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De redactie stuurde mij een wonderlijk boek toe: Heen, Een galerij van dode 

zielen (of Hoe ik verleden jaren optekende). Een boek over de dood, dat was 

zeker. Het omslag belooft een graphic novel, een stripverhaal voor volwassenen. 

In een getekend decor van grijze luchten en kaal geschudde bomen staan 

grafzerken kriskras door elkaar. De zerken dragen korte, soms humoristische 

teksten, zoals: RIP, hier liggen ze met twee/ Lucy Loes en Georges Adé. Ik sla 

het boek open. De inhoudsopgave biedt een lijst met namen. De mensen achter 

deze namen hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal dood. En schrijver Lukas 

De Vos gedenkt ze. 

 

Maar wie is Lukas De Vos? De Vos (1949), onbekend voor het grote publiek in 

Nederland, blijkt een veelzijdig mens: journalist voor de VRT, recensent en 

schrijver van ondermeer een beknopte geschiedenis van het Vlaamse 

misdaadverhaal (Schrillers) en Doek, over de grondleggers van de film in 

Vlaanderen. Met Heen, zijn nieuwste boek, begint De Vos aan een persoonlijke 

missie. Hij wil het genre van het gedenkschrift, de obituary, in het Nederlands 

taalgebied nieuw leven inblazen. Daarvoor heeft hij zijn blik gericht op Engelse 

kranten als The Times, The Guardian en The Independent. In zijn eigen 

woorden:  ‘ De kunst van het requiem scheert nergens hogere toppen dan in 

Groot-Brittannië. Het overlijdensbericht staat er hoger aangeschreven dan het 

kortverhaal.’  (p. 245)  Heen is dus een verzameling van necrologieën van 

voornamelijk bekende mensen die in de jaren 2010 – 2011 zijn overleden, van 

schrijvers  J.G. Ballard tot Appie Baantjer, van politici als Willy De Clercq tot 

dictators Kim Jong-il en Kadhafi en van striptekenaars tot filmhelden. Maar ook 

de buurman van de schrijver krijgt een laatste saluut.  

 

Wat maakt een gedenkschrift een goed gedenkschrift? Voor De Vos begint het 

al bij de titel. Daaruit blijkt meteen zijn particuliere smaak: woordspelingen, 

rijm, een grapje: Aan de Kim (over Kim Jong-il), Kop op Kas (over de 

taalkundige  Kas Deprez), Altijd price met Hunter Bryce (over Hunter Bryce, 

een porno-actrice), Hij is de sigaar (over de Cubaanse tabakteler Alejandro 

Robaina). De toon is gezet. Ironie en humor zijn de wapens waarmee De Vos de 

eindigheid bestrijdt. Na een aansprekende titel zijn geboorte- en sterfjaar en 



doodsoorzaak noodzakelijke gegevens. Die krijgen we ook. Zorgvuldigheid is 

dan van belang. In het geval van Kas Deprez, geeft de Digitale Bibliotheek voor 

de Nederlandse Letteren (DBNL) 1945 als geboortejaar, De Vos houdt het op 

1946. 

In het gedenkschrift mag het persoonlijke, of de persoonlijke herinnering, de 

tekst kleuren. Zoals bij René de Feyter: ‘Onze laatste ontmoeting was een lunch 

in La Sirena, een degelijk Frans-Italiaans restaurant in de Statiestraat van 

Antwerpen. ’ (p. 48) Of bij Fess Parker: ‘Ik zie hem nog voor me, in filmzaal 

Palace, een rijzige man in hertsleren kleren, met mocassins en flosjen.’ (p. 64)  

Vervolgens is stijl van belang. Zo’n gedenkschrift moet goed geschreven zijn. 

Mijn kritiekpunt is dat de tekst soms uitsluitend stijl  is – zeker bij mensen waar 

De Vos zich minder bij betrokken lijkt te voelen. Zinnen meanderen zonder 

einde door, waardoor de lezer halverwege schrijver en overledene kwijtraakt.  

 

In een intermezzo halverwege blijkt dat De Vos nog een reden heeft om het 

gedenkschrift onder  de aandacht van Nederlanders en Vlamingen te brengen. 

Zijn fascinatie voor de dood, voor de eindigheid: ‘Welaan dan, ik beken. Niets 

fascineert meer dan de aflijvige. Hij kan zich niet meer verweren. Hij is icoon 

geworden, speelbal van herinneringen en boetseerklei. Summum is het besef dat 

alle mensen, ook hun goden, eindig zijn. (...) Ik richt zerkjes op.’ (p. 131)  

 

Misschien is het een troost voor De Vos te weten dat het gedenkschrift voor 

geestelijk verzorgers geen vergeten genre is. Elke geestelijk verzorger heeft wel 

een keer een in memoriam geschreven en uitgesproken. Zou De Vos daarom 

verwantschap voelen met dit onderdeel van ons werk? Hij zou vast de ironie 

missen. Of de grappige titels. Geen wonder dat die ontbreken: geestelijk 

verzorgers schrijven doorgaans hun in memoriam niet voor krant of tijdschrift, 

maar spreken dat uit voor een aandachtig publiek dat zich rond de baar van de 

overledene heeft verzameld. Een cruciaal onderscheid. En wat kan de geestelijk 

verzorger opsteken van Heen? Dat het schrijven van een gedenkschrift een 

ambacht is, een tekst uit het hart geschreven maar wel met een scherpe, 

geoefende pen. 

 

Het is een kwestie van smaak, maar het gedenkschrift waarmee het boek opent, 

is daar een voorbeeld van. Die is meteen raak. ‘Sjarel is dood. En het graf van 

mijn moeder is geruimd. Sjarel was mijn buurman. Mijn moeder, u begrijpt, was 

al eerder dood.’ (p. 13)  Hier raakt de lezer betrokken, gewoonweg omdat de 

auteur betrokken is. Voor hem, zo raadt de lezer ook, staat er werkelijk iets op 

het spel. Dan lukt het De Vos het gedenkschrift uit een zee van kabbelende 

mijmeringen op te tillen, waardoor het literatuur wordt, bijna een kortverhaal . 
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