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winnaar Raadhuisprijs aan gemeente Bussum
(Vàn onrc ver3ltttever

Thijs Hcslcnfeld)
BUSISiUM - .Roem en eer zijn

natuurlijk altfid beel aengenram,
maar op't moment d8t je Jc er iets
v8n srntrckt is het mis met re. Je
moct ook blijven schrijven als
ni€mand & werk leest. Alg
echrijver moct je je losmeken van
alles; treurnis en toejuichingen."
ArD het woord is de Bussums€
schrlJver RudolÍ Geel (14), die de
tweejaarli jkse cultuurprijs van de
lameente Bussum, de Raadhuis-
prus, heeft Bekregen voor zijn hele
ocuvre. De prijs, die bcstaet uit ecn
gcldbedrag van tweeduizend 3ul-
deo en een oorkonde, wcrd dit Jear
toegekend in dc scctie lettercn.

De Bussumer Iijkt allerminst
ondersteboven van de prijs die de
temeente Bussum hem heeft toe-
gekend. Rustig achterover geleund
in zijn ruime keuken vertelt hij
over het hoe en waarom van zijn
literaire werkzaamheden.,,Lite-
ratuur is voor mij in de eerste
piaats een zeiÍontdekkingsproces.
Je leeft maar één keer, en je moet
uit't leven halen wat er in zit. Wie
ben ik. waar kom ik vandaan en
wat is mijn functie in het leven?
Dat zijn de vragen waar ik achter
probeer te komen door te
schrijven."

Rudolf Geel werd in l94l in
Amsterdam geboren. Hij woont
sinds l97l in Bussum, is getiouwd
en heeft twec kinderen. Geel de-
buteerde in 1963, 22-jaar oud, met
de roman ,,De magere heilige".
Sinds zijn debuut heeft hij zich een
produktief schrijver getoond: hij
schreef bijna twintig romans ell
verhalenbundels. Daarnaast is hij
van 19?2 tot 1981 redacteur bij het
tijdschriÍt De Gids geweest. Ver-
der schreef hij onder meer ge-
dichten en columns, terwiji de
Haagse Comedie in 1979 zijn to-
neelstuk Wimbledon opvoerde.
Geel zegt zich in de eerste plaats
schrijver te voelen. maar hij heeft
ook een volle baan als *'eten-
schappelijk hoofdmedewerker
taalbeheersing aan de Universiteit
van Amsterdam.

Op de valreep

Revanche
Twe jaar na ziJn debuut verscheen

,.De werspannige naektschrijver",
waarin G€l onder mer shrijtt over
het Bussumse Willem de Zwijger-ly-
cum, de shool die hij een paar jaar
daaruoor had verlaten. ,,Met dat boek
wilde ik revanche nemen op m'n jeugd
en €n aantal van m'n opvedere,,'
vertelt Geel. Niet zonder zellspot voegt
hij er aan to€: ,,En nu zitten m'n eigen
kinderen op het Willem de Zwijger-
college!"

Deze anekdote is tekenend voor het
verl@p van het werk van Gel: in zi jn
eerste boeken is duidelijk de sfeer van
de wclige zestiger jaren te pr@ven,
terwijl in zijn later€ proza een tamelijk
kritische houding ten opzichte van die
tijd wordt ingenomen.

Gels verklaart: ,,Ik heb de zestiger
jaren, de provo-rellen en zo. hel inlens
meegemaakt. Ik ws opgegroeíd in de
jaren ve€rtig en vijftig: die enorme
truttigheid, ook in sksue€l opzicht. En
dan plotseling die tijd in Amsterdam,
de grote stad met al die vrolijke jon-
gens en meisj6 en de uitvinding van de
pil. /De &n op€nde e€n bo€tiekje, en de
ander stond's ochtends uren in de rij
om de nieuwste lp van de Rolling
Stones te kopen. De tijd van de euforie,
rvtarin iederen riep ,de wereld moet
anders!". lrter ga je pas beseffen dat
het juist op dat moment tpt lekkerste
en m€st ,,andere" leven was dat je je
kunt denken."

Rationeler
Zoals gezegd is die inkeer ook in het

werk van Gel terug te vinden. In 197?

versheen ,,Een gedoodverfde win-
naar". €n verhaal over twee vri€nden
die in de prcvo-tijd samen studftrden
en nu alÍ zijn beland in de zo door hen
verafschuwde burgermaatschappij.
Rudolf Geel zelf was ook aan die ver-
andering onderhevig. Resteuratie is
volgens hem chter niet het juisle
u'oord om dat proces aan te duiden: ,,Je
wordt ouder, je krijgl het drukker. In
de loop der tijd ga je gewoon rationeler
naar de dingen kijken: je ziet dat.een
aantal plannen nooit is gerealiseerd,
maar je ziet ook dat veel dingen die
toen werden gezegd onzin warên. Er
s'aren in die tijd sn heleboel nonsen-
sikale dingen in omloop."

Verf
In 197? haalde cel de landelijke pu-

bliciteit met €n tegen hem gerichte
actie. Een groep voormalige studenten
viel hem tijdens een college aan en
gooide en emmr verf over z'n hooÍd.

De actieverders waren verbolgen over
hetgeen Geel in zijn column in het
universiteitsblad Folia Civitatis over
en v@man van de krakersbeweging
had geschreven. Gel had €en parodie
geschreven over de uitspraken van de
desb€treffende man. In uitgedeelde
pamÍletten werd van Gel geëistdal hij
ophield met schrijven.

,,Nog vier jaar na die actie vroegen
mensn aan me of er nog verf in m'n
haar zat," veÉelt Geel zuchtend. ,,Ik
ben daar zó vaak over doorgezaagd dat
ik het spuugat ben." Togh heft hij her
vmroal niet licht opgeóomen: in lgSl
vemheen,,Ongenaakbaar", waarin de
vraag centraal staat ,,oÍ e€n schrijver
op een direkte manier verslat mo€t
geven van allerlei siale en politieke
ontwikkelingen dan wel op zoek mo€t
gaan naar de bronnen binnen zichzelf."

,.De schrijver komt uiteindelijk tot
de conclusie dat hij het.laatste moet
dGn," vertelt Rudolf Geel. ,,Hi j sprekt
zich niet langer rehtstr€eks uit over I

allerlei politleke en striale aken als I

het íeminisme en dergehjke. ' ln cnn- 
|

creto: Gels colum in Folra Civitaris Í

werd sindsdien gevuld met anecdotes 
I

van mÉr hurselijke aard zoals ver-
haaltjes over z'n kinderen (,,de op€ning
van MacDonalds in Bussum") en
universiteitsaangelegenheden. ln lgB3
verschen de laatste colum van Gel
in het unlversiteitsblad.

Proefschrift
De laaÍsie jamn is d€ Brcumer drn ,

ook voornamlijk bezig gewecst nrci
zijn prma. Onlangs venchen de ver- '

halenbundel ,,Verleidingen", cn in Ja-
nuari van h€t volgende irar zsl de Fo-
man ,,De trouwenbmn" ven dc pcnen
rollen- Naast dc lit€r8irc rktlvit€i0€n is
RudolÍ Gel druk barig rnct een
procfshrift ovc! honderdvijftlg Jtrr
schriJÍvaardi;hcids-ondcryijc in Nc-
derlend. 

"Dat 
proetschriÍt mct in l9B?

hlaar zdn," vclt€lt hij. .Doel crvrn is
kijken ol uit het vcrl{dcn din;cn tê le-
ren ziJn dic voor hei huldigc onderwljs
gebruilrt hunncn worden"

Naast al deze bezigheden vond Geel
de afgelopen jaren ook nog tijd twe l

boeken voor het onderuijs te
schri,;ven: ,,Hc zt lk mijn gedachten
op papier" en ,,Wat opstelschrijvers
meten weten". Nu is er dan officèle
erkenning vór de honderdduizenden
letters die Gel in mer dan twintig
jaar tijd het licht liet zien. Maar, zoals
geregd, hij waakt erymr dat die er-
kenning hem niet in z'n bol slaat. Toch
laat een lovend woord over z'n werk
hem niet onbercrd. Wam de ltloor
schr€ef onlangs in De Tijd ,,Proze zo
helder als bergkristal" over,,Verlei-
dingen". En Rudolf Geel vond dat de
mmiste kwalificatie dÍe hij ooit onder
ogen kreeg. ,,Want ik vind bergkristal
hel erg mooi," b€sluit de Busumer
droog.

Ioodsen we liudolf GeeI nog
het Contactblad binnen.


