
 

Hallo allemaal, 

 

Mijn eindwerk aan de academie in Genk, een bundel van vijftien surrealistische verhalen, ligt 

nu ter beoordeling bij de examencommissie. Eind mei mag ik voor deze commissie 

verschijnen en dan hoor ik wat ze er van vinden. Ik heb de bundel dezelfde titel gegeven als 

één van de verhalen: ‘Alles voor Hubertina.’ Ik heb hiervoor gekozen omdat dit verhaal voor 

een groot deel autobiografisch is in die zin dat het eerste gedeelte waar gebeurd is en in het 

tweede gedeelte een oude karaktertrek van mij duidelijk naar voren komt. Een karaktertrek 

die ik eerder tot uitdrukking heb laten komen in het verhaal ‘De nummer 14’ (dat verhaal is 

opgenomen onder het tabblad ‘Schrijfsels’). Hubertina is mijn robotmaaier en in het verhaal 

beschrijf ik mijn strijd tegen de mollen. Jeanine heeft de covertekening gemaakt en ik heb het 

met een stevige kaft de exemplaren voor de commissieleden laten drukken. 

 

Afhankelijk van het commentaar van de examencommissie zal ik het vervolgtraject 

inplannen. Wordt het goed beoordeeld, dan ga ik op zoek naar een uitgever.  Hoewel ik uit 

ervaring weet dat het vinden van een uitgever lastig is, telt voor mij het motto: ‘niet geschoten 

is altijd mis.’ Hoe dan ook zal ik ervoor zorgen dat jullie de verhalen te zijner tijd kunnen 

lezen. Desnoods publiceer ik ze op deze site en/of via social media. Ik houd jullie op de 

hoogte. 



Van de publieksprijs voor ‘Koppelmenu’ heb ik niets meer van Boekscout gehoord. De prijs 

heb ik zeker niet en hoe of waar ik geëindigd ben, heb ik niet kunnen achterhalen. Laat 

onverlet dat ik jullie allemaal dankbaar ben voor jullie stem. Het heeft in ieder geval tot veel 

reacties op social media geleid en er zijn nog enkele exemplaren van mijn debuutroman 

verkocht. 

De vele positieve reacties die ik ontvangen heb op ‘De Dame van Simpelveld’ stimuleren om 

een nieuw project op te pakken. Ik heb nog geen plan voor een volgende project, misschien 

een nieuwe roman? Of thriller? Of surrealistisch roman? Of kinderboek? Of een serie korte 

verhalen? Mogelijkheden zat. Na afronding van de opleiding eind juni maak ik een 

projectplan voor mijn volgend werk. Zolang ik zoveel plezier beleef in het schrijven, blijf ik 

doorgaan. In ieder geval tot het moment dat intimi zeggen: ‘Zou je dat nog wel doen? Dat 

leest geen hond meer.’ 

Zolang ‘de honden nog lezen’ kan ik natuurlijk geen nieuwsbrief de deur uit laten gaan zonder 

nieuw verhaal. Via onderstaande knop kun je doorklikken naar ‘De mooiste dag van je leven’. 

Veel leesplezier. 

Bis wer ens get is, 

Groetjes, 

Sjef 
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