen, zoals ik ook de verwijdering, uit de etalage eens boekhandels, van het affiche
met mijn gedicht Leve Onze Marine, dom, kleinerend en beledigend acht’
(Kerstverhaal).
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Twijfel
20 januari 1968 Tegenbosch: ‘Een portret van Pannekoek lijkt het portret van een
broer van G.K., en de bijschriften toegevoegd aan Pannekoeks prenten, lijken uit de
pen zelf van de schrijver uit Greonterp.’
27 januari 1968 Elsa Botenbauwer in Propria cures: ‘Zou de als “burgerschrijver”
poserende rooms-katholieke auteur van zogenaamde “seks-boeken”, veertiger Gerard
Kornelis van het Reve uitgeschreven zijn? Er zijn tekenen die er op wijzen dat dit
inderdaad het geval is. Nemen wij bijvoorbeeld Het Boek van het Violet en de Dood
dat alle andere “overbodig” zou moeten maken en waarvan goedgelovige
eenmansuitgever Geert van Oorschot mij nu bijna een jaar geleden vol trots de
paarsgetinte dummy toonde. Heeft u het al in de erkende boekhandel zien liggen? Ik
niet. Wel schijnt de import-Fries eraan begonnen te zijn maar als je hem ernaar vraagt
“wil het maar niet opschieten.” Geen wonder, onze veelgelezen literaire zakenman
(“kunst moet kommersjeel zijn”) besteedt zijn tijd aan het in alkohol omzetten van
Van O.'s royale voorschotten, het schrijven van weerzinwekkende brieven die hij
nog echt verstuurt ook en het pousseren van etser-schilder Frans Lodewijk Pannekoek.
Deze Pannekoek (“Bullie van der K. uit het naburige P.”) lijkt bezig door te stoten
naar nationale bekendheid en hieraan is van het Reve's inspanning niet vreemd. Hij
was het immers die op 8 december vorig jaar in Mies-en-scène reklame maakte voor
hun zojuist bij Thomas Rap, de man met de “fijne neus voor blitze toestanden” (zegt
disc-jockey Wim Noordhoek), verschenen boek Veertien Etsen van Frans Lodewijk
Pannekoek voor Arbeiders Verklaard door Gerard Kornelis van het Reve. Hij was
het ook die de volgende morgen met een koffer vol etsen in Rap's protserige
uitgeverskantoor verscheen en alleen al aan kunstbeschermend schilder Rob L. Polak
voor “11 meier” sleet (de totale verkoop die dag, kwam op 4000 gulden). En hij was
het tenslotte die deze maand een grote tentoonstelling etsen, schilderijen en tekeningen
van Pannekoek in de Amsterdamse Galerie Pribaut opende.
Bij al deze gelegenheden schitterde Frans Pannekoek door afwezigheid, hij heet
“in het buitenland” te zijn en “van niets te weten”. Dat zal wel, en zijn Kunstbroeder
zeker hier intussen de hele boel verkopen! Kom nu, dat gelooft toch niemand. Hebt
u wel eens goed gekeken naar de 2 hand-
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tekeningen (van Pannekoek en Van het Reve) die de band van “Veertien etsen etc.”
sieren en hebt u toen opgemerkt dat de ene (die van Pannekoek) met verdraaide hand
is geschreven? En wat denkt u van de titel van ets nummer 10: “Portret van Veer
van mijn Eend aan de Vergetelheid Ontrukt”, klinkt dit bekend of niet?
Verder kunt u weten dat de jonge Gerard op de middelbare school al niet wilde
deugen en toen naar de grafische school werd gestuurd, waar hij het diploma behaalde.
Ook verklaarde hij eind vorig jaar in een interview in het PvdA-jongerenblad Witheek
dat hij als hij met schrijven zou stoppen, zou willen schilderen.
U ziet het, de bewijzen stapelen zich op tegen Gerard Kornelis Franciscus van het
Reve, zoals hij sinds zijn “bekering” tot het katholicisme heet. Volgens mij heeft hij
zijn derde voorletter echter aan iets anders te danken, want schrijft u G.K.F. eens zo:
GKf. Juist, bedoeld wordt de Vereniging van beoefenaars der gebonden kunsten, tot
welke klub hij - getuige zijn omslagontwerp voor het humoristisch bedoelde bundeltje
Pudding en gisteren (Hola 2, uitg. Thomas Rap(sic), Amsterdam 1967) - is toegelaten.
Moet ik nog meer zeggen?’
30 januari 1968
Voorthuizen (Gelderland)
Aan Elsa Botenbauwer
Beste Meid,
Je jaren van nijver studeren (letteren, rechten of psychologie soms?) zijn niet voor
niets geweest. Hebben anderen gefeest, gevrijd of zich verzopen, jij niet, jij stond
pal voor de wetenschap, vorsend naar de enige waarheid. En nú al de bekroning;
dankzij jouw speurzin en scherpzinnigheid, heb je niet alleen één van onze grootste
schrijvers als een zwetsende, etsende charlatan ontmaskerd, je hebt mij verlost van
de kwellende onzekerheid over mijn afkomst.
Al heel jong begreep ik niet, hoe ik, die dacht de dochter van een eenvoudig arts
te zijn, aan twee broers kwam, waarvan de oudste maar tien jaar jonger dan mijn
vader en even als hij jong kalend en geleerd, terwijl
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de andere van kwaad tot erger vervallend, als knaap naar onze kolonie in het noorden
gezonden werd.
We hoorden wel eens iets over hem: hij ging zich daar - ook wel onder de naam
van Bullie van der K. - te buiten aan Drank, Sex en een blonde Slaaf, terwijl zijn
overpeinzingen over de Dood nagenoeg iedereen bekend zijn. (Zie in Galerie Pribaut,
Wibautstraat 133 tegenover de Banketbakkersschool: Dode Mol, Dode Rat, Dode
Spitsmuis en ook het prachtige Dubbelportret op het kerkhof).
Dankzij jou, Elsa Botenbauwer, weet ik nu wie mijn Beroemde Broer is en wie
mijn Vader.
Je dankbaar, tot in de lengte der dagen, ben ik,
Tita Pannekoek
(Propria cures, 10 februari 1968)

Reve = Pannekoek
2 februari 1968 De tijd: ‘Acht maanden lang heeft de schrijver Gerard Kornelis
(Franciscus) van het Reve het verborgen weten te houden dat hij een en dezelfde is
als de overal door hem gepousseerde etser-schilder Frans Lodewijk Pannekoek. De
grap kreeg een extra accent toen hij verleden maand in de Amsterdamse galerie
Pribaut met veel allure een grote tentoonstelling opende van etsen, schilderijen en
tekeningen van Pannekoek, die hij in zijn openingsspeech prees als een waarlijk
kunstenaar, die veel te lang verborgen was gebleven.’
Het vrije volk: ‘Frans Lodewijk Pannekoek, schilder, en Gerard Kornelis van het
Reve schrijver, zijn een en dezelfde persoon. Van het Reve zelf heeft het tegenover
ons niet tegengesproken.’
Het nieuwsblad van het Zuiden: ‘De schrijver Gerard Kornelis van 't Reve en de
in korte tijd dank zij van 't Reve beroemd geworden etser Frans Lodewijk Pannekoek
blijken één en dezelfde persoon te zijn. Van 't Reve heeft met deze mystificatie enige
maanden lang succes geboekt. Gisteren bevestigde hij tegenover ons, dat hijzelf de
ongesigneerde etsen heeft gemaakt, en dat er geen Frans Lodewijk Pannekoek bestaat’
(Ook in: Brabants dagblad en Eindhovens dagblad).
Het nieuwsblad van het Zuiden: ‘Argwanend geworden door gesprekken
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met uitgever Rap en met anderen in Amsterdam, opperde een onzer verslaggevers
de gedachte, dat Pannekoek en Van het Reve wel eens een en dezelfde persoon
zouden kunnen zijn. Toen wij Van 't Reve gisteren telefonisch om commentaar
vroegen, bevestigde hij onze vermoedens. “Vroeger heb ik nog wel eens voor de
grap geaquarelleerd,” aldus Van 't Reve. “Zo ben ik nu ook weer wat aan beeldende
kunst gaan doen. Je moet het niet te serieus nemen. Maar letterkundig werk en
beeldende kunst, dat is wel bij elkaar te denken. Je ziet meer dat kunstenaars op ander
dan hun eigen gebied iets presteren. Zo is er een knap musicus, die heel verdienstelijke
schilderijen maakt. Dat kan ik niet. Ik ben nu eenmaal geen man van het coloriet,
maar een man van lijnen en vlakken. Verven is voor mij erg moeilijk. Ik ben er te
kleurgevoelig voor, en daarom kan ik het niet ordenen, niet styleren.’
De tijd: Reve: ‘Die schilderijen hadden mij bijna ontmaskerd. Het blijft nu
overigens een pijnlijke vraag of ik Frans Lodewijk Pannekoek ben, maar laat ik het
nu maar toegeven. Weet je wat het was, ik begon er zelf plezier in te krijgen en op
het laatst geloofde ik er bijna in; ik was zelfs van plan een brief te schrijven aan Frans
Lodewijk waarin ik hem zou meedelen dat het goed met zijn werk ging. Ik kan me
nu eenmaal gemakkelijk in de huid van een ander verplaatsen. Het is toch wel mooi.’.
Hij grinnikt en laat van enthousiasme een krachtige volksuitdrukking horen (...).
Met een mengeling van ‘Godsamme en ja, ja, wat nou’ vertelt Gerard van het Reve
hoe hij op de opening zijn hart heeft vastgehouden. Over de foto's die op de expositie
van Pannekoek hingen, wil hij zich niet uitlaten. ‘Laten wij die kiekjes er nu maar
buiten laten. Het gaat niemand aan wie voor Pannekoek heeft geposeerd. Interessanter
vind ik het over de schilderijen te praten. Heeft u gezien dat die dingen niet helemaal
klopten. De sneeuwlandschappen gingen nog wel, maar die kleurige toestanden waren
niet goed. Toen ik op het gymnasium mislukt was, heb ik drie jaar de patroonscursus
op de Grafische School gevolgd, de hele boel heb ik doorlopen; dat was in de oorlog.
Om toch maar iets te hebben waar ik op terug zou kunnen vallen. Op die school heb
ik geleerd met materialen om te gaan, ik weet nu wat een ets is, maar ik kan ook zo
de typografie in gaan, handzetten, machinezetten. Ik ben
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grafisch ingesteld; vandaar dat die sneeuwlandschappen met een enkel kleurtje, de
lijn van de horizon, de snelle impressie, beter geslaagd zijn dan de kleur-schilderijen.’
Brabants dagblad: ‘Kijk,’ aldus Van het Reve ‘het hangt eigenlijk samen met het
vermogen om symbolen te zien, om de sacraliteit van de werkelijkheid te onderkennen.
Wie dat kan, kan ook wel tekenen en zo. Maar je ziet altijd, dat je maar in een ding
groot kan worden. Ik zal nooit een groot beeldend kunstenaar worden. De top haal
ik nooit. Dat komt omdat ik al een groot schrijver ben, althans in dit landje, want in
het land der blinden is eenoog koning.’
De tijd: ‘Ik heb al eens gezegd dat als ik met schrijven ophoud dat ik dan misschien
in de beeldende kunst ga. Weet je, ik hoop dat ik hierdoor een grotere woonruimte
kan bemachtigen. Misschien zit er een contraprestatie in, om je rot te lachen, eigenlijk
wel fijn.’
Haarlems dagblad: ‘Een provinciale krant wil het publiek doen geloven dat de
auteur G.K. van het Reve en de schilder Frans Lodewijk Pannekoek een en dezelfde
persoon zijn.’
3 februari 1968 De stem: ‘De beroemde etser Frans Lodewijk Pannekoek die in
zeer korte tijd in Nederland grote bekendheid heeft gekregen, blijkt niet te bestaan.
Gerard Kornelis van 't Reve, die als promotor van deze min of meer mysterieuze
kunstenaar optrad, heeft verklaard, dat hij zelf de aan Pannekoek toegeschreven etsen
heeft gemaakt en zichzelf voor Pannekoek heeft uitgegeven (...). Niemand, zelfs de
uitgever van het boek en de eigenaar van Galerie Pribaut, heeft ooit vermoed, dat
Pannekoek en Van 't Reve een en dezelfde persoon waren.’

Reve ≠ Pannekoek
3 februari 1968 Eindhovens dagblad: ‘Frans Lodewijk Pannekoek bestaat wel. Dit
heeft hij ons gisteren vanuit Valls in de provincie Tarragona in Spanje laten weten.
En daarmee is Gerard Kornelis van het Reve, die ons donderdagavond en zelfs
gistermorgen nog pertinent meende te moeten zeggen dat hij en hij alleen Pannekoek
is, lelijk door de mand gevallen.’ Het vrije volk: Uitgever van Oorschot: ‘Dat is een
grap van Gerard. Ik ken Frans Lodewijk Pannekoek persoonlijk. Hij woont in
Friesland, in
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de buurt van Greonterp, dicht bij Gerard dus. Hij is een schuchtere jongen die niet
van publiciteit houdt. Op het ogenblik is hij buitenslands. Hij heeft gewoon op een
moment aan Gerard gevraagd een tekst bij zijn etsen te schrijven en dat heeft Gerard
gedaan.’
Het vrije volk: ‘Gerard Kornelis van het Reve heeft géén talent, althans niet als
beeldend kunstenaar. Zijn verzekering dat hij zelf de etsen en schilderijen heeft
gemaakt, die onder de naam Frans Lodewijk Pannekoek in Amsterdam worden
geëxposeerd, moeten als humoristische misleiding worden beschouwd (...). In
Mies-en-scène demonstreerde hij gisteravond dat dit niet juist kan zijn. Frans
Pannekoek, de schilder, verblijft al geruime tijd in Spanje. Wij konden hem dus niet
vragen of hij misschien de boeken van G.K. van het Reve heeft geschreven.’

‘De tv-tekening van G.K. van het Reve. Opvallend in dit kunstwerk, duidelijk geïnspireerd op de
ruimte rond Van het Reves woonplaats Greonterp, is de stand van de molenwieken. Ze staan dwars
op de windrichting.’

Reve ≠ Teigetje
3 februari 1968 De nieuwe linie: ‘Gisteravond gaven wij plaatsruimte aan een bericht
alsdat Gerard van 't Reve en de heer Teigetje één en dezelfde
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persoon zou zijn. In het TV-programma Mies-en-Scène liet de schrijver gisteravond
duidelijk zien dat het gehele verhaal op een stunt berustte. We hebben smakelijk om
deze grap gelachen, voor de goede orde delen wij onze lezers mede dat de
kunstredacteur die het bericht plaatste op staande voet is ontslagen.’

Naspeuringen
‘Ik weet nog, hoe we met hem kennis maakten,’ zei Bul. ‘We woonden toen nog pas
een paar dagen aan de ***dijk. We zaten en vraten en sliepen nog in de keuken, want
we hadden niks: alleen een paar kisten om op te zitten, en een fornuis. Op dat fornuis
stond een pan met zuurkool. Hij komt binnen, met een telegram geloof ik, hij gaat
op die pan af, hij tilt het deksel op, hij ziet dat er in die zuurkool een worst ligt, en
hij vraagt of het een Unox worst is, want dan wilde hij, graag het loodje hebben
aangezien zijn vrouw die spaarde, voor een set prikkers bij de borrel’ (Veertien etsen).
3 februari 1968 Brabants dagblad: ‘Frans Lodewijk de Etser terecht. Speurtocht
naar Pannekoek met postbode uit Pingjum.’
De telefoniste van 't Spaanse dorpje Valls, dat op ruim twintig kilometer van
Tarragona landinwaarts ligt, had er - zo liet Jan van Beek ons gisteren vanuit
Barcelona weten - aanvankelijk enige moeite mee. Maar na een oproep van de
sigarenwinkelier en de plaatselijke melkboer kreeg onze correspondent tenslotte ‘U
spreekt met Frans Lodewijk Pannekoek’ te horen. ‘U bent Frans Lodewijk Pannekoek
in levende lijve?’ vroeg ik. ‘Wis en waarachtig!’ ‘Hoe kan het dan dat Gerard Kornelis
van het Reve beweert dat een zekere Frans Lodewijk Pannekoek in het geheel niet
bestaat en dat hijzelf deze figuur incarneert?’ ‘Zo, heeft hij dat gezegd. Nou, dat is
dan mooi? Maar ik moet Gerard Kornelis van het Reve helaas tegenspreken. Ik ben
Frans Lodewijk Pannekoek... Ik besta...’
Een zekere mevrouw Meijer uit Son is daar ook zeker van. ‘Wil Gerard van het
Reve beweren dat Frans Lodewijk Pannekoek niet bestaat? Nou, dan heeft hij flink
ongelijk. We kennen Frans Lodewijk persoonlijk. We bezitten een ets en een
winterlandschap van hem. Het landschap hangt op het ogenblik op zijn expositie in
galerie Pribaut. Hij
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bestaat echt. Ik zou het maar eens nagaan’, aldus de nogal verontwaardigde mevrouw
Meijer gistermorgen, nadat ze met stijgende verbazing de bewering van Gerard
Kornelis van het Reve in deze krant had gelezen.
Door een lichte twijfel bevangen besloten we de schrijver nog eens te bellen. Rond
kwart over tien kwam hij aan de lijn. ‘Nee, nee, maar hoe kan dat nou, hoe is dat nu
in godsnaam mogelijk. Nee, maar dit vind ik griezelig. Volgens mij is daar een geest
geweest, die zich als Pannekoek voorstelde. Goed goed goed, ik bevestig het u
opnieuw. Ik ben het inderdaad. Ik schilder al enige jaren en maak ook etsen en heb
ze met opzet onder een schuilnaam in de belangstelling gebracht. Want, zegt nu zelf,
is het niet prachtig hoe onbevangen mijn werk nu door de Nederlandse critici
ontvangen is? Nee hoor, geloof me maar, en ik vind dat die mevrouw eens naar een
psychiater moet stappen’, aldus G.K. van het Reve. We willen hem graag geloven,
temeer omdat andere publicaties (onder andere in De Volkskrant en het studentenblad
Propria Cures) al iets van de G.K. Pannekoek of zo u wilt Frans Lodewijk van het
Reve hebben laten doorschemeren. En ook omdat Pannekoek zich voor en sinds zijn
werk in Amsterdam werd gelanceerd nooit heeft laten zien.
Maar hoe komt mevrouw Meijer dan aan haar bewering? We zijn toch maar even
naar haar toe gegaan. Mét een foto van ‘Frans Lodewijk Pannekoek’, die we voor
publikatie donderdag van galerie Pribaut in Amsterdam hadden meegekregen. ‘Ja
hoor, dat is hem inderdaad’, was het eerste wat ze bij het zien van de foto zei. ‘Dat
is Frans Lodewijk Pannekoek van top tot teen. En hier is de ets van de oude mol, die
hij voor ons maakte. Mijn man heeft gezien hoe hij dit kunstwerkje op de etsplaat
en onder het persje in zijn atelier in Pingjum maakte. En daar (ze wijst naar de muur)
hoort het winterlandschap thuis. Dat is op het ogenblik in Amsterdam, zo u weet.
Weet U wie het schilderij daar naar toe heeft gebracht? Vlieger Korpershoek, een
zwager van Frans Lodewijk Pannekoek. Hij werkt hier op de vliegbasis Eindhoven
en woont ergens bij Baarn.’
Na informatie op de vliegbasis hoorden we dat kapitein-vlieger A. Korpershoek
aan de Lage Zuiderweg te Voorthuizen woont. Telefo-
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neren leverde geen resultaat op. Wel kregen we intussen mijnheer Meijer aan de lijn,
die de woorden van zijn vrouw bevestigde en het een ‘hele flauwe grap’ van Van
het Reve vond.
Ook belde Sjoerd de Vrij, adjunct-directeur bij Philips, belast met perszaken. ‘Ik
ken Pannekoek erg goed. Ik ben misschien wel vijf keer bij hem in Pingjum geweest.
We hebben hem gevraagd of hij een omslag wil maken voor “The Announcer”. Nee,
geloof Van het Reve maar niet.’ Weer iemand die Frans Lodewijk Pannekoek
persoonlijk kent. Onze twijfel werd groter en via een aantal telefoontjes belandden
wij bij de buurman van Pannekoek, hereboer C. Beets, die een hoeve bewoont op de
Buitendijk 4. ‘M'neer Pannekoek, jazeker woont ie hiernaast. Een kunstenaar, ja, dat
is hij, maar hij is al maanden weg. Hij zit in Spanje.’ Op de beschikbare
bevolkingsregisters in Pingjum en de naburige gemeenten blijkt de naam Pannekoek
niet voor te komen. Wel in het register van Zeist, waar we te horen kregen dat Frans
Lodewijk Pannekoek op 21 februari 1937 in Den Dolder werd geboren als zoon van
Marinus Gerard Pannekoek en Frederica Wilhelmina Jeanne Adèle Tollius
Glusenkamp. Geboren is hij dus ook.
Terug in Pingjum, waar we op de bonnefooi het postkantoortje belden, kregen we
postbode Buwalda aan de lijn en het was deze postbode, die niet alleen voor honderd
procent voor het bestaan van Pannekoek instond, maar die ons een rijk boeket aan
informaties bezorgde. Frans Lodewijk Pannekoek, die ken ik al jaren meneer. Eigenlijk
sinds hij in 1963 hier kwam wonen. We komen veel bij elkaar over de vloer. Waarom
hij hier niet staat ingeschreven? Dat kan ik U vertellen. Hij heeft een buitenlands
paspoort en is als zodanig geen Nederlander. Zijn huis hier staat ingeschreven op
naam van zijn verloofde, Helmi Slaaf. Ik snap niet dat Van het Reve zoiets durft te
beweren. Frans Lodewijk etst al jaren. Hij is alleen een nogal teruggetrokken figuur,
die niet van publiciteit houdt, van contraprestatie. Van het Reve heeft dat voor hem
verzorgd. Dat boek en ook een deel van de organisatie voor de tentoonstelling.
Pannekoek zelf zit sinds oktober van het vorig jaar in Spanje. Ik behartig zo lang
zijn lopende zaken en zijn post. Hij is alleen een week voor Kerstmis even hier
geweest. Een dag geloof ik. Hij heeft vijftig presentexemplaren van zijn boek met
etsen (dat bij Thomas Rap is ver-
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schenen) gesigneerd en is toen weer vertrokken. U wilt zijn adres in Spanje? Dat kan
ik U geven. Noteert u maar’...
Er ontbraken nog maar twee belangrijke schakels: de zuster van Pannekoek en
Frans Lodewijk zelf. Vroeg in de avond kregen we mevrouw Korpershoek aan de
lijn. ‘Kent u een zekere etser Frans Lodewijk Pannekoek?’ ‘Of ik die ken, dat is mijn
eigen broer!’ ‘Woont hij in Pingjum?’ - ‘Ja zeker! Maar hij zit nu in Spanje’...
Jan van Beek in Barcelona zorgde er tenslotte voor dat Frans Lodewijk Pannekoek
zijn bestaan zelf kon bevestigen. Het was intussen tijd geworden om Gerard Kornelis
van het Reve nog eens te bellen. Dat was nog voor we Frans Lodewijk zelf, zijn
zuster en postbode Buwalda gehoord hadden. Na onze bevindingen aan de heer Van
het Reve te hebben meegedeeld, konden wij zijn zekerheid bijna hóren afnemen.
‘Godsamme, ik begrijp er niets meer van, sjonge sjonge, nee, hoe is dat nu mogelijk.’
- ‘Blijft U bij uw mening dat u de heer Pannekoek bent?’ - ‘Tsja, ik begin nu zelf te
twijfelen hè. Hoe komt u aan al die informaties?’ ‘We hebben er nog meer, van de
zuster van Pannekoek onder andere.’ - ‘Nee, maar nu kom ik er helemaal niet meer
uit. Dan moet het wel zo zijn. Ja, dan moet hij wel bestaan.’ - ‘En U kent hem
waarschijnlijk erg goed.’ - ‘Dat moeten we nu wel aannemen.’ - ‘En gisteren en
vanmorgen beweerde u pertinent zeker dat hij niet bestond.’ - ‘Oh, ja, ja, ja, dan was
ik zeker dronken of zo, ik weet het ook niet...’ - ‘Sinds wanneer kent u Frans Lodewijk
Pannekoek.’ - ‘Ik? Sinds laat es kijken, ik heb hem in de jaren vijftig voor het eerst
ontmoet. Echt goed ken ik hem pas sinds 1963, toen hij in Friesland kwam wonen...
Het is inderdaad allemaal van hem wat in het boek staat en wat hij Pribaut te zien
is...’ Frans Lodewijk Pannekoek maakte er gisteravond niet zoveel woorden aan vuil.
‘Het lijkt me fijn als Gerard Kornelis in staat is twee personen in zichzelf te verenigen,
de schrijver en de etser. Dat zou fijn voor hem wezen. Misschien dat hij zich in zijn
droomwereld heeft voorgesteld dat hij het lijfelijk wel was. Dat is dan jammer, want
hij is het niet.’ Frans Lodewijk Pannekoek kent de schrijver ongeveer zes jaar. ‘Hij
kent mij goed en er bestaat een zekere overeenkomst tussen zijn creativiteit en de
mijne; ik kan me voorstellen dat hij zich aan mij verwant voelt. Maar dat hij in mijn
huid is gekropen, nee, dat vind ik niet prettig.’
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Hij maakt tenslotte zelf zijn etsen en schildert zelf zijn schilderijen en het zijn erg
mooie dingen. Niet alleen zijn werk, dat vandaag en morgen nog de wanden van
galerie Pribaut in Amsterdam siert, maar ook en in het bijzonder de kleine, gave
Pannekoek op een van de muren van de bungalow van de familie Meijer in Son.
Jan Paul Bresser

Het telefoongesprek
Bresser: ‘Met Bresser nogmaals. Ik heb vanochtend gebeld.’
Van het Reve: ‘Ja.’
Bresser: ‘Naar aanleiding van de affaire Pannekoek.’
Van het Reve: ‘Ja.’
Bresser: ‘Uw verhaal gelovend ben ik toch maar even naar die mevrouw Meijer
gegaan.’
Van het Reve: ‘Ja.’
Bresser: ‘Ik heb haar met die foto van Pannekoek geconfronteerd en toen zei ze
dat is 'm!’
Van het Reve: ‘Nee maar, dat is helemaal!’
Bresser: ‘Ze heeft me een brief laten zien die ze van hem gekregen heeft.’
Van het Reve: ‘Die ik met de linkerhand geschreven heb.’
Bresser: ‘Die u met uw linkerhand geschreven hebt.’
Van het Reve: ‘Een beetje moeilijk geschreven. Ja, een beetje opzettelijk primitieve
zinnen, het loopt een beetje door allemaal.’
Bresser: ‘Er staan naam en adres achterop: Pannekoek, Buitendijk 2, Pingjum,
Friesland.’
Van het Reve: ‘Ik begrijp er niets meer van.’
Bresser: ‘Maar u blijft bij uw mening, dat de heer Pannekoek en u een en dezelfde
man zijn?’
Van het Reve: ‘Nou ja, ik bedoel, ik begin nou zelf te twijfelen hè. Nou weet ik
het zelf niet meer...echt niet.’
Bresser: ‘Maar als zo'n vrouw nou zegt: wij kennen hem al drie jaar, hij is hier
thuis geweest...’
Van het Reve: ‘Hoe, hoe?’
Bresser: ‘Hoe combineert u dat dan?’
Van het Reve: ‘Ik begrijp er niets meer van.’
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Bresser: ‘Nee.’
Van het Reve: ‘Nee.’
Bresser: ‘Hebt u er geen commentaar meer op?’
Van het Reve: ‘Nee.’
Bresser: ‘Nee? Dus het is 'n grap geweest of zo.’
Van het Reve: ‘Ik weet het echt niet meer hoor, echt niet, ik kom er niet meer uit,
ik snap het niet.’
Bresser: ‘Nee, snapt u het niet?’
Bresser: ‘Die mensen geloven het niet, die weten het zeker.’
Van het Reve: ‘Nou, dan moet het wel zo zijn hè, dan moet ie wel bestaan. Ik
begrijp niet hoe zo'n verhaal zich nog steeds verder ontwikkelen kan en dat die
mensen gaan geloven dat die man echt bestaat!’
Bresser: ‘Kent u hem?’
Van het Reve: ‘Ja, dan moet ik hem toch kennen...elkaar...hoop ik... Maar hoe
komen die bladen dan bij zo'n verhaal.’
Bresser: ‘Welke bladen?’
Van het Reve: ‘Ik bedoel het “Brabants Dagblad” en “Propria Cures”. Hoe komen
die mensen daar nou bij, dat Frans Pannekoek niet echt zou bestaan.’
Bresser: ‘Dat heeft u zelf verklaard gisteren.’
Van het Reve: ‘... eh... Oh ja, nou dan was ik zeker dronken...’
Bresser: ‘Dus hij bestaat wèl?’
Van het Reve: ‘Dat moeten we nu wel aannemen.’
Bresser: ‘Dat wilde ik alleen weten. Bedankt, dan is alles weer duidelijk’ (P.H.).
De tijd: ‘Wij hebben gisteren enige ruimte gegeven aan de beweringen van Gerard
Kornelis van het Reve als zou hij de heer Frans Lodewijk Pannekoek zelf zijn, een
etser en schilder van die naam, die momenteel exposeert in Amsterdam en wiens
tentoonstelling de schrijver bij “afwezigheid van de maker” met veel tralala opende.
Gezien het vrij redelijke uur waarop wij Van het Reve aan de lijn kregen en gezien
zijn bij herhaling gemaakte beweringen was er geen reden te twijfelen aan de juistheid
van zijn nieuws.
Gisteravond, in Mies-en-scène meende hij echter een volslagen andere voorstelling
van zaken te moeten geven. De journalistieke vraag, die
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mevrouw Timp aan de schrijver had moeten stellen, was: “Waarom, meneer Van het
Reve, vertelt U een paar uur eerder aan enkele dagbladen het tegenovergestelde van
wat U ons nou weer doet voorkomen?”
Dat dit niet zo duidelijk gebeurd is moet niet te zwaar worden genomen. Wel is
het langzaam maar duidelijk dat het Van het Reve ernst is met zijn laatste kreet:
“Kunst moet kommersjeel zijn.” Van het Reve is weer een stukje nader tot ons
gekomen.’
3 Februari 1968
F.L. Pannekoek
Calle Baldrich 67 111
Valls. (prov. Tarragona)
Spanje
Geachte Redactie van Propria Cures,
Een Brief uit Spanje
Eergisteren werd ik opgebeld door de in Spanje gestationneerde verslaggever van
het Parool, die vroeg of hij met Frans Lodewijk Pannekoek sprak, ik moest wel
toegeven, want tegen de Pers mag je niet liegen dan krijg je misverstanden. Die waren
er helaas al en de wereld ingeblazen door een medewerkster aan uw blad, mejuffrouw
Boter... dit of dat.
Ik werd aan een scherp verhoor onderworpen zo zelfs, dat ik ervan moest huilen!
Haar artikel heb ik nog niet gelezen maar zij verhaalt dat ik iemand ben, die niet
echt bestaat en dat ik ben bedacht door onze Grote Scheppende Nationale
Burger-Schrijver Gerard Kornelis van het Reve.
Zij zou daarin natuurlijk wel gelijk kunnen hebben, want de mens Bullie van der
Knaak (53) die ik ook wel haast moet wezen is door Hem geschapen naar zijn Beeld
en Gelijkenis, daarin ook schuilt de macht van de schrijver.
Het lijkt mij nuttig deze onverkwikkelijke situatie uit de wereld te helpen en haar
te ontmoeten, mijn leven aan haar te openbaren en mij sexueel met haar te verenigen
bv. volgende week Donderdag om half negen onder de derde lantarenpaal vanaf
Valls op de weg naar Lerida.
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Ik zal goed gewassen zijn en fris geschoren en een Nederlandse krant onder mijn
linker arm dragen (Telegraaf).
Na de Daad kan zij alvast moeilijk meer ontkennen gemeenschap met iemand te
hebben gehad, die (voor haar) niet bestaat en ik zal er voor zorgen dat zij vermoeid
en voldaan zal zijn. (Hoe ze terug komt moet ze zelf maar zien).
Natuurlijk zal het voor haar nog geen enkel bewijs zijn dat ik Frans Lodewijk
Pannekoek ben maar als ik er nu voor zorg dat bv. G.K. van het Reve hierbij aanwezig
is. Hij vindt zulke dingen erg geil heb ik begrepen uit zijn veelgelezen boeken en dat
bv. Teigetje foto's maakt, die na ontwikkeld te zijn ter identificatie aan de Officier
van Justitie kunnen worden voorgelegd.
Zou dat voldoende zijn als ik nog wat bloed en enkele vingerafdrukken aan haar
meegeef?
Met vele groeten van de etser en schrijver
Frans Lodewijk Pannekoek
P.S. Vrijdag om dezelfde tijd zou ook nog kunnen.

Onthullingen
10 februari 1968 Vrij Nederland: ‘Wie bij uitgever Thomas Rap in de Amsterdamse
Reguliersdwarsstraat binnen stapt en durft te zeggen “Ik ben van De Tijd” of “Ik ben
van Het Vrije Volk”, loopt een geheide kans dat hij daarmee een homerisch gelach
ontketent. En dat is nogal in tegenstelling met de ernst van het “Instituut voor
Personderzoek” - gezamenlijk projekt van de uitgevers, Rap, Polak, Van Gennep en
Bezige Bij - dat zich onder meer ten doel heeft gesteld de betrouwbaarheid van de
Nederlandse kranten te testen. Vorige week heeft het instituut, met de graag gegeven
medewerking van Gerard Kornelis van het Reve, zijn eerste canard gelanceerd.’
Elsa Botenbauwer: ‘De schaamteloze manier waarop het zogenaamde “Instituut
voor Personderzoek” dat gesticht werd door in nood verkerende uitgevers Thomas
Rap, Johan Polak, Geert Lubberhuizen en Rob van Gennep op de rommelzolder van
Bunschotense buitenman Rap boven de kapperswinkel in de Reguliersdwarsstraat,
mijn publikatie over de (zoals bekend) in Valls (Spanje) domicilie houdende
etser-sleutelaar F.L. Pannekoek

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

179
hebben misbruikt om gratis propaganda te maken voor eigen kwijnend bedrijf, dwingt
mij tot een verklaring.
Voor de door voornoemde instelling gelanceerde “canard” over de identiteit van
Pannekoek, die de voorpagina's van o.a. mijn lijfblad De Tijd en de Telegraaf voor
de geschoolde arbeider, Het Vrije Volk haalde, wens ik geen enkele
verantwoordelijkheid te dragen. Ook heb ik mij nimmer ingelaten met enig komplot
van Rap c.s., die mij in het eindelijk opgerolde, subversieve Vrij Nederland lafhartig
als “auctor intellectualis” van de door hen gepleegde volksmisleiding aanwezen, alsof
Elsa Botenbauwer ooit haar medewerking aan dit “geknoei” - zoals de jonge
onderzoekers het zelf noemden - had kunnen verlenen! Dat een alleenstaande vrouw
op deze manier de dupe is geworden van hun gangster - methodes om “de
betrouwbaarheid van de Nederlandse kranten te testen” en per telefoon en brief talloze
nare insinuaties en oneerbare voorstellen heeft moeten doorstaan, komt blijkbaar niet
bij de “heren” op.
Gelukkig wijzen de betalingsmoeilijkheden waarmee zij de laatste tijd te kampen
hebben, op een steeds groter wordende afkeer bij het lezerspubliek van hun
verwerpelijke mentaliteit.’

Een afscheid
augustus 1969 Afscheidsbrief uit Pingjum
Lieve Gerard,
Zoals iedere Vorm van wat dan ook zal verdwijnen zo zal ook ik uit Friesland
weggaan; het is immers de hoogste tijd. Ik schrijf je een brief als afscheid of als
testament.
De tijd van het in krantenpapier gewikkelde kruikje Kabouter in de achtertas van
je HMW bromfiets, waarmee je 's ochtends vroeg al op weg ging om tijdig bij mijn
bed te komen staan dansen en om het daarna in onderbroek gezeten, in het
ochtendzonnetje op het grasveld voor mijn huis te kunnen opdrinken; profeterend
over kunst en religie; liefst lul uit broek om goedmenende fietsende voorbijgangers
te choqueren, is nu voorgoed voorbij.
Groen wordt grijs tot het op den duur helemaal afvalt, verrot en ver-
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kankert. Evenals ‘operatie Renpaard’, waarop zulke mooie zomerdagen meestal
uitliepen; waarbij bromfiets en jij samen achter in mijn besteleend werden geladen
en om alles nog veel erger te maken moest je vlak voor je dorp uitgeladen worden
om daarna slingerend en gebarend tegen jonge voorbijgangers de bochten om te
zeilen (ik bleef erachter rijden) om niet de indruk te geven aan de dorpelingen dat je
wel eens dronken zou kunnen wezen zo midden op de dag.
Ik moet je wel danken wat je voor mij hebt gedaan met je grote geheime kracht,
waarvan maar weinig mensen eigenlijk idee hebben, waarmee je mij hebt kunnen
lanceren als een Kunstmaan aan ons Nationale Artistieke Firmament; tot op de
voorpaginaas van verschillende dag- en weekbladen (Pannekoek is geen schimmige
figuur). (Over de prijs van boter en tabak nu niet gezeurd.)
Mocht er een God zijn dan heb jij wel met hem samengewoond; mocht er een
Dood zijn (en die is er vast en zeker) dan heb jij hem wel tot op onmenselijke diepte
onderzocht; zo'n Ezel kon het niet wezen of jij hebt hem bezeten & bereden.
Bullie van der Knaak is door jou te water gelaten en nu moet ik je als eenzame
kunstbroeder op de Friese kade achterlaten;
- Groot Schrijver van verderfelijke Kinderboekjes -.
Ik kan je mijn hemd niet nalaten en ook mijn zwaard niet; (als het kopje eraf is
kan men met het uitlepelen beginnen) en ook mijn berg oud papier niet. Wel kan ik
je laten de P.C. Hooftprijs (groot acht duizend gulden).
Je zult voort moeten schrijven, zoals ik etsen, omdat zovele van je schrijvende
landgenoten in de hoernalistiek, koelitiek of reklame (wat niets als leugen is) terecht
gekomen zijn; jij weet wel waarom, om voor het einde van deze eeuw onze litteratuur
eens op een werkelijk niveau te brengen, de schijn-gevechten zijn immers zo lang
al gewonnen; Oude poot, aan de slag er is nog weinig tijd
veel liefs van je voorttobbende kunstbroeder
Frans Lodewijk Pannekoek.
Pingjum (Fr.), augustus 1969
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Over een kus en een kerk
Op 26 juni 1969 brengt de jury voor de toekenning van de P.C. Hooftprijs-1968
advies uit aan minister Marga Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. De leden van de jury, bestaande uit H.A. Gomperts (voorzitter), J. Bernlef,
R. Campert, D. Hillenius, A. Kossmann, A. Morriën, A.S. Wadman en H.J. Michaël
(sekretaris), zijn het er in meerderheid over eens om Reve ‘op grond van zijn gehele
proza-oeuvre’ voor te dragen ter bekroning met deze Staatsprijs voor Letterkunde.
Aan superlatieven ontbreekt het de jury niet. Zo schrijft zij in haar rapport over de
novellenbundels Vier wintervertellingen en Tien vrolijke verhalen: ‘Onovertroffen
in onze letteren is Van het Reve's uitbeelding in vele van deze verhalen van eenzame,
overgevoelige jongens met een door de werkelijkheid beknot fantasie-leven’
(Gomperts, e.a., p. 34).
De minister aanvaardt het voorstel van de jury en op 26 augustus 1969 reikt zij
Reve in aanwezigheid van vele genodigden de prijs persoonlijk uit op het Muiderslot,
waar staatssekretaris Cals Reve eens voor pornograaf had uitgemaakt. Reve verkeerde
in de veronderstelling dat ook Carmiggelt bij de plechtigheid aanwezig was. Deze
laat hem echter weten dat hij onmogelijk kon komen, waarop Reve reageert met het
volgende briefje: ‘Weet je wat het krankzinnige is? Dat ik je op het Muiderslot achter
in de zaal zag zitten. Ik dacht: hoe komt de onderste helft van zijn kop zo dik? Maar
met dit soort dingen richt je niets uit’ (Kronkel).
In haar toespraak zegt de minister verheugd te zijn dat Reve gehoor heeft kunnen
geven aan haar uitnodiging. Hij had haar namelijk laten weten dat hij sukkelde met
malaria, overgehouden uit zijn Indische tijd, wat zijn komst onzeker maakte (Klompé,
p. 35). Haar toespraak komt erop neer dat zij vertrouwen heeft in Reve's oprechte
bedoelingen waar het zijn kunstenaarschap en zijn religieuze opvattingen betreft.
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Ook Reve houdt een toespraak. Daarin zegt hij de minister en de jury dank voor het
in hem gestelde vertrouwen. Zijn dankwoord zou de dag na de prijsuitreiking in
diverse kranten en in 1971 onder de titel God & de kunst in Vier pleidooien worden
afgedrukt. Reve's toespraak lokt nogal heftige reakties uit, maar daarover later meer.
Aan het slot van de bijeenkomst vallen de ‘burger-schrijver’ en de minister elkaar
in de armen. Deze omhelzing wordt op de gevoelige plaat vastgelegd en de volgende
dag siert deze foto menige voorpagina. De kus, alsook de toespraak van de minister,
leidt tot protesten. Het gedrag van de minister zou hebben getuigd ‘van een sterk
demonstratief optreden ten gunste van deze schrijver’. Zij had geen rekening gehouden
met de afkerigen van diens werk. Voor het Tweede-Kamerlid Harmsen (groep
Harmsen) aanleiding om de minister hierover schriftelijk vragen te stellen. In haar
antwoord wijst zij deze kritiek echter van de hand.
Op 23 oktober 1969 verzorgt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in
samenwerking met de VPRO een tv-programma ter ere van de P.C. Hooftprijs-winnaar.
De show is door Reve zelf samengesteld en wordt uitgezonden vanuit de Amsterdamse
Allerheiligste Hartkerk, waarover in De tijd van 23 oktober staat te lezen: ‘Vondelkerk
net de Dom van Keulen, maar dan gemaakt door invalide mijnwerkers.’
Gezeten tegen de achtergrond van een drieluik vol heiligen en omgeven door
tv-kamera's slaat Reve het Fellini-achtige gebeuren met welgevallen gade. Voor hem
treden op: een jongleur, een bas-bariton, een goochelaar, een akrobaat op een
geamputeerde fiets, de Muziekverenigingen Tot Aangenaam Verpozen en Nuttige
Uitspanning, alsook de Zangeres Zonder Naam, die hierover een maand later vertelt:
‘Van het Reve was zeer vereerd dat ik voor hem wilde zingen. Hij kon van
ontroering bijna niet spreken toen wij voor het eerst kennis maakten. Hij zei te
genieten van mijn oprechtheid. Ik gaf hem een grote ingelijste kleurencover met
opdracht. Tijdens de repetities zette hij die cover op het Maria-altaar. Het was zijn
speciale wens dat ik in het programma het Liedje van de Vlieger zong. Dat gaat over
een jongen, die
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een gouden ansichtkaart aan de staart van zijn vlieger bindt om die naar zijn moeder
in de hemel te kunnen sturen. Na de uitzending kwam Van het Reve naar mij toe.
De tranen biggelden over zijn wangen. Hij zei tegen mij: God zegene u.’
In het door Hans Keller en H.A. Gomperts in datzelfde programma afgenomen
interview doet Reve uitspraken over de kerk en de paus als: ‘De katholieke kerk is
een poppenkast en in een poppenkast hoort een Jan Klaassen.’ Dit soort uitspraken,
benevens het circusachtige gebeuren in een katholieke kerk, shockeert de gelovigen.
De gevolgen blijven dan ook niet uit. Het regent ingezonden brieven bij de dagbladen
en boze telefoontjes bij de VPRO. De muren van de Allerheiligste Hartkerk worden
beklad; met reuzenletters heeft men erop gekalkt: ‘Ezelskerk’ en ‘flikker-kerk’.
De kerkelijke autoriteiten weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Erg verheugd
tonen zij zich in elk geval niet. Kapelaan Meershoek meent: ‘De Heer is opnieuw
gekruisigd.’ Mgr. Zwartkruis wast zijn handen in onschuld en deelt de pers mee dat
hij geen toestemming heeft gegeven voor de happening in de Vondelkerk en dat de
huldiging beter in een moderne kerk had gepast. Pastoor Wortmann, die de kerk voor
de huldiging had| afgestaan, |verontschuldigt zich bij zijn gekwetste parochianen.
Een groep verontruste katholieken tenslotte plaatst een advertentie in verschillende
dagbladen met een oproep aan de katholieken van Amsterdam om op het Begijnhof
te bidden voor eerherstel na ‘misbruik’ van de kerk.
Toch had het optreden van Reve ook zijn zonnige kanten. Zo zag de VPRO zijn ledental
en Reve de verkoop van zijn boeken stijgen. Meldde De telegraaf op 25 oktober naar
aanleiding van de show: ‘Nog geen run op de boekhandel’, op 13 november heet het
in Het vrije volk: ‘Boeken van Van het Reve vliegen de deur uit’, en een dag later in
Trouw: ‘Van het Reves werk bijna uitverkocht.’ Hopper had van Distriboek een
opgave gekregen van het totaal aantal verkochte boeken van Reve in de tien dagen
voor en de week na de tv-uitzending. Het bleken er 1666 te zijn, terwijl er in een
willekeurige andere maand 666 boeken van Reve de deur uitgingen.
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Bepaald niet iedereen was slecht te spreken over de show. Een NOS-enquête wees
uit dat 42% van de kijkers positief en 41% negatief reageerde, terwijl 17% zowel
goede als slechte kanten aan het programma ontdekte. En bij de ongeveer 370 brieven
die Reve tussen 24 oktober en 10 november over de uitzending ontving, bevonden
zich maar enkele negatieve.
De reakties van de inwoners van Greonterp en Blauhuis - ‘Zijn boeken begrijpen
we niet, maar het is een goede buur’ - lopen sterk uiteen. Die van een aantal
anti-Revisten, zoals Mulisch en Wolkers, zijn eenduidig afwijzend. Hermans zei
over Reve's tv-optreden:
‘Ik vond de uitzending ontwapenend, maar niet overtuigend. Als zij dat wèl was
geweest, zou ik de volgende dag katholiek geworden zijn! Ik ben trouwens vanaf het
begin blij geweest dat hij de P.C. Hooftprijs heeft gekregen.
Dat heeft mij - er was aarzeling of ik hem zou krijgen of Van het Reve - enorm
veel onaangename publiciteit bespaard. Ik ben daarvoor zeer dankbaar’ (anoniem).
Hermans vonnist hier een erg mild oordeel over Reve. Dat is wel eens anders
geweest. Zo merkte hij over Op weg naar het einde op: ‘Ja, het was een verbetering
na die tien droevige of vrolijke verhalen. Maar nu met die nieuwe brieven [= Nader
tot u] ben ik bang dat het een soort Justus van Maurik of de oude heer Smits wordt’
(Van Tijn).
Van een gewijzigde visie op Reve geeft ook Vestdijk blijk. Na lovende
besprekingen van De avonden en Werther Nieland laat Vestdijk zich in een interview
met Theun de Vries nogal bitter uit over de nieuwe Reve: ‘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
Katolicisme... nou ja! Eenvoudig niet meer diskutabel’ (p. 85). In een kommentaar
hierop zegt Reve dat men Vestdijks hatelijkheid moet zien in het licht van diens
eigen verlangen om katholiek te worden. Omdat Vestdijk de jaarlijkse kerkelijke
bijdrage te hoog vond, zag hij er echter maar van af (Schmidt).
Evenals Hermans en Vestdijk heeft Kousbroek weinig op met het recente werk
van Reve, terwijl ook hij het vroegere werk - De avonden,
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Werther Nieland, De ondergang van de familie Boslowits - een warm hart toedraagt.
Kousbroek laat zijn afkeer van het latere werk van Reve duidelijk uitkomen in zijn
parodie op het dankwoord dat Reve uitsprak op het Muiderslot. Noch met het
jury-rapport, noch met God & de kunst kon Kousbroek vrede hebben. Getuige zíjn
Dankwoord ergert Kousbroek zich aan de zucht naar succes van Reve, de
kommercialiteit, het konformisme, het belachelijk maken van Indiërs, en vooral het
zich beroepen op de romantisch-dekadente traditie met mystiek-religieuze inslag.
Reve schrijft op de flap van Nader tot u: ‘Ik ben geen nihilist, magies realist,
neo-realist of naturalist, maar sta, met reeds een duidelijk mistieke inslag, ongeveer
op de grens tussen de Romantiek en de Decadentie.’ In interviews neemt hij hetzelfde
standpunt in: ‘Vroeger geloofde ik in alle ernst, ook misleid door de kritieken, dat
ik een naturalistisch auteur was, strevend naar een klassieke vorm. Maar daar is niks
van waar. Ik ben door en door romantisch, romantisch-dekadent’ (Poll).
En in het door Kousbroek geparodieerde dankwoord stelt Reve nogmaals
nadrukkelijk: ‘Ik ben, van mijn vroegste jeugd af, voorbestemd geweest een
romantisch-decadent prozaschrijver en dichter te worden in een land, waar noch de
Romantiek, noch de Decadentie ooit gebloeid hebben, laat staan een traditie hebben
kunnen vormen. Zeker, er zijn romantisch-decadente auteurs, zeer grote zelfs, in de
Nederlandse literatuur geweest, zoals Louis Couperus en Jan Slauerhoff, maar ze
zijn goeddeels vergeten, en het is tevens niet toevallig, dat beiden een groot deel van
hun leven buiten ons land hebben doorgebracht’ (Vier pleidooien, p. 53-54).
Kousbroek daarentegen meent in zijn parodie dat, toen Reve De avonden schreef,
hij waarlijk grote literatuur produceerde, maar, zo meent de als Reve vermomde
Kousbroek: ‘In die tijd beriep ik mij ook nog niet op religieuze mystiek, maar op
Multatuli, Nescio en Céline. Vooral Céline, die noemde ik toen nog als degene die
mij het diepst beïnvloed had. Sedertdien ben ik wijzer geworden: Céline, dat was
iemand die gevreesd en gehaat werd. Nu beroep ik mij op datgene wat het meest
tegengesteld is aan Céline: de romantisch-decadente traditie met mystiek-religieuze
inslag.

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

189
‘Niet overigens’, vervolgt Kousbroek zijn parodie, ‘dat ik daar in werkelijkheid veel
mee gemeen heb: de grote schrijvers uit de romantisch-decadente traditie waren
onvermoeide werkers met een reusachtig oeuvre, zoals Proust en Couperus, en daarbij
meestal dandies en estheten met een enorme eruditie omtrent kunst en
kunstgeschiedenis. Alleen al van de alimentaire idealen die ik er op na houd, van het
genre rauwe gesneden kool eten uit een krant, zou een romantisch-decadente schrijver
van zijn stoel vallen. Maar het is in feite dan ook niet de romantisch-decadente traditie,
waaraan ik steeds meer ben gaan toegeven, maar de burgerlijk-sentimentele traditie.
Dat lijkt er heel in de verte een beetje op, maar het heeft o.a. het voordeel dat het,
zeker in ons land, in grotere kring geapprecieerd wordt’ (p. 33-34).
Dat Reve weinig met de romantisch-dekadente traditie met mystiek-religieuze
inslag gemeen heeft, omdat de omvang van zijn oeuvre te gering is, hij zich geen
veelbelezen estheet of dandy kan noemen en te veel publieke belangstelling
ondervindt, is een dubieuze stelling. Het is namelijk zeer de vraag of dit wel de
(voornaamste) kenmerken van een romantisch-dekadent kunstenaarschap zijn. Er
zouden heel wat andere kenmerken zijn op te noemen, waaraan Reve wel beantwoordt:
het hyperindividualisme; de voorkeur voer het kunstmatige; het poseurschap; de
ironie; de aandacht voor het ‘afwijkende’: homoseksualiteit, sadisme, pathologie; de
preokkupatie met het vergankelijke; de pessimistische visie op zijn tijd; de botsingen
met zijn omgeving, eindigend in een handgemeen of in een proces; en ga zo maar
door. Op verschillende van deze aspekten heeft Jürgen Hillner reeds gewezen in zijn
artikel Ich bin ein romantischer, dekadenter Autor, gepubliceerd in het extra Van
het Reve-nummer, dat Dialoog ter ere van de P.C. Hooftprijs-winnaar uitgaf.
Hetzelfde artikel treft men ook aan in de NRC van 23 augustus 1969, maar het
gaat in deze krant vergezeld van een schrijven van Reve aan Peter van Eeten, waaruit
blijkt hoezeer de auteur er prijs op stelt een romantisch-dekadent kunstenaar genoemd
te worden.
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Greonterp, Post Oudega W., Friesland.
Huize ‘Pati Et Contemas’, 27 Julij 1969.
Geen telefoon meer in Friesland. In Amsterdam nog als vroeger (020) 944754. Tot
15 Augustus kan men post verzenden:
p/a G.A. van Oorschot, La Peine, Vesc, France 26 (Drôme).
Zeer geheim
Aan de Redaksie Letteren van de
Nieuwe Rotterdamse Courant
Rotterdam
Beste Peter,
Op 26 Augustus houd ik op het Muiderslot een eenvoudige toespraak, nadat ik van
de Minister, mejuffrouw Klompé, de nog steeds diep geheime Prijs, etc.
Nu zou Jürgen Hillner graag op diezelfde dag, als aanvulling van het nieuwsbericht,
een artikel over mijn werk willen plaatsen in jullie veelgelezen blad. Ik ben daar zeer
voor geporteerd, want het wordt een artikel dat zin heeft, & dat mij eindelijk eens
indeelt in de Romantiek & de Decadentie.
Ik zou het dus zeer op prijs stellen indien jullie, op mijn aanbeveling vertrouwend,
Hillner op die dag ruimte geeft. Hij kan op tijd werken & zich aan een opgegeven
lengte houden. Zijn adres is: Hemdijk 8, Westhem, Friesland, telefoon (05157) 9382.
Jürgen Hillner is een man van grote eruditie & ervaring, die magnifiek beknopt
werk, zonder gelul, aflevert.
Als je deze briet ontvangt, ben ik al op weg naar Vesc. Heel veel liefs van
kunstbroeder & burger-schrijver
GerardKvanhetReve
(Gerard Kornelis Franciscus Markies van het Reve)
Aan Kousbroeks zijde staat Veenstra. Ook hij kan, blijkens zijn artikel The greatest
show in church, in Reve geen romantisch-dekadent kunstenaar ontdekken. Reve zou
namelijk niet aan het begin van een overgangsperiode staan, waarvoor de term
‘decadentie’ wordt gereserveerd,
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maar aan het eind ervan, wat men met de term ‘camp’ aangeeft: ‘Camp is
achteruitkijken vanuit een levensgevoel dat voorwaarts is gericht en camp is daarom
ook niet ouderwets, maar akteert het ouderwetse’ (p. 52) en: ‘De campkunstenaar is
op zijn plaats en met zijn uitzicht ook vrijwel altijd een ironisch akteur met de dood
in de schoenen’ (p. 53). Ook Donner ziet in Reve een ironikus, maar hij brengt dit
in verband met de Duitse Romantiek, terwijl ook Komrij in zijn bespreking van De
taal der liefde de ironie als kenmerk van de Romantiek beschouwt. Donner schrijft:
‘De ironicus heeft als een van zijn belangrijkste kenmerken “het pronken met
andermans veren”. Hij citeert graag en veel en dan nog liefst indirekt. Dit knipoogje
naar het publiek is een van zijn grote charmes. Van het Reve is niet zeer erudiet en
daarom gebruikt hij tot dit doel de bijbel.’
Reve beperkt zich overigens niet tot de bijbel, waar het om citaten en toespelingen
gaat. Het kan haast geen toeval zijn dat vrij wat citaten uit de werken van romantici
stammen. ‘Ueber allen Gipfeln ist Ruh...’ in Op weg naar het einde (p. 19) en ‘Warte
nur, warte nur’ in Nader tot u (p. 37) zijn beide afkomstig uit Goethe's Wanderers
Nachtlied en Oscar Wilde's beroemde paradox voorin The picture of Dorian Gray:
‘All art is quite useless’, vindt men op diverse plaatsen letterlijk of geparafraseerd
terug in De taal der liefde (p. 45, 60, 74).
Van de Nederlandse romantici zijn vooral Van Deyssel en Slauerhoff te noemen.
Van Deyssel, met wie Reve naast het poseurschap, het schrijven van grote aantallen
brieven, het verwoed verzamelen van allerhande papieren en, naar Hazeu voor De
taal der liefde heeft aangetoond, nog vrij wat ineer gemeen heeft, schreef in zijn
tegen Netscher gerichte brochure Over literatuur (1886): ‘Ik houd van het proza, dat
als een man op mij toekomt, met schitterende oogen, met een luide stem, ademend,
en met groote gebaren van handen’ (p. 42-43). Bij Reve wordt dit in Op weg naar
het einde: ‘Ik houd van een man, die als een stuk proza op me afkomt’ (p. 166).
Over Slauerhoff zegt Reve tegen d'Oliveira: ‘Ik waardeer Slauerhoff heel erg, hij
wordt nu trouwens herontdekt ook. De enige grote romantische dichter die we hebben’
(p. 175), en tegen Van Wilder: ‘Ik ben echt een kind van de Decadentie en voel me
enigszins verwant met
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Slauerhoff. Ik ben een romanticus en een dekadent schrijver’ (p. 31). Reve citeert
Slauerhoff in Op weg naar het einde. In de trein gezeten, ziet de ik-figuur ‘de
Onbekende Opgejaagde Familie, die nimmer, behalve aan die “laatste smalle ree,
van hout en zand”, vrede zal vinden’ (p. 72). En in dezelfde brievenbundel schrijft
hij over zichzelf: ‘Op aarde niet en niet op zee.’ Ziehier, om bij het begin te beginnen,
de waarheid die mij misschien wel vrij, maar geenszins gelukkig maakt. Ik heb het
al heel lang vermoed, maar nu weet ik het zeker: dat ik nooit, waar ook ter wereld,
en hoe oud ik ook zal worden, vrede zal vinden, alsook, dat ik nimmer enige streek
of stad zal zien, die niet vermoeiend zal zijn van bekendheid, omdat ik alles, zonder
uitzondering, reeds gezien zal hebben, zoals ik de stervenden en doden in het
ziekenhuis in Londen al veel eerder gezien had, in Gezichten en dromen, jaren voor
het lijfelijk aanschouwen’ (p. 137-138). In De taal der liefde heet het eveneens: ‘Wat
was het toch, dat mij opjoeg, dat mij voortjoeg over de aarde, en nergens rust gunde?’
(p. 184).
Al deze passages uit het werk van Reve gaan terug op de laatste strofe van het
gedicht Het einde van Slauerhoff, waarin staat:
Nu weet ik: nergens vind ik vree,
Op aarde niet en niet op zee,
Pas aan die laatste smalle ree
Van hout en zand.1

Signaleren Hermans, Vestdijk en Kousbroek een verschil tussen de vroege en de late
Reve, het blijft verleidelijk om Reve's hele oeuvre onder één noemer te brengen. En
wat is er dan makkelijker om te zeggen dat al zijn werk tot een internationale
romantisch-dekadente stroming behoort omdat de schrijver dat nu eenmaal bij
herhaling zelf beweert?
Ruijs hoort tot degenen die zo ongeveer alle kenmerken van de zwarte Romantiek
in het werk van Reve, het vroege zowel als het latere, meent te kunnen aanwijzen.
Hoe Ruijs op de gedachte kwam ook het vroege werk van Reve te toetsen aan hèt
boek over de zwarte Romantiek, Mario Praz' The Romantic agony, laat zich makkelijk
raden. Over dit

1

J. Slauerhoff. Verzamelde gedichten, deel 2. 7e dr. 's-Gravenhage enz. 1963, p. 579.
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boek, dat Reve volgens Hanny Michaelis heeft verslonden (Dialoog, p. 9), vertelde
Reve in een interview, dat hem bij het lezen van dit boek een licht was opgegaan:
‘Ik zag opeens dat mijn geschrijf over sex, drank, dood, graf, wreedheid en religie
prima aansloot op een eerbiedwaardige literaire traditie van minstens twee eeuwen:
die van de Romantiek. Ik sta ergens tussen de Romantiek en de Decadentie (dat zijn
geen waardeoordelen, maar literaire termen), waarbij ik van de Romantiek de agressie
heb, en van de Decadentie de dadenloze bespiegeling’ (Zaal/Van der Molen).
Zo is de figuur van de Meedogenloze Jongen, waaraan Polak aandacht besteedt
in zijn bijdrage aan het Dialoog-nummer ter ere van de P.C. Hooftprijswinnaar, de
homoseksuele tegenhanger van La belle dame sans merci uit de Romantiek.
In zijn dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs, hem toegekend voor zijn
gehele proza-oeuvre, kijkt Reve terug op zijn leven en werk. Hij konstateert dat zijn
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 anderer onbegrip, om begrip, en; in eerste
en laatste instantie: een strijd tegen eigen en anderer afwijzing, om erkenning’ (Vier
pleidooien, p. 53). Die erkenning lijkt hij al lang te hebben gevonden als men afgaat
op de bekroningen van zijn boeken. Maar wie zich de protesten tegen zijn werk en
persoon in herinnering roept, moet vaststellen dat van een algehele erkenning geen
sprake was. Reve verklaart dit uit zijn romantisch-dekadente levenshouding. In zijn
dankwoord zegt hij hierover:
‘De romantisch-decadente schrijver is in Nederland nog steeds een toverbeest, een
monster, een anomalie: hoe anders het krakeel te verklaren rondom mijn eerste boek
De Avonden, in 1947, waarover enig zinnig literair oordeel eigenlijk nog steeds niet
gegeven is, maar waaromheen wel terstond - zoiets kan inderdaad alleen in Nederland
- drommen tegenstanders en voorstanders zich in slagorde opstelden; hoe anders een
verklaring te vinden voor de kinderachtige en onnodige inhouding van de mij reeds
toebedachte reisbeurs, in 1952; hoe anders
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het staatkundig rumoer te verklaren, eerst om mijn boek Op Weg Naar Het Einde in
1963, en later opnieuw om mijn boek Nader Tot U, in 1966; hoe anders de
verbijstering te verklaren over mijn intrede, eveneens in 1966, in de Rooms-Katholieke
Kerk, terwijl zulk een intrede toch voor een romantisch-decadent schrijver met een
mystiek-religieuze inslag, in de Europese traditie eerder iets gewoons dan iets
buitenissigs valt te noemen; en hoe anders een verklaring te vinden voor de ietwat
dwaze en onze rechtsstaat eigenlijk onwaardige vertoning van mijn vervolging wegens
vermeende godslastering?’ (Vier pleidooien, p. 54).
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Het boek van het violet en de dood
‘“Wat lees je?” vroeg hij, een klein boek met grijze linnen band van de schrijftafel
nemend. “Dat moet je beslist lezen”, antwoordde Viktor, “daar zul je beslist veel
plezier aan hebben.” “De kleine zenuwlijder, handleiding tot een fatsoenlijk leven”,
las Frits. “Je mag het nu wel lenen”, zei Viktor. Frits sloeg het dicht en stak het in
zijn jaszak, haalde diep adem en nam afscheid’ (De avonden8, p. 82-83).
Dit boekje nu, dat Frits van Egters in De avonden wat moedeloos doorbladert,
heeft veel bijgedragen tot de huidige verwarring over Het boek van het violet en de
dood.
In 1963, in de Brief in een fles gevonden, schrijft Reve in een Post Memorandum:
‘Een boek schrijven over het Violet, en de Dood’ (Op weg naar het einde, p. 138).
In een brief aan Carmiggelt, een jaar later, schrijft hij hierover: ‘Het is niet een door
mij bedachte titel, maar een citaat uit “De Kleine Neurastenicus.” Een tussen neus
en lippen gedebiteerde aardigheid (- namelijk in een interview -) is ongewild ernst
geworden, want over “Het Boek van ...” (etc.) zijn mij al veel vragen gesteld, hier
en daar wordt het al bij de erkende boekhandel besteld en ik vrees dat er niets anders
opzit, dan dat ik het ga schrijven: de mens wikt, God beschikt’ (Kronkel).
En inderdaad bestaat er een boekje, in 1922 in eigen beheer uitgegeven, dat de
fraaie titel De kleine neurasthenicus draagt. In De avonden leest Frits van Egters in:
De kleine zenuwlijder, handleiding tot een fatsoenlijk leven. Het boekje van de heer
H.G. de Cock is getiteld: De kleine neurasthenicus. Beknopte handleiding tot een
ordentelijk leven.1 Het zesde

1

Dr. H.G. de Cock. De kleine neurasthenicus. Beknopte handleiding tot een ordentelijk leven.
Den Haag 1922. In eigen beheer uitgegeven.
Met dank aan J. en M. Meijer voor het voortreffelijk speurwerk dat tot het achterhalen van
dit werkje leidde.
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hoofdstuk van deze kurieuze handleiding heet ‘Dorus de Wijsgeer’ en begint als
volgt:
Dorus is een arme, zenuwzwakke, man van 27 jaar, een groote, timide, jongen, die
stottert, als hij vóór je staat. Z'n hoofd is moe, en hij wou 't zoo graag wat laten rusten.
Doch, ondanks Dorus, moet dat hoofd hem peinzen.
Moet 't, onbestemdelijk en onophoudelijk, zoeken naar het antwoord, op, zeer
moeilijke, problemen.
‘'t Is net, meneer,’ zegt Dorus, ‘'t is net, alsof een dure plicht mij op de schouders
rust.
De plicht, om een groot, een machtig, boek te schrijven.
Een boek, waarvan de titel luiden zal:
“Van 't licht en van den schaduw, van 't violet en van den dood... En van de
geestdrift”.
Is Dorus gek?
Neen.
Hij gêneert zich 'n beetje voor zijn occupaties, maar toch moet hij zoeken.
Trots zichzelf.
Op 't oogenblik is, wat hem 't meeste plaagt, nog 't zoeken van een juiste definitie,
van het violetbegrip.
't Getob daarover kost den man z'n nachtrust (p. 197).
Evenals Dorus voelt Reve zich verplicht om een groot, machtig boek te schrijven.
Maar het werk vlot niet erg. Aan Bibeb deelt hij in 1964 mee dat hij nog geen letter
van Het boek geschreven heeft.
Een jaar eerder was de kwestie nog niet zo urgent. Reve vertelt Jaap Harten dat
hij niet in 't minst van plan is Het boek te schrijven; de zaak ligt anders: ‘Dat moet
je zien als mijn Ideaal (...). Het is van dezelfde orde als de Verlosser die zal komen,
het is dus van een mythische orde: het Grote Werk, dat elke kunstenaar éenmaal
hoopt te maken om zichzelf te rechtvaardigen’ (p. 21).
Bij de verschijning van Nader tot u ontstaat er grote verwarring. Het
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verhaal van de Landkruiser, in de Brief uit Huize ‘Algra’, geeft Reve aanleiding tot
de volgende overpeinzing: ‘Het zij zo: alles wat ik vertel, zal eenzaam moeten zijn.
Ik zal deze dingen moeten schrijven, of ik zal niet schrijven, en indien het mij, “kleine
slaaf van poëzie en taal,” eens zou mogen gelukken Het Boek Van Het Violet En De
Dood te schrijven en te voltooien, dan zal dit wellicht alleen mogelijk zijn, als ik het
zou beginnen met geen ander dan juist dit nutteloos, bizar verhaal, dat mij, na zoveel
jaren, nu ik reeds tot aan het borstbeen in het graf sta, nog steeds niet met vrede wil
laten’ (p. 9-10).
In de daarop volgende Brief uit het verleden laat hij zich minder dubieus uit. Hij
heeft besloten dat hij ‘vandaag nog, op ditzelfde ogenblik, te kwart over één in de
namiddag, bij een zoemende wind en een telkens tot “het weer van alle mensen”
openscheurende hemel, door het neer-schrijven van deze en geen andere zin, Het
Boek Van Het Violet En De Dood moet beginnen (...). Aldus begin ik dit boek, met
al de kracht die ik heb kunnen vergaren, en zonder enige hoop, want die is er niet’
(p. 13). Hiermee lijken de uitspraken tegenover Harten ontkracht te zijn.
De kritiek slaat onmiddellijk toe. Poll noemt zijn bespreking van Nader tot u: Het
Boek van het Violet en de Dood. Oversteegen laat over zijn mening niet de geringste
twijfel bestaan: ‘Is het dus het Boek Van Het Violet En De Dood? Ja en nee. Als dat
ooit geschreven wordt ligt het hier voor ons, dichter bij komt de schrijver niet’ (p.
235). Renate Rubinstein trapt er niet in: ‘De tweede bundel brieven van G.K. van
het Reve is niet het door hem aangekondigde Boek van het Violet en de Dood
geworden, al worden er in de eerste brief aanstalten genomen met dit boek te beginnen,
maar een boek met de titel Nader tot U’ (p. 38).
Dat Reve, met het vastleggen van het verhaal van de Landkruiser aan Het boek
zou zijn begonnen, komt twintig bladzijden verder op losse schroeven te staan: ‘Dit
neerschrijvend, besef ik smartelijker dan ooit, dat mij, met een voltooiing van Het
Boek Van Het Violet En De Dood, allerminst rust gegund zou zijn, omdat ik
onmiddellijk daarna aan een groot, mistiek martelboek, Mars in Scorpio geheten,
zou moeten beginnen’(p. 32).
Kaleis konstateert naar aanleiding van dit citaat dat Reve een ‘schepper van
verwijzingen is, van suggesties. En hierbinnen vallen ook de talloze
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voornemens om het drinken te staken; in Op weg naar het einde noemt hij als een
van de dingen die moeten gebeuren: ‘Sterke Drank opgegeven’. En dit is eenvoudig
genoeg want: ‘Sterke Drank is een kwaad’ (p. 85). In de volgende Brief uit Gosfield
heet het: ‘Als de trein onder de stationsoverkapping uit is, haal ik de ginfles en het
bekertje weer uit de weekeindtas, want een kleine verversing heb ik toch zeker wel
verdiend. Trouwens, afgezien daarvan, ben ik niet pas jarig geweest?’ (p. 97). Zo
eenvoudig is het kennelijk allemaal niet. Immers ook de droevige verhalen die Bullie
en Reve elkaar in de Veertien etsen vertellen, bereiken pas een hoogtepunt wanneer
de gestaag groeiende hoeveelheid alkohol zijn vernietigend werk gedaan heeft. En
de (kwalijke) gevolgen blijven niet uit. In 1967 schrijft Reve aan Carmiggelt: ‘Ik
mocht, na mijn vijfde delirium, van een psychiater nooit meer drinken, maar van een
andere psychiater moet ik in de eerste avonduren, zij het met mate, wel degelijk
“innemen”. Die eerste arts is een atheïst, maar die tweede is een katholiek: je weet
wel, die aardige dokter die voor de TV gezegd heeft, dat seksualiteit helemaal niet
erg is. Wie op God vertrouwt, heeft niet op zand gebouwd’ (Kronkel). Het laat zich
niet moeilijk raden welk advies Reve zich ter harte heeft genomen. Hoewel, in De
taal der liefde schrijft hij, al weer aan Carmiggelt: ‘Ik heb de Alkohol nu bijna onder
kontrole, maar ben dan ook zo goed als krankzinnig’ (p. 72). De keus wordt wat
moeilijk op die manier.
Wolters komt het dichtst bij Reve's eigen uitspraken als hij opmerkt dat deze
voornemens de funktie hebben als drijfveer te werken: ‘Het is een mythe, een ideaal
van onverbeterlijke echtheid, de laatste waarheid. En die is onformuleerbaar, Van
het Reve kan hem alleen suggereren door zijn toverformules, door aanstellerij en
pose. Dat is de paradox van zijn schrijverschap: het contrast tussen vormgeving en
expressie is onoplosbaar.’
Op dat poseurschap gaat hij overigens verder in: ‘Er zit in de figuur van Van het
Reve een stevig element pose, aanstellerij, zonder dat men kan zeggen dat het bij
hem op onechtheid uitloopt. Het verwijt van onechtheid lokt Van het Reve overigens
goeddeels met opzet uit, bijvoorbeeld door in een wit tropenpak gekleed, gedichten
voor te lezen.’

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

205
‘Een groot dichter te zijn en dan te vallen’, droomt Nescio's Dichtertje en alsof Het
boek van het violet en de dood en Het mistieke martelboek nog niet genoeg zijn, deelt
Reve zijn lezers in Nader tot u mee: ‘Weet u wat heel fijn zou wezen? Als ik een
gedicht kon schrijven waar alles instond, zodat ik nooit meer een gedicht hoefde te
schrijven’ (p. 32). Maar ook dat zit er niet in. Als in de Brief door tranen uitgewist
naderend onheil zich aankondigt in de vorm van een ‘dier met mensenoren in een
mand in een boom’, peinst Reve (niet geheel logisch): ‘Een massa dingen kon je
beter niet eens proberen. Dat gedicht bijvoorbeeld, waar alles in moest staan, zodat
ik nooit meer een gedicht behoefde te schrijven, en er tevens aan alle getob van alle
dichters een einde zou zijn gemaakt, dat kon nooit bestaan, want het zou een soort
literair perpetuum mobile moeten wezen, en dat was niet mogelijk’ (p. 55).
Het boek van het violet en de dood moet natuurlijk ook alle boeken overbodig
maken, zodat de schrijvers eveneens het tobben kunnen staken en zodat God zelf
even bij Reve langs komt om hem te vertellen: ‘Gerard, dat boek van je - weet je dat
Ik bij sommige stukken gehuild heb?’ (Nader tot u, p. 112).
‘Het is de vraag’, zegt Wolters, ‘of Van het Reve ooit zal prijsgeven wat hem het
meeste heeft geroerd. Met andere woorden of Het boek van het violet en de dood
ooit geschreven zal worden.’
Aan de auteur zal het niet liggen. Terwijl hij aan de Veertien etsen werkt, krijgt
Terlingen van hem te horen: ‘Goed, als dat boek helemaal klaar is ga ik beginnen
aan het boek dat alle boeken overbodig maakt, maar dat ga ik niet van te voren in de
vakbladen publiceren, want dan komt er meteen zo'n herrie van. Het zit vol met...
enfin, echt een boek dat de mensen iets meegeeft. Fel realistisch, het woord zegt het
al.’
In de Veertien etsen zelf verzucht hij: ‘Ik wilde wel dat we, eerst met onzekere
maar allengs met krachtiger stem, een lied zouden aanheffen, dat allen zou gedenken
die eens geleefd hadden, en dat alles moest vieren, dat eens adem had gehad; wier
namen te talrijk waren dan dat alle verf, linnen, inkt en papier ze ooit zouden kunnen
bevatten, maar die geschreven stonden in het Boek dat misschien eens door het Lam,
en door het Lam alleen, zou mogen worden geopend.’
Nog in 1966 antwoordt hij op de vraag naar toekomstig werk: ‘Ach,
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het moet natuurlijk het boek worden dat alle andere boeken overbodig maakt. Behalve
vanzelfsprekend de Schrift, voegt hij er met een milde grijns aan toe’ (Koolhaas).
De kans daarop is blijkens een gesprek met Wim Zaal in datzelfde jaar gering: ‘Je
weet: het komt er nooit, het kan niet’ (p. 47). In november van het volgend jaar deelt
Reve aan Rob Uyldert mee: ‘Ik ben zo half en half begonnen aan Het Boek Van Het
Violet En De Dood. Twee paginaas zijn af. Nu alleen nog maar de rest...’ (p. 8).
En weer een half jaar later meldt het Algemeen handelsblad: ‘Gerard Kornelis van
het Reve werkt in Greonterp, zeven kilometer van Bolsward aan “Het Boek van het
Violet en de Dood.” Lang beloofd maar nu echt op komst. “Ik weet de slotalinea en
dat is het voornaamste. Daar schrijf ik het hele boek naar toe. De eerste twee
bladzijden zijn af.”’
Wanneer er tenslotte onvermijdelijk stemmen opgaan die het boek naar het rijk
der fabelen verwijzen, verklaart Reve: ‘Het is geen publiciteits-stunt, maar dodelijke
ernst.’ En in datzelfde artikel wordt de lezer verzekerd: ‘Met “Het boek van het Violet
en de Dood” is hij nu flink bezig, hij wil nu niets anders daarnaast en hij wil niemand
ontvangen’ (Dull). Het is dan ook niet verwonderlijk dat Steendijk zijn recensie op
De taal der liefde de titel ‘Het Boek van het Violet en de Dood’ meegeeft.
Reve zelf laat het afweten: ‘Dat Boek, dat moet God maar voltooien als-ie tijd en
zin heeft en z'n kop ernaar staat’ (Mulder).
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De meedogenloze jongen
‘Merkwaardig is’, zegt Fens, ‘dat met de bezwaren tegen van het Reve's
godsvoorstelling steeds de ezel beladen wordt en men een andere godsvoorstelling
uit zijn “Brieven”, die van de Meedogenloze Jongen, buiten de beschouwingen laat.
De laatste voorstelling lijkt mij voor de bezwaarden niet minder ontoelaatbaar dan
die van de ezel.’ Zelfs aan de ogen van inkwisiteur Lindeboom is dit godsbeeld
ontsnapt. Ook Wolters wijst op de identifikatie God-Meedogenloze Jongen; hij vraagt
zich bovendien af: ‘Is de achtergrond hiervan misschien de binding aan een
jeugdvriendschap?’ en verwijst naar het motto boven de Brief uit het huis genaamd
‘Het Gras’: ‘An unhappy childhood is a writer's gold mine’, een onoplosbaar
probleem.
De amateur-psychoanalytische benadering van Kaleis gaat nog wat verder. Hij
stelt niet alleen dat Reve's god samenvalt met de Meedogenloze Jongen: de kwestie
is gekompliceerder - ‘Het is namelijk heel waarschijnlijk dat de ideale Jongen, die
in een visioen wordt waargenomen, Van het Reve zelf is, een afsplitsing van hem,
een goddelijk deel. En dit zou dan zijn genadeloos streng super-ego kunnen zijn, de
eigenlijke bron van zijn kwellingen en zelfverwijt. De straffende God en de aanbeden
“Meedogenloze Jongen” zouden dus gelijk gesteld kunnen worden aan een nieuwe
figuur, het “Meedogenloos Superego”. Ter ere van deze typisch “patristische” God,
die dikwijls geüniformeerd verschijnt, en die ook “Jongenskoning aller Oceanen”
kan heten, bouwt Van het Reve een fantastische hiërarchie op van onderworpen
dienende en te martelen Jongens.’ Behalve ‘patristisch’ doet de Meedogenloze Jongen
en alles wat daarvoor doorgaat zich volgens Kaleis soms ‘matristisch’ voor. En in
een handomdraai weet hij alle stukjes van de puzzel in elkaar te passen: deze
Meedogenloze Jongen, alias Reve's genadeloos streng Superego, alias God verschilt
maar weinig van de Allerheiligste Maagd, die bovendien nog op Reve's gestorven
moeder lijkt.
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Dit laatste waarschijnlijk op grond van het volgende gedicht uit Nader tot u:
Nu weet ik, wie gij zijt
de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna,
nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg.
Ik hoor mijn Moeders stem.
O Dood, die waarheid zijt: nader tot U.

Kaleis wordt in zijn mening gestaafd door Jonkers: ‘Men heeft in die “Meedogenloze
Jongen” een van de varianten waarin Van het Reve zijn behoefte aan een ideaal Ik
onderbrengt.’
De auteur zelf is weinig gecharmeerd van deze interpretatie: ‘De figuur van de
Meedogenloze Jongen in Nader tot u (...), die Meedogenloze Jongen is niet mijn
ideaal ik, zoals amateurpsychologen wel hebben beweerd, en ook niet God - al wordt
hij omgeven door religieuze verering en vervoering - maar doodgewoon, de
homoseksuele pendant van La belle Dame Sans Merci uit de Romantiek. Maar dat
heeft tot dusver geen enkele kritikus in de gaten gehad’ (Zaal/van der Molen).
Deze mededeling boet iets aan kracht in als Reve in hetzelfde interview zegt: ‘Je
schrijft een stapel boeken, maar eigenlijk ben je de schrijver van twee, drie bladzijden,
die je werkelijk bent’, daarmee doelend op het slot van de Brief door tranen uitgewist,
waarin het visioen van de Meedogenloze Jongen beschreven wordt, weerloos in een
tent, in de tuin van een paleis.
In dezelfde brief vinden we een signalement van de Meedogenloze Jongen: ‘Hij
is 17½, en onsterfelijk (...). Een jongen en toch helemaal een man - meer valt er echt
niet van te zeggen’ (p. 48), een signalement waaraan vele, in vroeger werk beschreven
knapen voldoen, die zich tot de verschijning van Nader tot u met minder fraaie
benamingen moeten behelpen.
In de laatste brief van de bundel, Brief uit het huis genaamd ‘Het Gras’, wordt
nog een tipje van de Jongenssluier opgelicht. Hierin verhaalt Reve hoe de
Meedogenloze Jongen zich driemaal, in verschillende verschijningsvormen aan hem
openbaart, respektievelijk als de Blauwe (in
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politieuniform), de Bouwer (in keperen werkpak) en de Sloper (in werkhemd en
korduroi broek): ‘Weer was alles nog duidelijker geworden, en in nog gloedvoller
straling was zich het Misterie gaan ontvouwen: Sloper, Blauwe en Bouwer (...) waren
Eén’ (p. 121), en na de nodige uitweidingen vervolgt hij: ‘De Drie waren tezamen
de ongeschapen Ene, van Wie ze de openbaring waren. Tot zover was alles duidelijk
genoeg. Maar was er eigenlijk niet nog een Vierde? Ja, dat was zo. Ja zeker, er was
een Vierde, die de Drie en de Ene in alle eeuwigheid verbond, die stil was en
woordloos, maar die alles vervulde, en die ik ergens gezien had, laat op een middag,
maar waar?’, een passage die vrijwel direkt gevolgd wordt door het eerder geciteerde
gedicht (p. 124). ‘Sloper en Bouwer dienden de Blauwe’, vertelt Reve voorts; de
Meedogenloze Jongen heeft dus een heersende én een dienende funktie. En met deze
gegevens in handen wordt de interpretatie van Kaleis, althans voor een deel,
begrijpelijk.
De Meedogenloze Jongen houdt nauw verband met Reve's revisme: ‘Het Revisme
- het woord is afgeleid van mijn naam - is die bepaalde vorm van liefdesverlangen,
waarin de betrokkene aan het Objekt van zijn liefde een derde persoon (of personen)
wil geven. Op een konkrete wijze voorgesteld: ik wil aan de Meedogenloze Jongen
allerlei jongens geven, die ik zelf eveneens begeer, maar die ik mijzelf bij voorbaat
ontzeg, om ze hem te offeren. Het revisme bevat als bestanddelen, het sadisme en
het masochisme, maar is een derde nog mysterieuzer vorm van het seksueel Mysterie,
en is de voltooiing van een allergeheimste drievuldigheid van de Liefde’ (Prins, p.
100).
Met het revisme heeft de auteur overigens heel wat te stellen; in een brief aan
Carmiggelt schrijft hij hoe dit hem meermalen tot wanhoop drijft: ‘Ik echter moet
het zonder tradietsie stellen, want ik kan niet gaan nazoeken, hoe die en die het
martelen van Jongens beschrijft of zijn Deel met die en die gedachten er bij hanteert.
Ik ben zelf de tradietsie, dat is de ellende: “La littérature, c'est moi!”’ (De taal der
liefde, p. 46).
Dat sommigen het gepresteerd hebben om in de Meedogenloze Jongen een
ontheiliging van Christus te zien is voor Fens onbegrijpelijk, ‘ook
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al wordt diens verborgen aanwezigheid aangegeven met woorden ontleend aan de
proloog van het evangelie van Johannes en zijn drievoudige verschijning aan het
einde van de “Brief uit Huize genaamd Het Gras” uitgedrukt in passages die
herinneren aan de verrijzenisverhalen uit de evangeliën: de Meedogenloze Jongen
wordt ineens op verschillende plaatsen in verschillende gedaanten gezien maar is
alleen zichtbaar voor de ogen van de gelovige: de auteur. Vanuit een gekreukt
christendom stenen gooien in de wereld van Van het Reve is het de maan kwalijk
nemen dat zij haar schijngestalten aan de aarde ontleent.’
In Nader tot u wordt de Meedogenloze Jongen voor het eerst met name genoemd.
Maar, zoals gezegd, in vroeger werk zijn vele beeldschone knapen op gelijke wijze
beschreven. Dat de krankzinnige moeder van Werther Nieland, Agatha, een pendant
zou zijn van de Meedogenloze Jongen, zoals Ruijs uit de losse hand beweert, lijkt
ons wat willekeurig. ‘Een vroege voorloper van de vele Ideale Jongens’, zegt Kaleis,
‘meen ik te herkennen in de jeugdige duitse vluchteling die in “De vacantie”, één
van de Vier wintervertellingen, bij de bijna tienjarige Darger tijdelijk onderdak zal
krijgen. Bij Darger is het dienende, vererende gedrag, in een sfeer van verwachting
en onzegbaar geheim, al in hoofdtrekken te onderscheiden, terwijl iets van het
bovenmenselijke, wegvluchtende, onbereikbare liefdesideaal zich al aftekent in de
jongen Helmut, wiens naam door een vliegtuig in de lucht geschreven zal worden’
(p. 158-159).
Wanneer Helmuts aanwezigheid van zeer korte duur blijkt te zijn, krijgt Darger
een woedeaanval; met zijn tanden scheurt hij Helmuts overhemd aan stukken: ‘Het
hele “revisme”’, vervolgt Kaleis, ‘deze sado-masochistische constellatie van nederig
aanbidden en hoogmoedig straffen, het plotseling omslaan ook van het een in het
ander, is hier al in kiem aanwezig!’ (p. 159). Op grond van deze en andere passages
noemt Kaleis Darger het jeugdig alter-ego van Reve, gelijk te stellen met Reve's
‘Meedogenloze Superego’.
Personages, die - althans voor de wat minder psychoanalytisch onderlegde lezer
- een duidelijkere overeenkomst vertonen met Reve's drie-eenheid zijn al te vinden
in In god we trust, Tien vrolijke verhalen en in Op weg naar het einde. In A prison
song in prose, dat dateert van 1960,
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komt de Meedogenloze Jongen tot volledige ontplooiing, overigens zonder dat de
naam genoemd wordt.
A prison song in prose, waarvan alleen de titel al doet denken aan de prozagedichten
van romantici als Van Deyssel en Baudelaire1, verschijnt in 1968, fraai uitgegeven
en prachtig geïllustreerd door Thomas Koolhaas. Reve schreef het boek om een
financiële schuld met de Engelse auteur Angus Wilson te vereffenen. De opdracht
luidt dan ook: To Angus F. Johnstone Wilson in gratitude. Dat het acht jaar moet
duren voordat Reve het boek aan de openbaarheid wil prijsgeven, weet Peter van
Eeten plausibel te verklaren: ‘Van het Reve heeft dat wegens de sterk
sado-masochistische inslag van het verhaal niet eerder aangedurfd. Bovendien kan
in 1960 ook de onverbloemd homoseksuele thematiek van het verhaal nog een beletsel
zijn geweest.’ Dit lijkt aannemelijk, maar Van Duinhoven pretendeert veel beter op
de hoogte te zijn van Reve's innerlijke roerselen. Hij verklaart met grote stelligheid:
‘Van het Reve schreef de tekst als homoseksuele prikkellectuur in 1960.’ Hij voegt
daar aan toe: ‘Sindsdien is er wel iets gebeurd op die besloten markt. En dat iets
verwijst “A Prison” naar de derde klas Amerikaanse drukwerken van groentjes. Waar
is de beklemming, mystiek en spanning die wij uit Van het Reve's hooggewaardeerde
boeken kennen?’ Met dergelijke opmerkingen getuigt Van Duinhoven van een
welhaast feilloos inzicht in Reve en zijn werk.
Allan, de hoofdfiguur van de ‘prikkeltekst’ is 16 jaar, gevangene nr. 16 en hij
bewoont cel 61; zijn schoonheid is zo onaards dat zijn aanblik gevangenisdirekteur
Tony doet mijmeren: ‘The sum of the digits is seven in three cases (...). He is the
sacred boy, the chosen one. We'll lead him through the sufferings that are his destiny.’
Allan heeft dus dezelfde funktie als de Sloper en de Bouwer uit Nader tot u, een
dienende. Bovendien verwijst deze passage expliciet naar het Christusverhaal. Tony
G. daarentegen vertoont een treffende overeenkomst met de Blauwe, die ‘al zijn
spaargeld belegd had in “een ongelooflijk eenzaam gelegen weekeindboerderij”,
waarheen de gevangen genomen lood, koper,

1

H. Verdaasdonk wees ons erop dat men een titel als A prison song in prose tevens in verband
kan brengen met Dickens' A christmas carol in prose, vooral ook gezien de verschillende
winterverhalen die Reve schreef.
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bromfietsen of autoos stelende nozems werden vervoerd om, van Vrijdagavond tot
Zondagavond, in geluiddichte vertrekken aan martel-verhoren te worden onderworpen’
(p. 121). En dit lot wacht ook Allan, die door Tony gemarteld wordt teneinde te
vernemen wie de medeplichtigen waren bij de autodiefstal, annex joy-riding, waaraan
Allan schuldig bevonden is.
Naar aanleiding van dergelijke passages heeft iemand Reve eens gevraagd hoe hij
zijn tijd denkt door te brengen wanneer de Meedogenloze Jongen zijn gevangene
bezit:
‘Ik denk dat ik ergens geknield lig, alleen, een kaars ontsteek voor de Glorievolle
en Gezegende Maagd etc. Ik behoef niets te zien of te horen, tenzij de Meedogenloze
Jongen dat eist’ (Prins, p. 101).
In zijn artikel ‘De Meedogenloze Jongen’ plaatst Polak de auteur van A prison
song in prose, aan de hand van de meedogenloze Tony G., in een eeuwenoude traditie,
die van de Romantiek:
‘Een van de in het oog springende motieven in de romantiek, vooral in de late
romantiek, is de fatale vrouw. Hoewel de eerste specimina van dit verschrikkelijke
slag al optreden in de vroegste griekse literatuur in de gedaante van de Sirenen die
Odysseus moeten verleiden, wemelt het in de romantische letteren van deze vrouwen.
Klassiek is het gedicht van Keats: La belle dame sans merci (de uitdrukking zelf is
gevleugeld geworden):
I saw pale kings, and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all;
They cry'd - ‘La belle Dame sans merci
Hath thee in thrall.’

Op dit stramien zitten de andere fatale vrouwen geborduurd. Of ze nu pacteren met
de duivel (en dat doen ze graag), geselend rondgaan (dit vooral is een geliefde fantasie:
she slays and her hands are not bloody, zingt Swinburne), eindeloze masturbaties
bedrijven bij de man die in haar macht is (Mirbeau), één motief blijft hetzelfde: de
man die zich in haar macht bevindt, komt daar niet meer van los. Hij is verloren en
op enigerlei wijze loopt het slecht met hem af. Semiramis, Cleopatra, Herodias zijn
de fatale vrouwen uit de oudheid, die opnieuw opduiken in de late
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romantiek en het aanzien geven aan de meest zinnelijke verhalen en zeer cryptische
gedichten. Vrouwen, nooit een man of een jongen? Stellig kent ook de romantiek de
aanzet tot het homoërotische. Het sonnet ‘Wenn einen Freund du suchst fürs ganze
Leben’ van von Platen staat niet op zichzelf. Hoewel beider gedrag in hun
liefdesgeschiedenissen duidelijk heteroseksueel was, waren zowel Balzac als Stendhal
zich bewust van de betekenis der homoërotische passie. In een van de romans van
Balzac - een concordans ontbreekt, ik kan de bewijsplaats niet aangeven - vindt een
ontmoeting plaats tussen een iets oudere en een jonge man, waarbij een zo heftige
vonk van passie overspringt, dat de onbevangen lezer ook nu het hart in zijn keel
voelt kloppen. Stendhal beschrijft in een tijdens zijn leven onuitgegeven schets de
samenkomst met een jeugdige officier, waarbij hij volstrekt in de ban is geraakt van
de jongensachtige schoonheid van de ander’ (p. 24).
Kaleis komt in eerste instantie bij een andere Dame terecht; hij gaat uit van de
Markies de Sade: ‘De verschrikkelijke markies was met de provençaalse cathaarse
traditie verbonden door reële familiebanden; de Burger-Schrijver uit Greonterp, die
zijn poes Justine noemde, is op zijn minst door een psychologische verwantschap
verbonden met de troubadours uit de Provence van de 12e eeuw, de slaafse dienaars
en nederige aanbidders van de onbereikbare Dame. De constellatie van de “hoofse
liefde”, opgebouwd uit zichzelf vernederende dichters die als slaven smachtend
opkijken naar de onaanraakbare, hoogzetelende Dame, is psychologisch vrijwel
identiek aan de fantastische sado-masochistische hiërarchie van onderworpen dienende
en te martelen jongens welke Van het Reve construeert voor zijn Meedogenloze
Jongen! “Dame” of “Jongen” is een te verwaarlozen verschil: op de onbereikbare
hoogten waarop zij tronen vervaagt elk geslachtsonderscheid. (...) Het beeld van de
“dame des pensées” ging overigens ook gemakkelijk over in dat van Maria, wier
verering als Heilige Maagd niet toevallig stamt uit de 12e eeuw’ (p. 169-170).
Kaleis twijfelt aan Reve's kennis van de ‘hoofse liefde’, maar hij is er zeker van
dat deze The romantic agony van Mario Praz gelezen heeft; hij komt dan ook
uiteindelijk tot dezelfde konklusie als Polak: ‘De Schone en Meedogenloze Jongen,
zoals zijn verheven liefdesobject voluit
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heet, kan immers niet anders dan de letterlijke vertaling zijn van La Belle Dame sans
Merci, die in Praz' studie haar naam geeft aan één van de belangrijkste hoofdstukken,
waarin de flagellistische dichter Swinburne de grootste plaats krijgt toebedeeld’ (p.
170).
Johan van der Woude ziet de zaak iets simpeler: ‘De sfeer in die jeugdgevangenis
doet te sterk denken aan die van de school in Bordewijks Bint - en Tony verschilt
alleen van directeur De Bree uit dat boek Bint omdat hij ook oog heeft voor het
schone lichaam van zijn slachtoffers.’ Reve's Engels is, zo merkt hij verder op,
‘nuchter, zakelijk, maar povertjes’ en wat pinnig konkludeert hij: ‘Het is opgedragen
aan Angus Wilson wiens werk van heel wat beter gehalte is en wiens Engels bepaald
ook Engels is.’ En dat is bepaald verbijsterend.
Velen trekken zich het lot van de arme Allan aan: ‘Ik beken me machteloos tot
inleving in een situatie als deze, die ik alleen maar verschrikkelijk vind, me achterlaat
met een groot medelijden voor de jongen en de vraag naar de zin van de beschrijving
van deze kwellingen, hoe bijzonder knap die beschrijving ook gedaan is, wellicht
juist omdat die beschrijving zo knap is’ (Fens). Ook Polak maakt zich bezorgd: ‘De
meedogenloze jongen is in Prison song wel bijzonder hardvochtig en zonder genade
tegenover zijn geliefd object.’
De ‘Zeejongens’ (en vooral de ‘Jongensprins der Zeeën’), ‘Luchtbelden’,
‘Sekspiloten’ en ‘Droompiloten’ die Nader tot u en De taal der liefde bevolken, is
een zelfde droevig lot beschoren. Fonsje en Freddie, die figureren in Lieve jongens,
ontspringen de dans, althans in des schrijvers fantasie, al evenmin. De liefst paarse
of violette ‘allergeilste en allervolmaakst gesneden uniformen’ mogen dan iets
goedmaken; dit alles dient uitsluitend om de partner te behagen, opdat de jongens in
‘paarsgeschilderde strafvertrekken’ hun gerechte straf kunnen ondergaan. Maar de
zweep komt er in de laatste boeken niet meer aan te pas: ‘De meedogenloze jongen
wordt nu meer bezien vanuit de gezichtshoek van de in verliefdheid willoos
meegetroonde. “Meedogenloos” gaat over in “onweerstaanbaar”. De meedogenloze
regeert over andere jongens, is buitengewoon aantrekkelijk en mooi, maar ontbeert
het wrede attribuut van de zweep’, konstateert Polak tevreden (p. 25).
In de meeste gevallen spelen de martel- en ranselpartijen zich af in de
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fantasie van de verteller. ‘Maar’, vraagt Kaleis zich af, ‘waarom moest dan precies
Van het Reve onze grote specialist worden in het gedetailleerd ontwerpen van
“martelkamertjes”, “martelverhoorstoelen” en geselingsrituelen in eindeloze variatie?’
Met de oplossing van deze vraag heeft Kaleis weinig moeite: ‘Zou het, hoe
tegenstrijdig het ook lijkt, misschien juist hieruit verklaarbaar zijn dat hij een
traumatische angst heeft voor geweldplegingen die hemzelf in de werkelijkheid
zouden kunnen overkomen? Is het mogelijk dat de angstige spanning die een te
verwachten, onbepaald, gruwelijk onheil in hem wekt zo onhoudbaar is dat hij als
het ware de vlucht naar voren neemt, het vonnis anticiperend door het alvast zelf te
voltrekken, in fantasie, zodat hij er in zekere zin macht over heeft? Zijn
folteringsdagdromen, die met angst gepaard gaan, zouden dan de functie kunnen
hebben hem te beschermen tegen een nog grotere, reëlere angst, zoals trouwens
volgens de psychologen de homosexualiteit zelf al een middel is dat tegen “erger”
moet beschermen’ (p. 160-161).
Het zwakke punt in deze redenering is dat in Nader tot u de martel-fantasieën
weliswaar toenemen, maar er van angsten veel minder sprake is dan in Op weg naar
het einde. Om deze zwakheid te verdoezelen, verschuilt Kaleis zich achter ‘een
orthodoxe Freudiaan’, die hier zeker geen moeite mee zou hebben: ‘Hij zou herinneren
aan de “verminkingen van een bepaald lichaamsdeel”, waaraan Maurits Duivenis
[De avonden] niet kon denken zonder te hijgen, en hij zou de castratieangst aanwijzen,
die Van het Reve eens zo humoristisch concretiseerde in het vooral in het half donker
tussen heggen en struiken rondwarende “lulsnijdersmannetje”’ (p. 161).
Of de zich ‘markies’ noemende schrijver zijn fantasieën ook in praktijk brengt, is
uiteraard bron van alle mogelijke spekulaties geweest. Bibeb hakt de knoop door en
vraagt Reve kordaat om uitsluitsel:
‘Jongens aftuigen? Ach ja, natuurlijk’, vertelt deze blijmoedig. ‘Maar het is niet
iets waarover je je moet schamen. Ik word ook maar gestuurd. De mensen maken
altijd van alles ophef en herrie (...). Niemand gelooft het. De werkelijkheid wordt
nooit door iemand geloofd. Ik heb nooit ervaringen van die aard beschreven. Het is
goedkoop, indiscreet, bovendien gaat het niemand wat aan’ (p. 224).
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Leve de koningin
Uit het maandelijks overzicht van de kommissie voor de Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek (CPNB) blijkt dat De taal der liefde in februari-maart 1972
het meest verkochte boek is. Daarmee heeft Reve het boek van de psychiater Jan
Foudraine, Wie is van hout..., van de eerste plaats verdrongen. Reve's reaktie hierop:
‘Da's mooi hè, dat dat boek over gekken en krankzinnigen, van Foudraine, niet meer
nummero één is, dat er eindelijk een boek over gewone, normale mensen bovenaan
staat’ (Mulder). Een aardige uitspraak die nog aan aardigheid wint als men De taal
der liefde op pagina 42 openslaat en in een brief aan Carmiggelt leest: ‘Ik schrijf
nooit over gewone mensen. Ik ben die ook nog nooit tegengekomen.’
Soortgelijke gedachten heeft hij, zoals wij reeds zagen, ook in de brieven-bundels
geformuleerd, terwijl Kousbroek zich al bij het lezen van Werther Nieland niet aan
de indruk kon onttrekken, ‘dat er bijna geen normale mensen in het hele verhaal
voorkomen’ (p. 22).
De hoofdpersoon in De taal der liefde balanceert tussen doodsangst en
doodsverlangen; door middel van magische rituelen tracht hij zich staande te houden.
De schrik slaat hem om het hart bij de gedachte dat hij nooit meer tot enige kreativiteit
in staat zal zijn. En depressies maken hem dat inderdaad onmogelijk.
Het geloof verschaft enige troost, maar datgene wat echt helpt is hard werken:
brieven schrijven en lezen. Dat wil zeggen, deze aktiviteiten fungeren als lapmiddel,
want aan het eigenlijke werk, het schrijven van het boek dat alle boeken overbodig
moet maken, komt hij niet toe.
De plaats van de brieven in De taal der liefde, vanuit Les Chauvins en Veenendaal,
tussen 1 mei en Allerzielen 1971 aan Simon (Carmiggelt) en zijn vrouw Tiny
geschreven, stemt tot nadenken. ‘Brieven Aan Een Kunstbroeder’ wordt voorafgegaan
door ‘Gezond Leven’ en ‘De Taal
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Der Liefde’, en gevolgd door ‘Liefde Zonder Naam’, ‘Wie Zijn Vriend Liefheeft...’
en ‘Spaart de Roede Niet’.1
Zo op het eerste gezicht is dit een nogal vreemde kompositie. Toch staan de brieven
op de juiste plaats. Zij bevinden zich namelijk precies op een breukvlak. De eerste
twee stukken horen duidelijk bij elkaar: zij vertellen het verhaal van de ik-figuur en
Tijger, en spelen zich af in Les Chauvins en in Amsterdam. De laatste drie verhalen
hebben daarentegen de relatie Wolf en Woelrat tot onderwerp met als enige plaats
van handeling: het bed. De brieven moeten dus de eerste twee, met de laatste drie
prozastukken verbinden. De relatie is duidelijk: in de brieven wordt uitvoerig verteld
hoe de prozagedeelten tot stand kwamen. Zoals gewoonlijk ging dit zeer moeizaam.
Niet iedereen is er zo van overtuigd dat het opnemen van de brieven een gelukkige
keus is geweest, een kwestie die vooral bij de verschijning van Lieve jongens - zonder
brieven - aan de orde komt. Donkers vindt Lieve jongens aanzienlijk leuker dan De
taal der liefde: ‘Het moet voornamelijk door de daar in de brieven aan Carmiggelt
geëxpliciteerde maatschappijvisie komen, maar dat boek maakte op mij een
hoofdzakelijk grimmige indruk, het bracht een soort verbetenheid mee die niet goed
valt in Van het Reve's werk.’
En ook Reinders kan ze missen: ‘Hoe mooi die brieven ook waren, ze verstoorden
toch een beetje de eenheid van het boek en verzwakten het sprookjesachtige effect.’
Fens heeft er van genoten: ‘De Taal der Liefde dankte zijn kracht, met name door
de brieven aan Carmiggelt (bijna de helft van het boek) aan de gevarieerdheid.’
In De volkskrant gaat Hopper in op het ontstaan van de brieven in De taal der
liefde: ‘Ik ken hem al zo'n 25 jaar, sinds zijn Parooltijd,’ vertelde Carmiggelt me,
‘en we correspondeerden ook wel, alleen niet zo frequent als vorig jaar.’ De eerste
brief herinnert er trouwens aan dat Grijze Wolph, Woelrat en Tijger de vorige dag
bij de Carmiggelts op bezoek waren geweest.
Toen de correspondentie een tijdje aan de gang was, heeft Carmiggelt

1

Gerard Kornelis van het Reve. Liefde zonder naam. In: Soma 3 (januari-februari 1972), nr.
20-21, p. 51-62; Het volle leven. In: Soma 3 (mei 1972), nr. 23, p. 26-32.
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tegen Van het Reve gezegd, dat hij zijn brieven zijns inziens wel eens in zijn werk
kon opnemen. ‘Hij schrijft alles met de kroontjespen, dus hij had zelf geen kopieën.
Ik heb toen fotokopieën van zijn brieven gemaakt en die naar hem toegestuurd. Hij
heeft ze herlezen, en een paar maanden later heeft hij, op de manier waarop hij dat
dan kan, gezegd dat er inderdaad “verborgen juwelen” in zaten, en dat hij er wel wat
voor voelde die brieven er als een hoofdstuk tussen te schuiven. Dat had ik hem ook
aangeraden, want het aardige van die correspondentie is, dat je er uit ziet hoe het
boek ontstaan is, waardoor het brievenhoofdstuk functioneel wordt. Hij heeft de hele
zaak toen opnieuw bewerkt, er stukken uitgegooid en andere stukken erbij geschreven,
waardoor ook de helft van wat ik geschreven had vrij irrelevant was geworden. Het
waren ook geen vraag- en antwoordbrieven, ik heb hem bijvoorbeeld nooit gevraagd
hoe in Veenendaal de mis gecelebreerd wordt.’
Het boek krijgt een goede pers, enkele dissonanten daargelaten. Mulisch valt Reve
aan op vermeend racisme. Jeanne van Schaik-Willing spreekt de schrijver moederlijk
toe: ‘Gerard, juist omdat ik je talent zo bijzonder groot acht, betreur ik je fratserig,
opschepperig exhibitionisme, waarin natuurlijk heel wat krenten van superieure
schrijfkunst zijn verwerkt, ten zeerste.’ En dit is koren op de molen van de immer
belangstellende Van Doorne, die het boek ziet als ‘een schriftelijke cursus in
homofilie’, een staaltje van ‘morele milieu-vervuiling’.
Juist met J. van Schaik-Willings ‘krenten van superieure schrijfkunst’ oogst Reve
veel lof, en vooral Max Nord en Wam de Moor doen hier uitbundig kond van:
‘De stijl van Van het Reve, hier met een waar meesterschap beoefend, heeft immers
veel gemeen met die van de grote Vlaming [Elsschot]: de vlijmscherpe
situatie-karakteriseringen, de plechtigheid als stijlvorm, de toepassing van sterke
contrasten in die vorm, de groteske humor, en de als uitzichtloosheid ondergane
levensgang. De vitaliteit ook, die de terugkerende depressies steeds weer overwint’
(Nord).
‘Nescio heeft weinig geschreven en in dat weinige zijn, naast onsterfelijke novellen,
ook nogal wat zwakke plekken aan te wijzen. Van het Reve moge zich dan meermalen,
ook in deze brieven, een toegewijd leerling van Nescio tonen, hij heeft in De Taal
Der Liefde de meester
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verre overtroffen. Mulisch en Wolkers kunnen zich niet met hem meten. Hermans
is knap als romancier, Vestdijk en Claus waarschijnlijk ook. Maar een pagina Van
het Reve overtreft elke andere pagina proza in onze naoorlogse letterkunde, door een
humor in de taal, waarin het archaïserende woord samengaat met het triviale, serieus
betoog met doodgewoon gemeier, extase met alledaagsheid en nuchter overleg’ (De
Moor).
Volgens Sitniakowsky zou het boek oorspronkelijk God in Frankrijk hebben
geheten, ware het niet dat Ab Visser deze titel al reserveerde voor een boek.1 Over
de uiteindelijke titel schrijft Wam de Moor: ‘De titel is ontleend aan de zinsnede “De
taal der liefde was internationaal”, het slot van het titelhoofdstuk. Even ironisch is
het cliché gebruikt in Op Weg Naar Het Einde (blz. 141). De context houdt voor de
lezer de waarschuwing in: neem dit alles niet te letterlijk. De hoofdstuktitels zijn
navenant op te vatten. Ironisch, zoals ook vele passages.’
Ook Komrij wijst op de ironie: ‘(...) de mystieke exaltatie en de natuur vol fluïdum
zijn er ook; en wat verder niet ontbreekt is de romantische liefde voor de monarchie,
uiteindelijk bedoeld in symbolische zin. Dit alles zou de schrijver tot een Suster
Bertken bombarderen, ware het niet dat Van het Reve een Opperst Romanticus is,
dat wil zeggen een ironicus.’ Zich een ‘Opperst Romanticus’ te horen noemen, het
moet Reve als muziek in de oren klinken.
Zelf denkt hij er namelijk niet anders over; dit blijkt eens te meer als Hofhuizen
hem vraagt of het juist is dat hij een romantisch-dekadent schrijver is:
‘Jazeker wel, als je de romantiek ziet als een opstand tegen de voorgeschreven,
klassicistische vormgeving, althans als een reactie tegen de alleenzaligmakende vorm.
Natuurlijk moet je toch een vorm vinden. Neem de “Kindertoten-Lieder” van Mahler;
ze zijn vanuit een verscheurd gemoed gecomponeerd maar toch in een strenge vorm
gegoten. Ik ben romantisch in zoverre het mij gaat om een onmiddellijk geuit
gevoelsleven, om geschreven bloed en tranen, om onvervulbaar geluk, gewelddadige
visioenen, om een zinnelijkheid die zich uit in zelfver-

1

Gerard Kornelis van het Reve. Gezond Leven. In: Soma 2 (mei-juni 1971), nr. 15-16, p.
12-19. Onder dit fragment staat: Uit: God in Frankrijk.
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nietigingsdrang, om de meedogenloze jongen. Maar de romantiek is ook sterk
bespiegelend en speelt zich geheel binnenskamers af. En wat die decadentie betreft:
dat is natuurlijk een aanduiding van een artistieke gesteldheid. Het is niet zonder
belang dat goed en nadrukkelijk vast te stellen, want er zijn mensen die bij het horen
of zien van het woord “decadent” meteen aan allerlei vieze dingen gaan zitten denken
en dat is iets, collega, dat jij en ik tot elke prijs moeten zien te voorkomen. “De Taal
der Liefde” is een romantisch boek: de romantiek mondt uit in mystiek en de mystiek
mondt tenslotte uit in zwijgen; dan klapt de zaak dicht(...).
Zoals je weet is men in Nederland aan de stroming in de Europese kunst, die de
romantiek heet, nauwelijks toegekomen. Hoogstens enigszins op het gebied van het
humoristische en het didactische. We hebben wel wat litteratuur die je min of meer
klassiek kan noemen. Maar er zijn heel weinig Nederlandse romantische schrijvers
van formaat. Couperus en Hermans misschien. Waarschijnlijk ben ik de enige echte
romantische schrijver. Jazeker, het geeft je een gevoel van eenzaamheid, maar daar
staat weer tegenover dat je geen concurrentie te duchten hebt. Je moet van alles de
zonzijde zien, nietwaar?’
Reve's ‘romantische liefde voor de monarchie’, zoals Komrij het noemde, komt
het sterkst tot uitdrukking in de slotpassage van De taal der liefde. Dit gebeurt nu
eens niet, zoals bij voorgaande verhalen die Wolf aan Woelrat vertelt, met de
bedoeling om Woelrat seksueel te prikkelen. Deze geschiedenis getuigt alleen van
grote onderdanigheid van Wolf tegenover God, Koningin en Vaderland. Het fragment
vormt een waarlijk hoogtepunt van het boek; het is dan ook begrijpelijk dat Reve,
aan het eind van zijn gesprek met Antoine Bodar voor de VPRO-televisie op 27 april
1972, juist deze passage voorleest.
‘Ik ben nu op bladzijde 55 van het kladschrift, op welke plaats ik door de Koningin
word ontvangen. Het kan iemand dus ook wel eens meelopen. Wie had dat ooit
kunnen denken?’ (De taal der liefde, p. 124).
In 1971, na een lange periode - zeven jaren - van stilzwijgen schrijft een verheugde
Reve zijn kunstbroeder Carmiggelt van zijn zwijgplicht ontheven te zijn. Eindelijk
mag hij den volke kond doen van zijn warme vriendschap met de Koningin. En hij
is haar zeer veel dank verschul-
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digd: ‘Op slagvelden gevochten, gevangen gezeten in die vesting, al die jaren lang
tot ik gratie kreeg’, memoreert hij in dezelfde brief, en die gratie werd hem verleend
door de Koningin. Hij is dan ook volledig bereid zich in het stof te buigen: ‘Ik
beschouw mij voor altijd als Uwer Majesteits slaaf en gevangene’, vertelt hij haar
in een van de urenlange gesprekken die hij met haar ten paleize voert. Zijn relatie
met de Koningin krijgt daarom, zowel in De taal der liefde als in Lieve jongens, een
ruime plaats toebedeeld.
Eerder, o.a. in Op weg naar het einde, had hij zich wat minder vriendelijk over
het vorstenhuis moeten uitlaten om toch vooral iedere kans op ontdekking van zijn
geheim te voorkomen en de geslepen nieuwsjagers te misleiden. In de Brief uit
schrijjversland merkt hij met betrekking tot de kulturele belangstelling van de
Europese vorstenhuizen op: ‘Er zijn nog steeds pausen, kardinalen, vorsten en rijke
kooplieden, maar hun belangstelling voor kunst is tot vrijwel nihil gereduceerd.
(Noch het Britse, noch het Nederlandse vorstenhuis - welke laatste het rijkste is ter
wereld - toont enige andere dan vrijblijvende belangstelling voor kunst, en geen van
beide houdt er, bij mijn weten, een hofoperagezelschap, een hoftoneelgroep, een
hoforkest, of iets dergelijks op na: de huidige symbolen van de vorst zijn poenigheid
en proletendom geworden, te weten paarden, vliegtuigen, jachtpartijen en
weerzinwekkende vreetfestijnen. Als dit niet verandert, en als niet de vorst, in ernst,
soberheid en ingetogenheid, een voorbeeld voor de natie wil zijn, dan zal de monarchie
ten ondergang gedoemd zijn, maar dit terzijde)’ (p. 121). Reve koestert zijn geheim
zorgvuldig; niemand schijnt van de zo edele daad van de Koningin op de hoogte te
zijn.
In De taal der liefde kan hij zich dan eindelijk vrijelijk uitspreken: ‘Maar als de
verteller eenmaal over zijn relatie met de Koningin begint, is er geen houden meer
aan: zeven bladzijden lang bouwt hij met haar een dialoog op waar het verhaal mee
eindigt en Woelrat nauwelijks meer tussenkomt. Het wratje op de linkerbil van H.M.
de Koningin zal wel niet zo'n storm van verontwaardiging doen opsteken als de
Geheime Opening van de Ezel uit het verleden; het is ook een veel grotesken element,
dat aan bijvoorbeeld Gombrowicz doet denken’ (De Moor).
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Over Reve's veelvuldige bezoeken aan het hof (die overigens door een enkeling
betwijfeld worden) is men bepaald onthutst: ‘Volgens sommigen zou Van het Reve
werkelijk op het paleis ontvangen worden,’ schrijft Van Doorne. ‘Wel, dat is het
goed recht van de paleis-bewoners. Maar waarom Van het Reve dan zulk een zo
genant, van overdrijving en spot blijkgevend stukje schrijft, is me een raadsel. Nee,
laat me eerlijk zijn: dat is het me niet. Van het Reve moge met zichzelf de spot
drijven, zelfs hij moet in staat geacht worden, te beseffen dat er grenzen zijn aan het
daarbij betrekken van derden. En dat gaat zeker op als het een staatshoofd betreft.’
Veenstra denkt er blijkbaar precies zo over. In onverklaarbaar felle bewoordingen
attakeert hij de burger-schrijver, nota bene in een memento voor A. Roland Holst:
‘Daar hoort dan ook menig blijk van korrespondentie thuis met leden van de
hoogstgezetelde familie uit ons land, die onze prins der dichters als aan zich
ebenbürtig erkennen. Een zeldzaam feit in die kringen! Er huist bij ons in de een of
andere achterbuurt ook nog een zogenaamde burgerschrijver die zich ter verschaffing
van meer aanzien de omgang met personen van koninklijk bloed fantaséért, maar de
man die hier even in mijn schijnwerper staat hééft het’ (p. 270).
Reve blijkt anders zeer wel op de hoogte van de gang van zaken aan het hof; in
Bikkelacht haalt hij herinneringen op: ‘O ja, er schiet mij weer iets te binnen: een
perskonferentsie van het hof, aan de vooravond van een of andere toernee van de
koningin: Een journalist vraagt, na de onvolledige opsomming van alles wat de
koningin zal ophebben: “En wat zal Hare Majesteit morgen ophebben als
hoofddeksel?” Na lang en nerveus geblader luidt de uitslag: “een blauwgrijs fluwelen
toque.” De journalist zegt: “Ei, ei, alweer een toque?” en wordt dan ook nimmer
meer op enige volgende perskonferentsie uitgenodigd.
Ach, de opsomming zou vrijwel eindeloos kunnen zijn: zo werd ik een jaar of wat
geleden zijdelings benaderd of ik op een avond, in een particuliere woning in Baarn
of Soestdijk of daar in de buurt, ten aanhore van een “zeer hooggeplaatst persoon”
een lezing wilde houden. Men kreeg geen honorarium, maar wel 25 gulden voor
vergoeding van de reiskosten. Ik ben er van overtuigd dat de koningin zelf van de
financiële
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regeling van de zaak niets afwist, maar het illustreert wel wat ik bedoel: de koningin
is zo hoog dat ze niemand ergens voor hoeft te betalen. Ik wil best voor niets voor
de koningin uit eigen werk voorlezen, maar dan moet zij eerst duizend gulden in het
steunfonds van de Vereniging van Letterkundigen storten’ (anoniem).
Van de eerste ontmoeting met de Koningin op het hof (boeken) bal in 1962 doet
de verteller in De taal der liefde uitvoerig verslag aan bedgenoot Woelrat: ‘Ja, ik
kwam met Hare Majesteit in kennis op een groot feest, een hofbal, een jaar of wat
geleden (...). Ze is een erg lieve vrouw, Woelrat’ (p. 228). Deze ontmoeting, zo vertelt
hij Woelrat, wordt aanleiding tot zijn regelmatige bezoeken aan het hof, waarbij hij
de koningin verder leert kennen als een boeiende, interessante vrouw: ‘Op die
vestingstraf, in Indië, daar zinspeelde ze geen ogenblik op, overigens, terwijl ik toch
van haar die gratie had gekregen... Dat vond ik heel fijngevoelig’, schrijft hij
Carmiggelt (p. 125).
De Koningin blijkt in alle opzichten een geestverwante van Reve, dat althans
suggereert ons de verteller die haar in droeve tijden geen betere troost weet te bieden
dan bij ‘die andere grote Koningin’, die ‘troosteres der bedroefden’, aan wie Lieve
jongens is opgedragen, aan te dringen om de Koningin haar ‘fraaist gevederde Engel,
een beeldschone jongen’ te zenden, die haar sprookjes vertelt (p. 37).
En evenals verteller Reve dronk de Koningin aanvankelijk jonge jenever, is ze
daarna overgegaan op sherry om tenslotte de droge, rode wijn te omhelzen. En dit
is dan ook de reden dat ze, volgens haar goede vriend, zo'n ‘soepel, gezond en slank’
figuur heeft tegenwoordig, een uitlating die door een des vertellers toehoorders, de
‘oude’ Albert S. met stijgende verwondering wordt aangehoord.
In datzelfde boek wordt de verbondenheid van de verteller met de Koningin in
letterlijke zin benadrukt. De Koningin draagt aan de gordel waarmee haar gewaad
bijeengehouden wordt, een leitje, waarop Reve alles wat hem minder geschikt lijkt
voor mondelinge overdracht, opschrijft, zodat ‘het koord waarmede de lei aan Harer
Majesteits middel vastzat, zich spande en strak stond: zo waren wij verbonden...’ (p.
9). Renate Rubinstein merkt terecht op: ‘Het zou mij van haar dan ook zwaar
tegenvallen indien zij van De Taal der Liefde niet vond dat het een
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echt “mensenboek” is. Dat hij haar meningen in de mond legt die kracht bij de zijne
moeten zetten, daar zou zij geen bezwaar tegen mogen hebben, dat hoort tot de
magisch-beschermende funkties van het koninklijk moederschap’ (Tamar). Schippers
meende zelfs dat de koningin het boek schaterlachend gelezen zou hebben; Komrij
is al evenzeer overtuigd van Harer Majesteits goedertierenheid: ‘Denk niet dat er in
Lieve Jongens geen plezierige dingen staan: anders zou immers hare majesteit, onze
koningin, haar Marie Corelli en Guy de Maupassant nimmer hebben doen
terugbezorgen bij haar openbare leeszaal, om in plaats daarvan deze “meester van
de pen en het geschreven woord” te omhelzen?’
De Koningin vond De taal der liefde ‘God zij dank’ een mooi boek: ‘Hoe of dat
nou komt: omdat ik altijd zo'n oppassend leven heb geleid, of omdat ik altijd zo hard
heb gewerkt, zo vroeg opsta, of omdat zij zelf in het boek voorkomt, maar in ieder
geval vindt Hare Majesteit het een prachtig boek. Het hof heeft 138 exemplaren van
De Taal der Liefde besteld. Dat vind ik nog het aardigste van de koningin: dat zij
haar abonnement op het dagblad Trouw heeft opgezegd’, aldus Reve tegen Bodar.
Beiden, de verteller en de Koningin, hebben, behalve met elkaar, iets gemeen met
‘die andere grote Koningin’. Over een van de wandelingen in de paleistuin vertelt
Reve Woelrat: ‘Hare Majesteit deed een oude zwarte hoed op die ze heel diep over
haar ogen trok, en ik zette de kraag van mijn jas hoog op, zodat niemand ons herkende.
Zodoende wist niemand, wie wij waren. We vergaten het soms zelf, wie we waren,
terwijl we zo voortliepen en met elkaar praatten. We waren... tijdloos...’ (De taal der
liefde, p. 230).
Passages als deze doen Fens in zijn bespreking van Lieve jongens opmerken: ‘De
in De taal der liefde aan te wijzen tendens zet door: die van de vervrouwelijking.
God raakt in de schaduw van zijn Moeder, die ook van alle eenwigheid is. De rol
van de oudere partij krijgt in de verhouding met jongens moederlijke trekken.’
In een interview vertelt Reve: ‘Maria is Mede-Verlosseres, Maria is Middelares
aller Genaden, dat zijn toch geen geringe functies dat is toch wat anders dan
commissaris van politie.’ En: ‘Je moet dat zo zien: ik respecteer de Zoon, maar
eigenlijk kan ik beter met Zijn Moeder op-
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schieten, dat komt voor in het leven’ (Hofhuizen). Aan Bibeb vertelt hij, ondanks
zijn voorkeur voor jongens, mild gestemd te zijn ten opzichte van vrouwen in 't
algemeen: ‘Ze binden het geheel, hebben een veredelender invloed’ (p. 223).
Kaleis signaleerde dit, zoals hij zegt ‘matristische’ element al bij zijn bespreking
van Nader tot u waarin hij konstateert dat Reve's ‘Meedogenloos Superego’ maar
weinig verschilt van de Allerheiligste Maagd, die op haar beurt lijkt op Reve's
gestorven moeder.
Hoezeer de Koningin past in de sprookjesachtige ambiance waarbinnen de auteur
zijn personages plaatst, blijkt vooral uit haar uitmonstering in Lieve jongens. Zij is
gehuld in een wapperend geplooid gewaad, bijeengehouden door een gordel, waaraan
een ‘fraai gesmukt elpenbenen koord’ waaraan weer het leitje bungelt waarop de
verteller met een ‘zachte, grijze griffel’ zijn ongepaste opmerkingen schrijft.
Mysteries, geheimen en verborgenheden omringen deze vrouw al evenzeer als de
Allerheiligste Maagd Maria: ‘Ze is in het geheim lid van een verborgen Kerk, die de
gehele bewoonde wereld omspant, en die de waarheid zoekt, onvermoeibaar, maar
de mensen die erbij zijn die zwijgen er over en blijven gewoon in hun eigen kerk’
(De taal der liefde, p. 230). Van een wat groter praktisch nut is het ‘wereldrijbewijs’
dat zij bezit, ‘een diplomatiek rijbewijs. maar dan alleen voor koningen. Het wordt
uitgegeven in een koevert, helemaal van groen pluusje. Buitenop staat ook een
kroontje. Meer moetje me er niet over vragen, want meer ben ik niet gerechtigd er
over mede te delen’ (Lieve Jongens, p. 38). En Reve's moeder blijkt al evenzeer in
deze sfeer te passen: ‘Ze was een verschrikkelijk vreemde, puriteins gefrustreerde
vrouw, maar hoewel ze nooit een regel op papier had gezet, had ze toch (wat met het
beroep niets te maken heeft) het sprookjesachtig denken, het heimweeachtige naar
iets wat in vervulling moet gaan. Het absolute, compromisloze, met alle
onverdraagzaamheden die de kunstenaar heeft’ (Bibeb, p. 219). De Koningin, die
‘andere’ Koningin en Reve's moeder: sprookjes en geheimen; ze binden niet alleen
het geheel, ze zijn ook duidelijk met elkaar verbonden.
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Lieve vrienden
Ongeveer anderhalve maand voor het verschijnen van Lieve jongens op 16 februari
1973, ziet Onze vrienden het licht. De kritici schenken er erg weinig aandacht aan.
Verwonderlijk is dat niet. Het 24 bladzijden tellende boekje heeft een oplage van
225 exemplaren die, ‘ter opluistering van de jaarwisseling 1972-73’, door de uitgevers
Jaco Groot (De Harmonie) en Johan Polak (Athenaeum - Polak & Van Gennep)
alleen onder vrienden en relaties worden verspreid. En daartoe kunnen zich, naar het
schijnt, slechts een zeer beperkt aantal kritici rekenen.
Onze vrienden of een uitgever in de bocht gaat over de eerste betrekking van Reve
bij een fabrikant in puddingpoeder en gelei. Tijdens de oorlog, als gevolg van een
gebrek aan grondstoffen, gaat de fabrikant over op de produktie en verspreiding van
boeken: ‘onze vrienden’. De nieuwbakken uitgever koopt oude uitgeversrestanten
voor een prikje op, verandert de titel, bezorgt het een pakkende omslag, en zo is er
een nieuw boek geboren. Deze praktijken doen denken aan die van de personages
uit het werk van Elsschot, wiens Lijmen dan ook niet onvermeld blijft (p. 10). Op p.
15-16 kan men lezen hoe een en ander in zijn werk ging:
‘Ik herinner mij nog de details van enige bijzonder goed geslaagde metamorfosen.
Een uiterst treurig uitziend, onappetijtelijk boekje uit 1911 heette “Eenvoudige
Leidraad voor Tochten in Natuur en Landschap”. Het was uit petieterige,
oogbedervende lettertjes in twee kolommen gezet. Het begin van de tekst luidde
ongeveer: “Wanneer wij, gedurende eene verpoozing op het land, in eenig
buitenverblijf overnacht hebbende, des morgens ontwaken, worden wij niet zelden
aangenaam verwelkoomd door het kwinkeleeren van onze gevederde vrienden.’ In
de kolommetjes waren kleine illustraties geplaatst, maar hun afmetingen waren zo
gering en de clichés waren kennelijk ten tijde van het drukken reeds zo afgesleten
geweest, dat bijvoorbeeld alle vogels van ongeveer gelijke grootte een
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treffende gelijkenis met elkaar vertoonden. Met groot succes werd dit werk in een
nieuw pakje gestoken. Het treurige, uitwerpselkleurige, met sierletters bedrukte
omslag werd vervangen door een in drie kleuren uitgevoerde jubelende voorstelling,
waarop een stralende zon een fraai, met veel dieren en vogels gevuld landschap
overstraalde. De titel luidde nu kortweg “Natuurgenot”, met als ondertitel
“Handboekje voor Natuurliefhebbers en Tuinbezitters”. In haar nieuwe gedaante
ging de hele partij snel van de hand.’
Men steekt een oud verhaal in een nieuw, vreemdsoortig jasje. Dat gebeurde ook
met Onze vrienden, welk verhaal in het voorjaar van 1956 in Het parool heeft gestaan:
de omslag, waarop een Amsterdamse ‘krul’ prijkt, staat volkomen los van de inhoud.
Op uitnodiging van de heer Luijting zou Reve in oktober 1972 uit eigen werk
voorlezen in kunstzaal ‘De Vaart’ in Hilversum. Reve echter laat hem weten dat hij
geen gehoor zal kunnen geven aan de uitnodiging: ‘Door een overeenkomst met het
koninklijk huis, waarbij mijn bestaansmiddelen vorden gegarandeerd, heb ik mij
verbonden om aan het hof en niet elders, voordrachten te houden.’ Luijting laat zich
niet uit het veld slaan en richt zich tot de koningin met het verzoek Reve ‘voor deze
bijzondere gelegenheid dispensatie te verlenen’. Mr. J. van der Hoeven, partikulier
sekretaris van de koningin, laat Luijting echter weten dat er helemaal geen kontakt
bestaat tussen het koninklijk huis en Reve. De burger-schrijver begrijpt de reaktie
van Van der Hoeven en lost het raadsel voor Luijting op in een brief: elke relatie
tussen de Hooggeplaatste Persoon en hem zou, volgens afspraak, van beide kanten
kategorisch worden ontkend. Verder merkt Reve op: ‘De voorlezing aan bedoelde
Hooggeplaatste Persoon betrof een aantal hoofdstukken uit de kortelings
gereedgekomen en D.V. in maart 1973 te verschijnen nieuwe liefdesroman van mijn
hand. Ten zeerste erdoor aangegrepen, en na er enige minuten “stil” van te zijn
geweest, behaagde het Hoogstdezelve dit nieuwe liefdesboek “onvergetelijk schoon,
maar diep en op verscheurende wijze ingrijpend in de menselijke ziel” te noemen’
(anoniem). Het zijn vrijwel dezelfde woorden, die de flap van Lieve jongens sieren,
maar daarover later meer.
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Na De taal der liefde kijken de kritici reikhalzend uit naar Reve's nieuwste
‘liefdesboek’. Op 24 januari 1973 meldt Martin Ros in zijn Literair logboek: ‘De
geruchten gaan dat de tekst enkele anekdotische sleutels op bestaande figuren en
gebeurtenissen geeft.’ Lang hoeven de belangstellenden niet te wachten, want reeds
op 16 en 17 februari introduceert Reve Lieve jongens in hetzelfde gebouw aan de
Scheveningse Seinpoststraat nr. 120, waar hij precies een jaar eerder De taal der
liefde ten doop hield. Het ogenblik lijkt goed gekozen, omdat op 23 februari de
boekenweek begint.
Reve heeft zich inmiddels zo'n reputatie verworven dat, waar hij ook verschijnt,
hij drommen mensen naar zich toetrekt. ‘Wie op 16 en 17 februari Gerard Reve zijn
nieuwe boek ten doop zag en hoorde houden in een kil, uit triplex opgetrokken
jeugdhonk in de Scheveningse Seinpoststraat moet werkelijk zijn gaan denken dat
hij “de schrijver van geheel ons volk” is geworden die hij ambieert te zijn. De zaal
was beide avonden te klein om de honderden bezoekers te herbergen, tientallen
bewonderaars verdrongen zich voor een handtekening, vriendinnen kiekten elkaar
en trotse vaders hun jongedochters terwijl ze hun exemplaar van Lieve Jongens ter
signering aan de auteur overhandigden. (...) Van het Reve, staande achter een met
diepzwart lijkkistkleed gedrapeerde katheder en voor een decor van fletse
schapenwolkjes, verklaarde zich gelukkig zijn boek ten doop te mogen houden in
“de stad van Louis Couperus, Gerard de Nerval, Gerard Verlaine, Gerard Slauerhoff
en Simon Carmiggelt”’ (Donkers).
Vol verbazing kijken de kritici naar de flaptekst van het pas verschenen boek: ‘Deze
waan-zinnen vormen op zichzelf al een literair genre. De scheiding tussen dichter
en reclametekstschrijver is hier (geniaal!) eenvoudig opgeheven. Het oude
uitgeversgezegde blijkt hier te kloppen (en hoe!): een goed schrijver verkoopt zichzelf’
(anoniem). Bij een enkeling slaat de verbazing echter om in afgrijzen. Zo schrijft
Fens: ‘De flaptekst lijkt geschreven door een uitzinnige kruidenier. Alleen de
goedkeuring van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en het KEMA-merk
ontbreken er in.’
De kritici raken evenmin uitgesproken over de naamsverandering die
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heeft plaatsgevonden. Namen als Simon, Gerard Kornelis en Gerard Kornelis
Franciscus, markies van het Reve, hebben het veld moeten ruimen voor het aanzienlijk
kortere: Gerard Reve. Zowel voor de mikrofoon (Zaal) als in de krant legt de
koninklijke volksschrijver hierover een verklaring af: ‘Dat Gerard Reve moet men
zien als een vereenvoudiging, het zijn de kernwoorden van een naam die
gemakkelijker kan worden onthouden. Denk maar aan Jozef Stalin, Johan Fabricius,
Winston Churchill, Charles Dickens, Adolf Hitler, Gustav Flaubert. Reve is bovendien
Frans, en een beetje Engels. Dat zit wel goed met die naam’ (Peereboom). De opzet
is duidelijk: evenals de flaptekst moet deze korte, maar krachtige naam de mensen
ertoe brengen zijn boek te kopen.
Hoe groot de betekenis van een naam voor Reve overigens is, blijkt uit het
hoofdstuk ‘Alles voor de naam’ in Lieve jongens. Daarin zet hij uiteen hoe hij als
12-jarige leerling van het ***gymnasium te A., het Vossiusgymnasium te Amsterdam,
zijn naam en geboortedatum in een boek moest schrijven. De konrektor schreef Reve's
naam eerst op een blaadje, waarna Reve zijn eigen naam van het blaadje in het boek
overnam. ‘Mijn naam stond verkeerd op dat stukje papier. Misschien is zo wel alles
gekomen, wie zal het zeggen. Wat er fout aan was, dat weet ik niet meer. De
ongebruikelijke beginletter van mijn tweede voornaam? Het lidwoord van de
achternaam?’ (p. 75). Nico Scheepmaker heeft de moeite genomen om naar een
antwoord op deze vragen te zoeken. Hij vond het in het bewuste boek en las: ‘Gerard
Cornelis van het Reve, 14 december 1923’ (Hopper).
Een probleem vormde de naam ook toen Gerard en zijn broer Karel de Grafische
School bezochten: ‘Zij heetten daar soms Revé, rijmend op benee. Daar ontstond
ook de afgekorte naam Reve (rijmend op leve!), die Gerard Kornelis van het Reve
zich nu als auteur van “Lieve Jongens” heeft aangemeten: Gerard Reve. Onder
tekeningen schreef Gerard dan “Reve (de ene)” en Karel schreef “Reve (de andere)”’
(Hopper).
Tegenover de warme ontvangst die De taal der liefde in de pers werd bereid, staat
de tamelijk koele reaktie op Lieve jongens. Rinus Ferdinan-
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dusse, die een aantal knorrige geluiden over Lieve jongens optekende, konkludeert
dienaangaande:
‘Als je zo zo'n vijftien recensies verder bent is het duidelijk dat een kleine
meerderheid het wel gelooft: GK kan het nog wel, maar het hoeft niet meer. En de
grote minderheid weet het ook al, maar ziet nog tragische, verschrikkelijke
achtergronden; - voor GK ongetwijfeld de vraag oproepend of ze dat bij het reeds
aangekondigde vervolg ook nog zullen zien. Maar het aardigste van zo'n vijftien
recensies in enkele dagen is dat je alles van het boek afweet. De Koningin, de scheet,
Woelrat, Fonsje, Grijze Wolph, de humor, het oudehoeren, de hoofdstukindeling, er
is niets dat ik van “Lieve Jongens” niet weet. Maar geen van de recensenten geeft
een duidelijk antwoord op de vraag of ik het boek nu toch nog moet kopen en lezen
of niet.’
Men gelooft het langzamerhand wel, omdat Lieve jongens, dat een voortzetting is
van De taal der liefde, in weinig opzichten van dit boek afwijkt: ‘Als men “De taal
der liefde” toevallig gelezen heeft valt er, afgezien van enkele variaties, weinig nieuws
te beleven’ (Vogelaar). Ook Reinders stelt: ‘Er is geen twijfel aan dat Van het Reve
zich bij herhaling herhaalt.’ Komrij voegt zich bij hen met de opmerking: ‘Wel de
meest overweldigende indruk, die Lieve Jongers bij lezing maakt is, dat het nergens
meer over gaat.’ En: ‘Je hebt alles intussen al zovaak gehoord, dat het voor een niet
al te domme jongen geen onbegonnen werk moet zijn om ten eeuwige dage boeken
van Van het Reve te laten verschijnen.’ Het is bovenal de stijl waarop het accent is
komen te liggen en waarachter de inhoud verdwijnt: ‘Van het Reve kan er wat van;
hij is de beste stilist onder de Nederlandse schrijvers’ (Bos); ‘In zijn taalgebruik legt
hij meer fantasie aan de dag dan ooit’ (Nord); ‘Juist die talloze herhalingen geven
de indruk dat het eigenlijk over niets meer gaat, op heel fraaie wijze. De vorm lijkt
verabsoluteerd. En dan kun je inderdaad op ongeëvenaarde wijze het laten van een
wind in een wijnglas gaan beschrijven’ (Fens).
Het boek doet een enkeling denken aan de triviaalroman. ‘Ook de triviaalroman
heeft eerst en vooral de bedoeling de lezer te bekoren met voor fraai gehouden beelden
en stemmingen. Dat behoort tot het wezen van de kitsch.’ Maar: ‘Het wezenlijke
verschil met de kitschroman is dat
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Lieve jongens van het begin af aan en zeer herhaaldelijk een context biedt waarin de
kitsch-elementen ook als zodanig worden onderkend, zowel door verteller en
luisterende bedgenoot als door schrijver en lezer’ (De Moor).
Daarmee zijn voor Fens echter niet alle bezwaren weggenomen. In één verhaal
treedt de zoon van een SS-er op, die evenals zijn vader Wolfgang heet. ‘Hij komt
jaren na de oorlog met de “ik” in contact; de verbroedering tussen Nederland en
Duitsland krijgt in dat contact gestalte. Tegenover de zoon van de soldaat speelt de
“ik” dan een wat vaderlijke of moederlijke rol. Het bezwaar is niet, dat hier een
cliché-gegeven uit de sentimentele roman in zekere zin gevarieerd wordt - wat ik er
tegen heb is dat de auteur met alle ingelaste spot en ironie er niet in slaagt dat
cliché-gegeven boven zijn niveau uit te tillen, alle stilering ook ten spijt. Reve kan
de bewust gebruikte kitsch geen nieuwe impulsen geven. Hij stoot zich voortdurend
tegen zijn eigen decors.’
Een enkele maal bekijkt men Lieve jongens vanuit een politiek perspektief. Onder
de titel ‘Van het Reve rekent af met de rode radikalen’ wijdt Bos een recensie aan
het boek, die hij besluit met de opmerking: ‘“Lieve Jongens” is, zwart-wit
geformuleerd, een grandioos boek van de absolute leegts. Met de onwaarde - als
heilsleer - verander je niets en kom je nooit verder dan het zinloos beamen van de
bestaande maatschappelijke verhoudingen. Dit laatste doet Reve, zonder baard,
zonder zieken-fondsbrilletje.’
Vogelaar meent dat, veel meer dan in de anti-kommunistische uitspraken, het gif
schuilt in het standpunt dat Reve inneemt ten opzichte van allerlei zaken, ‘de
geschiedenis ligt vast, de ordening van de maatschappij is een onwrikbaar wetmatig
geheel, de mens is wat hij is en dat is niet bijster veel. Wat zal je je druk maken.
Mensen zijn figuranten of nog minder: robotten; alleen door provocatie, hardhandig
optreden zijn ze in beweging te krijgen. Alle sadistische passages hebben alleen dat
op het oog’, aldus Vogelaar.
In onze bespreking van de kritieken op De taal der liefde hebben wij al laten zien
dat de afwezigheid van brieven in Lieve jongens door sommigen als een gemis is
ervaren, door anderen echter met tevredenheid wordt vastgesteld. De Moor schrijft
hierover: ‘De Taal Der Liefde was
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misschien, door de opzet van dat boek, met onder meer de brieven aan Carmiggelt,
wat afwisselender, maar het vertoonde ook wat minder samenhang. Lieve Jongens
is nog altijd rijk genoeg.’
De overeenkomsten tussen beide romans zijn echter talrijker dan de verschillen.
Over De taal der liefde schreef De Moor: ‘Men zou het een bedsermoen kunnen
noemen, een soort raamvertelling, maar dan één waarvan praktisch alle raampjes
apart open staan, want bijna geen enkel verhaal wordt voltooid.’ De voltooiing van
een aantal van deze verhalen nu, vindt plaats in Lieve jongens, dat daarmee, althans
gedeeltelijk, een voortzetting is van De taal der liefde.
Maria, de Koningin en de moeder, zij vervullen een belangrijke rol in beide boeken.
Sprekend over Lieve jongens, vertelt Reve hierover aan Peereboom: ‘Uit mijn boek
stijgt een bepaalde religieuze idee op dat het érg belangrijk is om zoon van een
moeder te zijn en dat dan ook de Maagdverering, de Maria-verering erg begrijpelijk
wordt. Het is de wil om zoon te zijn en de wil om een zeker moederschap uit te
oefenen, dat heb ik wel.’
Blijkens de titel waaronder verschillende kritieken op Lieve jongens verschenen,
werd het sprookjeselement in deze roman als één van de meest opvallende kenmerken
beschouwd:
‘Lieve Jongens': Loodzware “sprookjes”, maar wel met uitschieters’ (Sitniakowsky);
‘Van het Reve als Sheherezade’ (Reinders);
‘Sprookjesverteller die vecht voor zijn leven’ (Nord);
‘Oom Gerard vertelt sprookjes’ (Komrij).
Niet voor niets schoven de kritici het sprookjesachtige in Lieve jongens zo op de
voorgrond. Het boek over en voor lieve jongens geeft daar alle aanleiding toe. Zo
vraagt de verteller van de verhalen, denkend aan de koningin, zich bezorgd af: ‘Ze
eet wel heel duur, elke dag, maar zou er wel iemand zijn die haar in bed sprookjes
vertelt? Een sprookjesverteller?’ (p. 37). In de (roman)werkelijkheid bestaat daar
grote behoefte aan, immers: ‘Het leven is niet altijd een sprookje’ (p. 90). De
personages worden op navenante wijze beschreven, zoals Freddie L., die een
‘sprookjesachtig schone jongen’ heet te zijn (p. 146) en Fonsje,

Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers

238
die niet minder poëtisch ‘Zwartprins’ heet. Behalve deze expliciete vermeldingen
doet vooral de kompositie van het boek een ieder aan sprookjes denken. In bed
liggend, vertelt de ik-figuur het ene verhaal na het andere aan Woelrat, waarbij hij
zich soms zelfs tot een grotere groep toehoorders lijkt te richten: ‘Ja, was dat even
een meevaller jongens en meisjes!’... (p. 67). Deze vertellingen nu worden op
verschillende manieren in de kritieken omschreven; zij heten ‘bedsprookjes’ (Komrij),
‘jongenssprookjes’ (Sitniakowsky) en ‘romantische sprookjes’ (Fens).
Zowel Reinders als Nord trekken de parallel tussen de verteller van Lieve jongens
en Sheherezade uit 1001 Nacht. Nord schrijft daarover: ‘Zoals Sheherezade de
verhalen die haar leven moeten veilig stellen des nachts aan de koning vertelt en bij
het ochtendgloren afbreekt, zo worden de vertellingen van Gerard Reve in Lieve
jongens (...) zonder uitzondering gedaan in bed. Hij ligt met Woelrat, bedrijft, als de
koning uit 1001 nacht, telkens opnieuw de liefde en vertelt.’ En Nords konklusie
luidt: ‘Hij behoudt het leven, Gerard Reve, en als Sheherezade alweer, door zijn
meesterlijke vertelkunst.’
Van een minder verregaande overeenkomst met Shererezade maakt Reinders
melding: ‘Wolf vertelt zoals Sheherezade verteld moet hebben opwindend, desperaat,
de spanning rekkend, vleiend, niet om zich van de dood te redden zoals zij, maar om
te ontsnappen aan de eenzaamheid en de angst voor een gebrek aan liefde. Het verhaal
dat hij vertelt, bevat allerlei elementen van een sprookje. De jongens zijn prinsen, er
komt een Koningin in voor en uitdrukkingen zoals “het is alles van een tover...” Maar
het sprookje moet zo echt mogelijk lijken en daarom krijgt Fonsje in tegenstelling
tot Woelrat, Tijger en Wolf een “echte” naam. Zelfs een achternaam, al gaat dat met
moeite.’
Ook het vroege werk is ruimschoots voorzien van sprookjeselementen. Deze hebben
daarin zelden een positieve notie. Werther Nieland is bevolkt met aardwezens en
watermonsters; het Indiaanse sprookjesboek, door Darger, de hoofdpersoon uit De
vakantie (Vier wintervertellingen) in tijden van nood ter hand genomen, veroorzaakt
voornamelijk verbijstering; de afzichtelijke, in Tiroler kostuum uitgedoste lilliputters
waarmee Philip uit De acrobaat (Vier wintervertellingen) wordt gekon-
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fronteerd, komen hem voor als aardgeesten en kabouters; in de fragmenten van In
God we trust vinden we grondduivelen, geesten, bosdemonen, toverende vogels en
woudschepselen, terwijl hoofdpersoon Eric een toverdans doet. Ondanks al die
narigheid verklaart Darger tot tweemaal toe met grote stelligheid een prins te zijn,
en de ‘zilveren hertenkoningin’ uit De winter (Vier wintervertellingen) die ‘glazen
vol met thee’ drinkt, is ronduit roerend.
De sprookjes die in het latere werk voorkomen, zijn al evenmin erg opwekkend;
datgene wat de term ‘sprookje’ suggereert, wordt in ieder geval niet ingevuld.
In Op weg naar het einde onderhoudt de verteller het Tweede Prijsdier M., tijdens
een wandeling door de Londense dierentuin, met “weerzinwekkende flikkerpraat”,
waarbij hij zichzelf als oppasser en M. als panda voorstelt’ (p. 80). En over de reis
naar de internationale schrijverskonferentie in Edinburgh, die de ik-figuur in
gezelschap van Angus Wilson en Tony G. onderneemt, schrijft hij in dezelfde bundel:
‘Verder ontwikkelen wij onderweg een aantal wat ik zou willen noemen
Vertellingen Uit Het Dierenrijk, zeer anthropomorphe Sketches From The Animal
Kingdom, waarop W. en ik beide dol zijn: het leven van alle dag, dat onze gevederde
zowel als viervoetige vrienden in het woud leiden, verteld, toegelicht en, gelijk het
histories materialisme door Herman Gorter, eveneens voor arbeiders verklaard.
Vooral Doctor Owl wordt door W. minstens even goed vertolkt als voor de
Nederlandse radio Paulus de Boskabouter door diens auteur. Ontucht van Doctor
Owl met jonge patiëntjes is aan de orde van de dag, terwijl hij voorts een ware
hartstocht koestert zowel voor ophtalmotomie als voor euthanasie’ (p. 10).
Evenals in Op weg naar het einde komen in Nader tot u enkele mooie, als
droomprins aangeduide jongens voor. In de haven lopend, bedenkt de ik-figuur
bijvoorbeeld dat men voor de Zeejongens perfekt passende uniformen zou moeten
maken; deze Zeejongens zouden dan zeven Jongensprinsen der Zeeën moeten kiezen,
waaruit één Jongenskoning aller Oceanen voortkwam, aan wie mooie gekleurde
jongens worden aangeboden’ (Nader tot u, p. 93-94).
De ezel is in Nader tot u wel het meest voorkomende sprookjesdier. Zo
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denkt de ik-figuur eraan hoe hij bij een geil uitziende, blonde chauffeuse een kind
zou maken, ‘uiteraard een zoon, die op een Frans kasteel door een oude Ezelin,
helemaal grijs aan de zijkanten van haar snuit, in het geheim zou worden opgevoed’
(Nader tot u, p. 74). En als hij bezoek krijgt van een zekere Gerard, adviseert hij hem
zijn Luchtprins op te geilen door het vertellen van ‘revistiese Sprookjes van Vader
de Ezel’ (Nader tot u, p. 103). Hij stelt zich voor hoe God in de gedaante van een
éénjarige, muisgrijze ezel aan hem zal verschijnen en hoe hij Hem zal berijden (Nader
tot u, p. 112-113). In het gedicht Paradijs (Nader tot u, p. 132) heet het eveneens:
Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
God was een Ezel en hield veel van mij.
En iedereen was erg gelukkig.

‘Iedereen was erg gelukkig’, behalve dan toch de schrijver van de regel uit Drinklied
voor de herfst (Nader tot u, p. 137), die luidt: ‘Was er maar iemand die me uit allerlei
sprookjesboeken voorlas.’
Reve heeft zich ook daadwerkelijk met het sprookje als genre beziggehouden. Zo
schreef hij Oompje Beer en zijn vriendjes1 en het verhaal Dank, dat hij Carmiggelt
schonk (Kronkel). En nadat hij een paar maal verhaaltjes voor de televisie had
voorgelezen, ontstond het idee om enkele sprookjes op de plaat te zetten. In november
1969 verscheen deze plaat onder de titel Ik bak ze bruiner, waarop hij vier eigen
‘vieze’ sprookjes voorleest, die korte tijd later ook in Tirade zijn afgedrukt.2 Eén van
deze sprookjes, Eendje Kwak kookt zijn eigen potje, is een niet onaardige variant op
het sprookje Der süsse Brei van de gebroeders Grimm3:
‘Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein,
und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, und
begegnete ihm da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm
ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen “Töpfchen, koche,” so kochte es guten süssen
Hirsenbrei, und wenn es sagte

1
2
3

In: Tirade 10 (1966), nr. 118, p. 588-593.
Gerard Kornelis van het Reve. Vier sprookjes. In: Tirade 14 (februari 1970), nr. 154, p.
91-95.
Brüder Grimm Kinder- und Hausmärchen. München o.J., p. 508-509. Wij danken H.
Verdaasdonk die ons op deze overeenkomst wees.
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“Töpfchen, steh,” so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf
seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und
assen süssen Brei, sooft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen,
da sprach die Mutter “Töpfchen, koche,” da kocht es, und sie isst sich satt; nun will
sie dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiss das Wort nicht. Also kocht
es fort, und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immerzu, die Küche und
das ganze Haus voll, und das zweite Haus und dann die Strasse, als wollts die ganze
Welt satt machen, und ist die grösste Not, und kein Mensch weiss sich da zu helfen.
Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim, und
spricht nur “Töpfchen, steh,” da steht es und hört auf zu kochen; und wer wieder in
die Stadt wollte, der musste sich durchessen.’
Ook in het sprookje van het vieze eendje Kwak wordt een toverspreuk uitgesproken
over een pannetje, alleen zit daar geen ‘Brei’ in, maar ‘een grote drol van stront’:
‘De uitgekakte drol uit Eendje Kwak zijn reet, daar moest wel zegen in zitten, want
die kak die kookte steeds maar hoger en hoger, over de rand van het pannetje, over
de aanrecht, over de vloer van de keuken, over de drempel heen de gang in, alle
kamers door, hoger en hoger, tot het uit alle ramen van Eendje Kwak zijn huisje naar
buiten kookte, over de straat en van de ene straat van het kleine stadje in de andere.’
Eendje Kwak wentelt en keert zich in zijn eigen stront: ‘En als niemand de vlam
onder het pannetje heeft uitgedaan, dan kookt het nu nog!’
In het antwoord dat Reve eens gaf op de vraag, welke boeken hij als kind het liefst
las, ontbreekt Grimm dan ook niet: ‘Het beste jongensboek is Nader tot U van de
schrijver G.K. van het Reve. Maar dat heb ik zelf als kind niet gelezen. Het mooiste
vond ik de sprookjes van Grimm en van Andersen. Ik herinner me ook nog Kleine
Muk. Dat ging over een jongetje dat bij een heks katten ging verzorgen of zoiets. En
de boeken van C.B. Schuil, zoals de Artapapas en de Katjangs. Winnie de Poeh heb
ik gelezen, toen ik al geen jongen meer was, maar dat was ook heel goed. Dik Trom
en Pietje Bell heb ik altijd afschuwelijk gevonden. Die zogenaamde kinderboeken
vond ik flauw. Net zo als die kinderliedjes met achterlijke teksten van meizoentjes
en lentelucht. Die liedjes
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van het vrolijke leven: verschrikkelijk. Als we dat in de klas moesten zingen, zong
ik niet mee, ik deed maar net alsof. De meester merkte dat wel, maar die hield me
de hand boven het hoofd. Zoals ik al zei: het beste kinderboek nu vind ik Nader tot
U. Maar dat is wel voor jongens voor boven de twaalf jaar’ (Trouw, 30 oktober 1968).
Tegenover de veelgehoorde klacht dat Reve zijn verhalen te weinig varieert, staat
de opvatting dat in Lieve jongens voldoende originaliteit wordt betracht. In dat
verband spreekt Sitniakowsky erg lovend over het slotverhaal in deze roman.
Het boek opent met de voortzetting van het sprookjesachtige verhaal over Woelrat
en Fonsje uit De taal der liefde. Daarna volgt de liefdesgeschiedenis van de SS-er
Wolfgang en de jeugdige ik-figuur. De zoon van Wolfgang en de ik-figuur zijn de
hoofdpersonen van het verhaal, dat hierop aansluit. En het boek eindigt met de
herinnering aan Freddie L. en Albert S. (p. 107 e.v.), een sleutelfiguur die staat voor
Gerrit Komrij, volgens Reve.
De 32- of 33-jarige dove, maar niet kale Albert S. en zijn jonge vriend Freddie L.
brengen een bezoek aan Huize ‘Het Gras’. Voor de ‘oude’ Albert S. is dit bezoek
een ware geseling. Voortdurend ziet deze door jaloezie gekwelde man zich
genoodzaakt spiedend rond te gaan om zijn vriend te beschermen tegen vermeende
toenaderingspogingen van de gastheer. Albert koncentreert zich daarbij op de
handelingen en het gedrag van de ik-figuur, niet beseffend dat het gevaar schuilt in
diens revisme. De ik-figuur wil Freddie namelijk aan Tijger geven, opdat deze zijn
wil aan hem kan opleggen. En bijna onder de ogen van Albert wordt dit plan ten
uitvoer gebracht. Zodra de taak is volvoerd, plaatst Tijger een bezem met de takkenbos
naarboven gericht bij ‘Het Zomerpaleis’. Albert begrijpt er niets van en vraagt de
ik-figuur om opheldering. ‘“Ik dacht haast, dat het een bezem was”, zeide ik op
enigszins knusse, bijna huiselijke toon.’ En, met de verrekijker in de hand, voegt hij
eraan toe: “Ik denk dat hij iets...eh...geveegd heeft en hem nou eens flink in de wind
wil laten drogen.” Sjonge sjonge, je kon moeilijk zeggen dat ik nog duidelijker had
kunnen wezen’ (p. 178).
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Herhaaldelijk heeft de verteller van de verhalen de Koningin des Hemels aangeroepen
en verzocht zijn hand te leiden bij het schrijven van dit boek. Zijn bede is verhoord.
Het boek over de liefde is voltooid en eindigt met een echte slotzin. Kijkend van
Freddie naar Tijger, konkludeert de verteller: ‘Lieve jongens zijn het, eigenlijk’,
dacht ik. ‘Het zijn lieve jongens’ (p. 182).
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Tot slot
In zijn toespraak op het Muiderslot heeft Reve gezegd dat zijn loopbaan als schrijver
gekenmerkt wordt door strijd om orde, bewustzijn, begrip en erkenning. Wij hebben
al eerder gesteld dat hij, gezien de bekroningen van diverse boeken, van meet af aan
dat begrip en die erkenning lijkt te hebben gevonden. Immers, voor de roman De
avonden kreeg hij de Reina Prinsen Geerligsprijs-1947, voor zijn tragedie
Moorlandshuis ontving hij de Mr. H.G. van der Viesprijs-1960, met de Tien vrolijke
verhalen verwierf hij de Amsterdamse novellenprijs-1963 en met de brievenbundel
Op weg naar het einde sleepte hij de Amsterdamse romanprijs-1966 in de wacht.
Maar ondanks al die prijzen vierden onbegrip en miskenning hoogtij, zoals blijkt uit
de talrijke protesten tegen zijn werk. In De avonden werd het pessimisme veroordeeld.
Bij het lezen van de Tien vrolijke verhalen maakte men bezwaar tegen het negativisme.
Een onanie-scène in Melancholia was voldoende om Reve uit te maken voor
pornograaf. De homoseksualiteit in Reve's werk moest het voortdurend ontgelden,
of het nu om Op weg naar het einde of om Nader tot u ging. Beide bundels gaven
bovendien aanleiding Reve te beschuldigen van blasfemie. Maar toen het op een
proces wegens opzettelijke godslastering aankwam, bleek de rechterlijke macht daar
toch anders over te denken. Het ‘ezelproces’ leverde Reve een glorieuze overwinning
op. Maar pas met de toekenning van de P.C. Hooftprijs-1968 lijkt de Reviaanse
mythe, waarin seks, religie en dood nauw met elkaar zijn verweven, algemeen
aanvaard. Protesten tegen Reve's godsbeeld verneemt men daarna niet meer. Wel
zijn er andere stenen des aanstoots. Uit De taal der liefde blijkt volgens Mulisch dat
Reve er racistische denkbeelden op nahoudt. Ook de politieke denkbeelden in Reve's
werk stuiten op verzet. Termen als ‘Amerikanisme’, gebruikt in verband met
Melancholia, en ‘konformisme’ zijn schering en inslag. Kortom, de strijd om begrip
en erkenning duurt onverminderd voort.
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Ook de strijd om orde en bewustwording lijkt voorlopig nog niet gestreden. Zoals
zijn personages proberen vat te krijgen op de chaos met behulp van magische rituelen,
poogt Reve de chaos te bezweren door middel van het woord. Maar herhaaldelijk
ziet hij zich gekonfronteerd met een krisis in zijn schrijverschap, waarvoor hij steeds
weer een andere uitweg zoekt. Zo ontvlucht hij het Nederlandse taalgebied en schrijft
The acrobat and other stories. Of hij haakt in op een heersende Angelsaksische
traditie en verwerkt die tot Tien vrolijke verhalen. Commissaris Fennedy is het povere
resultaat van het aanbrengen van een theoretisch kader waarbinnen hij plotseling
meent te moeten werken. De heterogene struktuur van de verhalen in briefvorm krijgt
een verklaring in zijn theorie van het Zinloze Feit, verwerkt in Op weg naar het
einde. In zijn mythe van Het boek van het violet en de dood zoekt hij op weer een
andere wijze een oplossing voor zijn problemen als schrijver, terwijl ook de vele
genrewisselingen binnen zijn oeuvre getuigen van een onophoudelijk streven naar
rust en orde, naar een definitieve, een absolute vorm voor zijn werk.
Reve heeft zo ongeveer alle genres beoefend die denkbaar zijn. Voor zover deze
gestalte kregen in boekvorm, lieten de kritici er hun licht over schijnen. Dat was niet
het geval met in geringe oplage verschenen en alleen onder goede relaties verspreide
werken als Gezicht op kerstmis, en andere geestelijke liederen (49 ex.) en Onze
vrienden (225 ex.). Hetzelfde gold uiteraard ook voor de nooit in zijn geheel
gepubliceerde roman In God we trust; de wel voltooide, aangekondigde en door Van
Oorschot aan de boekhandel aangeboden, maar nooit uitgegeven roman De drie
soldaten; en de noch opgevoerde, noch gepubliceerde, maar wel bekroonde tragedie
Moorlandshuis.
Herhaaldelijk hebben de kritici erop gewezen dat een genre bij Reve nooit ‘zuiver’
voorkomt, dat wil zeggen: er is meestal sprake van een mengvorm. Daarmee bedoelen
zij niet zozeer dat er twee genres in één boek staan, zoals in Nader tot u: brieven en
geestelijke liederen, en in De taal der liefde: brieven en narratieve teksten. Het gaat
er hun vooral om dat een bepaald gebruikt genre tegelijkertijd andere genrekenmer-
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ken bezit. Zo treft men in De avonden een procédé aan dat ‘dramatische ironie’
genoemd is. Verschillende novellen in Vier wintervertellingen en Tien vrolijke
verhalen hebben eveneens iets toneelmatigs. De ‘reis’brieven in Op weg naar het
einde en de ‘zend’brieven in Nader tot u bezitten lyrische eigenschappen. Bovendien
zijn deze brieven eigenlijk geen brieven, maar narratieve teksten in briefvorm, in
tegenstelling tot de brieven aan Carmiggelt in De taal der liefde. De liederen en
gedichten hebben een prozaïsch karakter. Het verhaal in de Veertien etsen wordt een
verklarende tekst genoemd. A prison song in prose behoeft geen kommentaar: de
mengvorm ligt daar al in de titel besloten. En de door Reve vervaardigde flapteksten
houden het midden tussen een poëtische, een programmatische en een reklametekst.
Die flapteksten hebben overigens een niet geringe rol gespeeld bij de beoordeling
en typering van Reve's werk. Of het nu om The acrobat and other stories, Op weg
naar het einde, Nader tot u, De taal der liefde of Lieve jongens ging, de flapteksten
werden gretig en meestal met instemming geciteerd. Op deze manier slaagde Reve
erin richting te geven aan de kritiek, zoals hij dat ook deed in zijn brieven, interviews,
artikelen en toespraken; bijvoorbeeld in Vier pleidooien.
Het sterkst komt dat tot uitdrukking, waar hij spreekt over de literaire stroming
waartoe zijn werk volgens hem gerekend moet worden. Etiketteringen als ‘realisme’
en ‘naturalisme’ wijst hij sinds het verschijnen van de brievenbundels van de hand.
Hij opteert voor een indeling bij de Romantiek en de Dekadentie. Tot de weinige
stemmen die zich hiertegen verhieven, hoorden die van Kousbroek en Veenstra. De
eerste noemde Reve een ‘burgerlijk-sentimenteel’-, de laatste een ‘camp’-kunstenaar.
De meeste anderen hadden er geen bezwaar tegen dat Reve zich als een
romantisch-dekadent kunstenaar voorstelde en namen deze betiteling zonder meer
van hem over. Er waren er ook, zoals Hillner en Polak, die hun oordeel op het werk
zelf, o.a. op de verschijning van de Meedogenloze Jongen, baseerden.
Doordat Reve zo vaak van genre wisselde, is het niet vreemd om te zien dat de kritici
zich telkens over andere aspekten in zijn boeken bogen. En voor zover zij zich over
dezelfde aspekten uitlieten - het taalgebruik,
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de humor en de personages -, gebeurde dit steeds op een andere wijze. Als men zich
bijvoorbeeld niet kon identificeren met de personages, dan gebruikte men daarvoor
nu eens psychologische, dan weer ethische argumenten: in De avonden zouden geen
‘mensen van vlees en bloed’ voorkomen en in A prison song in prose boezemen de
figuren met hun sadistische karakter uitsluitend afkeer in, waardoor inleving
onmogelijk wordt.
Een stormachtige ontvangst viel het winterverhaal De avonden ten deel. De vroege
novellen werden praktisch genegeerd. Pas bij de verschijning van het Verzameld
werk werd dit stilzwijgen enigszins doorbroken. Voor de novellenbundels Vier
wintervertellingen en Tien vrolijke verhalen was de belangstelling evenmin
overweldigend. Voor- en tegenstanders hielden elkaar in evenwicht bij de heftige
diskussies rond deze roman. Hierna volgde een lange periode van stilzwijgen. Ook
Werther Nieland, als aparte aflevering van De vrije bladen verschenen, mocht zich
slechts in de belangstelling en waardering van weinigen verheugen. Pas in de laatste
tijd werd deze novelle herontdekt; hetzelfde gold voor de novelle De ondergang van
de familie Boslowits. Maar nadat het Engelse avontuur op een mislukking was
uitgelopen en ook Reve's toneelaspiraties (Commissaris Fennedy) schipbreuk hadden
geleden, begon de zon voor Reve door te breken met de verschijning van de
brievenbundels Op weg naar het einde en Nader tot u. Het merendeel der kritici was
enthousiast en van nu af aan bereikten zijn boeken hoge oplagecijfers. Dat Algra,
Van Dis, Lindeboom, Brandt, Schurer, e.a. tegen deze bundels ten strijde trokken,
vermocht de verkoop ervan alleen maar te stimuleren. Over de poëzie van Reve, met
name over de bundel Zes gedichten en de geestelijke liederen in Nader tot u, werd
weinig meer gezegd dan dat de bundel te duur, de gedichten geen gedichten en de
liederen geen liederen waren, maar lyrisch proza, waarin hetzelfde werd gezegd als
in de brieven. De voor arbeiders verklaarde Veertien etsen kreeg vooral bekendheid
door de Reve-Pannekoek mystifikatie, De taal der liefde door de brieven aan
Carmiggelt en de Koninginpassage, terwijl Lieve jongens behalve als sprookjesboek
van een schrijver met een nieuwe naam, vooral als een slechts ten dele geslaagd
vervolg op De taal der liefde in het nieuws kwam. Over de richting die Reve hierna
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zal inslaan is geen zinnig woord te zeggen, over de ontvangst door de kritici evenmin.
Dat hij in staat zal zijn zowel met zijn werk als met zijn persoon hun aandacht nog
lange tijd op zich gevestigd te houden, daaraan is geen twijfel mogelijk.
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