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Nederlands ùie tevens schrfiver j-s: Geert van Beek.
Nadat ik enkel.e boeken van hem gelezen had was j-k benieuwd hoe de schrijver er ui.t zag en ging naar Veghel,
waar ik eer. vraaggesprek met hem gehouden heb, dat
rrisschien j.nteressant is voor onze oudere KfP-lezers
of Lezeressen (schoolonderzoekond.erwerp? i ).
Het werk van Geert van Beek is niet gemakkeliJk
leesbaar. De lezer/es moet moeite doen om het te begr:jpen. loch worden zijn boeken op d.e midd.elbare school nogaJ. eens gelezen. De meesl gelezen werken zijn wel De Fekruisig4e rat (196r), Bl"Zen tot hond.erd ( 1967) - het
boekje Ís namelijk gema-kkelijk leesbaar en slechts 54bl-z.
(1968)
dik -r en
"
gekruj-sigde
bu¡clei
De
rat is een
van vaak gruweJjjke verhalen, b.vo het verhaal ,,De da6 van het wond.errt.
In d.j-t verhaal verlvacht een jongen een wonder dat speciaal voor hem zal- gebeuren. Als hlj thuiskomt van een
wandelÍng ziet hij hoe enkele nazirs de boercleri.j 1n brand.
steken en vader en moeder aan het vermoord.en ziJn. Hlj
stort zich in de strijd, en wordt door de soldaten tegen
het tuinhek gespijkerd.. Dat is dan het wond.er.
In Blazen tot honderd leven een jon$en en een
neÍsje te nldden van een door d.e industrie aa::getast
land.schap. In d.e w:inter zijn beiden met nog enkele a¡deren aan het zwieren op de schaats op een speciaal d,aarvoor gereserveerd. stuk iJs. De jcngen wi1 verder de rivier op d.an toegestaan is. Het neísje probeert teverVegheJ. woont een
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geef6 hem van d.it idee te weerhouden" AJ-s de jongen terugkeert van zijn tocht ls het nelsje verdronksne o o
De steek van een scheËp¿e-gn is een collage van
27 ftagne¡rten die hand.elen cver allerJ-ej. mensen die eIkaa¡ ontmoeton in een ltallaanse toeristenplaats" Onder
d.eze mensen j-s Ferd Folke, eetl narÌ van niddelbare leeftiJd die onvruchtbaar j-s en dat niet kan verwerken, en
tr'rau llerrnruck, een oude vrouìtÍr d.ie voortd.urend met
haar dod.e man en zoon, een S.Srkampbeulr converseêrt.
Verder zijn een jong liefdespaar en een gezLn met opgroeiende kindereu daar op vakantle. IIet gehele boek
wordt beheeret door de relatie tussen leven en d.ood..
De dood kont in aI zljn facetten in a1 zijn werk voor ¡
bed.reigend, kwetsend., plotseling en onvoorstelbaar wreed.
De dood is nog steeds een p\Jnl{lk en moeiJ-{jk onderwerp,
terwiJl hiJ toch,,doodgewoonfr op e1k leven vo1gt. Ook andere veeJ. voorkomende themar s word.en d.oor ous als pünUjk
ervaren: lijd.en, vergankeJ-ijkheid., erotlek, geweld., eenzaa¡aheid, en onvruchtbaarheid.
Pubers komt men j.n het werk vaa Geert vair Beek
nogal eens tegen omd.at ze onbevangener tegenover het 1even staan dan vol¡rassenen" De schrijver kan zj-ch uj-tstekend. inleven in de gedachtenwereld van deze pubers, d.ie
vaak al-s hoofdpersonen van gewe},d en eenzaa.nheict fungeren.
Zijn eerste boeken 3.i.et Geert van Beek door Stols'
Barth uitgevqn, maar op een zeker moment gÍng deze uitgeveriJ faíIl.j.et en omd.at Geert van Beek veeJ- kennj-ssen
j-n Zuid-Nederland en Bel-g:iä taa, zocin!, hij opnieuw een
zuide{Jke uitgever. Eet werd Descláe-De Brouwer. De twee
boeken die hiJ hier lj-et uitgeven (n1. Hgt l"leEþaanse
paardje en De €ekruísj-gd.e rat) kregen ln Noord-Nederland
r¡1et de aandacht die ze volgens crltj-cí verd.ienden, omd.at Descl6e-De Brouwer een rooms-katholiek stempel had.
Boven de grote rívieren heerst toch nog steed.s een vooroord.eel toao'r. de zul-derlingen (a].Ieen de Belgische ultgeverfl Paris-Manteau telt l.n het noorden mee). EigenJ-\jk
nood.ged.wongen, om in Noord.-Nederland deer gelezen te wor12

den, moest Geert van
Beek overstappen naar
een and.ere uitgever.
Het werà Querido j-n

Arnsüerdam, en slnds

die tdd werd de oplage van zijn boeken aanzj-enlijk groter. Querido is d.an ook een be-

grip: het is een comp15-ne rt voor de schrijver, daar ondergebracht
te z\jn.
VeeJ- schrijvers
proberen meer l-ezers
te krijgen door naar
boven de rivieren en
dan vooral naar Amsterdam te treldcen, waar
meer kans op publj-citeit is, door cle contacten die schrijvers
met elkaar leggen

ËEERT VAN BEEK

(,,Schr¡f jij iets goeds over niir d.an doe ik dat over jour').
Geert van Beek bJ-ijft echter liever in Veghel wonen, omdat hlj veel van de natuur houdtr -naar dit vriJ- nog niet
zeggen clat hij een schrijver van Peelromans of zelfs Brabantse romans zou z4n (onlangs verkla.arde hij nog in 811varenbeek dat Brabant Feen bron van inspiratie voor proza voor hem is: sl-echis a1 gemeen-t"¡ssliike dingen zÛn
voor hem inspiratÍebron), en omdat hjJ het niet eens ie
met de benepen mentaliteit van de A:nsterCamse schrijvers
dj.e alleen zichzelf waarderen, en v¡ie oe rest van NederIand. onverschiJ.lig l-aat. Zelfs Lret djdschl"ift,,Keuterins",
nota bene rrit Den Haag, werd door deze A¡t=terda¡uners ondergewaardeerd, aldus redactielid Harry Schclten"
Toch heeft Geert van Beek we]- officiäIe waard'ering voor zijn werk gekregen, getuige de J-iteraire prijzen die hij ontva:rgen heeft: de romanprtjs van de Groot1'

Kenpische cul-tuurd.agen 1965 (woor het titelverhaal van
De eekrlisl.gge. rat), de Anne Frankprijs 1962¡ de VlJverDe steek van een schqrp_icen)¡ en.een
ffir
voã? rt"t schr\Jven vtn Egj-teffiL'
""gã"irrgsopdracht Beek is niet op populariteit uitt en
Geert van
kringen populair worza\ waarschi.inli,jk ook ni-et in brede
j.s' VeeI van zijn boed.en omd,at z\jn werk nogal moeil\jk
j-n
fragmenten, d'ie onderling v€rken zijn geschreven
schiJ*len in tiJd en plaats; er treden vaak wisselingen
op van reallteit naa¡ droom en hal-lucinatÍe en omgekeerd.DezefragmentelzolJ'menkunnenomsohriJvenal-s
toon die aa¡wezig íe'
ilproza-geèichtenrr om de lyrische
geö" f"r""/es moet deze fra*menten combl-neren tot een
heel. Voegt men daarb{J dat zelden een intrige aanwezíg
is, dan zal bet d.uid'eI{!r zijn waarom Geert van Beekrs
werk niet voor ied,ereen toegankelijk is en d'us slechts
een select gezelschap Lezets/essen kento
ZlJn laatst verschenen ìüerk, De ùiars va¡ Andreq
(197?)¡ ís ook fragnentarj-sch va¡ opzeto In 22 brieven
belevenissen' en
aan haar vriend'in vertelt Andrea haar
gedurend'e een vakantie die ze s4men met haar
"r',r"r:-ngen
vad.er in lliest-Duitsland., dicht bij cte oostd.uítse Srenst
doorbrengt. Vader moet de gehele tijd' terugd'enken aan de
wreedheden van d.e Eweede WereJ-d'oorJ.og' Andrea voelt
ecbt met hen mee. Ze is een erg gevoelig en onbevangen
raeisie. Eet is verbazend' hoe goed d'e schrijver zich in
And.rea heeft j-ngeleefd.
In een brief vertelt Andrea van eeu bezoek aa¡
een moeraEt dat bezaaid is met schitterend'e water].e]-ies'
Andrea ziet de pracht, terwij3- vad.er de l-e1ies al- zlet
afstErven en de bod.en inzalçhen. zo kleurt vader de in-

d,rukkenengeeftdiedooraandeontvarkeJ-{JkeAndrea.
De schriJver vindt z4n laatste boek z{jn bestet
aJ-zegt-nJ-erweJ.biJdatbijnaelkeschr[jverzdnlaatste
boek het beste boek vindt. Maar ook krantereceneenten
vind,en De Ciare van Anlþee zijn beste boek' Met name
Kees Fene¡ een vooraanstaand crlticus, is enthoueiast¡
(te
terwfJl hiJ d.e voorafgaande boeken ni-el' zo goed vond'
barok).
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ZeIf

vond. ik De steek van een schorpioen het
fijnste boek om te lezen, hoewel ik het drie maal- noest
d.oen om de samenhang te zLen. De roman zlt eubtleJ- in

elkaar, de themda z4n erg goed uitgewerkt. Als voorbeel-d va¡r subtl-Itteit de titelverklaring: in het boek
maakt een Jongen een ecforploen dood d.oor da potente
gifstengel af te breken, hetgeen slaat op de onvrucht-

baarheid. van Ferd. Fo1ke.
In de debuutjaren van Geert van Beek werd door
recensenten noga1 een6 een vergeJ-flklng tussen zt¡n vyerk
en dat van llloLkers gemaakt. Deze vergelijki-ng berustte
vaak op inhouctelfjk toeval. Zo sterft de broer van Van
Beek in De gekruisigd.e rat op ongeveer dezelfde tìJd. in
hetzelfde ziekenhuis in Den Haag al-s de broer van Wo1kèrs in Kort .A.merikaans. De stijl van beide schrijvers is
echter vo1.komen verschillend.: Wolkersr taalgebruik is
volkser en hlj gebruikt meer ordinaire termen dan Van
Beek. Toch blijft het volgens Geert van Beek uítki¡'ken:
rrOvereenkomsten z\jn verbazend. en een beetje hind'er1ljk.
Eet j.s belangrijk ondanks overeenkonsten origj-nee1 te
blijven. fr
Onze schoolbibliotheek is geJ.uklcig goed gesorj.n
teerd.
het werk van deze vriend.elijke man die zo dicht
b{j ons, in Veghel, woont. S}echts voor enkele boekent
waarond.er De d'iars varr Andrea, noet men (nog) aaar de

stad.sbibliotheek gaanc
Het loont d.e moeite eens een of meer van z\ja boeken te lenen uit d.e bib]-iotheek - of voor aankomende fans
misschien zelfs te ko¡len -, r¡¡ant al-leen door zijn boeken
kan men de schrijver leren kennen, of - met de r¡roorden
va¡r Geert van Beek: ,,41s een schrijver praat gaat hil' z\jn
buiten; wat een schrijver te zeggen heefi staat
boekJe
"e
zijn
boekrr.
in
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