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Hij mag dan zelf niet van verrassingen houden, voor mij en alle literatuurmensen was Koen zelf een 
enorme verrassing. Een zachte beeldenstormer die met vederlichte pas binnenkwam als directeur van het 
Fonds voor de Letteren, het was eens iets totaal anders, een man van daadkracht en vergezichten en 
koffiedrinken en ambitie en minzaamheid, een nieuwe man die zijn kostuum niet eens had thuisgelaten 
maar nooit gekocht, een man aan het begin van de eenentwintigste eeuw, pre-apocalyptisch, net voor de 
vijfde ambtstermijn van Trump en de aankomende Nieuwe IJstijd.  

Wie is die man, Koen Van Bockstal?  

Zoals iedere onderzoeker ben ik mijn licht gaan opsteken bij de meest betrouwbare nieuwsbron, zo dicht 
mogelijk bij het onderzoeksobject zelf. Ik vond citaten door Koen zelf neergepend. Een soort dagboek 
voorzien van plaatjes heb ik teruggevonden: een Instagramprofiel. 

Even dacht ik dat ik een naamgenoot gevonden had, een millennial met een nog ongeschonden 
wereldverbeteraarskijk op de wereld, eentje die zich mild ergert aan marketeersslogans over de revolutie en 
die een hart voor obscure vinyl heeft.   

Slechts één keer verraadt hij zich, en toen wist ik dat hij het echt was, een licht gerijpte man. Op 21 
september schrijft hij: ‘schattige kleindochter krijgt rijles van opa Koen’.  

Voor de rest valt op dat hij een bijzondere voorkeur heeft voor twee controversiële zaken: het wemelt op 
zijn account van de schaduwen en deuren. Schaduwwerk van de zon die met de gordijnen een tango danst, 
schaduw van herfstbladeren enzovoort. Schaduwen zijn bescheiden.  

En die deuren, daar moet ook meer achter zitten. Ik stel mij het brein van Koen Van Bockstal voor als een 
soort doolhof voor hamsters, vol deuren met beloningen achter. Gedreven door iets, nieuwsgierigheid, de 
uitgang vinden misschien, vooruitgang vinden zeker. Het stikt op zijn Instagram van de voorafschaduwing. 
Ik vermoed een rechtstreekse deur naar Stockholm. Het kan geen toeval zijn dat hij op 28 maart Olga 
Tokarczuk de hemel in prijst en Nobelprijswaardig acht en vervolgens zes maanden later krijgt ze de 
Nobelprijs. ‘Als Olga Tokarczuk niet zou bestaan, men had ze dringend moeten boetseren uit fonkelende 
taal’ schrijft hij. Als Koen Van Bockstal niet zou bestaan, men had hem dringend moeten boetseren uit 
schaduwen en deuren, want dat is hij, een medium, een doorgeefluik zonder ego.    

Op 16 oktober deze zeer cryptisch versleutelde boodschap: ‘Vandaag besluipt me melancholie voor de 
toekomst (als zoiets al zou bestaan). Het idee dat ik mijn schitterende kantoor en het volledige 
hoofdkwartier van Literatuur Vlaanderen over twee weken en 1 dag ga verlaten bezorgt me een ijl en 
onbestemd gevoel. Zoiets als zandgordijnen scherend over een verlaten strand in bleek winterlicht.’ Einde 
citaat.  

En ja, Koen, hoe voelde dat voor ons? Ik zou zeggen; zoiets als zandgordijnen scherend over een verlaten 
strand in bleek winterlicht.  

Voor mij en voor al mijn collega-auteurs - ik heb mijn onderzoek écht grondig gevoerd, en ik kan je 
verzekeren dat ik uit naam van ál mijn collega-auteurs spreek: Koen van Bockstal is:  

De man van het hooi en de vork en de nog grotere vork. 

De man van hoog en laag. 

De man voor wie de woorden ambitie en overtillen en hernia niet bestaan, 

Want aan iets proberen is nog nooit iemand ten onder gegaan. 

De man van Jos Geysels (spijtig dat ze allebei de foute geaardheid hebben, het had zo mooi kunnen zijn, het 
eerste ondernemerskoppel-met-hart-in-de-letteren).  

De man van Anselm Kiefer en obscure vinyl en nog obscuurdere vinyl. 

De man die zei: we gaan naar Frankfurt als gastland en we gingen naar Frankfurt. 

De man die zei: we gaan praten met iedereen en die met iedereen sprak en zijn visie inmasseerde als een 
volleerde zenmeester, doortastend en met een vleug rock-'n-rol. 
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De man van vroege ochtenden en treinwissels. 

De man die de vlieg op vele muren is. 

De man die olifanten in de kamer te lijf kan gaan. 

De man die in harten binnensluipt. 

De man die nu grote verschillen gaat maken.  

De man die zei: ik ga blijven en die bleef. 

Tot hij vertrok, 

En wij hem gaan missen.  
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