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OMSCHRIJVING

Gerard Reve staat bekend als de schrijver die openlijk zijn homoseksualiteit beleed. Maar hij was ook
meer dan tien jaar getrouwd met de dichteres Hanny Michaelis. Ruim vijfendertig jaar na hun scheiding
bracht journalist Ad Fransen de twee echtelieden weer voor een dag bij elkaar.Openhartig spraken de twee
over hun mislukte huwelijk en haalden zij herinneringen op aan een bittere maar ook bijzondere tijd. Als
vanouds werd er die dag flink wat afgekibbeld. Over de liefde, seks, het geloof, geliefde kunstbroeders,
gehate televisiepersoonlijkheden, maar ook over Reves kookkunst en zijn legendarische gierigheid.Dit
bijzondere en bij vlagen hilarische weerzien van Hanny en Gerard in 1996 is nu voor het eerst integraal in
boekvorm terug te lezen, voorafgegaan door een schets van Ad Fransen over het bewogen huwelijksleven
van Reve en Michaelis. Een belangrijke biografische voetnoot, waarin eindelijk weer eens de
onovertroffen stem van Gerard Reve zelf opklinkt, helder en humoristisch.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ons Leven Met Reve bij literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans.

Ons leven met Reve | ISBN 9789460033025 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte.
Uniek aanbod (tweedehands) boeken.

Voordat Gerard Reve (1923-2006) in zijn boeken openlijk zijn homoseksualiteit beleed, was hij meer dan
tien jaar getrouwd met dichteres Hanny Michaelis (1922-2007).
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