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Verantwoording

April 2017 heb ik deze selectie van verhalen gemaakt. De
meeste verhalen zijn van na 2015. Een deel is verschenen in
Poze, mijn literair tijdschrift gedurende 2016. Godsgeschenk is
een novelle uit 2015. De verhalen met persoonsnamen zijn
afkomstig uit Goof Petreaus, Kroniek 2015.
Ik heb een selectie gemaakt uit eerdere boeken; Toeristenstad,
Onlanden, Impromptu en Skazki.
Al mijn werk – rond de 5000 pagina’s – van voor 2015 is als
pdf beschikbaar via mijn website.
De verhalen Een dief, Van geestverwantschap en vertrouwen en
Onbevlekt ontvangen staan ook in Babs, literaire verkenning van
cultureel & moreel erfgoed (april 2017).
Deze bundel sluit aan bij de eerder verschenen zes delen van
mijn verzameld werk (2015).
Van het concert des levens verscheen in Hollands Maandblad (april
1997).
Wrak vee verscheen in Nieuw Wereldtijdschrift (oktober 1998).
Mooie streek verscheen in Nederland leest de mooiste KORTE
VERHALEN, Editie Drenthe. CPNB 2015.
Veel van de verhalen zijn online te beluisteren en via mijn
website ook als pdf te downloaden.
Ik geef de inhoudsopgave tweemaal weer. De eerste
weergave is met een korte karakteristiek.
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Inhoud met karakteristiek

Dorpsvreugde						5
Lichtschrijnende schets van dorpscultuur

Een dief 						15
Geïnspireerd op verhaal van Truman Capote

Chinese whisper					22
Een uitgever met zijn fonds en zijn auteurs

Van geestverwantschap en vertrouwen			
Een date in Biessels in Nijmegen

37

Genius Loci						45
Een architect en een schrijver over leven

Wolfsklauw						63
Wie zonder schuld is

Onbevlekt ontvangen					74
Het nieuwe testament voor leken verklaard

Herbert Hakvoort					89
Oera Lindaboek in nieuwe bewerking

Walter Crontike					122
Schrijver ontmoet oude vlam in café De sleutel

Makreel						128
Diepgaand schrijversgesprek

Het mes (proloog)					131
aanloop naar verhaal

Het mes						132
Vier dichters gaan naar een hoer

Verloren horizon					141
Milton, paradise lost, de wandelende Jood; maar dan anders

Eenpitter						154
Klusjesman bij een vrouw in bad

Tariki							167
Japanse papierkunst op het Noordscheveld

Muizenissen						175
Vier maal kinderopvoeding aan de zelfkant
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Fochteloo						196
Brand bij bewakers in Veenhuizen

Godsgeschenk						203
Wandeling met alter ego

Verkã, Wolf en de zeven geitjes			
Herverteld sprookje van Roodkapje; in elf talen op het web

311

Luuk Lovers						321
Uitgever met een verhaal

Matty Passer						328
Is ze de huismus die ze lijkt te zijn?

Herman Wolbers					336
Componist met een eigen lied

Margharet Mpongo					343
Zwarte vrouw in strak vel

Iris ter Grave						349
Beroepsweduwe laat een ballon op

Karim Ahmida						358
Perzische schone zonder eenkennigheid

Mans Herbers						367
Dood voor hij aan leven toekwam

Annechien Knook					372
Zoekt de botten bij elkaar

Sientje van Lonckhuizen				380
Een kloosterleven gewijd aan haar Heer

Vrouw Haverkort					388
De blanke pit uit de ruwe bolster

Wolf Herbers						395
Cafébaas met verlangens

Veronique van Velzen					399
Visagiste met oog voor ijdelheid

Gina Beckers						409
Zo heette een van mijn kalfjeliefdes

Goof Petreaus						417
Schrijver met een bizarre missie en een schrijnende inslag

Kashitu						437
Compound in Western Province waar ik wijzer werd
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Golven							449
Viginia Woolf wees me de weg

Strohalm						457
Naar een dichtbundel van Joseph Brodsky

Machete						466
Een hakmes uit Afrika

B met een A						478
Taalspel tussen culturen

Moeder						490
Met moeder naar bed, maar eerst een pizza

Present past continous					506
Voordracht van de schrijver in Erica

Fernweh						531
Verlangen naar kindertijd, mooie meid en snelle auto’s

Kunst leeft						548
Kunstenaars tasten elkaar af

Interbellum						563
Regiotaal in een plattelandsdorp

Het Grote Verlangen					579
Wie wil niet op zijn/haar tijd?

Muggenbeet						587
Een neger fotografeert insekten. Vader?

Erica waer besto bleven?				
Op zoek naar de verloren tijd

601

Gewone vuilboom					617
Terug naar de oergrond; en naar veenwater

Gods water						635
Opvoeding en volksdevotionele misverstanden

Skazki							647
Russische roulette

Gewassen varkentje					659
De dominee kent haar goedgelovige

Kleine Pause tut gut					672
Tweedehands boekwinkel in Leer spreekt talen

Mooie streek						696
Met de seniorenbus naar het verleden in Veenhuizen

