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Een verhalenbundel van een schrijver die meer bekend is door zijn romans en daar zoveel 'onbegrijpelijks' in doet.
Waaróm doet hij dat, vraag je je af. Je zou het kunnen vergelijken met ijzer dat, zoals bekend, vervuild met koolstof
een grotere spankracht krijgt - en staal genoemd wordt.u003cbr /u003e
Deze verhalenbundel Halte opgeheven laat zien dat Gerrit Krol ook makkelijk leesbaar kan schrijven. Een aantal
verhalen is bekend uit Kwartslag, zoals 'De jonge Texier' en 'De Grauwe Vliegenvanger'. Verder treft u aan de
prachtige novelle 'De zoon van de levende stad', destijds afzonderlijk als Boekvink verschenen. Maar de bundel bevat
ook nieuwere dingen: een geestige inleiding, het verhaal 'Een vreemdeling in Hoogezand-Sappemeer', en een
sprankelend verslag van Krols militaire-diensttijd: allerlei losse voorvallen en observaties die geen pointe of bedoeling
nodig hebben om toch één onverbrekelijk geheel te vormen; je zou hier inderdaad gaan denken aan zoiets als een
verborgen staalconstructie. Gerrit Krol: 'In die verhalen is niets verzonnen; alleen de stijl, die heb ik bedácht.'
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