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3        Handelaar in flauwekul 

Ask anyone: ‘Who’s your idea of the tortured artist, the mad genius?’ Chances are you get 

one answer, and just one answer: ‘Vincent van Gogh. Sliced his ear off, didn’t he?’  

 

Simon Schama  
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Inleiding: Schitteren door afwezigheid 

Het volgende berichtje staat vrijdag 12 januari 1968 op de kunstpagina van Het Parool. 

Onder enorme belangstelling, ook van de zijde van mensen die nooit tentoonstellingen 
bezoeken, is gisteravond door de schrijver G.K. van het Reve in Galerie Pribaut aan de 
Amsterdamse Wibautstraat een expositie van etsen, tekeningen en schilderijen van Frans 
Lodewijk Pannekoek geopend. Het is de eerste tentoonstelling van Pannekoeks werk. De 
kunstenaar is plotseling in het nieuws gekomen door het bij uitgever Thomas Rap 
verschenen boek “Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard 
door Gerard Kornelis van het Reve” en door een gesprekje in Mies-en-Scène, waardoor op 
één dag voor meer dan vierduizend gulden aan etsen werd verkocht. Op de foto Van het 
Reve (links) en uitgever Thomas Rap voor een werk van Pannekoek.341 

Hier wordt verslag gedaan van een hype. Een tot voorkort onbekende kunstenaar, Frans 
Lodewijk Pannekoek, is dankzij een boek en een televisieprogramma uit de anonimiteit 
getreden, heeft zijn werk kunnen verkopen, en ziet dat zijn eerste expositie een breed publiek 
trekt. Bovendien mag hij zich verheugen in de protectie van een al jaren succesvolle collega; de 
naam van Gerard (Kornelis van het) Reve wordt in het korte stukje drie keer genoemd. 
Op de foto die boven het bericht staat afgedrukt ontbreekt Pannekoek. Niet hij, maar Thomas 
Rap en Reve, de uitgever en schrijver van Veertien etsen, poseren bij zijn werk. Toch is het de 
fotograaf van dienst moeilijk aan te rekenen dat hij er niet in slaagde om de kunstenaar voor zijn 
lens te krijgen. Pannekoek is namelijk afwezig bij de opening van zijn eigen expositie.  
In plaats van Pannekoek staat Gerard Reve die avond in het middelpunt van de belangstelling. 
Hij houdt een openingstoespraak die de volgende dag integraal op televisie wordt uitgezonden, 
en volgens de pers is zijn aanwezigheid de oorzaak van de massale toestroom van bezoekers. De 
Tijd meldt dat de vele ‘stuurs kijkende jongelieden’ op de expositie, na hun ‘profeet’ Reve te 
hebben aangehoord, weinig belangstelling toonden voor het werk van Pannekoek. ‘Bij de meeste 
aanwezigen blijkt alleen de rug aandacht te hebben voor het tentoongestelde werk.’342   
Hoe uitzonderlijk het ook mag lijken dat een schilder niet komt opdagen bij de opening van een 
aan hem gewijde tentoonstelling, in het geval van Pannekoek ligt dat waarschijnlijk in de lijn der 
verwachting. Want vanaf het eerste moment dat zijn naam in de kranten verschijnt, zorgt 
Pannekoek ervoor dat hij buiten het bereik van de schijnwerpers blijft. Het ‘gesprekje in Mies en 
scène’, dat Het Parool aanhaalt, was een gesprek tussen Reve en Mies Bouwman in haar populaire 
televisieprogramma op 8 december 1967. Reve maakte daar reclame voor het werk van 
Pannekoek, en kondigde een veiling aan van diens werk. Pannekoek was niet in de 
televisiestudio, en kwam ook niet naar de veiling, die een dag later gehouden werd.   
Op het moment dat zijn werk in de zalen van Pribaut hangt, is Pannekoek een publieke 
persoonlijkheid die zich nog nooit aan het publiek heeft getoond. Wel is er in de maanden voor 
de expositie een kort interview met hem verschenen, in Elseviers Weekblad, maar daarbij is geen 
foto afgedrukt.343 De enige foto van Pannekoek die in deze periode wordt gepubliceerd, is zo 
genomen dat ze weinig prijsgeeft over zijn uiterlijk: op Pannekoeks gezicht valt een schaduw.344  
In die dagen wordt de naam van Pannekoek voortdurend verbonden met die van Reve. Het is 
immers Reve die te pas en te onpas het werk van de schilder prijst, die de tekst schrijft van 
Veertien etsen, die de veiling van Pannekoeks werk organiseert, en het is Reve die de expositie 
opent. Terwijl Pannekoek zich schuil houdt, is Reve overal. Het contrast tussen de beide 
kunstenaars is groot: Pannekoek was tot voor kort een nobody in de kunstwereld, Reves roem 
strekt zich uit tot ver buiten de literaire kringen. Zijn Op weg naar het einde (1963) en Nader tot U 
(1966) werden tot in het parlement geroemd en verguisd, en Reve werkte in 1964 en 1965 
                                                        
341 Anoniem 1968e.  
342 Anoniem 1968l. 
343 Van Lennep 1967. 
344 Anoniem 1967. 
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regelmatig mee aan het VARA-televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer, dat 
miljoenen kijkers trok. Bovendien was hij in 1966 gedoopt, en is hij in 1967 veel in het nieuws 
door het Ezelproces – op 17 oktober diende het hoger beroep in die zaak.  
Na de opening van de expositie in Pribaut begint onder journalisten twijfel te ontstaan over de 
identiteit van Pannekoek. Op de tentoonstelling hangt weliswaar een foto van Pannekoek, maar 
Lambert Tegenbosch schrijft in de Volkskrant dat het portret lijkt op ‘een broer van G.K.’, en 
vermoedt dat de bijschriften bij de werken van Pannekoek aan Reves pen zijn ontvloeid.345 En 
meer mensen verdenken Reve er openlijk van dat hij een ingenieus dubbelspel speelt. Een 
artikel in Propria Cures van 27 januari 1968, waarin ‘Elsa Botenbauwer’ – een pseudoniem van 
Rogier Proper en Theun de Winter – stelt dat Pannekoek door Reve is verzonnen, is het eerste 
in een cascade aan onderling tegenstrijdige berichten over Pannekoeks identiteit.346 Reve gooit 
gretig olie op het vuur, door op televisie en tegenover journalisten nu eens te verklaren dat 
Pannekoek niet, en dan weer dat hij wel bestaat. De verwarring duurt voort totdat een journalist 
van het Brabants Dagblad een week later Pannekoek aan de telefoon krijgt, die in Spanje verblijft. 
De krant meldt een dag later op de voorpagina: ‘Frans Lodewijk Pannekoek bestaat wèl. Dit 
heeft hij ons gisteren vanuit Valls in de provincie Tarragona in Spanje laten weten.’347 Andere 
kranten – waaronder de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en Het Vrije Volk – sluiten zich 
dezelfde dag aan bij die conclusie.348 de Volkskrant publiceert bij haar artikel een foto waarop 
Reve en Pannekoek beiden te zien zijn.349 
Tot het moment waarop vast komt te staan dat Pannekoek een mens van vlees en bloed is, zijn 
het vooral de pen en de mond van Reve geweest die hem publiekelijk gestalte gaven. Reve had 
dus alle gelegenheid om het imago van zijn protégé naar eigen inzicht te modelleren. Van die 
gelegenheid maakte hij grif gebruik.  

 
Francis, Bullie en Frans 

De eerste keer dat Pannekoek opduikt in het werk van Reve is in ‘Brief uit Amsterdam’ (Op weg 
naar het einde). Reve ontdekt de ochtend na een feest in het landhuis van ‘Mevrouw Oofi’ ‘de 
jonge schilder, reizer en trekker, of anderszin vitalisties geoccupeerde medemens Francis 
Pancake, in een geïmproviseerd bed, half blootgewoeld, wat hij wel niet zal merken, want zijn 
roes duurt al ongeveer een halve week, maar ik dek hem in ieder geval teder toe.’350 
Pannekoek komt uitgebreider aan bod in ‘Brief in de nacht geschreven’ (opgenomen in Nader tot 
U), waar hij met ‘Bullie van der K.’ wordt aangeduid. In de brief, die op 17 maart 1965 
gedateerd is, vertelt Reve over bezoek dat hij een paar weken eerder met Teigetje en Tweede 
Prijsdier C. aan Bullie bracht. Zoals de passage in ‘Brief uit Amsterdam’ al doet vermoeden, is 
Bullie niet bepaald een gelegenheidsdrinker. Hij en Reve bedienen zich uitvoerig van de fles 
jenever die door Reve is meegebracht. Het is dan nog ochtend. 

                                                        
345 Tegenbosch 1968. De foto is te zien in de tv-uitzending die aan de expositie werd gewijd: AV Open oog (NTS) 
1968.  
346 Botenbauwer 1968a. 
347 Anoniem 1968d. 
348 Anoniem 1968j, Anoniem 1968m, Anoniem 1968n. 
349 Een andere foto waarop Pannekoek en Reve herkenbaar zijn afgebeeld werd al eerder gepubliceerd, in zowel Het 
Vrije Volk van 12 januari als Haagse Post van 20 januari 1968. De kunstredactie van Het Vrije Volk meldt op 2 februari 
echter dat zij door deze foto was misleid: ‘Wie nog mocht twijfelen aan de herkomst van de etsen en schilderijen, 
moest worden overtuigd door een fotoreportage waarop Van het Reve en “Pannekoek” beiden staan afgebeeld. Een 
van deze foto’s heeft ter gelegenheid van de opening in Het Vrije Volk gestaan. De man naast Van het Reve was niet 
Pannekoek, maar een van des schrijvers vrienden.’ (Anoniem 1968o). 
350 VW II, p. 64. Net als in het vorige hoofdstuk noem ik de verteller en protagonist van de teksten die ik in dit 
hoofdstuk bespreek steeds ‘Reve’, zonder begeleidende aanhalingstekens. In Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek 
voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve presenteert de verteller zich, net als in Op weg naar het einde en 
Nader tot U, als de schrijver Gerard (Kornelis van het) Reve. In deel III van dit boek problematiseer ik de afstand 
tussen verteller, protagonist en auteur in Reves werk.  
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Op Reves vraag naar zijn vorderingen op artistiek gebied antwoordt Pannekoek ontwijkend: hij 
zegt de mensen ‘altijd zo godverdomd vervelend’ te vinden. De reden voor zijn ergernis wordt 
snel duidelijk. Bullie heeft schulden, en is druk bezig de gevolgen daarvan aan te pakken. 

Hij had ze nu al zo ver, dat ze niet telkens, bij voorkeur op vrijdag, het licht kwamen 
afsluiten en hem op zijn minst een weekeinde in het donker lieten zitten. ‘Al kwam je ze op 
je knieën het geld brengen, denk maar niet dat zo’n lantaarnopsteker op zaterdag of zondag 
de boel weer kwam aanknippen,’ morde hij.351  

Bullie verdient nauwelijks iets aan zijn kunst. Dat is niet zo vreemd, want volgens Reve maakt 
hij ‘inkoerante werkjes’, ‘vaak niet groter dan een Olympiese postzegel’ en heeft hij de gewoonte 
galeriedirecteuren onbeschoft te behandelen: zijn portfolio’s laat hij expres op hun voeten 
vallen. Enige maanden geleden had zijn drankhandelaar ‘door wat voor bevlieging dan ook’ een 
paar etsen van hem gekocht, iets wat Bullie nog altijd beschouwt als een wonder. Helaas zag de 
winkelier niets in diens voorstel ‘tot ruilhandel in wederzijdse produkten’. Met uitzondering van 
dit wonder zijn Reve geen transacties van Bullie bekend. De kunstenaar leeft van de vijftig 
gulden per maand die zijn vader of stiefvader hem stuurt, en bewoont een huis – met tocht en 
zonder ijskast – dat door deze man voor hem is gekocht. Verder teert hij op het schamele 
inkomen van zijn vriendin. Bullie is een expert op het gebied van drankgebruik, bezit een 
Pekingeend die hij zo nu en dan in huis haalt en liefdevol knuffelt, en gebruikt door Reve als 
‘artistiek’ bestempelde termen voor geld: honderd gulden heet bij hem een ‘mud’.  
Veertien etsen, een verhaal dat in november 1967 als boek verschijnt en dat de omvang heeft van 
een reisbrief, handelt in zijn geheel over een middag waarop Reve en Bullie zich aan de drank 
zetten, ditmaal bij Reve thuis en zonder overig gezelschap. Net als in ‘Brief in de nacht 
geschreven’ gaat het over mislukte pogingen van Bullie om zijn werk te verkopen, maar ook is er 
aandacht voor de grotere en kleinere rampen die de kunstenaar in zijn leven zijn overkomen. De 
verhalen die Bullie over zijn jeugd vertelt, hebben alle ‘falen’ als thema: Bullie is een mislukte 
scholier, een gesjeesde rozensnoeier en brak zijn opleiding tot automonteur voortijdig af.  

Hierna was het zwervend leven van Bul pas in volle ernst begonnen: in en uit de wilde 
autohandel; als chauffeur voor het ‘ophalen’ van vreemde autoos of het vervoeren van 
merkwaardige partijen goederen uit het buitenland; tussen helers, krankzinnigen met verlof, 
gepensionneerde of nog net niet gepensionneerde inbrekers, drankzuchtige genieën en 
pooiers.352  

‘De zelfkant van de maatschappij’, zo karakteriseert Bullie zijn bestaan. Vier jaar geleden is hem 
bovendien een grote ramp overkomen. Op een avond, nadat hij op weg naar huis in beschonken 
toestand met zijn auto ‘op’ een sloot terecht was gekomen, trof hij zijn huis en atelier in 
vlammen aan. De brand vernietigde het grootste deel van zijn werk.  
Uit deze drie teksten – ‘Brief uit Amsterdam’, ‘Brief in de nacht geschreven’ en Veertien etsen – 
komt Pannekoek, alias Francis Pancake, alias Bullie van der K., naar voren als een typische 
bohémien. Bijna alle elementen waaruit volgens Heinich het imago van Van Gogh, en daarmee 
dat van de moderne kunstenaar, is opgebouwd, zijn bij hem terug te vinden.  
 

• Roeping. Het enige wat Pannekoek wil is tekenen, schilderen en etsen. Aan andere zaken 
hecht hij weinig belang (‘Ik wil dingen maken, gewoon, die ik fijn vind. Fijn aan het werk 
wezen. [...] Ik wil helemaal niks, verder.’353). 

• (Buitengewone man). Bullie maakt verdienstelijk werk, maar vertoont geen tekenen van 
genialiteit. En hoewel Bullie een zekere minachting aan de dag legt voor zijn 
dorpsgenoten, voelt hij zichzelf niet boven de mensheid verheven.  

                                                        
351 VW II, p. 247. 
352 VW II, p. 392. 
353 VW II, p. 393. 
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• Isolatie, marginaliteit, en ongeschiktheid voor praktisch, sociaal en commercieel leven. Pannekoek 
zondert zich af van de buitenwereld en wordt door zijn dorpsgenoten als een 
excentriekeling beschouwd. Hij heeft een ‘zwervend bestaan’ geleid, en drinkt 
buitensporig veel. Wegens zijn chaotische levensstijl, gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel en interesse in andere zaken dan kunst is hij ongeschikt voor 
een reguliere baan, die hij dan ook niet ambieert. Hij slaagt er niet in zijn werk aan de 
man te brengen. Het werk is, wegens het kleine formaat, niet commercieel aantrekkelijk, 
en bovendien schept Pannekoek er genoegen in galeriedirecteuren te sarren. 

• Ascetisme en armoede. Pannekoek kan niet leven van zijn kunstenaarschap. Hij is arm, wordt 
achtervolgd door schuldeisers en parasiteert op zijn (stief)vader en vriendin. Hij woont in 
een tochtig huis, dat geen ijskast heeft en waar het licht regelmatig wordt afgesloten, en 
rijdt rond in een ‘wrakke automobiel’.  

• Belangeloosheid en onverschilligheid voor aardse bezittingen. Geld en roem lijken Pannekoek koud 
te laten. 

• Onbegrepen en onbemind door tijdgenoten, (maar rechtvaardiging na de dood). Als kunstenaar is 
Pannekoek volstrekt onbekend. Bovendien is hij in zijn jeugd tegengewerkt. Toen hij zich 
eens wilde inschrijven voor een tekenacademie, werd hem dat door zijn vader verboden. 

• Martelaarschap. Pannekoek is zwaarmoedig van aard en zijn leven is een aaneenschakeling 
van tragedies, met de brand in zijn atelier als dieptepunt.  

 
Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien, verhoudt Reve zich – als personage in zijn werk 
van eind jaren vijftig en de jaren zestig – vaak ambivalent tot de kunstenaars die hem omringen. 
In het geval van Pannekoek is dat niet anders. In Veertien etsen maken Bullie en Reve samen vier 
flessen wijn soldaat, en ook in ‘Brief in de nacht geschreven’ zuipen ze zich een stuk in de kraag. 
Dit op initiatief van Reve, die een literkruik oude jenever meeneemt naar Pannekoek en later uit 
zijn auto nog een extra halve liter gaat halen.354 Wanneer het gezelschap (Reve, Teigetje, Tweede 
Prijsdier C., Bullie en zijn vriendin Pamphylia) later die dag in het café belandt en daar het 
bacchanaal voortzet, trekt het veel bekijks: ‘Er moest iets bizonders aan ons te zien zijn, want 
van lieverlede kwam meer dan de helft van de klanten om ons heen staan, misschien omdat ik 
Bullie en zijn verloofde hun kruizen, elk met één hand, stevig vast hield [...].’ Als een van de 
omstanders meent dat ook hij Pamphylia mag betasten, wordt hij door Bullie uitgescholden 
voor ‘middelmatige HBSer’, wat voor de bevolking volgens Reve ‘stof tot napraat voor minstens 
een half jaar’ oplevert.355 
Drank, veel drank en een vrije seksuele moraal: Reve gedraagt zich in deze teksten net zo 
losbandig als de bohémien met wie hij optrekt. Bovendien toont hij zich net als Bullie 
zwaarmoedig, minacht hij het ‘gewone’ volk en herkent hij zichzelf in Bullies verhaal over diens 
mislukte schoolcarrière.356 Ook vinden de kunstenaars elkaar in hun afkeer van avant-garde in 
het algemeen en non-figuratieve schilderkunst in het bijzonder.  
Reve besteedt als verteller in ‘Brief in de nacht geschreven’ en Veertien etsen enige aandacht aan 
Bullies idiolect, net zoals hij dat in ‘Een lezing op een land’ bij de bohémien Phal deed. Zo 
vermeldt hij, wanneer Bullie honderd gulden een ‘mud’ noemt, dat zijn vriend zich op die 
manier graag ‘artistiek’ uitdrukt.357 Door de manier waarop Bullies idiolect wordt gepresenteerd 

                                                        
354 Teigetje en Tweede Prijsdier C., die ook aanwezig zijn, beperken zich ieder tot twee glaasjes. 
355 VW II, p. 264. 
356 In Veertien etsen staat: ‘[Bullie:] “Die school, dat werd natuurlijk niks, dat snap je wel.” Het beeld kwam mij bekend 
voor.’ (VW II, p. 390). Reve verliet op zijn zestiende, zonder diploma, het gymnasium. Overigens is ook Frits van 
Egters in De avonden zich bewust van zijn falen op school. Als hij een reünie van het Berendsgymnasium bezoekt, stelt 
hij zich aan een oud-docent voor als ‘Frits van Egters, jongere broer van Joop van Egters. [...] De mislukte.’ (VW I, p. 
98.) 
357 VW II, p. 249. In Veertien etsen blijkt Bullie een heel scala aan benamingen voor geldbedragen te hebben: ‘knaken, 
joetjes, geeltjes, meiers of mudjes, en rugjes alias roodjes.’ (VW II, p. 397 (oorspr. curs.).) 
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– vaak tussen aanhalingstekens – en door het commentaar dat Reve er op levert, wordt een 
subtiele afstand tussen Reve en Bullie gecreëerd. Met het etiketteren van Bullies discours als 
‘artistiek’ geeft Reve immers impliciet aan dat hij zichzelf níet zo artistiek uitdrukt. De afstand 
tussen beide idiolecten is goed zichtbaar wanneer Reve – als verteller – de verhalen van zijn 
vriend navertelt en er zo nu en dan een scheut authentiek Bulleriaans aan toevoegt.  

[...] terwijl hij [...] zijn oude automobiel met moeilijke portieren maar ‘puike’ motor, die hij 
had gehoopt nog voor zoiets als vierhonderd gulden (‘vier mud!’) van de hand te doen, in 
een sloot total loss had gereden. (‘Ik was lam, jongen. Ik zat bij Oofi, en ik wou weg, maar 
inplaats dat ze me daar houden, dragen ze me met hun tweeën, Oofi met die verloofde van 
haar, mijn auto in. Dat was nou echt onzin.’)358 

Tot zover doet Reve hetzelfde met het idiolect van Bullie als met dat van Phal in ‘Een lezing op 
het land’. Maar anders dan in dat verhaal neemt Reve – als protagonist – nu af en toe een 
‘artistieke’ term van Bullie in de mond, misschien in een poging om aansluiting te vinden bij zijn 
gezelschap. Als hij na het cafébezoek met Bullie, Teigetje en Tweede Prijsdier is thuisgekomen 
en naar bed wil, vraagt hij aan die laatste: ‘Zie je kans om mijn schoenen los te krijgen? Ik red 
het niet, echt niet. Ik ben lam.’359 En in ‘Brief uit het huis genaamd “Het Gras”’ zegt Reve tegen 
‘goeroe’ Peter B.: ‘Weet je, dat ze me om gedichten gevraagd hebben? Ze betalen 50 ballen voor 
een gedicht. Ja, verdomd, een half mudje!’360  
De verschillen in woordgebruik daargelaten, zitten Reve en Bullie in ‘Brief in de nacht 
geschreven’ en Veertien etsen grotendeels op een lijn. Maar in één belangrijk opzicht verschillen 
ze, en dat is de manier waarop ze zichzelf en hun kunst voor het voetlicht willen brengen. 
 

De strategie op schrift: ‘Brief in de nacht geschreven’ en Veert i en  e t s en  

Als Reve in ‘Brief in de nacht geschreven’ Bullie bezoekt, klinkt er spot door in zijn vraag naar 
het welbevinden van zijn gastheer: ‘Scheppend kunstenaar, artistiek type, hoe is het? Doekje 
opgezet maar kon niet op kleur komen, hè? Nee, eerlijk, niet om te pesten hoor, maar kom jij 
tot iets, tegenwoordig?’361 
Tot veel meer dan het innemen van jenever komt Bullie die dag niet, net als Reve overigens. 
Maar ook op andere momenten slaagt Bullie er niet in om werkelijk iets op poten te zetten. Hij 
produceert weliswaar etsen, maar iemand anders dan zijn drankboer heeft hij er niet voor weten 
te interesseren. Zijn werk is te klein om verkoopbaar te zijn, en bovendien maakt Pannekoek 
zich onmogelijk bij galeriedirecteuren.  
Reve probeert zijn vriend wat op weg te helpen. Daarmee bevindt hij zich in een soortgelijke 
positie als Phal, de paradigmatische bohémien uit ‘Een lezing op het land’. Diens vriend en 
collega Dugter zit in zak en as omdat hij op zijn expositie geen enkel doek heeft verkocht. 
Daarop schetst Phal voor Dugter een even aanlokkelijk als onwaarschijnlijk toekomstscenario: 
terwijl Dugter thuis zit, komt er spontaan een rijke man op bezoek die diep geraakt is door diens 
werk, en meteen bankbiljetten tevoorschijn begint te toveren. Reve doet het anders. In een 
zowel inhoudelijk als stilistisch nogal onbeholpen redenering spoort hij Bullie aan om zich wat 
pragmatischer op te stellen.  

‘Je kan het je eigen natuurlijk net zo moeilijk maken als je zelf wil,’ begon ik. ‘Maar stel, dat 
iemand een schilderij wil hebben waar bijvoorbeeld een stuk van zijn achtertuin op moet 
staan, plus hijzelf met een hark in zijn handen, en verder twee bromfietsen, een beetje 
nieuwer dan ze er in werkelijkheid uitzien, tegen de muur van een tuinschuurtje. Wat is er 

                                                        
358 VW II, p. 249 (oorspr. curs.). 
359 VW II, p. 268 (oorspr. curs.). 
360 VW II, p. 298. 
361 VW II, p. 247. 
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aan de hand? Helemaal niks, want dat kan je toch rustig allemaal schilderen? Die paar dingen 
die ik noem, die moeten er op voorkomen, dat wil die man nou eenmaal, en daar betaalt hij 
ook voor. Maar je houdt ik weet niet hoeveel ruimte over, waar je precies in kunt zetten wat 
je zelf wilt, een amortje of een venusje, zo’n scheve zonnewijzer van smeedijzer, twee katten 
die bijvoorbeeld stil zitten en naar elkaar kijken, of een loopvogel, helemaal vooraan, en die 
man die vindt dat niet erg, welnee, want als hij het niet meteen goed vindt dan zeg je dat het 
nodig is om de kleur van zijn gezicht wat op te halen, of omdat het perspektief van de 
bromfietsen te schraal werkt, je lult maar wat, maar ik denk dat die man het nog fijn vindt 
ook, want wat er allemaal extra op komt te staan, wat hij niet besteld heeft bedoel ik, dat kost 
hem niks extra, en de mensen die dat schilderij dan zien, die denken zou die man latijns 
kennen, met die beeldjes vast en zeker, dacht jij van niet? Bach, die maakte ook wat als 
iemand jarig was, dan ging hij aan het bakken, toe, woe, tidi tidi joe, en het werd nog heel erg 
mooi ook.’362 

Reve instrueert Bullie dus om, in plaats van minuscule, onverkoopbare werkjes, kunst op 
bestelling te maken. Daarbij is er, zo verzekert hij, nog genoeg gelegenheid voor eigen artistieke 
inbreng. Bovendien bevindt Bullie zich in goed gezelschap: ook Bach leverde immers op 
verzoek.  
Reve mag zich dan tegenover Bullie voordoen alsof hij overtuigd is van zijn gelijk, in 
werkelijkheid twijfelt hij hevig aan de juistheid van zijn woorden. In zijn rol van verteller 
kwalificeert Reve zijn eigen adviezen als ‘mooipraterij’, ‘goedkope theorieën’ en 
‘leugenachtigheid’. Immers: ‘wie twee bromfietsen tegen een schuurtje staand geschilderd wilde 
hebben, die bestond helemaal niet [...]. Niemand bestelde toch, ooit, een schilderij? Waarom 
lulde ik er aldoor omheen?’ Ondanks die twijfel zet Reve zijn betoog voort met een 
hypothetisch geval uit eigen praktijk. Wanneer zich een man bij hem zou melden, zo vertelt hij 
Bullie, die een verhaal wil kopen van een bepaalde omvang over een bepaald onderwerp, dan 
maakt hij dat verhaal, als de wensen van zijn klant niet al te absurd zijn. En daarbij behoudt 
Reve zijn artistieke autonomie, ‘want ik schrijf het zoals ik het schrijf, wat die man ook allemaal 
wil en opgeeft dat er in voor moet komen, en het blijft mijn verhaal, en mijn werk.’ Maar ook dit 
voorbeeld doet Reve, als verteller, af als onzinnig; hij acht het onwaarschijnlijk dat iemand hem 
of een van zijn collega’s ooit een dergelijk voorstel zou doen. Daarmee sluit hij aan bij zijn 
bespiegelingen over kunstsubsidiëring en mecenaat in ‘Brief uit schrijversland’, waarin hij stelde 
dat niemand zijn geld tegenwoordig nog aan kunst uitgeeft.363 
Hoewel Reve dus grondig twijfelt aan de geldigheid van zijn theorieën, is zijn attitude wezenlijk 
anders dan die van zowel Bullie als Phal. Wie wat wil bereiken, zal volgens Reve moeten 
handelen. Van die pragmatische insteek getuigt ook de herinnering die hij tijdens zijn bezoek 
heeft aan zijn omgang met de inmiddels overleden Thommy G.. Terwijl Thommy stoned was 
van de wiet, boog Reve zich over diens non-figuratieve pentekeningen, die geen namen bleken 
te hebben. Reve vond titels echter noodzakelijk, en was meteen aan de slag gegaan; hij 
suggereerde bij iedere tekening een titel als ‘“Structureel Doorzicht”, “Entrissen sind wir dem 
Tageslicht”, “Impasse 1964’”. Daarbij adviseerde hij Thommy ook de tekeningen zelf te 
nummeren, ‘“Anders weet je bij wijze van spreken straks niet meer wat voor naam op wat voor 
tekening slaat.”’364 
Ook in Veertien etsen heeft Reve aandacht voor de weinig voortvarende manier waarop Bullie zijn 
werk exploiteert. En hoewel hij zelf ook gebukt gaat onder zwaarmoedigheid, probeert hij zijn 

                                                        
362 VW II, p. 248. 
363 In die brief stelt Reve: ‘Men geeft geld uit aan bier, jenever, zeilboten, eten, kreeft, bioskoop, automobielen, 
benzine, modieuze kleren, nutteloze voorwerpen, schoeisel, nieuwe meubels, maar nimmer of nooit aan boeken of 
literaire tijdschriften [...].’ (VW II, p. 128) En: ‘Er zijn nog steeds pausen, kardinalen, vorsten en rijke kooplieden, 
maar hun belangstelling voor kunst is tot vrijwel nihil gereduceerd. [...] De rijke kooplieden lichten liever de 
belastingdienst op door hun gelden naar geheime rekeningen in Zwitserland te doen verdwijnen, dan ooit een 
schilderij, sculptuur, gedicht, verhaal, toneelopvoering of muziekstuk te financieren [...].’ (p. 132). 
364 VW II, p. 252-253. 
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vriend opnieuw op te vrolijken. Wat hem daarbij helpt, is dat ze een gemeenschappelijke vijand 
hebben: de buitenwereld.  

 

Bullie en Reve versus de buitenwereld 

Aan het begin van Veertien etsen, als Bullie bij Reve langskomt, staat de schrijver ‘in doffe haat’ 
een rubriek in een lokaal reclameblaadje te lezen. De rubriek is gevuld met trivia. Zo leest Reve 
dat het getal drie vaak als heilig wordt beschouwd, dat de oude Egyptische beschaving al drop 
kende, en dat de ‘gemiddelde Nederlander’ iets meer dan twee liter wijn per jaar drinkt. ‘“Wat 
zeg je daarvan, Bul: ruim twee liter per jaar.” “Je vraagt je af,”’ antwoordt deze, ‘“waar ze het 
laten.”’365 De toon is gezet: de gemiddelde Nederlanders, dat zijn de anderen, de ‘ze’, die in 
tegenstelling tot Bullie en Reve nauwelijks naar de fles grijpen. 
In het verhaal treden slechts twee personen handelend op, maar een veelvoud van hen is 
onderwerp van gesprek. En bijna iedereen die door de twee kunstenaars gewogen wordt, wordt 
te licht bevonden. Ik bespreek hieronder vier voorbeelden: achtereenvolgens de dorpelingen, 
een rijke dame, het kunstpubliek en de (aspirant-)collega’s. 
Bullie heeft last van zijn dorpsgenoten, die een bijzondere nieuwsgierigheid aan de dag leggen 
voor zijn doen en laten. Ze veronderstellen – volgens Bullie – dat zich in zijn huis sensationelere 
scènes afspelen dan achter hun eigen vitrage. Voor Bullie is het een aanleiding tot een tirade: 

‘Het enige wat ik godverdomme wil is één hele dag achter elkaar met rust gelaten worden, 
dat ik kan werken. De tiefus, de vetpleures voor ze, de hele troep. Kletsers zijn het, 
kwaadsprekers, afleggers, loerders. Van hun fiets stappen ze, jongen om te kijken wat er bij 
mij allemaal voor verschrikkelijks gebeurt waar ze nog nooit van gehoord hebben.’366 

Sommigen van de dorpelingen menen hun voordeel te kunnen doen met een kunstenaar in hun 
omgeving. De visboer, bijvoorbeeld, dacht dat Bullie er geen bezwaar tegen zou hebben als hij 
in ruil voor ‘een maaltje vis’ gemeenschap met diens vriendin zou hebben. 
Volgens Reve kan dit gedrag wel verklaard kan worden. Hij schetst in korte lijnen de associaties 
die een kunstenaar bij de mensen oproept: ‘Jij bent schilder. Schilderkunst = Montmartre! Van 
de hand in de tand, waar of niet? Het zorgeloze kunstenaarsvolkje. Vrije opvattingen, kortom: 
“l’Amour!” Het woord zegt het al.’ En hij voegt hier als verteller aan toe: ‘Toch was het zo, want, 
heel lang geleden, toen ik op de zolder van Galerij 14 woonde, had één of andere kommies, 
boven aan de trap gekomen, na even om zich heen te hebben geblikt, “La Bohème!” 
geroepen.’367 
Wie een kunstenaar is, wordt volgens Reve dus door het gewone volk – hier vertegenwoordigd 
door de dorpsbewoners uit ‘P.’ en een anonieme ambtenaar – gelijkgesteld aan het stereotype 
van zijn beroepsgroep: de bohémien.  
Eerder die middag vertelt Bullie vol rancune over een van zijn mislukte transacties, en Reve 
voelt met hem mee. Een paar maanden eerder was Bullie in contact gekomen met een puissant 
rijke vrouw die de achternaam draagt van ‘een grote Nederlandse industrie’ en drie woningen 
bezit, waaronder een kasteel in aanbouw in de Achterhoek. De vrouw behoort, aldus Bul, tot 
‘dat soort mensen dat niet eens precies meer weet hoeveel ze hebben.’ Zij beloofde Bullie met 
Kerstmis, als het kasteel af zou zijn, een schilderij van hem te kopen. Toen hij haar echter rond 
die tijd opzocht, had hij zijn werk niet weten te verkopen. De prijs van driehonderd gulden 
vond de vrouw te hoog, en bovendien was het kasteel nog niet klaar.  

                                                        
365 VW II, p. 385. 
366 VW II, p. 394. 
367 VW II, p. 395. 
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De vrouw lijkt haar aanbod als een gebaar van goodwill te hebben beschouwd, en niet als 
opmaat tot een volwaardige economische transactie. Ze duidt Bullies werk wat denigrerend aan 
als ‘schilderijtje’ en vindt diens opmerking dat hij van de verkoop van zijn werk leven moet 
‘bizonder smakeloos’. Daarmee geeft de vrouw blijk van wat Reve in ‘Brief uit schrijversland’ 
een ‘specifiek Nederlandse instelling’ ten opzichte van het kunstenaarschap noemde; een 
instelling die onder meer behelst dat geldelijke beloning voor een kunstwerk vulgair gevonden 
wordt.368  
Na de rijke vrouw zijn de lezers van Reves werk aan de beurt. Reve grijpt, als verteller, een 
voorbeeld van Bullie aan voor een generalisering over het kunstpubliek. Dat veinst weliswaar 
belangstelling voor kunst, maar niemand gaat volgens hem ooit tot aanschaf van een boek of 
kunstwerk over. Bovendien laat het publiek louter kritische geluiden horen. 

[Bullie:] ‘Weet je, dat H. laatst nog tegen me geklaagd heeft, dat jij alsmaar over het verleden 
schreef?’ 
‘Wat heb je gezegd, Bul?’ 
‘Ik heb gezegd: waar moet hij dàn over schrijven – over de toekomst?’ 
Zo was het: de mensen wilden altijd wat anders. Nauwelijks was er een boek van je uit, of ze 
vroegen je, wanneer ze weer iets nieuws van je hand mochten verwachten, waar ze 
reikhalzend naar uitzagen, en dat ze al evenmin zouden kopen. En wat je ook schreef, of wat 
je ook schilderde, deugen deed het nooit: je herhaalde jezelf, heette het, of het paste niet bij 
het behang.’369 

Direct hierna richten Bullie en Reve het vizier op hun collega’s. Eerst is het de door Reve zo 
gehate kubistische en non-figuratieve kunst die het moet ontgelden: kunst die de werkelijkheid 
niet weergeeft, maar haar vervormt.  

‘Kan ik het godverdomme helpen, dat ik geen kunstnijverheid maak?’ zei Bullie grimmig. ‘Ik 
schilder geen mensen met een maasbal inplaats van een kop, of met handen waar maar twee 
of drie vingers aan zitten.’ 
Wat mij van de kunst waar Bullie op doelde altijd al bevreemd had, was het inderdaad hoogst 
onwaarschijnlijke karakter van zelfs de gewoonste voorwerpen: de oervis, doorgesneden met 
het kartonnen toneelmes in de aan elefantiasis lijdende vrouwenhand; de etensborden in de 
gedaante van asbakjes; de eeuwige – altijd tot het formaat van een oekoeleelee 
verschrompelde – gitaar op de stoel; de wijnfles in de vermomming van een inktkruik of 
opgegraven urn; en, natuurlijk, de puimstenen grafheuvel die een brood voorstelde dat men 
te vergeefs in enige bakkerij mocht zoeken. 
‘Kindje zonder ogen met hondje op de arm, dat misschien een kat is,’ zei Bul op doffe toon. 
Ik moest opeens weer denken aan de zelfgedrukte kaarten, die het kunstenaarsvolk je soms 
toestuurde, en waarop natuurlijk onder geen beding ‘Gezegend Kerstfeest’ mocht staan, 
maar wel een voorwerp dat misschien een vis of een hert kon zijn, totdat je, zoals goeroe Peter 
B. terzake zo snedig had gezegd, ‘merkte dat het de achterkant was’.370 

Aansluitend hierop vertelt Reve een anekdote over een ‘haarrijke jeugdwerker of vormingsleider’ 
die onlangs bij hem aan de deur kwam en een zelfgemaakt gedicht had voorgedragen, ‘waarvan 
een gedeelte van het begin ongeveer geluid had: Drop / Friet / Harde bokking / Zure haring / 
Gehaktballen / Gerookte paling / Vlees / Jenever, en dat geëindigd was met: Poezen / Honden / Het 
strand / Heide / Bos.’371 De man beklaagde zich er bij Reve over dat er tegenwoordig ‘geen 

                                                        
368 VW II, p. 128. Feitelijk heeft Reve het daar over een ‘specifiek Nederlandse instelling ten opzichte van het 
schrijverschap’ (curs. van mij, EP), maar in de redenering die hierop volgt gaat het steeds over ‘kunst in het algemeen 
en literatuur in het bizonder’.  
369 VW II, p. 387. Genoemde H. is waarschijnlijk Henk van Essen, werkzaam als afdelingshoofd bij Philips. (Maas 
2010, p. 155, 409.) 
370 VW II, p. 387-388. 
371 VW II, p. 388 (oorspr. curs.). 
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leefbaarheid [is] voor de spontane ekspressie van het naar buiten gerichte spelelement’, en ‘geen 
ruimte voor kreativiteit als zodanig’. Reve had bijna ruzie met hem gekregen. 
De fragmenten die Reve aanhaalt zijn pastiches van associatieve poëzie, poëzie waarin een 
centrale gedachte of concrete mededeling ontbreekt. Het is precies dit soort experimenteel werk 
dat (de auteur) Reve regelmatig hekelt, en dat (het personage) Van het Reve tien jaar eerder in 
‘Gesprek met Van het Reve’ bespotte. Toen was het doelwit de poëzie van de Vijftigers, en die 
van Bert Schierbeek in het bijzonder.372  
De typering van de man die zijn gedicht is komen voordragen roept het beeld op van de 
provocultuur die Nederland, en vooral Amsterdam, eind jaren zestig in zijn greep had. De 
aanhangers van de provobeweging kenmerkten zich door een anti-autoritaire instelling, 
sympathie voor het communisme, de organisatie van ludieke vormen van protest en manifestatie 
– en door lang haar. In happenings, artistieke massabijeenkomsten zoals die rond anti-
rookmagiër Robert-Jasper Grootveld, kon iedereen die dat wilde zich kunstenaar, of althans 
onderdeel van een kunstwerk noemen. Experimentele kunst, van fluxus tot readymade en 
performance art, gedijde vanzelfsprekend goed in deze omgeving.373  
Het lijken niet alleen de experimentele poëzie en schilderkunst te zijn die Bullie en Reve tegen 
de borst stuiten, maar ook en vooral de wildgroei aan artistieke pretendenten; artistiekelingen die 
het verdwijnen van een prescriptieve esthetica – de consequentie van de traditie van de breuk – 
aangrijpen om zichzelf als kunstenaar te presenteren. Een van die pretendenten is het ‘artistieke 
wijf’ dat eens een bezoek bracht aan Reve, en aan wie hij die middag moet denken. Het mens 
schilderde op karton, zei dat ze ‘“heel goed verkocht maar er nooit moeite voor deed”’ en had 
gevraagd of er in het huis naast Reve ook ‘mensjes’ woonden. Reve: ‘“Ze moesten een 
brandende poppenwagen je kutwerk binnenrijden,” had ik toen wel gedacht, maar om God weet 
welke laffe reden niet gezegd.’374 
Middels de dialoog tussen Reve en Bullie wordt in Veertien etsen op enkele bladzijden een schets 
van de buitenwereld op papier gezet. Iedereen die de revue passeert kan worden opgevat als 
representant van een deel van die wereld. De dorpsbewoners, waaronder de visboer, zijn het 
gewone volk, de ‘gemiddelde Nederlander’ waarvan het advertentieblaadje rept. De rijke 
kasteelbewoonster representeert de economische elite, die haar geld niet aan kunst wenst te 
besteden. Het artistieke wijf en de jeugdwerker annex vormingswerker staan voor de 
experimentele, vooruitstrevende kunstenaars, of, preciezer, voor hen die zich als zodanig willen 
manifesteren. De laatste lijkt bovendien zo weggelopen uit toenmalig ‘magies sentrum’ 
Amsterdam, klaar om van Friesland een satellietprovincie te maken. In de opmerking, ten slotte, 
van ‘H.’ en anderen dat Reve zich herhaalt, klinkt het oordeel door dat critici in de jaren 
zeventig bijna unaniem over Reves werk zullen vellen, maar dat na de verschijning van Nader tot 
U al hier en daar te bespeuren was. En niet bij de minsten, overigens. Zo klaagde de doorzichtig 
als pater Anastase Prudhomme vermomde W.F. Hermans, de enige Nederlandse 
generatiegenoot in wie Reve soms zijn meerdere erkende, in Hollands Maandblad over de 
‘zelfherhaling’ in het boek.375 
Alle representanten van de buitenwereld in Veertien etsen hebben zo hun ideeën over wat een 
kunstenaar is, of zou moeten zijn. Voeg die ideeën samen, en je ziet het stereotype van de 
moderne kunstenaar. Het gewone volk beschouwt de kunstenaar als antipode van zichzelf, een 
exotisch individu dat God noch gebod kent en er schandelijke gewoontes op na houdt. De 
                                                        
372 Zie hoofdstuk 2 van dit boek, en VW I, p. 646-647. 
373 Kennedy 1995, Righart 1995, p. 166-202, Ruiter & Smulders 1996, p. 288-338. 
374 VW II, p. 388-389. 
375 Prudhomme schreef over Nader tot U: ‘[...] teksten om te herlezen zijn het niet. Daarvoor is hun kern te dom en te 
benepen en de zelfherhaling te evident.’ (Prudhomme 1981 [1966], p. 209. Hetzelfde artikel stond op 1 oktober 1966 
in Het Parool, onder de titel ‘Pater (met zwavelzuur) contra G.K. van het Reve’.) Ook in de ‘Pleitrede voor het hof’, 
uitgesproken op de zitting van het hoger beroep in het Ezelproces, haalt Reve een criticus aan die hem verweet 
zichzelf te herhalen. (VW II, p. 361.)    
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welgestelde dame is van mening dat de kunstenaar boven geldelijke beloning verheven zou 
moeten zijn. De aspirant-kunstenaars hebben de artistieke vrijheid en het experiment met woord 
en beeld tot norm verheven, waarbij het ‘artistieke wijf’ haar neus ophaalt voor Reves 
buurtgenoten en zich erop laat voorstaan dat ze geen enkele moeite doet om haar werk aan de 
man te brengen. Ook de critici of kunstliefhebbers prediken originaliteit en (zelf)vernieuwing, en 
ook zij schrikken terug voor economische transacties als het om kunst gaat. 
In Veertien etsen presenteert (de auteur) Reve zichzelf en Frans Pannekoek als bondgenoten in 
een meerfrontenoorlog tegen nagenoeg iedereen die zich buiten zijn huiskamer bevindt. De 
buitenwereld wordt gehaat omdat ze het stereotype van de moderne kunstenaar blijkt te 
koesteren, en in het bijzonder het principe van de omgekeerde economie en de belangeloosheid, 
dat daar deel van uitmaakt. Maar de ironie wil dat Reve met Bullie niemand anders dan de 
belichaming van dat stereotype in huis heeft. En sterker nog: op onderdelen van dat stereotype 
is hij jaloers. 
 

De strategie 

Bullie is de vleesgeworden negatie. Hij heeft geen enkele andere ambitie dan rustig te kunnen 
schilderen en etsen wanneer hij daar zin in heeft. Aangezien de meeste mensen in zijn omgeving 
hem dat eerder moeilijker dan gemakkelijker maken, heeft hij weinig met hen op. Maar er zijn 
uitzonderingen. Volgens Bullie telt zijn dorp een paar inwoners die hem welgezind zijn, zij die 
‘nìet kletsten, kwaadspraken, van hun fiets stapten, loerden of binnendrongen’.376 De aanvoerder 
van deze groep is de postmeester. Waarom juist deze er bij Bullie goed op staat, wordt snel 
duidelijk: hij heeft Bullie geld geleend, en eens samen met hem een kruik jenever soldaat 
gemaakt. De postmeester ondersteunt Bullie zo in twee eigenschappen die hem tot een 
bohémien maken: een chronisch tekort aan geld en een al even chronische behoefte aan drank. 
Ook in de keuze van zijn vrienden bekrachtigt Bullie dus het stereotype dat door de 
buitenwereld met zijn beroepsgroep in verband wordt gebracht.  
Het is de levensgeschiedenis van Bullie waar Reve jaloers op is. Zijn wilde jaren als louche 
autohandelaar en vrachtwagenchauffeur, zijn zwervend bestaan ‘aan de zelfkant van de 
maatschappij’ tussen helers, krankzinnigen, criminelen, pooiers en ‘drankzuchtige genieën’, dit 
alles steekt schril af tegen Reves eigen leven, ‘waarin ik allerminst had rondgezworven, aangezien 
ik daar veel te schijterig voor was.’ Meermalen verzucht Reve dat er niets gebeurd is in zijn 
leven, dat hij ‘onzinnig’, ‘nutteloos’ en ‘verspild’ noemt. Het vallen van de avond roept in 
combinatie met deze overpeinzingen het motief op van de (naderende) dood, dat in Veertien 
etsen, zoals in veel van Reves werk, prominent aanwezig is. Maar Reve grijpt het contrast tussen 
zijn eigen leven en dat van Bullie ook aan om Bullie een hart onder de riem te steken.   
Zoals Reve Bullie in ‘Brief in de nacht geschreven’ een gouden handel voorspelde als hij werk in 
opdracht zou gaan maken, zo houdt Reve zijn vriend nu voor dat diens levensgeschiedenis hem 
een voordeel kan opleveren; een voordeel waar hij het zelf zonder moet stellen. Reve is 
weliswaar succesvol, maar zijn leven is leeg, Bullie is onsuccesvol, maar kan teren op een 
bewogen bestaan, dat probleemloos in de mal van de getourmenteerde kunstenaar past. Reve: 

[...] op de handen gedragen of niet, ik bleef zitten met een leven, waarin niets gebeurd was. 
Niemand had ooit een pistool op me afgevuurd, ik was nooit verbannen of door Autoriteiten 
op de vlucht gedreven, en periodes – sensitivistiese, individualistiese, socialistiese of 
vitalistiese – lieten zich in mijn artistieke carrière niet of ternauwernood aanwijzen, terwijl 
bijvoorbeeld Bullie wel degelijk zijn Blauwe Periode had gehad, waarin hij enorme, meer dan 
manshoge monochromen in diep ultramarijn had gemaakt [...].377 
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Reve benadrukt niet alleen als verteller, maar ook als personage het contrast tussen zijn leven en 
dat van Bullie. In de monologue intérieur hierboven legt hij impliciet een verband tussen Bullie 
en Picasso (gezien diens ‘Blauwe Periode’), in het gesprek met zijn vriend brengt hij twee andere 
grootheden naar voren. Als Bullie voor de zoveelste maal verteld heeft over een brand die zijn 
atelier en het grootste deel van zijn werk vernietigde, zegt Reve: 

‘Als je het maar in een ruimer verband kunt zien [...]. Zeg maar gerust: kosmies. Rembrandt 
die had zijn faillissement, Van Gogh dat oor dat er af moest, en jij hebt je brand, die als een 
mijlpaal in je leven staat en waarin veel onvervangbaar schoons verloren is gegaan – wie zal 
het loochenen. En kijk bij wijze van spreken dan eens naar mij: heb ik een brand gehad, ooit? 
Of een faillissement? Of een oor dat er af moest? Geen sprake van! Kan ik wijzen op een 
onherstelbaar verlies of een onpeilbaar leed? De vraag stellen is hem beantwoorden.’378 

Zo probeert Reve de grootste ramp in het kunstenaarsbestaan van Bullie om te toveren tot iets 
positiefs: imagotechnisch zou een tragische gebeurtenis een zegen zijn voor een kunstenaar. 
Want terwijl Bullie niets anders wil dan ‘fijn aan het werk wezen’, heeft Reve een groter doel 
voor zijn vriend voor ogen: roem. ‘Ach’, verzucht hij (als verteller) wanneer de schemering heeft 
ingezet, ‘mocht het God toch behagen, Zich in de wereld te openbaren en Bul bijna net zo 
beroemd te laten worden als ik.’ En op dat punt is er enige hoop. Reve vermeldt dat de Zusjes 
M. te G. – Josine en Lennie Meyer, die in ‘Brief in een fles gevonden’ voor het eerst in Reves 
werk opduiken – hebben voorspeld dat Bullie kan ‘“rekenen op een zekere beroemdheid”’.379  
Deze passage kent een parallel in ‘Brief uit het verleden.’ Daarin concludeert Reve uit de 
astrologische berekeningen van een van de zusjes: ‘“Ik word een beroemd man”’. En die 
aanhalingstekens zijn op hun plaats: dezelfde zin wordt in Nescio’s ‘Mene tekel’ woordelijk door 
Bavink uitgesproken. Bavink zegt het ter introductie op zijn verhaal over het bezoek dat hij van 
een journalist kreeg; het bezoek waaraan Reve in ‘Gesprek met Van het Reve’ refereert. Via deze 
tweetrapsverwijzing waart Nescio’s geest ook, een beetje, door Veertien etsen. Bovendien spreekt 
Bullie Reve in dit verhaal eenmaal met ‘Koekebakker’ aan.380  
Hoewel Reve het aan God zegt over te laten of Bullie een beroemd man wordt, is hij niet te 
beroerd om Hem een handje te helpen. Want terwijl het personage Reve Bullie ervan probeert 
te overtuigen dat in diens levensgeschiedenis een publicitair voordeel schuilt, is het de auteur 
Gerard Reve die dat voordeel meteen verzilvert middels het opschrijven van die 
levensgeschiedenis. Hij presenteert de tot dat moment anonieme kunstenaar Pannekoek aan het 
publiek via een smeuïge samenvatting van diens leven, waarin de atelierbrand het tragisch 
dieptepunt vormt. De ultrakorte biografie in dialoogvorm die Veertien etsen is, is algemeen 
genoeg om Pannekoek te kunnen verbinden met het stereotype van de moderne kunstenaar, en 
specifiek genoeg om een individu in hem te zien. Zo maakt Reve niet alleen als personage ín het 
werk, maar ook als auteur ván het werk Pannekoek tot zijn protégé.  
In Veertien etsen staat de strategie om Pannekoek beroemd te maken dus niet alleen op schrift, 
maar wordt ze ook direct uitgevoerd. Hieraan kleven twee paradoxen. De eerste heeft 
betrekking op de vermenging van positionering (Bullie is een bohémien) en metapositionering 
(Bullie moet zich volgens Reve positioneren als bohémien). Omdat de positionering en de 
strategie daarachter zich op hetzelfde niveau bevinden – beide zijn zichtbaar in zowel de dialoog 
als het vertellerscommentaar – treedt er een ironisch effect op. Een strategie verliest immers aan 

                                                        
378 VW II, p. 398. 
379 VW II, p. 165. Ten onrechte suggereert Nop Maas dat de ‘Zusjes M. te (‘s) G.’ al voorkomen in ‘Brief uit Camden 
Town’. Weliswaar wordt in die brief melding gemaakt van enkele gegevens uit Reves geboortehoroscoop – gegevens 
die Josine Meyer in werkelijkheid voor Reve had nagetrokken – maar de zusjes worden niet bij naam genoemd (Maas 
2010, p. 35; VW II, p. 78).   
380 Bullie zegt over zijn baan bij een rozenkweker: ‘“De aardigheid was er gauw af, Koekebakker, dat begrijp je.”’ 
(VW II, p. 391.) Dat Reve zichzelf zo af en toe met Nescio’s Koekebakker identificeert – hij doet dat al voordat hij met 
Pannekoek kennismaakt – en dat zijn vriend, voor wie hij als mentor optreedt, Pannekoek heet, is niet meer dan een 
amusant toeval.    
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effectiviteit zodra zij toont wat zij is. Iedere keer dat Bullie/Pannekoek als bohémien 
geportretteerd wordt of zichzelf als zodanig manifesteert, te beginnen in Veertien etsen zelf, is de 
verdenking gerechtvaardigd dat we niet met een oprechte, ongereflecteerde positionering te 
maken hebben, maar met een publiciteitsplan in uitvoering. Op dit soort vermengingen heeft 
Reve patent. Iets vergelijkbaars is te zien in ‘De overschatting’, waarin Reve zowel object als 
subject is van zijn analyse, en in ‘Gesprek met Van het Reve’, waarin Reve zichzelf laat 
antwoorden op vragen die hij zich door een fictieve journalist laat stellen.  
Het is juist het ontbreken van deze openlijke metapositionering die volgens zowel Bourdieu als 
Heinich een voorwaarde is voor symbolische effectiviteit. Heinich stelt dat Van Gogh heeft 
kunnen uitgroeien tot het prototype van de moderne kunstenaar dankzij zijn vermeende naïviteit 
– anders gezegd: het ontbreken van een strategie achter zijn positioneringen – en Bourdieu 
benadrukt met regelmaat de noodzaak om in het culturele veld strategieën voor het verwerven 
van symbolisch en economisch kapitaal te verhullen.  
De tweede paradox ligt in het doel dat Reve (als verteller) voor Bullie formuleert: beroemd 
worden. Bullie/Pannekoek onderscheidt zich in twee opzichten van Reve: hij wordt miskend als 
kunstenaar waar Reve commercieel succes heeft, en hij heeft in tegenstelling tot Reve een 
avontuurlijk leven achter zich, dat zich echter laat vertellen als een aaneenrijging van 
mislukkingen. Als Pannekoek de strategie zou uitvoeren die Reve voor hem uittekent, als hij dus 
het stereotype dat hij belichaamt succesvol zou weten te exploiteren, komt hij in conflict met dat 
stereotype (en waarschijnlijk dus ook met zichzelf). Dat stereotype is immers opgebouwd uit 
elementen als miskenning, falen, en vooral: belangeloosheid, armoede, en ongeschiktheid voor sociaal en 
commercieel leven. Wanneer Pannekoek opzichtig munt zou proberen te slaan uit alles wat hem tot 
bohémien maakt, houdt hij op een bohémien te zijn.  
Ondertussen toont Reve in Veertien etsen natuurlijk niet alleen Pannekoek aan den volke, maar 
ook zichzelf. Zoals zo vaak pendelt zijn zelfrepresentatie tussen de polen van bohémien en 
burger. Soms verbindt hij zich opzichtig met de bohémien tegenover hem, een verbintenis die 
zich vooral uit in een gezamenlijke afkeer van de buitenwereld, melancholie en ongelimiteerde 
wijnconsumptie. Op andere momenten contrasteert hij ermee. Net als in ‘Brief in de nacht 
geschreven’ bespot hij in Veertien etsen Bullies ‘artistieke’ idiolect. Met zijn bekendheid bij het 
grote publiek, commercieel succes en zakelijk instinct onderscheidt Reve zich van Bullies 
anonimiteit, passiviteit en diens halfslachtige pogingen om zijn werk aan de man te brengen. En 
hoewel Reve en Bullie zich beiden tegen de buitenwereld keren, is het vooral Reve die het 
principe van de omgekeerde economie aan de kaak stelt, dat de kop op lijkt te steken zodra die 
buitenwereld met kunstenaars in contact komt. En, ten slotte: Reves neiging tot planning en 
orde contrasteert met Pannekoeks chaos en desorganisatie. Dat laatste blijkt ook uit de 
verschillende manieren waarop Reve en Bullie met hun gereedschap omgaan. Tegen het einde 
van de tekst herinnert Reve zich hoe Bullie een schilderij  

[...] op een middag bij ons thuis, in de lijst al, even was komen vernissen maar zijn penseel 
vergeten had en toen maar een oud stukje wit laken had gebruikt dat zich onder zijn handen 
snel bont had gekleurd, vooral wat ‘de blauwen’ betrof, zodat ik hem bezorgd gevraagd had 
of hij de verf niet van het doek veegde, waarop hij geantwoord had: ‘Zo hier en daar, type. 
Geeft niks, hoor: kunst is toch allemaal flauwe kul.’381 

Een tegenhanger van deze passage is te vinden in het begin van de vertelling, als vermeld wordt 
dat Bullie bij Reve is langsgekomen om hem zes ganzenveren te brengen. Met die veren wil 
Reve gaan schrijven. Onmiddellijk nadat hij ze heeft getest en goedgekeurd blikt hij vooruit, 
maakt berekeningen, en besluit hij tot het aanschaffen van een grote partij.  

                                                        
381 VW II, p. 399-400. 



 115 

‘Misschien is de vorming van een bescheiden voorraad veren geboden, Bul. Je weet het niet.’ 
Mijn bezit aan kroontjespennen was weliswaar kortelings, door een geschenkzending van de 
echtgenote van een schoolhoofd te H. in de provincie L., van 1296 tot 9648 stuks gestegen, 
zodat ik bij dagelijkse vervanging van pen nog bijna 23¾ jaar, en bij een verbruik van twee 
pennen per week nog ruim 92¾ jaar zou kunnen schrijven, maar ik moest rekening houden 
met bijvoorbeeld ijzerkanker of metaalmoeheid in de voorraad, die mij van de ene dag op de 
andere mijn gehele leger van puntige strijdmakkertjes zoude kunnen doen ontvallen. 
Misschien zouden dan nergens meer kroontjespennen bestaan, en als de ramp bovendien 
zou samenvallen met het uitsterven van alle ganzen door bijvoorbeeld de vogelpest of de 
papegaaienziekte, dan zou ik er lelijk voor staan. ‘Hoeveel veren zal ik op magazijn nemen, 
Bul?’ Een duizendtal leek hem wel voldoende [...].  
Ik rondde zijn advies af op 1200 stuks, maakte hier een notietsie van, trok de eerste fles wijn 
open en schonk ons in.382 

Een schrijver met een ganzenveer is natuurlijk een koe van een romantisch cliché. Maar Reves 
karikaturaal gepresenteerde hamstergedrag ten opzichte van die veren is dat allerminst: het 
behoort tot het domein van de oppassende burger, de middenstander die niets aan het toeval 
overlaat en zich wil verzekeren tegen iedere denkbare tegenslag. Deze passage is een illustratie 
van de mobiele identiteit die Reve zichzelf in zijn werk verschaft: hij flirt zowel met de 
stereotypische kunstenaar als met de stereotypische burger, zonder zich ooit definitief met een 
van beide te verbinden. Van de ganzenveer, een attribuut dat hier voor het eerst in zijn oeuvre 
voorkomt, zal Reve nog een aantal maal gebruikmaken als het hem om dit soort 
contrastwerking te doen is.  
 

Receptie en positie in de marketingmix 

Het is een ongewoon boek met een ongewone titel, Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek 
voor arbeiders verklaard door Gerard Kornelis van het Reve. De titel refereert aan Herman Gorters Het 
historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard door H. Gorter (1908). Die verwijzing is ironisch, 
uiteraard, want Reve verzette zich in die jaren openlijk tegen de in Nederland groeiende 
sympathie voor het communisme. Bovendien wordt geen enkele ets in het boek in de tekst van 
Reve verklaard. Toch is de verwijzing niet zo maar uit de lucht gegrepen. Gorter was bevriend 
met de marxistisch theoreticus Anton Pannekoek, die in Het historisch materialisme genoemd én 
geciteerd wordt.383  
Het ongewone behelst niet alleen de titel van het boek, en het feit dat het een Gesamtkunstwerk is. 
In Veertien etsen heeft Reve een principe dat hij al sinds de publicatie van ‘Gesprek met Van het 
Reve’ toepast tot het uiterste doorgevoerd. Vanaf 1958 loopt er een (Van het) Reve als 
schrijver-personage en verteller rond in Reves oeuvre, maar nu zijn de twee producenten van 
het werk de enigen die er handelend in optreden. Zo becommentariëren de personages Reve en 
Bullie de wereld die de personen Reve en Pannekoek omringt. Was het al moeilijk om eerdere 
teksten als poëticaal-autonome objecten te beschouwen, bij Veertien etsen is dat vrijwel 
onmogelijk.384  

                                                        
382 VW II, p. 386. 
383 In Het historisch materialisme spreekt Gorter van ‘onze vriend Anton Pannekoek’ en haalt hij een tekst van 
Pannekoek aan over de sociaal-democratische visie op godsdienst. (Gorter 1975 [1908], p. 97-98.) 
384 Bax geeft in De taak van de schrijver een beknopt en helder overzicht van wat verstaan werd en wordt onder 
poëticale autonomie. ‘De autonomie van de literaire tekst (aanvankelijk vooral het gedicht, later ook de roman) wordt 
voor het eerst verwoord door auteurs uit de jaren twintig en dertig. Vanaf de jaren zestig wordt deze 
literatuuropvatting de basis van een wetenschappelijke manier van lezen die structuur-analyse genoemd wordt. Op dit 
poëticale niveau heeft autonomie vooral betrekking op de ontkoppeling van de relatie tussen auteur en tekst. De tekst 
is een zelfstandig object dat in de wereld bestaat en waarin de intenties van de maker niet meer te herkennen zijn. 
Deze poëticale autonomie heeft ook betrekking op de relatie tussen tekst en werkelijkheid. De literaire tekst wordt 
niet beschouwd als een spiegel van de werkelijkheid, maar er wordt in de tekst een eigen fictionele wereld gecreëerd 
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Maar belangrijker nog is dat het boek een tweeledige positie inneemt in de literaire 
marketingmix. Het is niet alleen een product dat onder de aandacht van critici en het publiek 
gebracht moet worden, het is ook een promotiemiddel dat de producten Reve en Pannekoek 
onder de aandacht brengt. Naar die laatste functie van de tekst wordt in het boek impliciet 
verwezen: Pannekoek moet beroemd worden. Bij Reve past deze nadrukkelijke zelfpromotie in 
een bekend stramien – en zijn ster is in 1967 zo hoog gerezen dat zijn faam in Veertien etsen 
ironisch becommentarieerd kan worden – maar voor Pannekoek is dit nieuw. In Veertien etsen 
ondergaat hij publiekelijk de metamorfose van de literaire figurant die hij in Op weg naar het einde 
en Nader tot U was tot persoon van vlees en bloed, een collega met een eigen leven en een eigen 
oeuvre. Voor het eerst in het werk van Reve wordt, op de titelpagina, zijn echte naam vermeld. 
Het jaar na de uitgave van het boek verschijnen er zeven recensies van Veertien etsen in kranten 
en tijdschriften met enige landelijke bekendheid.385 De eerste uit die reeks, anoniem 
gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamse Courant, had Reve zelf geregeld.386 Ze was geschreven door 
Peter van Eeten, en gaat vergezeld van de foto waarop het gezicht van Pannekoek bijna 
verdwijnt in de schaduw van Reves arm.387 De zeer korte tekst die in Propria Cures over het boek 
verscheen prijst het werk vooral om de zinsnede over de brandende poppenwagen en het 
kutwerk. Deze laatste recensie laat ik hieronder buiten beschouwing.388 
Met uitzondering van Max Feiko Reneman, die in zijn bespreking in De Nieuwe Linie aandacht 
besteedt aan de promotionele activiteiten van Reve, concentreren alle recensenten van Veertien 
etsen zich in hun bespreking op de esthetische eigenschappen van het boek. Zij richten zich dus 
op de functie van het boek als literair product, niet als promotiemiddel, en vervullen zo hun 
klassieke rol in de productie van symbolisch kapitaal.389 Allemaal merken ze op dat het boekje 
veel verwantschap vertoont met Nader tot U.390 Velen wijzen op de melancholische en 

                                                                                                                                                             
die beantwoord [sic] aan de regels van het genre (de poëtische vorm of het plot in het proza).’ (Bax 2007, p. 350-353 
(citaat op p. 352-353).) 
385 In de Nieuwe Rotterdamse Courant schreef Peter van Eeten op 25 november 1967 een bespreking van zowel Veertien 
etsen als een herziene en uitgebreide tweede druk van Hermans’ Mandarijnen op zwavelzuur. Kees Fens recenseerde 
Veertien etsen op 9 december in De Tijd, Gabriël Smit besprak het in de Volkskrant van 13 december, Andreas Burnier 
deed dat op 20 januari 1968 in het Algemeen Handelsblad, Max Feiko Reneman op 20 januari De Nieuwe Linie, Wim 
Noordhoek op 20 januari in Propria Cures en Bernlef besprak het in het Algemeen Dagblad van 24 februari. (Anoniem 
1967, Fens 1967, Smit 1967, Burnier 1968, Reneman 1968, N. 1968, Bernlef 1968). Ook wordt er aandacht aan het 
boek besteed in Phaff 1967 en Kronkel 1967.  
386 Maas 2010, p. 411. 
387Op de afdruk van de foto in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 25 november 1967 zijn de details van Pannekoeks 
gezicht slecht zichtbaar (ik heb de originele krant geraadpleegd). De foto is ook afgedrukt in Maas 2010 (afbeelding 
22). Hier is Pannekoeks gezicht wél redelijk goed te onderscheiden. Of het de bedoeling van de fotograaf is geweest 
om Pannekoek onduidelijk af te beelden, is dus niet zeker. 
388 De volledige tekst luidt: ‘Het zou best eens kunnen zijn dat Van het Reve de man is, die aan de vooroordelen en 
agressies van een Gehele Generatie Jonge Nederlanders Richting heeft gegeven. Ik zeg maar wat.  
Net als Toonder en Carmiggelt weet hij het soms zo afdoende te zeggen, dat er geen ontkomen aan is. ‘Trut van Troje’ 
is nog altijd een hele beste, maar in het nieuwe “Veertien etsen van F.L. Pannekoek voor arbeiders verklaard door 
G.K. van het Reve” staat het, tegenover “Een Hollands Sneeuwlandschap. Voorthuizen, Februari 1962.” op zo 
mogelijk nog onvergetelijker wijze onder woorden gebracht: “Ze moesten een brandende poppenwagen je kutwerk 
binnenrijden”. Er valt aan dit citaat zo goed als niets meer toe te voegen. Alleen dit nog. De etsen, die ik niet ga 
proberen te beschrijven, passen perfekt bij de tekst en omgekeerd. Het boek is in een stevig en hard, blauw omslag 
gestoken, dat de vooroorlogse degelijkheid van het binnen gebodene prachtig accentueert. Eindelijk weer eens een 
boek.’ (N. 1968). 
389 Reneman merkt deze functie wél op. Hij begint zijn recensie als volgt: ‘Een bijzonder geval van gebedsverhoring 
moet gemeld worden. Op 19 mei 1967 zuchtte te Greonterp, na zijn bekering tot het geloof in en met wonderen, 
Gerard Kornelis van het Reve: “Ach, mocht het toch God behagen, zich in de wereld te openbaren en Bul bijna net 
zo beroemd te laten worden als ik.” En ziet, nog geen half jaar later is het al zover. [...] Waarom bijna en niet net zo 
beroemd? Moet men God niet alles tegelijk vragen of moet er ook in de beroemdheid rang en stand blijven? Vragen 
die niet door mij maar door cultuur-historische proefschriften dienen te worden beantwoord. Ondertussen kan men 
God en Van het Reve dankbaar zijn voor het wonder dat geschiedde.’ (Reneman 1968). 
390 Op deze verwantschap zal Reve later zelf wijzen in het voorwoord van Vier pleidooien (1971), waarin de tekst van 
Veertien etsen is opgenomen. Hij schrijft daar over 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.’ 
(VW II, p. 347). Dit oordeel lijkt Nop Maas overigens vrij kritiekloos over te hebben genomen in het tweede deel van 
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troosteloze sfeer in beide teksten, de overeenkomstige motieven, en het feit dat Bullie van der 
K. in beide werken voorkomt. Kees Fens meldt in De Tijd dat het gesprek tussen de twee 
collega’s in Veertien etsen een vervolg lijkt te zijn op dat in ‘Brief in de nacht geschreven’. Andreas 
Burnier en J. Bernlef nemen uitgebreid de tijd voor het leggen van verbanden tussen dit werk en 
de rest van Reves oeuvre. De eerste besteedt aandacht aan de Meedogenloze Jongen (door haar 
‘Onverbiddelijke Jongen’ genoemd), ironie en Reves ‘pre-occupatie met verval, ondergang en 
dood’, Bernlef houdt het Zinloos Feit tegen het licht.  
De recensenten voelen zich ongemakkelijk als zij in hun analyse buiten de gebaande paden van 
de literaire analyse moeten treden. Ze schrijven moeite te hebben met het analyseren van de 
etsen, en profileren zich zo nadrukkelijk als literair specialist. Als Fens het werk van Pannekoek 
ter sprake brengt, schrijft hij dat hij zich begeeft op een terrein dat het zijne niet is, Burnier laat 
weten ‘geen verstand’ te hebben van etsen, en Bernlef stelt dat het ‘gevaarlijk is ‘t werk van een 
schilder/etser met dat van een schrijver te vergelijken’. Ondanks die aarzelingen komen alle 
recensenten tot de conclusie dat het werk van Pannekoek en Reve sterk aan elkaar verwant is. 
Die verwantschap zou liggen op het gebied van de sfeer van melancholie en desolaatheid (Van 
Eeten, Burnier, Fens) en het oog voor detail (Bernlef). Fens doen de etsen denken aan Werther 
Nieland, en Gabriël Smit constateert nogal cryptisch dat in de ‘werelden’ van Reve en Pannekoek 
‘het nabije soms de vreemdste, meest bizarre afmetingen aanneemt, gedeeltelijk tengevolge van 
een merkwaardige “ouderwetsheid” door een hypergevoelige nabijheid en door een barokke 
fantasie.’  
Zoals gezegd blijven nagenoeg alle recensies binnen de perken van de esthetische analyse. De 
recensenten, Reneman uitgezonderd, wagen zich niet aan een analyse van de (zelf)representatie 
van Pannekoek en Reve, en wijzen dus ook niet op het metaniveau dat Reve in de tekst 
aanbrengt: het commentaar op die zelfrepresentatie. In de context van de actualiteit mag dat 
opvallend genoemd worden. Pannekoek groeide in december, januari en februari – de maanden 
waarin de recensies verschenen – met hulp van Reve pijlsnel uit tot veelbesproken publieke 
persoonlijkheid, en juist de imagebuilding van Pannekoek wordt in het boek gethematiseerd. De 
recensenten leggen geen verband tussen het feit dat de personages in Veertien etsen zich als 
personen nadrukkelijk manifesteren in de wereld buiten het boek, en dat er voor de wijze 
waarop ze dat doen in het boek een blauwdruk te vinden is. Ze houden de slagbomen van de 
literaire wereld gesloten.  
De consequentie hiervan is dat niet alleen Reve, maar ook de meeste recensenten de strategie 
uitvoeren die in Veertien etsen op schrift staat, misschien zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. 
Want zodra het karakter en de levensgeschiedenis van Bullie in de recensies ter sprake komen, 
wordt het imago van Pannekoek als bohémien ook op de krantenpagina’s vormgegeven. Bijna 
iedereen wijst op de melancholische stemming die niet alleen Reve, maar ook Pannekoek in zijn 
greep heeft. Het overmatige drankgebruik wordt vermeld door Van Eeten, Bernlef en Burnier. 
Fens wijst op het wilde leven van Bullie, schrijft dat de beide kunstenaars zijn ‘afgezonderd van 
de wereld’ en vermeldt de onbekendheid van Pannekoek – de onbekendheid die de connotatie 
krijgt van miskenning wanneer Fens laat weten diens werk ‘even mooi als ontroerend’ te vinden. 
Van Eeten noemt de gebeurtenissen uit het leven van Bullie ‘doorgaans niet erg zonnig[...]’, en 
Bernlef vertelt twee van die gebeurtenissen kort na: de mislukte verkoop van het schilderij aan 
de rijke dame, en de dag waarop zijn huis ‘een prooi der vlammen’ werd. In de recensies 
ontbreekt ieder commentaar op de positionering van Bullie als bohémien; het metaniveau 
waardoor de strategie in Veertien etsen ironisch geladen wordt.  
 

                                                                                                                                                             
zijn biografie over Reve. Daarin stelt hij: ‘De tekst van Veertien etsen had zonder meer in Nader tot u kunnen staan en 
zou daarin een van de hoogtepunten geweest zijn.’ (Maas 2010, p. 409). 
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De strategie op de bühne 

In de herfst en winter van 1967-1968 voltrekt zich in Nederland een geschiedenis met 
detective-achtige allure. Het scenario: een vrij jonge, onbekende beeldend kunstenaar maakt 
dankzij de inspanningen van een beroemde schrijver snel furore.391 Zijn werk staat in de 
belangstelling, de nationale televisie doet verslag van zijn eerste expositie. Maar terwijl de 
schrijver iedere gelegenheid aangrijpt om zijn vriend in de publiciteit te krijgen, mijdt de 
mysterieuze beeldend kunstenaar die publiciteit als de pest. En dat wekt achterdocht. Als de 
beeldend kunstenaar niet, maar de schrijver wél aanwezig is bij de expositie, rijst het vermoeden 
dat de schrijver een dubbelspel speelt. Journalisten beginnen een klopjacht. De schrijver strooit 
hen zand in de ogen, door de geruchten nu eens te ontzenuwen, en dan weer te bekrachtigen. 
Dan vindt een van hen het onomstotelijke bewijs dat de beeldend kunstenaar wel degelijk 
bestaat. Hij leidt een teruggetrokken bestaan in Spanje. Einde. 
De plot van het verhaal voltrekt zich in verschillende maanden. Van augustus tot en met 
november wordt Frans Lodewijk Pannekoek geïntroduceerd bij het publiek. Zijn naam duikt 
een aantal maal in de kranten op, hij wordt geïnterviewd door Elseviers Weekblad, en Veertien etsen 
verschijnt. In december vraagt Reve op tv aandacht voor Pannekoek, en wordt diens werk 
geveild. In januari en februari groeit Pannekoek uit tot nationale hype én mysterie, en wordt het 
raadsel omtrent zijn identiteit opgelost. De epiloog omvat de maanden en jaren erna, als Reve 
zich publiekelijk gaat distantiëren van Pannekoek. Gedurende al die tijd is het vooral Reve die er 
zowel achter als voor de schermen voor zorgt dat het verhaal het publiek blijft boeien. Net als in 
‘Brief in de nacht geschreven’ en Veertien etsen is hij degene die opzichtig naar wegen zoekt om 
zijn vriend uit diens staat van armoede en onbekendheid te bevrijden. Een van die wegen is het 
optrekken van een rookgordijn rond Pannekoek, een andere is het presenteren van Pannekoek 
als bohémien pur sang.     
 

Augustus, september, oktober en november 

Eind augustus 1967 verschijnen de eerste aankondigingen van Veertien etsen in de kranten. 
Hopper (Nico Scheepmaker) is in de Volkskrant lovend over het boek, waarvan hij de 
drukproeven in handen heeft, en geeft een lang citaat. S. Montag (H.J.A. Hofland) komt in het 
Algemeen Handelsblad met wat trivia over de persoon Pannekoek. In dit artikeltje ligt misschien 
wel de kiem van het latere mysterie rond de kunstenaar.392 Montag schrijft:   

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 
Pingjum, niet ver van Zürich aan de Afsluitdijk, terwijl hij gekleed is in spijkerbroek en 
Camel-cowboy-overhemd. Ik heb het nooit gezien omdat ik, haastig op weg naar Groningen, 
Pingjum altijd voorbij gereden ben, maar ik weet zeker dat het zo is.393 

In wat volgt schrijft Montag over de kwaliteiten van Pannekoek als automecanicien. Pannekoek 
zou eens de verlichting van zijn Lotus Super Seven hebben gerepareerd, en hij diende als 
monteur van autocoureur Tonio Hildebrand tijdens een race in Madrid. 
Dit is overigens niet de eerste keer dat Pannekoek in de media opduikt. Ruim een jaar eerder, op 
13 juni 1966, had Reve in het VARA-televisieprogramma Uit Bellevue het fragment uit ‘Brief in 
de nacht geschreven’ voorgelezen waarin Pannekoek als arme, drankzuchtige, chaotische en 

                                                        
391 Pannekoek werd geboren op 21 februari 1937. 
392 De mystificatie rond Pannekoek is uitstekend gedocumenteerd in Beekman & Meijer 1973, p. 150-183. Ter 
aanvulling op de daarin opgenomen bibliografie: Hopper 1967, Anoniem 1968i, Anoniem 1968k, Anoniem 1968p, 
Duister 1968, AV Open oog (NTS) 1968, AV Hier is ... Adriaan van Dis (VPRO) 1984.  
393 Montag 1967 (curs. van mij, EP). 



 119 

onproductieve kunstenaar naar voren komt. In het programma werden twee etsen van 
Pannekoek getoond.394 
Op 7 oktober 1967 plaatst Elseviers Weekblad een aankondiging van Veertien etsen en een kort 
interview met Pannekoek door G.L. van Lennep. Er wordt opnieuw ruim uit het boek geciteerd, 
en er is een ets afgebeeld. Een foto van Pannekoek ontbreekt. In het stukje komen Pannekoeks 
isolatie van de maatschappij en de bouwvallige staat van zijn woning naar voren: zijn ‘krakende 
daglonershuisje’, schrijft Van Lennep, ‘ligt nog eenzamer in het wijde land dan je uit het boek al 
begrepen had’, zijn atelier is ‘winderig’. Ook wat uit Pannekoeks mond wordt opgetekend, had 
in Veertien etsen niet misstaan.  

‘Hier ligt voor een vermogen,’ zegt Frans Pannekoek rustig als hij in het winderige atelier zijn 
etsen toont. ‘Maar ik heb nooit een piek in mijn zak gehad. Misschien omdat ik mezelf niet 
naar voren dring en niet in de stad woon. Ik word daar te veel afgeleid, en dan, je collega’s 
kunstenaars daar, om te huilen. Ik kan niet met ze omgaan [...].’395 

Het blijft stil rond Pannekoek tot eind november. Dan verschijnt Veertien etsen en wordt de door 
Reve geregelde recensie van Van Eeten in de Nieuwe Rotterdamse Courant gepubliceerd. Deze 
recensie bevat de foto waarop Pannekoeks hoofd bijna aan het zicht wordt onttrokken door de 
schaduw van Reves arm. Het is de eerste aanwijzing dat Reve van plan is om een publiekelijke 
mythe rondom Pannekoek te creëren. Maar al vanaf het artikel van Montag hangt er een sluier 
van fictionaliteit over Pannekoek. Hij zou de auto van Montag hebben gerepareerd, maar 
Montag zelf bestaat niet; hij is immers afkomstig uit de duim van H.J.A. Hofland. 
 

December 

Op 8 december maakt Reve op televisie reclame voor Veertien etsen bij Mies en scène. Naar dit 
programma van Mies Bouwman kijken gemiddeld drie miljoen mensen.396 Tijdens de uitzending 
kondigt hij de door hem georganiseerde veiling aan van het werk van Pannekoek, die de 
volgende dag in de uitgeverij van Thomas Rap zal plaatsvinden. Over de reden van de veiling is 
hij duidelijk: Pannekoek heeft geld nodig, en aanzien.  
Volgens een brief van hem aan Pannekoek zegt hij in de uitzending onder andere:  

‘Ze moeten nu eindelijk maar weten en beseffen, wie en wat Frans Pannekoek is. Dat gezeik 
moet maar eens uit zijn, dat ze, dat ze... voor 12 gulden schuld de elektriciteit in zijn huis 
komen afsluiten… Ik heb me geloof ik wel een beetje kwaad gemaakt of niet, Mies...?’397 

Ook op televisie voedt Reve dus het beeld dat hij binnen zijn werk van Pannekoek creëert: dat 
van de armlastige en miskende kunstenaar. Overigens was de directe aanleiding voor de veiling 
het feit dat Reve een paar dagen eerder tijdens Pannekoeks afwezigheid in diens huis een stapel 
werken van hem aantrof, die als gevolg van een lekkage aaneengekoekt en beschimmeld waren. 
‘Toen werd ik heel erg kwaad,’ schrijft hij na de veiling aan Pannekoek. ‘Ik dacht: als ik “de boel 

                                                        
394 Reve 1984a, p. 21 (14-6-1966), Reve 1992 [1991], p. 42 (9-6-1966), Maas 2010, p. 301-302. 
395 Van Lennep 1967, Anoniem 1968k. 
396 Gegevens verstrekt door de Dienst Kijk- en Luisteronderzoek van de Nederlandse Publieke Omroep. Op 1 januari 
1968 werd begonnen met meting van de kijkcijfers, dus de kijkcijfers van de bewuste uitzending van Mies en scène op 8 
december 1967 zijn niet voorhanden. Wellicht was het aantal kijkers naar die uitzending wat lager dan drie miljoen; 
Reve schreef aan Pannekoek dat het programma door een storing veel te laat was begonnen, en dat terwijl op 
Nederland 1 om dezelfde tijd de populaire cowboyserie Bonanza van start ging (Reve 1984a, p. 53 (10-12-1967)). 
397 Reve 1984a, p. 53 (10-12-1967). Zie ook: Reve 1994, p. 215 (13-12-1967). Of deze tekst ook letterlijk op tv door 
Reve is uitgesproken, is niet meer te achterhalen: de uitzending van Mies en scène van 8 december 1967 is niet bewaard 
gebleven. Wel verschenen er in kranten korte besprekingen van het programma, die de indruk die Reve ervan gaf 
bevestigen. Zo schrijft 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) [...].’ (Hn. 1967) Zie ook: B. 1967, Van Dijk 1967, Hopper 1967.   
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in brand steken” mag, en als deze kostbaarheden hier mogen verrotten [...], dan mag ik ze ook 
verkopen.’398 
De veiling, waarbij Pannekoek niet aanwezig is – hij verblijft op dat moment in Spanje, en Reve 
zou hem pas na afloop informeren – is een succes. Binnen een dag wordt er voor ongeveer 
vierduizend gulden aan etsen verkocht.399 Als bezoekers hun verwondering laten blijken over 
Pannekoeks afwezigheid, haalt Reve het cliché van de kunstenaar als waanzinnige van stal. ‘Ik 
heb gezegd, hij zit in een inrichting, achter matglas, en af en toe, als hij een dag lang weer een 
beetje helder is, dan mag hij even naar buiten of naar huis. Maar er is altijd een gewapende 
verpleger bij.’400 Ook Veertien etsen loopt ondertussen goed: het boek is begin december 
uitverkocht.401 Maar wat misschien belangrijker is: na Mies en scène en de veiling is Pannekoeks 
naam bekend bij zowel een breed publiek als bij kunstliefhebbers.402 Tijdens de veiling wordt 
Pannekoek een expositie aangeboden in galerie Pribaut.  
 

Januari: Pribaut 

Op 11 januari opent Reve de expositie van Pannekoek in Pribaut. Er is veel volk op de been. 
Behalve een groot publiek is de schrijvende pers aanwezig, en een cameraploeg van het 
NTS-televisieprogramma Open oog.403 De Tijd schrijft dat de meeste aandacht van het publiek die 
avond uitgaat naar de persoon van Gerard Reve, niet naar het werk van Pannekoek. Dat geldt 
ook voor het journaille. In de verslagen die de dagen erna in de kranten verschijnen, domineert 
het commentaar op Reves openingstoespraak. Open oog zendt de toespraak op 12 januari 
integraal uit, doorsneden met beelden van de expositie. De volledige tekst luidt als volgt: 

Dames en heren. Kunst moet commercieel zijn. En een kunstenaar moet op z’n minst 
proberen een zakenman te wezen. Maar Frans Lodewijk Pannekoek is nu eenmaal een van 
die kunstenaars die zichzelf en hun kunst maar al te vaak op noodlottige wijze in de weg 
staan. Het is bij wijze van spreken een godswonder dat allebei z’n oren er nog aanzitten, en 
een wel heel groot geluk dat hij niet in het bezit is van een revolver. Frans Pannekoek heeft 
het de mensen die iets in hem zagen nooit al te gemakkelijk gemaakt. Het heeft jaren 
geduurd voordat een plan tot uitgave in boekvorm van een reeks reproducties van zijn etsen 
de noodzakelijke medewerking zijnerzijds vermocht te krijgen, terwijl hij, bij benadering van 
het tijdstip van verschijnen van het boek, de vlucht nam naar het buitenland. Ik kreeg 
daardoor het beheer over zijn huis in Pingjum en vond daar, enkele dagen voor de televisie-
uitzending waarin aan het boek Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders 
verklaard aandacht zou worden besteed, al zijn zeshonderd etsen dobberend in een door 
stormschade aan het dak veroorzaakte overstroming. Ik nam ze mee naar huis, droogde ze 
aan wasknijpers en besloot ze, met of zonder goedkeuring en met of zonder ruzie, te gaan 
verkopen.  
U weet dat die geïmproviseerde verkoop in het uitgevershok van Thomas Rap, bovenin de 
Reguliersdwarsstraat, een succes werd. Materieel, maar ook in artistiek opzicht, omdat vele 
kenners en verzamelaars die van het bestaan van Frans Pannekoek niet op de hoogte waren, 
hem hebben ontdekt en erkend. Natuurlijk had Frans achteraf weer van alles te kankeren, en 
natuurlijk was er van alles verkocht, dat nooit verkocht had mogen worden. En vermoedelijk 

                                                        
398 Reve 1984a, p. 52 (10-12-1967). 
399 Reve doet daarover tegenstrijdige mededelingen, uiteenlopend van f 3377,50 tot ‘4 1/2 duizend gulden’ (dat laatste 
in een brief aan Josine en Lennie Meyer (Reve 1994, p. 215 (13-12-1967)). Nop Maas houdt het op ruim vierduizend 
gulden (Maas 2010, p. 414).  
400 Reve 1984a, p. 54 (10-12-1967). 
401 Reve 1984a, p. 53 (10-12-1967). 
402 Die dagen wordt in de volgende krantenartikelen aandacht besteed aan de uitzending van Mies en scène en/of de 
veiling bij Thomas Rap: B. 1967, Van Dijk 1967, Hn. 1967, Hopper 1967.  
403 Het Parool spreekt van een ‘enorme’ en het Algemeen Handelsblad van een ‘overweldigende’ belangstelling. Haagse Post 
maakt melding van ‘vele aanwezigen’ en ‘talloze bezoekers’ (Anoniem 1968e, Anoniem 1968h, Anoniem 1968k). Reve 
schrijft aan Pannekoek: ‘De opening van de tentoonstelling, gisteren, is in menig opzicht een groot sukses geworden. 
Er schijnen nog nooit tevoren zoveel mensen in de galerie te zijn geweest.’ (Reve 1984a, p. 63 (12-1-1968).) 
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zal er vanavond ook wel het een en ander van de hand gaan, waarvan geen tweede exemplaar 
bestaat, of waaraan hij te veel gehecht is dan dat hij er ooit afstand van zou willen doen. Hij 
zal het dan wel merken als hij terugkomt.  
De hoofdzaak is, dat ik de eer, het voorrecht en de voldoening mag smaken, om hier, en nu, 
te kunnen vaststellen dat de grote, romantische, eenzame kunst van Frans Lodewijk 
Pannekoek niemands bescherming, voorspraak of aanbeveling langer van node heeft, omdat 
zij eindelijk de volledige erkenning heeft gevonden die haar toekomt. Lang leve het 
kapitalisme. Ik verklaar deze tentoonstelling voor geopend.404 

Reve volgt in deze toespraak precies de positioneringsstrategie die hij in Veertien etsen op papier 
zet. Net als in dat boek presenteert hij Pannekoek hier als een sjabloonmatige bohémien: een 
chaotisch, getourmenteerd en tot voor kort miskend kunstenaar. Die miskenning heeft hij deels 
aan zichzelf te danken, aangezien hij weinig tot niets onderneemt om zijn kunst aan de man te 
brengen. Pannekoek strijkt zichzelf en zijn omgeving tegen de haren in en verkiest het 
isolement: zodra hij in de publiciteit dreigt te komen, ‘vlucht’ hij naar het buitenland. Bovendien, 
niet onbelangrijk, is hem een heuse ramp overkomen. Vertelde Reve Bullie in Veertien etsen dat 
de brand in diens atelier ‘als een mijlpaal’ in zijn leven stond, ditmaal is het atelier getroffen door 
een ‘overstroming’. Hier is mooi te zien hoe Reve de werkelijkheid wat vervormt om Pannekoek 
nog steviger in het kader van de bohémien te plaatsen. In werkelijkheid was het namelijk Reve 
zelf die Pannekoek, wellicht om hem tegen zichzelf te beschermen, gesuggereerd had tijdens de 
expositie uit te wijken naar Spanje, en in brieven aan Pannekoek spreekt Reve niet van een 
overstroming in diens atelier, maar van een geringe lekkage.405 
Iedere keer dat Reve Pannekoek ter sprake brengt, in zijn werk en in de publieke ruimte, 
verwijst hij im- of expliciet naar het stereotype van de moderne kunstenaar. In deze toespraak 
zet hij nog eens een dikke streep onder die referentie. Terwijl hij Bullie in Veertien etsen en ‘Brief 
in de nacht geschreven’ zowel Bach, Rembrandt als Van Gogh tot voorbeeld stelt, beperkt Reve 
zich hier tot de laatste, de belichaming van het stereotype. Nadat hij Pannekoek ‘een van die 
kunstenaars’ heeft genoemd ‘die zichzelf en hun kunst maar al te vaak op noodlottige wijze in de 
weg staan’ refereert hij onmiddellijk aan Van Gogh en de inderdaad noodlottige gevolgen van 
diens geestelijke lijdensweg: zijn automutilatie en zelfmoord.406 Hij doet dat echter zonder Van 
Gogh bij naam te noemen, en veronderstelt dus dat deze onderdelen van diens biografie 
algemeen bekend zijn – niet alleen bij de aanwezige toehoorders, maar ook bij het 
televisiepubliek. Ook Reve zet Van Gogh dus nadrukkelijk als stereotype in. 
Het is met dit soort opzichtige framing dat Reve de strategie uit Veertien etsen uitvoert. Hij plaatst 
Pannekoek in het kader van de moderne kunstenaar, waar begrippen als ‘bezetenheid’, 

                                                        
404 Transcript van AV Open oog (NTS) 1968. Deze tekst wijkt op enkele plaatsen af van de toespraak die is opgenomen 
in Brieven aan Frans P. (Reve 1984a, p. 114-115). Waarschijnlijk heeft Reve voor het uitspreken van de toespraak nog 
enkele wijzigingen in de tekst aangebracht. Het belangrijkste verschil is dat de eerste alinea van de toespraak in Brieven 
aan Frans P. niet in Pribaut werd uitgesproken. Die alinea luidt: ‘Het werk van Frans Lodewijk Pannekoek, dat thans 
zulk een onverwachte mate van bekendheid heeft gekregen, genoot al vele jaren bij een weliswaar uiterst kleine, doch 
alleszins tot oordelen bevoegde groep kunstkenners een reputaatsie. Al jaren geleden hebben enkele Nederlandse 
musea aankopen – kleine weliswaar – uit zijn werk gedaan.’ (Omdat in het televisieprogramma Open oog tijdens het 
begin van Reves toespraak beelden van de tentoonstelling zijn te zien – en dus niet van een pratende Reve – is het 
mogelijk dat er in het begin van de toespraak is geknipt. Dit wordt echter tegengesproken door het verslag in De Tijd, 
waaruit op te maken is dat Reve zijn toespraak begon met de woorden: ‘Kunst moet commercieel zijn’ (Anoniem 
1968l).)  
405 In een brief van 13 december 1967 schrijft Reve Pannekoek: ‘En als jij zelf tijdig naar het buitenland gaat, voordat 
de tentoonstelling opengaat, komt er geen ruzie ook, met rijke mensen, critici, of Middelmatige Tee Vee-
Lullekoppen.’ (Reve 1984a, p. 57). Die laatste term, ‘Tee Vee-Lullekoppen’, is terug te vinden in het onderschrift bij 
een van de etsen die in Veertien etsen zijn afgedrukt: ‘Landschap met Pindarots. Gezigt op de Artistieke Dorpjes Laren, 
Blaricum en Eemnes en het Middelmatige T.V. Lullekoppendorpje Hilversum.’ (Van het Reve & Pannekoek 1967). 
Op 5 december schrijft Reve aan Pannekoek: ‘Van het dak van je huis zijn een paar pannen afgewaaid, door de 
orkaan van 17 Oktober, en het lekt ergens in je atelier. (Ik heb nog net op tijd al je etsen weggehaald.) De lekkage is 
gering, en is ver weg van je pers, dus maak je daar niet bang over.’ (Reve 1984a, p. 50. Zie ook: p. 52 (10-12-1967)). 
406 De theorie dat het Gauguin zou zijn geweest die Van Gogh in een uit de hand gelopen ruzie zijn oor heeft 
afgesneden, was toen nog niet bekend; ze stamt uit 2008. Zie hierover: Kaufmann & Wildegans 2008. 
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‘waanzin’, ‘chaos’, ‘genie’, ‘eenzaamheid’, ‘miskenning’, ‘tragiek’, ‘lijden’, ‘losbandigheid’ en dus 
ook ‘Van Gogh’ deel van uitmaken. Feitelijk activeert hij daarmee dezelfde associatieketen die 
hij (als personage) in Veertien etsen ironisch aanhaalt: ‘Jij bent schilder. Schilderkunst = 
Montmartre!’ (enzovoorts).  
Terwijl Reve groot materieel inzet om Pannekoek te portretteren als bohémien, en hij dit 
stereotype in Veertien etsen ook, hoewel minder nadrukkelijk, met zichzelf in verband brengt, 
presenteert hij zich in deze toespraak als het volmaakte tegenbeeld ervan. Tegenover de 
bohémien, de meest radicale manifestatie van de autonomie van het artistieke veld,407 
positioneert hij zichzelf als jager op economisch kapitaal. In pak met stropdas gestoken refereert 
hij aan zijn initiatief om het werk van Pannekoek te verkopen, viert hij het kapitalisme en roept 
hij uit dat kunst commercieel moet zijn en de kunstenaar een zakenman moet wezen. En tegelijk 
toont hij zich die zakenman: zijn toespraak is immers opzichtige reclame voor Frans Lodewijk 
Pannekoek, en iets minder opzichtige reclame voor zichzelf. Hier zien we dus een soortgelijke 
vermenging van positionering (Reve is een zakenman) en metapositionering (de kunstenaar 
moet zich als zakenman manifesteren) als in Veertien etsen, alleen bevinden we ons nu aan de 
andere kant van het spectrum. 
In ‘Brief in de nacht geschreven’ moet Bullie volgens Reve economisch kapitaal (geld) proberen 
te verwerven, in Veertien etsen ligt het accent op roem, symbolisch kapitaal dus. Op de avond in 
Pribaut meldt Reve dat die twee doelen zijn bereikt. De veiling van Pannekoek is zowel 
‘materieel’ als ‘in artistiek opzicht’ succesvol, en de kunst van Pannekoek heeft ‘eindelijk de 
volledige erkenning [...] gevonden die haar toekomt’.  
De manier waarop Reve het proces van erkenning – het consecratieproces, zoals Bourdieu het 
noemt – beschrijft, verdient enige aandacht. Hij doet het voorkomen alsof de legitimering van 
Pannekoek als kunstenaar het klassieke patroon volgt. Heinich noemt dit patroon, met Alan 
Bowness, de vier cirkels van erkenning (‘quatre cercles de la reconnaissance’): de binnenste 
cirkel van erkenning wordt gevormd door de collega’s, dan volgen de critici, vervolgens de 
kopers en verzamelaars van kunst, en tot slot het grote publiek.408 Ook Bourdieu hanteert dit 
model: de legitimering van kunst of een kunstenaar begint in een autonoom cultureel veld bij 
erkenning door ‘zuivere’ collegakunstenaars, die zich bevinden in het subveld van de beperkte 
productie. Pas na de interne consecratie volgt de externe consecratie.409 Reve beschrijft precies 
dit proces ten aanzien van Pannekoek, al slaat hij de critici over. Eerst waren er ‘de mensen die 
iets in hem zagen’ (lees: Reve en Thomas Rap), vervolgens is Pannekoek op de veiling door 
‘kenners en verzamelaars’ ontdekt en erkend, en ten slotte heeft hij ‘niemands bescherming, 
voorspraak of aanbeveling langer van node’: zijn werk is eindelijk volledig erkend.  
Maar schijn bedriegt. In werkelijkheid is van een dergelijk lineair proces geen sprake, en ook niet 
van een in zichzelf besloten cultureel veld waarin Pannekoek de eerste stappen tot wijding zet. 
Om het consecratieproces te bespoedigen heeft Reve, die zich in de eerste cirkel van recognitie 
bevindt, vanaf het eerste moment veldexterne hulpmiddelen gebruikt: de kranten en, vooral, de 
televisie. De hype die Reve met behulp van de massamedia rond Pannekoek creëerde, drong 
vervolgens door in het kunstveld. Want het is het directe gevolg van Reves optreden in Mies en 

                                                        
407 Vgl. Bourdieu 1993b, p. 169, Moran 2000, p. 133-134, Zahner 2006, p. 88-89. 
408 Heinich 1991, p. 16. Heinich ontleent deze term aan Alan Bowness, The Conditions of Succes. How the Modern Artist 
Rises to Fame (London 1989). 
409 Het externe en interne hiërarchiseringsprincipe worden door Bourdieu ook wel verbonden met respectievelijk de 
commerciële en culturele of zuivere pool van het literaire of artistieke veld, en met respectievelijk de pool of het 
subveld van de grootschalige en de pool of het subveld van de beperkte productie. Synoniemen zijn het heteronome 
en het autonome hiërarchiseringsprincipe. (Zie: Bourdieu 1989a, p. 264, Bourdieu 1993b, p. 38-39, Bourdieu 1994, p. 
263-264.) Volgens Bourdieu speelt bovendien het onderwijssysteem een belangrijke rol in het legitimeringsproces en 
de instandhouding van het (relatief) autonome culturele veld. Dat systeem reproduceert ‘onophoudelijk het 
onderscheid tussen gewijde en ongewijde kunstwerken en tegelijkertijd tussen de legitieme en illegitieme manier om 
legitieme werken te benaderen.’ (Bourdieu 1994, p. 181. Zie ook: Bourdieu 1993b, p. 123, en Frow 1987, p. 60-61). 
Zie over het consecratieproces bij Bourdieu voorts: Zahner 2006, p. 134-240.  
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scène – allerminst een elitaire kunstrubriek – dat de ‘kenners en verzamelaars’ zich mobiliseerden 
om hun consecratierite uit te voeren: ze kochten Pannekoeks werk en nodigden hem uit voor de 
expositie in Pribaut. Het feit dát ze dit deden wordt door Reve vervolgens ingezet als 
kwaliteitsargument (een argument dat hij natuurlijk niet nodig zou hebben als Pannekoek 
werkelijk ‘volledig’ zou zijn erkend, maar dat terzijde). Terwijl hij dus de contouren van een 
klassiek, lineair consecratieproces schetst, is er eigenlijk iets anders aan de hand: het adresseren 
van de buitenste cirkel van recognitie heeft het interne consecratieproces in een 
stroomversnelling gebracht.  
Zoals veel van Reves teksten drijft de toespraak in Pribaut op contrasten. Er is het contrast 
tussen de bohémien Pannekoek en de zelfverklaard zakenman Reve, het contrast tussen de 
schijn van een autonoom en de werkelijkheid van een heteronoom hiërarchiseringsprincipe, en 
het contrast tussen Pannekoeks ‘grote, romantische, eenzame’ kunst en de soundbites over het 
kapitalisme en commerciële kunst. Dat het Reve ook hier om dit soort contrasten te doen was, 
blijkt uit wat hij Pannekoek schreef toen hij naar eigen zeggen ‘nog geen woord’ op papier had 
staan voor de toespraak: ‘Ik denk dat ik iets zeg over het romanties kunstenaarschap, en eindig 
met zoiets als: “Leve het kapitalisme!”’410  
Niet alleen doordat Reve in deze toespraak opnieuw karikaturen maakt van Pannekoek en van 
zichzelf, maar ook doordat hij de binaire opposities in de optiek van het autonome culturele 
veld, kunst en geld, hier opzichtig met elkaar verbindt, wordt zijn werkelijke intentie onzeker. Is 
het hem te doen om de provocatie, het humoristische effect van de repetitieve stijlbreuk (die 
immers bestaat uit het samensmeden van tegenstellingen), of zet hij zijn woorden zo zwaar aan 
om zijn standpunt beter uit de verf te doen komen? Dit alles is een omslachtige manier om te 
zeggen dat Reves toespraak een hoog ironisch gehalte heeft: of het hem ernst is of niet, of 
allebei, is onduidelijk. 
Een deel van het publiek in Pribaut kiest die avond voor de ironische intentie. De verwijzing 
naar Van Gogh zorgt voor wat gegrinnik, direct na Reves ‘Lang leve het kapitalisme’ wordt er 
hardop gelachen. Ook sommige besprekingen die in de kranten verschijnen (de dagen na de 
opening brengen het Algemeen Handelsblad, Het Vrije Volk, De Tijd, Haagse Post, de Volkskrant en 
Propria Cures verslag uit van de avond) hebben aandacht voor de ironische toets. Het Algemeen 
Handelsblad duidt de aanwezigen aan met ‘arbeiders’ en enkele verslaggevers refereren met een 
knipoog aan Reve als ‘burger-schrijver’. Maar Reves pleidooi voor commercialiteit trekt de 
meeste aandacht. Vijf van de zes artikelen vermelden zijn slogan ‘Leve het kapitalisme’, twee van 
hen gebruiken die als kop. Een andere krant kopt: ‘Pannekoek en commercie’.411 
Terwijl Reves succesvolle campagne om Pannekoek in het nieuws te brengen en te houden 
breed wordt uitgemeten, vindt men de terughoudendheid van Pannekoek opvallend. Sommigen, 
zoals de journalisten van het Algemeen Handelsblad en Het Vrije Volk, parafraseren Reves 
karakterisering van Pannekoek als een ‘eenzaam en romantisch kunstenaar’ die bovendien 
‘publiciteitsschuw’ is, altijd heeft ‘geweigerd met zijn werk in de openbaarheid te treden’ en ‘naar 
het buitenland is gevlucht’. Anderen nemen die kwalificaties min of meer voor eigen rekening. 
De Tijd schrijft dat Pannekoek ‘niet heeft kunnen voorkomen’ dat zijn werk nu op de markt is. 
Haagse Post meldt dat de verkoop van Pannekoeks werk iets is ‘wat Bullie nooit zou kunnen’. 
Een citaat uit Veertien etsen, waarin Bullie zegt dat hij ‘helemaal niks’ wil, behalve ‘fijn aan het 
werk wezen’, wordt door die krant als verklaring voor diens afwezigheid opgevoerd. de 
Volkskrant vindt bij monde van Lambert Tegenbosch dat Pannekoek ‘in zijn wezen’ moet 
worden gelaten: ‘hij begeert niet beter dan lekker te werken.’ Tegenbosch: ‘Op dit ogenblik is hij 
Amsterdam en zijn plotselinge succes ontvlucht en zit ergens in Spanje te rillen en te sidderen 

                                                        
410 Reve 1984a, p. 60 (7-1-1968). 
411 Anoniem 1968k (Algemeen Handelsblad), Anoniem 1968p (Het Vrije Volk), Duister 1968 (De Tijd), Anoniem 1968h 
(Haagse Post), Tegenbosch 1968 (de Volkskrant), Botenbauwer 1968a (Propria Cures).  
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om deze overval van de wereld over zijn stille werktafel.’412 Kortom: Reves positionering van 
zichzelf als zakenman en Pannekoek als bohémien heeft, ironisch bedoeld of niet, wortel 
geschoten bij de journalisten. 
Reve heeft van de afwezigheid van zijn vriend gebruikgemaakt – een afwezigheid die uitstekend 
past in het kader van de zich van de maatschappij afgezonderde bohémien – om diens imago 
ook in de publieke ruimte vorm te geven, alsof het om een personage gaat. En Pannekoek is een 
behoorlijk flat character geworden. Alle eigenschappen die Pannekoek ongeschikt maken voor het 
alledaagse sociale en economische verkeer heeft Reve ingezet bij zijn ostentatieve jacht op 
symbolisch en economisch kapitaal voor zijn vriend, precies volgens het recept van Veertien etsen.  
En met succes. Terwijl nagenoeg niemand Pannekoek nog in levende lijve heeft gezien, 
karakteriseert ook de landelijke pers hem na Reves toespraak als bohémien. Sommigen schrijven 
daarbij zonder problemen uitspraken van het personage Bullie aan Pannekoek toe. Reves 
campagne heeft ertoe geleid dat Pannekoek nu naamsbekendheid heeft en wat geld, en dat niet 
ondanks, maar mede dankzij zijn stereotypisch kunstenaarschap. Van nobody is hij in een paar 
maanden uitgegroeid tot ‘de beroemde etser Frans Lodewijk Pannekoek’, en de prijzen van zijn 
werk zijn exponentieel gestegen.413 Tegelijkertijd heeft Reve, door als campagneleider op te 
treden en voortdurend het doel van die campagne (roem en geld voor Pannekoek) te benoemen, 
naam gemaakt als tegenpool van de bohémien. Een ‘literaire zakenman’, noemt Propria Cures 
hem. 
 

Januari en februari: identiteitscrisis 

Even lijkt het erop dat Pannekoek werkelijk in de wereld van de fictie thuishoort. Half januari 
heeft bijna niemand de kunstenaar, die dan de status van bekende Nederlander heeft bereikt, 
nog gezien. Lambert Tegenbosch stelt in de Volkskrant dat de foto van Pannekoek die in Pribaut 
hangt lijkt op een broer van Reve. Een week later weet Elsa Botenbauwer het zeker: Pannekoek 
en Reve zijn een en dezelfde persoon. Ze denkt te doorzien waarom Pannekoek afwezig was bij 
zowel Mies en scène, de veiling als de opening van de expositie. ‘[...] 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.’414 Ze raadt haar lezers aan eens goed te kijken 
naar de twee handtekeningen op het omslag van Veertien etsen. Die van Pannekoek zou met 
verdraaide hand zijn geschreven. Ook brengt ze in herinnering dat Reve het diploma van de 
grafische school op zak heeft, en ze vermoedt zelfs dat in zijn doopnaam ‘Franciscus’ een 
aanwijzing schuilt. De nieuwe initialen van Reves voornamen, G.F.K., zouden verwijzen naar 
‘Gebonden Kunstenaars Federatie’. 
Nu de verwarring is gezaaid, kan Reve oogsten. Hij stuurt op 31 januari, waarschijnlijk op 
instigatie van Thomas Rap, een brief naar het Brabants Dagblad, waarin hij verzoekt de uitkomst 
van een onderzoek naar de relatie tussen hem en Pannekoek niet te publiceren voordat de 
expositie in Pribaut is beëindigd.415 Als Jan Paul Bresser, die voor de krant werkt, daarop 
telefonisch contact met hem opneemt, zegt hij dat hij Pannekoek is, en dat de etsen van zijn 
hand zijn.416 Het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en het Nieuwsblad van het Zuiden 

                                                        
412 Tegenbosch 1968. 
413 Op 2 februari heeft Het nieuwsblad van het Zuiden het over de ‘beroemd geworden etser Frans Lodewijk Pannekoek’, 
een dag later spreekt De stem van ‘De beroemde etser Frans Lodewijk Pannekoek’. (Anoniem 1968b, Anoniem 1968f). 
Max Feiko Reneman schrijft op 20 januari in De nieuwe linie: ‘Het werk dat vrijwel onbekend was en tot nog toe voor 
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denken dat voor Pannekoeks werken, men mag wel even zeggen dit soort werken dat helemaal buiten de mode ligt, 
plotseling zoveel belangstelling wordt opgebracht?’ (Reneman 1968). 
414 Botenbauwer 1968a. 
415 P.A. 1968, Maas 2010, p. 425.  
416 Bresser 1968. 
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brengen op 2 februari het nieuws dat Frans Lodewijk Pannekoek een verzinsel van Reve is. Het 
wordt ’s ochtends op de radio voorgelezen, en diezelfde dag staat het in de avondbladen.417 Het 
Haarlems Dagblad ontkracht het bericht, maar De Tijd en Het Vrije Volk nemen het nieuws op 
hun voorpagina’s over, en larderen dat met Reves commentaar. Tegen Het Vrije Volk zegt Reve 
dat Pannekoek al jaren als personage in zijn werk voorkomt, aan de redactie van De Tijd vertelt 
hij in geuren en kleuren over de mystificatie. Gevraagd naar wie er op de foto’s voor Pannekoek 
model heeft gestaan, zegt hij: 

Laten wij die kiekjes er nu maar buiten laten. Het gaat niemand aan wie voor Pannekoek 
heeft geposeerd. Interessanter vind ik het over die schilderijen te praten. Heeft u gezien dat 
die dingen niet helemaal klopten. Ik ben 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.418  

Die avond, op 2 februari, is Reve opnieuw te gast in Mies en scène. En daar spreekt hij zijn 
verklaringen van eerder die dag vierkant tegen: hij ontkent nu dat hij zelf Pannekoek zou zijn. 
Om zijn woorden kracht bij te zetten, maakt hij tijdens de uitzending een primitief tekeningetje, 
dat in de verste verte niet lijkt op het werk van Pannekoek. Zijn optreden sluit hij af met de 
kreet die hij ook in Pribaut liet horen: ‘Kunst moet commercieel zijn.’419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
De volgende dag is het moeilijk een krant te vinden waar geen bericht over de kwestie te vinden 
is.420 Nu ook langs andere wegen is gebleken dat Pannekoek wel degelijk bestaat – een 
correspondent in Spanje heeft hem aan de lijn heeft gehad – belt Bresser opnieuw met Reve. 
Die houdt zich aanvankelijk van de domme (‘Volgens mij is daar een geest geweest, die zich als 
Pannekoek voorstelde’)421, maar geeft later toe dat hij Pannekoek kent. Gevraagd hoe het kan 
dat hij eerder het tegenovergestelde beweerde, zegt Reve dat hij dronken geweest moet zijn.  
In de dagen die volgen verschijnen nog verschillende artikelen over de mystificatie die geen 
mystificatie bleek te zijn. Sommige journalisten kunnen de grap wel waarderen, anderen tonen 
zich gepikeerd. De redactie van Het Eindhovens Dagblad vindt dat ‘een betrouwbaar zijn 
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420 Er verschijnen artikelen over de relatie tussen Pannekoek en Reve in de Nieuwe Rotterdamse Courant, de Volkskrant, 
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421 Bresser 1968. 

Links Pannekoeks ‘Gezigt op Pingjum (Van het Reve & Pannekoek 1967), rechts de tv-tekening van Reve, afgedrukt in Het 

Vrije Volk van 3 februari 1968 
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informaties zoekende journalist (en diens lezers) gewoon belazerd is.’422 De Tijd constateert dat 
Reve werk heeft gemaakt van zijn stelling dat kunst commercieel moet zijn.423  
 

Nasleep 

Toen ‘Gesprek met Van het Reve’ in 1958 in Tirade verscheen, dacht zelfs de redactie van het 
tijdschrift aanvankelijk dat de fictieve journalist R.J. Gorré Mooses echt bestond. Nu, tien jaar 
later, gebeurt het tegenovergestelde: Frans Pannekoek, een man van vlees en bloed, krijgt even 
een fictieve status. De impact van deze omgekeerde mystificatie is echter vele malen groter. In 
1958 was Reve door zijn Engelse avontuur wat op de achtergrond geraakt, eind jaren zestig 
bevindt hij zich in het brandpunt van de publieke belangstelling. Zijn faam stelt hem in staat om 
de persoon en het werk van Pannekoek bij het grote publiek te lanceren. Daarbij maakt hij gretig 
gebruik van de televisie, die tien jaar eerder in Nederland nog een zeer beperkt bereik had, maar 
nu met recht een massamedium genoemd mag worden. In 1968 heeft 80 procent van de 
Nederlandse huishoudens een televisietoestel424 en naar Mies en scène keken zoals gezegd 
gemiddeld drie miljoen mensen.  
Reve laat de werelden van werkelijkheid en fictie niet alleen in elkaar overlopen, ze spelen ook 
leentjebuur; althans voor wie een poëticaal-autonome visie heeft op literatuur en de wereld van 
de literaire tekst dus a priori als een fictionele beschouwt. Terwijl Pannekoek binnen de 
omheining van de fictie – de tekst van Veertien etsen en ‘Brief in de nacht geschreven’ – als 
werkelijk bestaande figuur wordt opgevoerd, compleet met de vermelding van de titels van etsen 
die op een veiling en een expositie kunnen worden bezichtigd, doet Reve zijn best om deze 
Pannekoek in de werkelijkheid als een fictionele figuur te presenteren.  
In februari is het, de paar quotes in het Elsevierartikel van 7 oktober uitgezonderd, de eerste keer 
dat Pannekoek zelf het publieke podium betreedt. Hij laat zich interviewen door Het Parool, de 
Brabantse dagbladen citeren uit een telefoongesprek met hem, en aan Propria Cures stuurt hij een 
‘Brief uit Spanje’, gericht aan Elsa Botenbauwer. De titel van die brief, de opzichtig onbeholpen 
stijl waarin hij is geschreven en Pannekoeks voorstel om zich lichamelijk met Botenbauwer te 
verenigen doen vermoeden dat Reve hem schreef. Dat is niet het geval, maar het was wellicht 
wel Pannekoeks intentie om het te suggereren – hij ondertekent met ‘etser en schrijver’.425 
Pannekoek refereert in de brief met zichtbaar genoegen aan de mystificatie, en aan zijn bestaan 
als Revisch personage.  

[Het artikel van Elsa Botenbauwer] 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 welhaast moet wezen is door Hem geschapen naar zijn Beeld en Gelijkenis, daarin 
ook schuilt de macht van de schrijver.426 

Uit het interview in Het Parool (van 6 februari 1968) blijkt dat Pannekoek zich ook zonder 
tussenkomst van Reve als een echte bohémien gedraagt. Hij zegt eraan te moeten wennen dat 
hij nu ineens geld heeft, terwijl hij ‘tien jaar lang elke knaak drie keer [heeft] moeten omdraaien 
voor hem aan de drankboer uit te geven’, maar vindt roem en geld niet belangrijk. ‘Lekker 
werken’ is zijn enige devies, en voor marketingstrategieën moet je niet bij hem, maar bij Reve 
zijn. ‘Nu ben ik bekend,’ aldus Pannekoek, ‘maar wat doet het ertoe. Ze hadden me vroeger ook 
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423 Anoniem 1968q. 
424 Ruiter & Smulders 1996, p. 291-292. 
425 Het kan ook zo zijn dat Pannekoek toen al de ambitie had om te schrijven en daar door deze ondertekening uiting 
aan gaf; deze ambitie zou hij een jaar later per brief aan Reve kenbaar maken (Reve 1984a, p. 98 (10-6-1964)).  
426 Pannekoek 1968. 
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niet nodig. Gerard Kornelis weet veel beter hoe je dit soort zaken moet behandelen. Gesteld dat 
ik een gigantisch talent zou zijn, wat doet het ertoe, we zitten hier toch lekker, we drinken toch 
lekker en niemand zit op me te wachten.’427  
Nu het mysterie rond Pannekoek is opgelost, verdwijnt hij net zo snel naar de coulissen als hij er 
door Reve uit vandaan was getrokken. In februari wordt er een brief van zijn zus Tita in Propria 
Cures geplaatst, en probeert Botenbauwer zich in dat blad te rehabiliteren na haar vergissing. In 
maart verschijnen er nog twee recensies van Veertien etsen, een in het Algemeen Dagblad (van 
Bernlef) en een in De Nieuwe Linie (van Burnier). Daarna wordt het stil. 
Ondertussen treedt er een verandering op in de vriendschap tussen Reve en Pannekoek. Uit 
brieven die Reve stuurde aan Pannekoek en Josine Meyer – opgenomen in Het lieve leven (1974), 
Brieven aan Frans P. (1984) en Brieven aan Josine M. (1994) – blijkt dat Reve zich er steeds meer aan 
ergert dat Pannekoek geen enkele inspanning verricht om zijn kunstenaarschap tot een 
commercieel succes te maken.428 Zijn adviezen en aansporingen in brieven aan Pannekoek 
maken steeds vaker plaats voor berispingen. In augustus 1968 schrijft Reve aan Meyer te 
verwachten dat het met Pannekoek op een breuk zal uitlopen. ‘Hij zoekt het konflikt met de 
maatschappij, & wil arm & opgejaagd blijven, terwijl hij veel kansen krijgt om iets te verdienen. 
Ik haat de armoede & de chaos. Als iemand, zonder noodzaak, in de schuld & de chaos wil 
blijven zitten, heeft hij daartoe het volste recht, maar dan moet hij uit mijn buurt blijven.’429  
Een half jaar later, in februari 1969, zegt Reve per brief de vriendschap met Pannekoek op. Hij 
schrijft hem zich er niet mee te kunnen verenigen dat Pannekoek bewust op zoek is naar het 
conflict met de maatschappij, naar een ‘toestand van sociaal failliet en pauperdom’.430 Waar 
Pannekoek zich het liefst door de markt en de maatschappij laat uitkotsen, vindt Reve dat een 
kunstenaar zich er ten dele aan moet conformeren. En dat hoeft, zoals hij (als personage) eerder 
in ‘Brief in de nacht geschreven’ stelde, niet ten koste te gaan van zijn autonomie.   

[...] jij zoekt de desorganisaatsie, de vernieling en de ontreddering, met open ogen. Je droomt 
van een woonboot, opdat de autoriteiten je een ligvergunning zullen kunnen onthouden; van 
een woonwagen, opdat ze je van standplaats tot standplaats zullen kunnen opjagen. Ik wil 
kunst maken, & die kunst verkopen. God weet wat jij wilt, maar in géén geval: verkopen. [...] 
Je moet maken wat je zelf wilt, zeker, maar je zult het moeten presenteren zoals de klant het 
wil. Een uitgever wil een boek van liefst circa 200 paginaas: geen 10, & geen 900, want daar 
kan hij zakelijk niets mede doen. Aldus lever ik hem een manuscript van 192 of 208 
bladzijden druks, zonder dat ik mij daardoor in mijn eer aangerand acht. Kunst is in der 
eerste plaats gestage, moeizame arbeid, dat heb ik je al vaker aan je verstand willen brengen. 
Ik spuug op alles wat bohémien wil zijn en denkt dat het sjiek is om in een troep te leven. [...] 
Ik wend mij niet zelfzuchtig af van pijn, leed & gebrek, maar wel van de moedwillige chaos, 
van de kleinburgerlijke verheerlijking van het pauperdom, en van de droom van de middenstander, die 
denkt dat men pas telt, als men op de lat koopt. God nog aan toe.431 

In deze laatste regels raakt Reve aan een wezenlijk punt van zijn zelfmanifestatie, én aan een dan 
actuele stemming in de Nederlandse samenleving. Want net als in het Parijs van eind 
negentiende eeuw, waar clubs als de Moulin rouge en de Moulin de la Galette draaiden op de 
fascinatie die de bourgeoisie koesterde voor het omgekeerde leven van de bohémien, kan de 
artistieke tegencultuur bij de Nederlandse burgerij van de jaren zestig op toenemende 
waardering rekenen. Het succes dat de provobeweging heeft is de meest zichtbare exponent van 
deze ontwikkeling, die Wilbert Smulders en Frans Ruiter bespreken in Literatuur en moderniteit, en 

                                                        
427 Van Beek 1968. 
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die James Kennedy in Nieuw Babylon in aanbouw omschrijft als de ‘burgerlijke 
antiburgerlijkheid’.432 Deze burgerlijke antiburgerlijkheid is niets anders dan de maatschappelijke 
incorporatie van wat Heinich de normalisatie van het abnormale noemt. In een klimaat van 
burgerlijke antiburgerlijkheid koestert niet alleen de kunstenaar zelf, maar ook de burgerij het 
idee van de kunstenaar als tegenvoeter.  
Volgens Kennedy begint de Nederlandse bourgeoisie in die dagen de eigenschappen die haar 
maken tot wat zij is, zoals gematigdheid, ordelijkheid en plichtsbesef, openlijk te verachten. Zij 
verwordt dus, in hoog tempo, tot een klasse die niet genoemd wil worden. Tegen dit klimaat had 
Reve zich al verzet voor het zich goed en wel in Nederland had gevestigd – in zijn tirade tegen 
Henry Miller in ‘Brief uit Edinburgh’ (1962) drijft hij er de spot mee – maar nu het zover is, 
kiest hij voor de frontale aanval. Tekenend voor Reve is dat hij daarbij niet de burgerij aanpakt 
die dweept met de kunstenaar – als kunstenaar zou hij zich daarmee immers op klassieke 
antiburgerlijke wijze manifesteren – maar juist de kunstenaar die nog steeds zelfbevestiging 
zoekt in zijn verzet tegen de maatschappij. Volgens hem houdt zo iemand zichzelf voor de gek, 
want in een klimaat van burgerlijke antiburgerlijkheid sorteert de kunstenaar die zich als 
tegenvoeter manifesteert natuurlijk het tegenovergestelde van het beoogde effect. Zijn non-
conformisme is conformistisch; wanneer hij zich van de maatschappij afwendt doet hij precies 
wat die maatschappij van hem verwacht, en zelfs verlangt. En dus is in Reves ogen, zoals hij 
Pannekoek schrijft, de kunstenaar die een bohémien wil zijn net zo kleinburgerlijk als de 
winkelier die ervan droomt op de lat te kopen.  
In Veertien etsen vertelde Reve al hoe hij tekeer was gegaan tegen de ‘jeugdwerker of 
vormingsleider’ die hem op nonsenspoëzie vergastte en klaagde dat er in de maatschappij geen 
ruimte was voor ‘kreativiteit als zodanig’. Die man vertegenwoordigt alles wat Reve in een 
kunstenaar verafschuwt. Hij past niet alleen in voorkomen, functie en idiolect naadloos in de 
cultuur van de burgerlijke antiburgerlijkheid, ook zijn poëzie lijkt gevestigde waarden omver te 
willen gooien, en biedt daarvoor in de plaats het experiment, de vrije associatie, de 
vormtechnische anarchie, kortom: dat wat Reve ‘avant-garde’ noemt. Omdat Pannekoek in 
esthetisch opzicht dichtbij Reve staat – net als Reve toont hij zich een pleitbezorger van de 
traditie en het technisch vakmanschap – is het niet zijn werk dat Reve bekritiseert, maar zijn 
levensstijl, de manier waarop hij zijn kunstenaarschap vormgeeft.433 Die manier acht hij niet 
alleen zelfdestructief, maar ook nodeloos zelfdestructief, een relikwie uit een tijd waarin de 
antiburgerlijke kunstenaar de burgerij nog effectief kon epateren. Tegenover deze verwerping 
van maatschappelijke waarden plaatst Reve zijn eigen zakelijk pragmatisme.434  
Van Veertien etsen verschijnt in 1968 een tweede druk, in 1971 wordt de tekst opgenomen in het 
boekje Vier pleidooien, naast ‘Slotwoord voor de rechtbank’, ‘Pleitrede voor het hof’ en 
‘Toespraak in het Muiderslot’. Deze karakterisering van Veertien etsen als pleidooi is wat vreemd: 
deze tekst is in tegenstelling tot de andere drie narratief van aard, en het is de enige die Reve niet 
in het openbaar heeft uitgesproken. Als het al een pleidooi is, dan lijkt het er een voor 
Pannekoek te zijn; in de ‘Verantwoording’ van de bundel schrijft Reve dat hij zich ten doel had 
gesteld Pannekoeks ‘opvattingen over de plaats van de kunstenaar in de maatschappij’ recht te 
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zich als tegenstander van de vernieuwing-om-de-vernieuwing. In het interview met Het Parool van 6 februari 1968 zegt 
hij het zo: ‘Als etser kan ik eigenlijk alleen maar de weg van de oude meesters zoeken, want verder kan je het toch 
nooit brengen. Je kan wel denken dat je verschrikkelijk bij de tijd bent, maar morgen is alles wat je gemaakt hebt, toch 
weer oud.’ (Van Beek 1968). 
434 In een andere brief stelt Reve Pannekoek wederom Van Gogh als voorbeeld stelt. Pannekoek moet volgens Reve 
het idee laten varen dat ‘de massa’ zijn kunst niet zou mogen waarderen. Immers: ‘Van Gogh wordt door de massa 
geaccepteerd en gewaardeerd, maar is toch een waardig en gerenommeerd schilder.’ (Reve 1984a, p. 79-80 (9-3-
1968).) Hierbij vergeet Reve, bewust of onbewust, dat Van Gogh bij leven in commercieel opzicht een volslagen 
mislukkeling was. Precies als Pannekoek dus. 
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doen zonder die van zichzelf prijs te geven. Maar dat laat zich dan weer slecht verenigen met 
Reves mededeling, eerder in die verantwoording, dat alle vier teksten zijn eígen ‘diepste 
motieven’ verwoorden.  
Hoe het ook zij, interessant is wat Reve in die verantwoording schrijft over de totstandkoming 
van Veertien etsen en de opvattingen van Pannekoek. 

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. [...] 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.435 

Reve positioneert zich hier publiekelijk opnieuw diametraal tegenover Pannekoek, en nu nog 
duidelijker dan in de toespraak in Pribaut. Waar Pannekoek het ‘sociaal failliet’, de levensstijl van 
de bohémien, als een noodzakelijke voorwaarde ziet voor een geslaagd kunstenaarschap, daar is 
Reve er alles aan gelegen om dat failliet te voorkomen. En zo stelt Reve zich tijdens dit 
slotakkoord van zijn campagne voor Pannekoek nog eens als gewiekste literaire zakenman op, 
die de producten wil leveren waar de markt om vraagt en tegelijkertijd zijn artistieke autonomie 
wil behouden.  
In bovenstaande passage is ‘schijnbaar’ het belangrijkste woord. Dat zorgt ervoor dat Reve een 
synthese tot stand brengt van wat Bourdieu het heteronome en het autonome 
hiërarchiseringsprincipe noemt. Door niet werkelijk, maar slechts in schijn te capituleren voor 
de smaak van het moment, denkt Reve zowel aan de vraag van de markt (heteronoom) als aan 
zijn eigen artistieke principes (autonoom) tegemoet te kunnen komen. Tegelijk zorgt dit 
‘schijnbaar’ ervoor dat dit fragment dezelfde vermenging van positionering en metapositionering 
bevat die Reves hele campagne voor Pannekoek kenmerkt. Zoals hij in zijn teksten en 
mediaoptredens rond Pannekoek voortdurend de strategie prijsgeeft die tegelijkertijd aan het 
uitvoeren is, zo doet hij dit nu opnieuw met betrekking tot zijn eigen positionering: terwijl hij 
zich voordoet als zakenman, zegt hij ook dat hij de rol van de zakenman moet spélen.  
Overigens is het maar zeer de vraag of het juist is wat Reve hier beweert, dat hij de theorie die 
hij ontvouwt nog niet in praktijk heeft kunnen brengen. Zijn campagne in de winter van 1967 en 
1968, waarin hij voor Pannekoek en voor zichzelf munt wist te slaan uit alles wat Pannekoek tot 
een stereotypische kunstenaar maakte, is een geslaagde uitwerking van die theorie. Het is zowel 
een succesvolle exploitatie van het geloof in de kunstenaar als tegenvoeter – een geloof dat in 
een klimaat van antiburgerlijke burgerlijkheid vele aanhangers kent – als een manier om zichzelf 
van dat geloof te distantiëren en zich zo te positioneren als atypische kunstenaar. Echter: als 
Reve met de ‘heersende mode’ niet de smaak van de voor cultuur ontvankelijke burgers op het 
oog heeft, maar die van de intellectueel minder geschoolden, laten we zeggen de ‘arbeiders’ die 
hij in de titel van Veertien etsen ironisch als doelgroep noemt, dan zijn deze woorden een 
voorbode van wat zijn publiek in de jaren zeventig te wachten staat.  
 

                                                        
435 VW II, p. 347. 
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De exploitatie van het geloof en de dubbel omgekeerde economie 

De casus-Pannekoek bevat een aantal aspecten die kenmerkend zijn voor Reves 
zelfrepresentatie, de ontwikkeling daarvan in grofweg de eerste helft van zijn carrière en voor 
zijn manifestatiepoëtica; simpel gezegd zijn dat dus zijn opvattingen over de manier waarop een 
kunstenaar zich in de maatschappij moet gedragen. Ik noem er vijf.  
Ten eerste is er een ontwikkeling zichtbaar in de manier waarop Reve zich tot zijn collega’s 
verhoudt. Vanaf het eerste moment dat Reve zich in zijn werk als schrijver-personage 
manifesteert, vanaf het gefingeerde interview door Gorré Mooses dus, verhoudt hij zich 
ambivalent tot de vele hele en halve bohémiens die hem daar omringen. Hoewel enkele 
eigenschappen hem met de bohémiens verbinden (zoals het overmatig drankgebruik, de 
melancholie, de zelfkwelling en aanvankelijk de armoede) distantieert hij zich ook van hen. 
Aanvankelijk, in Tien vrolijke verhalen, is die distantie impliciet en subtiel, vanaf de brievenboeken 
wordt zij explicieter en ligt de nadruk meer op telling dan op showing. In zijn omgang met 
Pannekoek, zowel op papier als op de bühne, wordt die ambivalentie op de spits gedreven. In 
het van alcohol doordrenkte verhaal Veertien etsen sluit hij met Bullie een pact tegen de 
buitenwereld, waarin bijna niemand schijnt te deugen: de eenvoudige dorpelingen net zo min als 
de welgestelden, de (aspirant-)collega’s en de critici. Maar tegelijkertijd formuleert hij een doel 
dat haaks staat op dat van de paradigmatische bohémien: Pannekoek beroemd maken. Dat doel 
wordt door (de auteur) Reve binnen korte tijd bereikt, onder andere dankzij de publicatie van de 
tekst waarin dat doel vermeld staat. Als Pannekoek zich na een kort moment in de schijnwerpers 
terugtrekt uit de publiciteit, en dus niet wil of kan voortgaan op de weg die Reve voor hem is 
ingeslagen, is dat reden voor Reve om met hem te breken. Voorin Vier pleidooien formuleert hij 
publiekelijk en expliciet op welk punt zijn geest zich van die van Pannekoek scheidt. De 
kunstenaar die het ‘sociaal failliet’ als noodzakelijke voorwaarde ziet voor het kunstenaarschap, 
houdt volgens Reve niet alleen de buitenwereld, maar vooral zichzelf voor de gek. Hij werkt 
zichzelf tegen op basis van een ondeugdelijke generalisatie: uit het sociaal failliet van enkele 
grote kunstenaars concludeert hij dat iedere grote kunstenaar een drop-out moet zijn.  
Maar, en dat is het tweede punt, Reve ziet in dat het imago van de stereotypische moderne 
kunstenaar commercieel potentieel heeft. Zoals Pannekoek volgens Reve geloof hecht aan de 
mythe van de kunstenaar als tegenvoeter, als antiburger, zo doet de goegemeente dat volgens 
hem ook. In zijn campagne rond Pannekoek brengt Reve keer op keer de eigenschappen naar 
voren die zijn vriend tot bohémien maken, en verwijst hij daarbij, net als in Veertien etsen, naar de 
kunstenaar die het stereotype belichaamt: Vincent van Gogh. En dat werkt: nog voordat hij 
zichzelf aan het publiek heeft getoond, wordt Pannekoek in de krantencommentaren met een 
zekere gretigheid als bohémien geportretteerd.  
In die commerciële exploitatie van de bohémien schuilt natuurlijk een paradox. Een bij leven 
succesvolle en beroemde bohémien is immers een oxymoron, en een bohémien die openlijk op 
jacht is naar roem en geld doet het tegenovergestelde van wat hij geacht wordt te doen. Volgens 
Heinich was het onder meer de veronderstelde oprechtheid en naïviteit van Van Goghs 
kunstenaarschap, het idee dat hij zich niet modelleerde naar een voorbeeld, die zijn postume 
heiligverklaring mogelijk maakte en de prijs van zijn werk exponentieel deed stijgen. Wanneer 
Bourdieu schrijft over consecratieprocessen in het culturele veld bedient hij zich van eenzelfde 
soort redenering. Symbolische effectiviteit, betoogt Bourdieu, bestaat bij gratie van 
veronderstelde oprechtheid en belangeloosheid. Maar tegelijk stelt hij in ‘De productie van 
geloof’ dat ‘schilders en schrijvers, behoudens enkele beroemde uitzonderingen die wel 
voorbestemd lijken om het ideaal levend te houden, door en door berekenend en geobsedeerd 
zijn door geld en alles voor het succes over hebben.’436 Door de spanning tussen de collectieve 
honger naar kapitaal en de nomos van de belangeloosheid, de spanning tussen de Wille zur Macht 
                                                        
436 Bourdieu 1989 [1977], p. 254. 
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en de salonfähigkeit zogezegd, kan de strijd om roem en geld volgens Bourdieu niet anders dan 
verhuld plaatsvinden. De kunstenaar die openlijk naar commercieel succes streeft, vergooit zijn 
kans op consecratie in (het subveld van de beperkte productie van) het literaire veld.  
Pannekoek lijkt niet alleen in schijn, maar ook in wezen te voldoen aan wat Bourdieu het ‘ideaal’ 
van het culturele veld noemt. Zijn jacht op roem en geld onttrekt zich niet aan het oog van de 
buitenwereld, ze vindt überhaupt niet plaats. En als Pannekoek door toedoen van Reve eenmaal 
bekend is en wat centen heeft verdiend, toont hij zich volstrekt ongevoelig voor alle aandacht. 
‘[W]at doet het ertoe,’ zegt hij tegen de journalist van Het Parool, ‘we zitten hier toch lekker, we 
drinken toch lekker en niemand zit op me te wachten.’  
Juist omdat Pannekoek op de achtergrond blijft, kan Reve diens ‘zuivere’ imago als 
promotiemiddel inzetten tijdens zijn campagne om hem welvarend en beroemd te maken, 
zonder dat hij dat imago daarmee beschadigt. Hij benadrukt dan ook dat hij zijn 
campagneactiviteiten deels ontplooide zonder medeweten, een deels ondanks de tegenwerking 
van Pannekoek. Zo omzeilt Reve de paradox, en maakt hij van Pannekoek, al is het maar voor 
even, een beroemde bohémien.  
Op de derde plaats laat Reves bemoeienis met Pannekoek zien dat Reve zich uiterst bewust 
voegt naar wat Heinich het romantische model van de kunstenaar noemt. Al vanaf het begin 
van zijn schrijverschap is hij zelf, meestal in de vorm van alter ego’s als Simon, Frits en Elmer, 
de protagonist in zijn proza; vanaf Tien vrolijke verhalen is dat werk expliciet rondom zijn 
schrijverpersona geconstrueerd. De scheidslijn tussen feit en fictie is bij Reve dus altijd al 
bijzonder dun, maar in de campagne rond Pannekoek wordt die nog wat verder uitgevlakt. Niet 
alleen refereert Veertien etsen in iedere zin aan de werkelijkheid buiten de tekst, de werkelijkheid 
wordt uiteindelijk ook van fictionele elementen voorzien, via de omgekeerde mystificatie van 
Pannekoek. Maar bovenal: het literair werk Veertien etsen staat in deze maanden in dienst van de 
persoonlijkheidscultus rond Pannekoek en Reve, en niet andersom. Reve noch Pannekoek 
maakt er een geheim van dat de belangrijkste reden voor het maken van het boek een 
publicitaire was.437 Ook in de talloze krantenberichten dient de tekst van Veertien etsen vaak als 
bron voor het karakteriseren van Pannekoek. Veertien etsen is dus niet alleen een literair product, 
maar vooral ook een marketinginstrument, een middel om de persoonlijkheid van Pannekoek 
(en Reve) publiekelijk vorm te geven. In de campagne rond Pannekoek is het accent verschoven 
van het werk van de kunstenaar naar diens publieke persoonlijkheid.   
Het vierde aspect heeft betrekking op de illusio, het collectieve geloof in de waarde van het 
culturele spel en zijn inzetten. Een van de belangrijkste agendapunten van Bourdieus 
cultuursociologie is het deconstrueren van deze illusio; het aan de oppervlakte brengen van de 
mechanismen die het culturele spel mogelijk maken. In zijn analyse plaatst hij daartoe twee 
discoursen tegenover elkaar. Wanneer hij schrijft vanuit de optiek van het culturele veld – 
anders gezegd: wanneer hij het culturele veld focaliseert – bedient hij zich van een religieus 
discours, wanneer hij het veld aan zijn analyse onderwerpt, zet hij een economisch discours in. 
Het is het verschil tussen die twee discoursen waarmee Bourdieu zich als wetenschapper 
profileert, en waarmee hij zich tegelijk distantieert van zijn analyseobject. Hij betoogt dat ook 
aan zoiets sacraals als literatuur en kunst economische principes ten grondslag liggen, al gedraagt 
die economie zich anders dan normaal: in het culturele veld is sprake van een omgekeerde 
economie. Die omgekeerde economie is voor Bourdieu zélf echter eigenlijk doodgewoon, 
aangezien zij zich bedient van een van de vele kapitaalvormen die er in omloop zijn.   
Reves campagne voor Pannekoek lijkt in veel opzichten op de sociologische campagne van 
Bourdieu. Net als Bourdieu benoemt Reve het collectieve geloof in de zuivere kunstenaar en het 
principe van de omgekeerde economie, die beide geïncarneerd zijn in de persoon van Frans 

                                                        
437 Dit blijkt niet alleen uit de brieven van Reve aan Pannekoek, maar ook uit de toespraak in Pribaut en het interview 
met Pannekoek in Het Parool. 
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Pannekoek. Tegelijk presenteert hij zich als het negatief van Pannekoek, en bindt hij de strijd 
aan met de ongeschreven gedragscodes van het veld. Zijn belangrijkste wapen is een 
economisch discours: ‘leve het kapitalisme’, ‘kunst moet commercieel zijn’, ‘een kunstenaar 
moet op z’n minst proberen een zakenman te wezen’. Waar de traditie van het veld een verhulde 
jacht op kapitaal voorschrijft, blaast Reve voluit op de jachthoorn, waar het veld traditioneel 
functioneert volgens het principe van de omgekeerde economie, keert Reve de economie nóg 
eens om en zet hij haar weer overeind. Als kunst flauwekul is, zoals Bullie in Veertien etsen stelt, 
dan is Reve een handelaar in flauwekul. 
En zoals de esthetische breuk met de traditie van de breuk zich tegelijkertijd wel en niet voegt 
naar de traditie van de breuk, aangezien het zowel het tegendeel als een doorgeëvolueerde versie 
ervan is, zo is ook Reves openlijke jacht op economisch kapitaal enerzijds te beschouwen als een 
strategie die zich voegt naar de cultuur van distinctie – het is immers een distinctie tegen het ook 
volgens Reve dominante principe van de omgekeerde economie in het culturele veld, het 
principe dat ooit werd geboren uit verzet tegen de reguliere economie – en anderzijds als een 
strategie die juist níet distinctief is, omdat zij werkt volgens dezelfde mechanismen als de wereld 
buiten het culturele veld: die van de economie. Daarbij komt dat Reves ostentatieve 
commercialiteit eind jaren zestig niet alleen een provocatie was ten opzichte van de mores van 
het culturele veld, maar ook indruiste tegen de sfeer van de antiburgerlijke burgerlijkheid en 
hernieuwde sympathie voor het communisme. En van die provocatie was hij zich zeer wel 
bewust: de eerste keer dat hij zijn kreet ‘Leve het kapitalisme!’ de wereld in zond, was in de toen 
helrode VARA-Gids.438 De reacties in de pers op zijn toespraak in Pribaut illustreren dat hij beet 
had: in de ogen van veel journalisten deed hij iets opmerkelijks. 
Ten vijfde, en ten slotte, laat de casus-Pannekoek zien dat Reve een publieke identiteit voor 
zichzelf creëert die van tegenstrijdigheden aan elkaar hangt. Zijn ostentatieve commercialiteit is 
niet alleen een breuk met de zeden van het autonome literaire veld, maar voor wie er als 
Bourdieu van overtuigd is dat ‘de meeste kunstenaars door en door berekenend en geobsedeerd 
zijn door geld’ is zij op een paradoxale manier oprecht. Wat normaal verhuld wordt, brengt 
Reve aan de oppervlakte. Die oprechtheid heeft echter, en dat is essentieel, een volslagen ander 
karakter dan de oprechtheid van een sjabloon als Van Gogh. Terwijl diens zelfmanifestatie zich 
– volgens Heinich althans – kenmerkte door naïeve spontaniteit, toont Reve zich een 
berekenende strateeg die op een hyperbewuste manier van iedere positionering getuigt. Waar het 
Van Gogh aan een model ontbrak, daar gebruikt Reve niet alleen een model – dat van Van 
Gogh – maar zegt hij ook dat hij dat doet.  
Daar komt bij dat Reve zich publiekelijk niet als figuur uit één stuk manifesteert, maar er 
genoegen in schept om stereotypen die zich bipolair tot elkaar verhouden in zich te verenigen. 
Vanaf de tweede helft van de jaren zestig noemt hij zich ‘burger-schrijver’, en in zijn bemoeienis 
met Pannekoek manifesteert hij zich zowel als stereotypische zakenman als als stereotypische 
bohémien. Terwijl Pannekoek er niet in slaagde, er niet in kón slagen waarschijnlijk, om zijn 
bohémienschap tot imago om te vormen omdat hij het stereotype werkelijk leek te belichamen, 
is de bohémien voor Reve een kostuum dat hij aan en uit kan trekken wanneer het hem uitkomt. 
In Veertien etsen keert hij zich met Bullie als een typische bohémien tegen de buitenwereld, terwijl 
hij zich tegelijkertijd al de zakenman toont die hij de maanden die volgen in de publieke ruimte 
zal zijn. Bovendien brengt hij niet alleen Pannekoek in verband met Van Gogh, maar soms ook 
zichzelf, en hij zal dat tot het einde van zijn schrijverschap zo nu en dan blijven doen. Steeds 
refereert hij daarbij aan elementen van het stereotypische moderne kunstenaarschap, met name 

                                                        
438 Reve sloot zijn ‘Mini-reisbrief’ in de VARA-gids van 28 oktober 1967 af met ‘LANG LEVE HET 
KAPITALISME!’ (VW VI, p. 409.) 
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de overgevoeligheid en psychische instabiliteit.439 In het gedicht ‘Het zorgeloze 
kunstenaarsvolkje’ bijvoorbeeld, dat in 1968 in Tirade verschijnt, verwijst hij net als tijdens zijn 
toespraak in Pribaut naar de automutilatie en de zelfmoord van Van Gogh. Ditmaal stelt hij niet 
Pannekoek als een Van Gogh voor, maar zichzelf. 

Ik had met Frans weer oeverloos gedronken,  
en toen getwist. Een fles kwam op mijn kop.  
Maar het revolverschot in korenveld bleef uit,  
en ook mijn oor zit er nog onversneden aan.440  

Een dergelijke zelfrepresentatie sorteert op drie manieren een ironisch effect. Ten eerste is er de 
humoristische overdrijving, het feit dat Reve zijn zelfrepresentatie (en ook de representatie van 
Pannekoek) tot karikaturale proporties opblaast. Reve had de keuze uit tientallen andere 
zelfkwellende, overgevoelige, arme kunstenaars om zichzelf en Pannekoek aan te spiegelen, 
maar hij koos uitgerekend voor Van Gogh, het grootste cliché van allemaal. Ten tweede is er de 
voortdurende en openlijke reflectie op de strategie achter zijn zelfrepresentatie, de vermenging 
van niveau en metaniveau, waardoor Reve laat zien dat zijn publieke voorkomen meer een door 
hem gecreëerd imago is dan een identiteit. Maar, op de derde plaats, ook de verbinding van 
contradictoire posities werkt natuurlijk ironiserend. Minstens zo vaak als Reve poseert als de 
stereotypische kunstenaar, de heilige vanuit de optiek van het zuivere culturele veld, poseert hij 
als de antichrist: de literaire zakenman. Reve creëert dus een mobiele publieke identiteit, een 
imago dat als een stroboscoop voortdurend heen en weer flitst tussen twee uitersten. De 
verbinding van de twee uitersten die in dit hoofdstuk centraal stonden, de bohémien en de 
zakenman, is haarscherp vastgelegd op een foto die Steye Raviez in de herfst van 1967 maakte. 
Reve schrijft, omringd door drankflessen en glazen, met een ganzenveer, zijn strijdkreet ‘Leve 
het kapitalisme!’ op papier. Hij kijkt recht in de lens.441   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
439 In ‘Brief uit Gosfield’ (Op weg naar het einde) volgt Reve dezelfde simplistische associatieketen als in Veertien etsen: 
‘Niet dat ik alsmaar gedichten maak, maar je weet het nooit, en een gave, die kan je ontwikkelen, kijk maar naar Van 
Gogh; en zoals die man geleden heeft!’ (VW II, p. 114). In ‘Brief uit Schrijversland’ (eveneens Op weg naar het einde) 
staat: ‘[...] en te veel over de dingen nadenken en piekeren, dat is ook niet goed, kijk bij wijze van spreken maar weer 
naar Van Gogh: die schreef ook brieven, hebt u daar wel eens bij stilgestaan, maar hij leverde er illustraties bij.’ (VW 
II, p. 143) In 1993 verschijnt de brievenbundel Brieven van een aardappeleter (Reve 1993). En in Het boek van violet en dood 
(1996) vertelt Reve als verteller over een bezoek aan de neuroloog, die een ‘coppogram’ (eeg) van hem heeft gemaakt:  
‘De neuroloog trok een ernstig gezicht. “Pathologische onderbouw,” deelde hij mede. “Goddank,” zeide ik, en ik 
erken dat het misschien iets te frivool was.  
De neuroloog was ontstemd. “U moet niet denken dat U een soort Van Gogh bent,” hield hij mij voor. Ik had zoiets 
helemaal niet gedacht, maar er zat een grond van waarheid in. Mijn verweer was zwak, maar ik had mijn antwoord 
klaar [...]. 
“Dat klopt niet,” zeide ik brutaal. “Van Gogh was ernstig gestoord, maar ik ben gewoon echt gek, zo simpel zit het. 
Alleen je krijgt geen certificaat, want dat geven ze je niet.”’ (VW V, p. 443-444.) 
440 VW II, p. 748. 
441 Collectie Jakob Treffers. De foto is afgedrukt in Raviez 2001. De foto, die in een oplage van 50 werd verspreid, 
lijkt sterk op de meer bekende foto van Eddy Posthuma de Boer, waarop Reve ‘God is de Liefde’ op het papier 
schrijft. Deze laatste foto werd in 1968 als affiche verkocht, en is afgedrukt in Maas 2010 (afbeelding 18). 




