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In het laatste verhaal uit De genietmachine, het debuut van Marco Kunst (geb. 1966) typeert 
hij de film Amarcord van Fellini als een “eindeloze optocht (van) verzuurde nonnen, clowns, 
beeldschone vrouwen in bont of in vodden” en van nog veel meer. In het eerste verhaal heeft 
hij het over zijn eigen “wonderlijke optocht van herinneringen, droombeelden en verlangens”. 
Misschien karakteriseert de auteur daarmee meteen zijn werk. Wat hij schrijft zijn meestal 
geen verhalen met een kop en een staart, een reeks verwikkelingen met een pointe. Nee, het 
gaat nogal eens om mijmeringen en bespiegelingen, grepen uit het geheugen. Je zou af en toe 
zelfs zeggen dat we in deze bundel het proza van een dichter te lezen krijgen, ook al vanwege 
de nogal zware stijl.

Zoiets alledaags als een file is in zijn woorden “een groot, traag levend organisme dat 
zich blinkend in alle kleuren van de regenboog over het natte asfalt beweegt”. En wanneer hij 
met de auto de afslag naar zijn werkplek mist, daalt er “uiteindelijk een gevoel van 
toevalligheid en willekeur over me neer”. Marco Kunst is blijkbaar iemand die nadrukkelijk 
aan kunst wil doen. Een lichtvoetige benadering past niet bij hem, hij kiest voor de ernst. De 
stof voor zijn literatuur lijkt hij aan zijn persoonlijke ervaringen te ontlenen. We volgen hem 
in deze verhalen vanaf zijn kinderjaren tot de tijd dat hij zelf een zoontje heeft: “In het wiegje 
ligt het bewijs dat ik mijn vader achterna ga, dat ik niets over mijn eigen leven te zeggen 
heb.” Op zijn best is hij misschien bij het ophalen van zijn jeugdherinneringen. Dat is een 
nogal sleets en daardoor hachelijk genre. Maar hij weet te laveren tussen al te zwijmelende 
nostalgie én al te grote afstandelijkheid. Zijn herinneringen aan Vlissingen zijn niet te bitter, 
maar ook niet te zoet.

Hij voelt, schrijft hij ergens “de liefde en de vijandigheid” van de kleine stad met de 
grootse zeeboulevard. Andersom is er sprake van even gemengde gevoelens. Hij schildert 
Vlissingen af als een “toevallig provinciestadje aan het einde van de wereld”, maar tegelijk is 
het voor hem ook de navel van de aarde. Hij en zijn vrienden hopen zo snel mogelijk te 
verdwijnen: “We willen er alleen maar weg, voor het van de rand af stort, de diepte in, voor 
het te laat is, voor we wegrotten van verveling.” Maar Vlissingen, heel de omgeving,  blijft 
ook trekken. In een passage uit ‘Armagideon time’ (waarin een schoolvriend doordat hij voor 
zijn eindexamen zakt nog een jaar in de stad moet blijven en dan zelfmoord pleegt) schrijft hij 
bijna lyrisch over een zonsopgang die hij bekijkt vanaf de top van een Walchers duin: “Dan 
draai ik me om, ga zitten in het vochtige zand en kijk uit over mijn eiland.”

In De genietmachine wordt overigens nog meer ondernomen. In het titelverhaal gaat 
de hoofdpersoon mee op een vrijgezellenreis naar Griekenland. Dat is een cadeau van zijn 
vader nadat hij klaar is met z’n studie: “Tweeëntwintig jaar oud, in recordtijd afgestudeerd in 
de oceanografie, maar nog altijd maagd.” In ‘De blik van Botticelli’ gaat hij naar Florence om 
eindelijk diens ‘Geboorte van Venus’ te zien, en dat loopt merkwaardig af. Maar ‘Missing 
link’,  waarin droom en werkelijkheid zich vermengen, is toch het overtuigendste onderdeel 
van dit boek. Het is het verhaal waarin hij de afslag mist en besluit door te rijden, tot hij ze 
ziet: “de gele zandverstuivende duinen als een beschermende haag rond mijn eiland, 
bevriende kerktorens die me begroetten, blij als ze waren om me weer terug te zien.” Sinds 
Marco Kunst het verlaten heeft, zoekt hij steeds de weg terug naar huis.
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