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Schrijftafel voor Brieven aan Reve  

Er zijn minstens 12 boeken van Gerard Reve uitgegeven met als titel ‘Brieven aan’; zoals 
Brieven aan Simon Carmiggelt, Brieven aan mijn lijfarts, Brieven aan geschoolde arbeiders en 
Brieven aan Bram P. “Maar nog geen boek Brieven aan Reve’’, ontdekte het bestuur van de 
Gerben Rypma Stifting in Blauwhuis. Dus is daar nu een speciale schrijfkamer ingericht met 
schrijftafel, typemachine, kroontjespennen met inkt en een ‘Brieven aan Reve - Brievenbus’. 
Voor digitale schrijvers is e-mail account briefaanreve@ziggo.nl opengesteld.  
 
‘Hoe meer Brieven aan Reve hoe beter, wie weet leidt het tot een nieuw boek. Over de titel 
zijn we het snel eens’, meldt uitgeverij DeRyp uit Blauwhuis. 
 
De Brieven aan Reve-schrijftafel is onderdeel van de tentoonstelling ‘Reve en Rypma, Liefde 
voor Taal’ in café De Freonskip van Blauwhuis. Schrijver Gerard Reve (1923-2006) en 
schilder, dichter Gerben Rypma (1878-1963) vonden beiden inspriratie voor hun werk in de 
omgeving van Blauwhuis en Greonterp. De tentoonstelling toont overeenkomsten in het 
werk van beide schrijvers verbeeld in Quotes van Reve naast Siedkerlen van Rypma.  
 
Als Reve schrijft ‘Wie gering denkt over een schepsel Gods, lastert Hem’ schrijft Rypma ‘In 
kwea plan hat altyd de útfierders beroud’. Of ‘Je mag alles ter wereld doen, als je maar 
worstelt’ versus ‘It wurk is de flok, dêr ‘t de Himmel de minsken mei segenent’ en ‘Zonder 
oorlog heb je niks aan televisie’ naast ‘De kweaprater siket nijs, mar allinne it minne’. 
 
Enkele zijn in grote stijlvolle foto’s verwerkt. 
 
‘Reve en Rypma, Liefde voor Taal’ in café De Freonskip wordt zaterdag 28 april officieel 
geopend en ligt aan de wandel- fietsroute van Reve yn Fryslân in Greonterp. In de 
Bibliotheek van Bolsward en Workum is tijdelijk een Reve presentatietafel ingericht.  
 
Openingstijden. Dinsdag tot en met zaterdag, van 12.00 – 20.00 uur en zondag van 14.00-
20.00 uur. Toegang gratis.  
 

 
Organisatie Gerben Rypma Stichting gerbenrypma@home.nl  
Contact Sicco Rypma T 0515 579476  
Internet www.gerbenrypma.nl 
 
Foto’s  Schrijftafel Reve, Reve met ganzenveer, Brievenbus Greonterp jaren ’60. 
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