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ESSAY

Het literaire werk van Geert van Beek wordt alom geprezen. Zelfs op websites met tweedehands boeken gaat
zijn naam vergezeld van positieve kwalificaties bij zijn
schrijverschap. Het antiquariaat is trouwens ook de plaats
waar de werken van Van Beek moeten worden gezocht,
want ondanks alle lof is hij in hoge mate een 'vergeten
schrijver', of misschien beter: een schrijver voor schrijvers
en beroepslezers.

Een verklaring die hiervoor wel is aangevoerd, is dat Van
Beek vooral uitblonk in de novelle en het korte verhaal.
Een romanschrijver was hij niet echt, en het zijn toch vooral
romans waarmee een schrijver doorbreekt bij het grotere
publiek. Ook poëzie - hij publiceerde twee bundels - is niet
voor de massa.

Katholiek
Een andere verklaring kan zijn dat Van Beek een schrijver
van katholieke huize was, zoals Wolkers schreef vanuit
zijn gereformeerde achtergrond. En katholieken lezen nu
eenmaal minder. De vergelijking is gepast, want de verha-
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len en gedichten van Geert van Beek zijn op te vatten als
uitingen van de emancipatie- en secularisatiebeweging die
het Nederlandse katholicisme in de jaren zestig en zeventig
kenmerkte. Een aardige illustratie hiervan vormt het gedicht
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Film
In 1961 publiceerde hij zijn eerste roman Buiten schot, over
een pacifist in oorlogstijd, maar ondanks dat er nog meer-

Onderwijs

dere romans volgden, bleef hij toch vooral de meester van

Geert van Beek werd geboren in Gennep. Zijn vader over-

het korte verhaal. Het bekendst werd zijn novelle Blazen
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Uit de bundel Van je familie moetje het hebben (1976):
over het nut van lezen
bij gebrek aan beter
een droomtapijt een rijbewijs
reisde schoonmoeder de wereld af
op bedrukt papier
letterlijk thuis in het alfabet
hoeveel landen heeft zij aldus
niet bezocht
steden niet gezien
die haar tent 't liefst opsloeg
bloot onder de hemel
bewoonde ontkleed een alkoof
waar het vuur werd gedoofd
het avontuur het wereldleed
beleefde zij met haar ogen
zo grijs en stil
in mistige herfstzon
dat een spin zich in weefsel vergiste
geen woede dan die om te lezen
de magere matigheid zelf
vraatzuchtig boeken verslindend
op haar huid verweerd tot perkament
schreven wij met zachte vingers
mistroostige elegieën
grote druk kon zij tot het laatst toe aan
toen deze vervaagde
gaf zij 't op
geluidloos als letters
over het netvlies glijden
zuchtte zij zich van leven naar dood
oude verhalen dreven rusteloos
rond door haar kamer
wij openden haar laatste wens
'lees van mijn wit gezicht
het laatste gedicht'

Levensbericht door Wiel Kusters, via www.dbnl.org/auteurs/index.php
Informatie en enkele gedichten op www.cubra.nl
In Brabant Literair van februari 2005 verscheen een essay van Peter
Kortz over Blazen tot honderd.

