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In Memoriam

Koen Geldof (1963-2009)

Steven Engels

Op 20 februari 2009 overleed prof. dr. Koen
Geldof, op zesenveertig jarige leeftijd. Zijn

overlijden is een groot verlies, niet alleen voor
de faculteit Letteren en het departement
Literatuurwetenschap, maar voor al de vrien-
den, kennissen en familieleden waarmee hij
een hechte, zij het soms complexe band had
opgebouwd.

Koen stond heel eigenzinnig in het leven en liet
dan ook haast niemand onverschillig. Ook al
was hij allesbehalve extravert, maar eerder wat
schuw en stroef in de omgang met anderen
(vooral dan in grotere groepen), hij was geen
kleurloos iemand, wel integendeel. Tijdens de
herdenkingsplechtigheid die door de faculteit
werd georganiseerd op 6 maart bleek nog
maar eens op hoeveel verschillende mensen
Koen een diepe indruk heeft nagelaten, als
docent, als wetenschapper, als promotor, als
collega en als vriend. 

Als docent had Koen terecht de reputatie om zeer veeleisend te zijn. Hij was in de eerste plaats
heel veeleisend voor zichzelf. Bijna jaarlijks werkte hij een heel nieuw college uit, vaak over
heel uiteenlopende onderwerpen. De politieroman, het werk van Paul Nizan, de Franse wel-
vaartstaat, ‘le roman d’apprentissage’, het autobiografische oeuvre van Althusser, de acht-
tiende eeuwse ‘code amoureux’, de reisverhalen van Leiris, het literair-kritische werk van
Foucault, het zijn maar enkele van de thema’s waar Koen de afgelopen jaren colleges aan
wijdde. Telkens opnieuw investeerde hij het grootste deel van de zomermaanden aan de voor-
bereidingen van die lessenreeksen en telkens opnieuw gaf hij toe nog niet helemaal klaar te
zijn met de voorbereidingen voor het academiejaar van start ging. Als student kreeg je in de
aula dan ook geen voorgekauwde of opgewarmde kost voorgeschoteld: je was er getuige van
een denkproces dat zich voor je ogen voltrok, waarvan Koen zelf nog niet helemaal wist hoe
het precies zou verlopen en dat toch een merkwaardig coherente logica leek te volgen. Koen
mag dan al niet de meest begaafde spreker zijn geweest, wanneer hij in de colleges luidop
aan het denken sloeg en de verschillende mogelijke perspectieven op een tekst of problema-
tiek uitprobeerde om ze nadien telkens weer als ontoereikend te bestempelen, zat ik alvast
uiterst geboeid te luisteren. Trouwens, als ik de commentaren van mijn collega studenten uit
de licenties Romaanse Talen en, later, de GGS-Literatuurwetenschap mag geloven, was ik lang
niet de enige. Haast iedereen wist de verwevenheid van eigen onderzoek en onderwijs die
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Koens colleges kenmerkten te smaken en velen gingen actief op zoek naar de publicatie die
steevast een paar maanden na de afloop van elke lessenreeks verscheen en waarin Koen de
inzichten die hij voor onze ogen had ontwikkeld bundelde en van ellenlange voetnoten voor-
zag.

Ook voor de studenten aan wie hij doceerde was Koen erg veeleisend. Hij liet ze heel wat pri-
maire en secundaire bronnen doorworstelen en, in tegenstelling tot veel van zijn collega’s,
ging hij de zogenaamd ‘moeilijkere’ werken nooit uit de weg. Als jonge twintiger aan de uni-
versiteit kreeg je soms te horen dat je je niet hoefde te wagen aan auteurs als Kant, Derrida,
Rosanvallon of Luhmann, maar dat je beter eerst een secundair werk over hen zou raad-
plegen. Koen daarentegen stond erop dat je zelf je mening vormde en moedigde je aan om
daarbij heel nadrukkelijk de confrontatie met de eigenlijke brontekst aan te gaan, uit respect
voor de auteur, de complexiteit van de problematiek die hij behandelde en, vooral ook, uit res-
pect voor jezelf en je eigen intellectuele ontwikkeling. Ik ben er hem nog steeds erg dankbaar
voor. 

Als examinator was Koen dan weer opvallend mild. Tenminste, zo heb ik hem steeds ervaren
en de echo’s die ik opving van mijn eigen medestudenten of van studenten die later kozen
voor de vakken die hij doceerde bevestigden haast altijd die persoonlijke indruk. Koen ver-
trouwde mij ooit toe dat hij de studenten gedurende het jaar al genoeg liet werken en zwoe-
gen en dat hij, net daarom, zich tijdens de finale afrekening wat milder opstelde. Ikzelf, en
velen met mij, waren hem ook daar erg dankbaar voor. 

Ook al was hij lang en mager van gestalte, als mens stond Koen heel gulzig in het leven. Hij
las nooit één tekst of één boek maar verslond altijd integrale oeuvres en noemde zichzelf dan
ook heel toepasselijk ‘een veelvraat in het land van de fijnproevers’. Koen deelde trouwens zijn
vele passies ook graag met zijn omgeving. Figuurlijk maar ook letterlijk was hij erg gul. Sinds
ik hoorde van zijn overlijden, heb ik bij mij thuis heel wat dingen aangetroffen die voor mij
altijd onlosmakelijk met hem verbonden zullen blijven. Ik heb nog twee of drie boeken van
hem die ik ‘vergat’ hem terug te geven. Daarnaast heb ik zelf ook letterlijk tientallen films,
televisieseries, romans en non-fictie werken in huis gehaald enkel en alleen omdat Koen er vol
gloed over had gesproken, tussen twee meer academische gesprekken in. Wanneer Koen mij
aanraadde om dit of dat werk of deze of gene film of reeks te lezen of te bekijken omdat ik
er ‘helemaal weg’ van zou zijn, deed ik dat ook, eerst wat argwanend en sceptisch, maar naar-
mate het vertrouwen en de vriendschap groeide bijna blindelings. Hij had het trouwens vrij-
wel altijd bij het rechte eind: Sartre, Thomas Mann en Stendhal maar ook Dalziel & Pascoe,
Art Spiegelman, Nicholas Mosley en Barry Lyndon; het zijn werken, auteurs, films en reeksen
waar ik nog steeds ‘helemaal weg’ van ben en die ik allicht zelf pas veel later of misschien wel
nooit had ontdekt indien Koen me niet de weg had gewezen. 

Gedurende al die jaren waarin we samenwerkten heeft Koen Geldof, naast zijn kennis en
inzichten, ook zijn passies op mij willen overdragen en ik zal hem daar altijd dankbaar voor
blijven. Hij heeft mijn leven en dat van zijn studenten en collega’s misschien niet altijd aange-
namer maar wel steeds voller en rijker willen maken. Ik denk dat hij zelf nooit heeft beseft in
welke mate dat hem is gelukt. 
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