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In de afgelopen jaargang(en) van het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort verscheen een 
aantal intrigerende verhalen van Marco Kunst. Even denk je aan een pseudoniem, maar het is 
zijn echte naam, verzekert Uitgeverij Sun, waar onlangs Kunsts eerste verhalenbundel 
verscheen. De genietmachine bevat negen onderling samenhangende verhalen en een proloog. 
Verhalen waarin een ik-figuur, met de voornaam Marco, voortdurend op zoek is naar een 
plaats in het hedendaagse, hedonistische heden. Jongerenreisjes naar Griekenland, verlaten 
campings in de Ardennen, Amerika (“ik moest de oceaan oversteken, op zoek naar de 
werkelijkheid”), een ziekenhuiskamer met een gestorven vader, en ten slotte een groot huis 
met sfeerspotjes en babykamer – nergens is Marco thuis. Voortdurend wordt de werkelijkheid 
doorkruist met het verleden, met herinneringen en ongebreidelde fantasieën, met een 
verlangen naar een overzichtelijk en vooral zorgeloos bestaan. “Het is of mijn herinneringen 
aan de lange stranddagen van vroeger zich vermengen met het verlangen terug te keren naar 
die manier van leven. De kust, de grenslijn van vast en vloeibaar, bewust en onbewust, is 
waar ik thuishoor, als dromer, als zorgeloos zeezoogdier; toeschouwer met een lichaam 
waarin alles wat gebeurt zich als onderzeese sedimentlaag afzet.”

Die herinneringen of fantasieën, die zich grotendeels afspelen aan de kust – Marco 
(zowel het personage als de schrijver) groeide op in Vlissingen – vormen in het elk geval het 
vermakelijkste deel van het boek. Het zijn soms bijna surrealistische belevenissen: zoals 
Marco in het surfpak van zijn broer op de bodem van het bad vol zout water, op zoek naar 
gewichtloosheid, een onderneming geïnspireerd door een documentaire over astronauten: 
“geen onder, geen boven, en geluidloos geïsoleerd door water en ruimtepak hadden ze het 
gevoel gekregen dat ze alleen nog maar uit gedachten bestonden, lichaamloze gedachten…” 
De geluidsisolatie laat het echter afweten, want prompt moet Marco het nachtelijk gestommel 
en een zeer lichamelijke wip van zijn ouders aanhoren. Een verbluffende passage.

Spannender is het wanneer de beeldenrijkdom geconfronteerd wordt met het heden, al 
komt de schrijver er niet helemaal uit. “Voor mijn verbazing is geen plaats in de wereld,” 
schrijft hij en daar blijft het eigenlijk bij. Zowel naar het verleden – met name naar de 
vaderfiguur die de jongen steeds meesleept naar die speelse fantasiewereld, maar die zodra 
het op een confrontatie met de werkelijkheid aankomt wat wankelmoedig achterblijft (de 
aandoenlijke fabel over de ‘zeekakkelobbes’ is wat dat betreft tekenend) – als naar de 
toekomst vinder er geen dijkdoorbraken plaats. Ik bedoel: het verleden blijft een idylle met 
z’n gebruikelijke beperkingen, en het heden blijft een bekrompen, hedonistische 
aangelegenheid: “Het eindpunt van de evolutie zal bereikt worden als bewustzijn en techniek 
samensmelten tot één goddelijke genietmachine die zich eeuwig gelukkig zal voelen – want is 
dat niet het verlangen van alles dat leeft, van alles dat een lichaam heeft, van alle materie: 
gewoon lekker doen wat je lekker vindt, en je daar lekker bij voelen?” Het is overduidelijk dat 
de hoofdpersoon zich daar helemaal niet lekker bij voelt, dat hij niet lekker in zijn lichaam zit 
en dat ‘gewoon lekker’ voor hem een gruwel is. Hij is weliswaar gefascineerd door lekker, 
lichaam en techniek, maar schoonheid, bewustzijn en zingeving blijven voorop staan. Mooi, 
bijna betoverend, zijn de passages over het jongetje met de vlieger in de speedboot, of over de 
kluizenaar in de machinekamer van de kabelbaan, met wie Marco naar de verborgen symfonie 



van de kabelbaan luistert. Kunst, dat zal duidelijk zijn, is zeker geen exponent van de 
zogenaamde generatie Nix.

De nogal zwart-wit blijvende tegenstelling tussen fantasie en hedendaagsheid op te 
lossen is misschien wat veel gevraagd van een debuut, maar ik heb het idee dat het Kunst daar 
wel om gaat en dat een echte catharsis nog verstopt blijft onder zijn hang naar 
breedvoerigheid en overdaad. Geeft niet, want zijn barokke verbeelding levert vooralsnog 
prachtige, afwisselend poëtische en hilarische verhalen op. De genietmachine is een fraai 
boek van een schrijver van wie we hopelijk nog meer mogen verwachten.


