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Karel van het Reve
Leo Pauw
In de huizen van 'Samenwerking' wonen sinds jaar en dag meer of minder bekende
Nederlanders. In deze rubriek staan we ditmaal stil bij Karel van het Reve, de
beroemde slavist, letterkundige, vertaler, essayist, schrijver en columnist.
Een bijzondere man. Maarten Biesheuvel meende dat Karel God was, Arnon Grunberg schreef
dat hij hem had leren nadenken en Jaap van Heerden omschreef hem als ‘een ongelooflijk
fatsoenlijke man’. Niet de minste kwalificaties. Hij overleed te vroeg op 4 maart 1999, op 77jarige leeftijd, aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Karel van het Reve woonde van het
begin van de jaren tachtig tot zijn overlijden op de Reijnier Vinkeleskade, op nummer 10.
De redactie van SAMEN sprak over Karel met zoon David en schoondochter Ileen Montijn,
eveneens woonachtig binnen de huizen van Samenwerking. Over ‘Reve’, want, aldus Ileen,
“… zo heten de mannen Van het Reve in familiekring. Moeder Jozien noemde haar man altijd
zo. En als het laat wordt op een feestje zeg ik tegen David, net als zij vroeger: ‘Kom op Reve, we
gaan’.”

Ileen Montijn en David van het Reve

In 2004 verscheen een matige biografie over Reve (van Ger Verrips). David, niet alleen qua
uiterlijk op zijn vader lijkend, maar ook met dezelfde markante stem: “Een ramp, dat boek”. In
het bestek van dit korte stukje kunnen we die biografie helaas niet overdoen, maar we geven
hier toch een zeer korte schets van zijn leven en loopbaan.
Karel van het Reve werd op 19 mei 1921 geboren in de Van Hallstraat in Amsterdam, en groeide
samen met zijn twee jaar jongere broer Gerard op in Betondorp. Zijn ouders waren beiden
overtuigd communist. Reve kwam via zijn vader al op jonge leeftijd in aanraking met de
Russische literatuur, en begon ook al vroeg met publiceren: hij schreef stukjes onder het
pseudoniem 'Karel Beton' in De Tribune (het communistisch dagblad waarvan zijn vader
redacteur was), en maakte op 14-jarige leeftijd vertalingen (uit het Duits) van twee romans van
de Russische schrijver Paustovski.
Van 1932 tot 1939 bezocht Reve het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Karel en zijn vrienden
waren, zo leert de overlevering, zeer belezen en enige intellectuele hoogmoed was hen niet
vreemd. Hij leerde er ook zijn latere echtgenote kennen, Jozina Israël, met wie hij samen, na
een korte tussenstap Slavistiek ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam.
Vlak na de oorlog, op 11 juli 1945, trouwde hij met Jozina (in een papieren pak!), en in 1947
kregen ze dochter Jozina Jannetta en in 1950 zoon David. In 1951 studeerde Reve af, en in 1954
promoveerde hij. Drie jaar later werd hij benoemd tot hoogleraar in de Slavische letterkunde
aan de Rijksuniversiteit van Leiden, waar hij zesentwintig jaar college zou geven.
Tussendoor, in 1967 en 1968, was hij correspondent
in Moskou voor Het Parool. Hoewel het
buitenlanders niet makkelijk gemaakt, eerder
tegengewerkt, werd om contact te hebben met
Russen, zocht Reve juist leden van de Russische
oppositie op. Schrijver en dissident Amalrik werd
een goede vriend. Reve deed verslag van twee
processen tegen dissidenten, en slaagde er in een
geruchtmakend manifest van Sacharov de
Sovjetunie uit te smokkelen. Door zijn toedoen
werd het in juli 1968 eerst in Het Parool, en enige
uren later in The New York Times gepubliceerd.
Zijn loopbaan als essayist over zeer uiteenlopende
onderwerpen (in NRC Handelsblad, Het Parool,
Hollands Maandblad, Tirade) begon eind vijftiger
jaren met bijdragen in het Hollands Weekblad (later
Maandblad). In 1978 veroorzaakte Reve een enorme
opschudding door in de Huizinga-lezing de vloer aan te vegen met de moderne
literatuurwetenschap. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij daarmee vijanden voor het leven
gemaakt. “Mijn nadeel is dat ik duidelijk ben,” schreef hij een jaar later in Hollands Maandblad
over de reacties op de lezing. “Je kunt wat ik zeg of schrijf begrijpen. En als dat het geval is ben
je al half verloren. Ik begrijp het, denkt de lezer of toehoorder, dus kan het nooit wat zijn.”
In 1982 ontving Reve de P.C. Hooftprijs voor zijn essayistische oeuvre. Het juryrapport roemde
zijn taalgebruik dat ‘door zijn oorspronkelijkheid, zijn intelligentie en zijn humor, door zijn

eenvoud en zijn economie van middelen, door zijn afkeer van vaagheid en gewichtigdoenerij in
Nederland mag gelden als een voorbeeld’.
In die periode verhuisden de Van het Reves van een groot huurhuis van Stadsherstel aan de
Amstel, vlak bij de Magere Brug, naar de eenvoud van de Reijnier Vinkeleskade. Ze waren al 30
jaar lid en namen een van de eerste huizen die ze kregen aangeboden. Reve kreeg een
werkkamer met uitzicht op het water. Hij schreef in het informatieblad van Samenwerking
(december 1990) een column hierover: “Wat ons ook erg goed beviel was het soort mensen, dat
aan de kade woonde. (…) Vooral de vrouwen zijn opmerkelijk. Ze zijn meestal een jaar of zestig
en zien er uit alsof ze pianoles kunnen geven of bijlessen Frans, en tegelijkertijd wekken ze dan
de indruk dat ze een tent kunnen opzetten en een primus aan de gang kunnen krijgen. Wat
gelukkig helemaal schijnt te ontbreken zijn jongens van een jaar of zestien met een
geluidsinstallatie of een drumstel. (…). Terwijl ik dit schrijf kijk ik uit op de Mozartkade. Daar
wonen de rijken. Daar horen wij niet bij.”

Karel van het Reve en echtgenote Tini Israël in hun huiskamer aan de Reijnier Vinkeleskade

De jaren zeventig en tachtig waren de jaren waarin Reve de meeste aandacht trok als
columnist, polemist en essayist. Hij schreef in de jaren tachtig een wekelijkse column voor de
Wereldomroep (die hij zelf voorlas op de radio), en had van 1986 tot 1996 een tweewekelijkse
column in Het Parool. Eind 1996 besloot Reve niet meer te publiceren, worstelend met zijn
ziekte.

Al heel kort na zijn overlijden in 1999 sprak zoon David met uitgever Van Oorschot. Op
aanraden van Wim van Norden richtte David de Stichting Karel van het Reve op, met als
belangrijkste doel het doen verschijnen van het Verzameld werk van de schrijver. En dat lukte.
Tussen 2008 en 2011 verschenen de zeven delen. Vijf jaar na zijn dood bezorgde David samen
met Ileen de verzameling van alle fragmenten die Van het Reve tussen 1963 en 1989
publiceerde in Hollands Maandblad (Ik heb nooit iets gelezen). David: “Omdat ik wist dat hij
dat leuk gevonden zou hebben, daar heeft ie wel eens iets over gezegd. Hij
vroeg nooit iets, entameerde nooit iets, maar die fragmenten allemaal bij
elkaar, dat wilde hij eigenlijk wel.”
Door deze en andere uitgaven blijft Reve gelukkig steeds weer even in het
nieuws. Dochter Jozien heeft samen met Hella Rottenberg een mooi
fotoboek samengesteld - Knip dan, toe dan! Karel van het Reve in beeld waarin foto’s uit familiealbums, maar ook uit openbare en particuliere
collecties een kleurrijk beeld geven van zijn leven, door hem zelf
toegelicht, door gebruik te maken van zijn teksten uit het Verzameld
werk. En David heeft onlangs Karel van het Reve voor beginners
samengesteld. Een selectie van de kortere, toegankelijke stukken uit zijn
werk. Voor de jongere generatie die nog niet zo goed weet wie Karel van
het Reve was. David: “Die nog nooit iets van hem hebben gelezen, omdat
ze te jong waren of omdat ze iets anders te doen hadden.”
Reve werd gezien als dwars, als iemand die graag polemiseerde. Een
tegendraadse denker. David: “Hij is opgevoed in een raar geloof, daar heeft
hij zich aan ontworsteld. Sindsdien geloofde hij in ieder geval geen enkele heilsboodschap
meer, dat was de belangrijkste drijfveer bij veel van wat hij schreef.” Zoals Reve zelf noteerde:
“In Zijn oneindige goedheid heeft Onze Lieve Heer geen grenzen gesteld aan wat mensen
zichzelf wijs kunnen maken.”
Maar hij was ook een mild mens. Ileen, zelf historica en schrijfster, over haar eerste
kennismaking met Reve: “Ik was, toen ik in de familie kwam, niet heel vertrouwd met het werk
van Karel, ik was niet vreselijk geïntimideerd door de beroemde schrijver … je hoorde meteen
de Reve-toon (…) dat is iets dat zowel bij Gerard als bij Karel hoort … een soort droge nuchtere,
waar mogelijk grappige toon. (…) Als je iets leuk of niet leuk kunt formuleren, dan moet het
wel leuk.”
Hoewel ze dus niet zo geïntimideerd was door zijn roem, was het ook niet altijd makkelijk: “Hij
had wel een soort van toon waar je een beetje verlegen van kon worden, ik herinner me dat hij
vertelde dat hij in een papieren pak was getrouwd, vlak na de oorlog, en dat ik toen zei, zo
peinzend, ‘ja, er was grote textielschaarste’, en toen zei Reve heel droog: ‘hmm, ja,
textielschaarste, zo kun je dat noemen’. En toen voelde ik me zo stom dat ik zoiets banaals had
gezegd. Wat nou textielschaarste, natuurlijk!”
Als ik onderweg ben met de auto luister ik meestal naar muziek via mijn iPod. Tussen die
muziek zit ook Luisteraars!, de door Reve zelf voorgelezen columns voor de Wereldomroep.
Doordat mijn iPod op ‘shuffle’ staat, worden de nummers in een willekeurige volgorde
afgespeeld. Zo overkomt het mij geregeld dat ik na weer een melodramatisch nummer van Neil
Young plotsklaps de gortdroge stem van Karel van het Reve door de auto hoor schallen: “Je
hebt van die nieuwe woorden waarvan je soms absoluut niet weet wat ze betekenen. Identiteit,

bijvoorbeeld. (…) Ik bedoel de moderne betekenis van identiteit, zoals ‘Het horecabedrijf wenst
een eigen identiteit’, of ‘Deze roman gaat over een jongen op zoek naar zijn identiteit’. Ik mag
hangen als ik weet wat dat betekent.” Met een glimlach zet ik mijn reis voort. Troostrijk. Ik zou
hem graag over onze hedendaagse kwesties hebben gehoord.

Karel van het Reve met zoon David, kleinzoon Jonathan en schrijver Maarten Biesheuvel op zijn boot.

