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In deze debuutbundel verzamelt Marco Kunst (geb. 1966) een tiental verhalen, die raaklijnen 
hebben. Reisbelevenissen, doorweven met jeugdherinneringen, volgen elkaar op. De ‘Missing 
link’ beschrijft een man die als gevolg van een tijdloos beeld dat hij ziet op weg naar zijn 
werk en de bedenkingen die hij maakt in de file, de afrit voorbijrijdt en uiteindelijk gewoon 
terugkeert naar zijn thuis op het eiland Walcheren. Heel mooi klinkt de stem van Sinatra als 
een groot heimweeveld op de achtergrond, het hele verhaal door. De stoere knaap uit het 
indringende ‘Hagelslag’ komt in de kliniek voor psychiatrische patiënten terecht en verdween 
daardoor voor altijd uit het leven van een groepje jongeren. ‘Armagideon time’ eindigt 
desastreus voor een van de leden van een groepje alternatieve jongeren. Men leeft er samen en 
doet er stoer, maar eigenlijk leeft iedereen vervreemd van elkaar. Heel mooi, afgerond tot in 
de details is het verhaal ‘De genietmachine’ dat een reiservaring in Griekenland beschrijft.

Heel sterk aanwezig in deze bundel zijn de herinneringen aan de gestorven vader en 
grootvader van de verteller. Vanuit technisch standpunt gezien spelen de meeste verhalen zich 
af op twee vlakken: het herinneringsvlak en dat van de actualiteit van de op weg zijnde mens. 
Marco Kunst schreef met  De genietmachine een degelijke bundel. Voor het personage lijkt de 
wereld een groot dwaalveld waarop hij, bewust van de zinloosheid van vele dingen, wat 
rondreist, met een grote last aan herinneringen en verleden, die een gewicht legt op de 
toekomst en het heden. De meeste verhalen zijn vervuld van een stille droefheid en een 
troosteloze schoonheid. Elk verhaal is van hoog niveau en duidelijk af. De taal is knap en de 
sfeer indringend. De auteur heeft zijn debuut niet gemist.
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