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Het overkoepelende thema in het oeuvre van Gie Bogaert is de eenzaamheid, die een gevolg 
is van het onvermogen van mensen om met elkaar te communiceren. In het tijdschrift De 
Brakke Hond (nr. 58/1998), schrijft Bogaert: ‘Ik probeer te vertellen dat we allemaal onze 
bedoelingen hebben en dat de meeste daarvan goed zijn. Dat bijna alle bedoelingen goede 
bedoelingen zijn en we ons best doen om die te verwezenlijken, dat we de dingen doen zo 
goed en zo kwaad als we kunnen, maar dat we daarbij fouten maken en we ons daar schuldig 
over voelen. En dat we de eenzaamheid willen bevechten, vertel ik. Dat het dat is wat de 
meeste mensen bezighoudt. Dat we soms dingen doen alleen maar uit angst om alleen te zijn.’ 
  
(...) 
  
Uit de verhalen en romans van Bogaert komt een pessimistisch wereldbeeld naar voren. 
Mensen blijven hun leven lang geketend aan angst en eenzaamheid, aan onzekerheid over de 
manier waarop ze met elkaar kunnen omgaan. Daarover schrijft Bogaert: ‘Ik ben geen brenger 
van goed nieuws. Ik breng tamelijk slecht nieuws, geloof ik. Dat we de tederheid aan het 
verliezen zijn onder andere. Dat zelfs het woord uit onze woordenschat dreigt te vallen. En dat 
we aan het begin van een nieuw millennium en een stuk of wat millennia achter ons nog altijd 
niet weten wat we met de liefde moeten doen.’ (De Brakke Hond, 1998) 
 
Toch mag dit pessimisme niet worden geïnterpreteerd als nihilisme. Ondanks alles plegen de 
personages hun persoonlijke daad van verzet tegen de uitzichtloosheid waarin ze dreigen ten 
onder te gaan. Hieruit blijkt de empathie van Bogaert ten opzichte van die mensen die het in 
de moderne samenleving niet (hebben) kunnen waarmaken. (...) 
  
Om te vermijden dat zijn teksten verzinken in sentimentaliteit hanteert Bogaert een 
minimalistische vertelstijl, een sobere, afstandelijke stijl die de onderliggende emoties eerder 
suggereert dan verwoordt. Boven zijn werktafel, zo zegt hij in een interview met J. Kuypers, 
hangt een citaat van Ezra Pound dat luidt: ‘Fundamental accuracy is the one sole morality of 
writing.’ Bogaert schrapt in zijn teksten tot alleen die details overblijven die essentieel zijn. 
(...) 
  
Vormtechnisch kiest Gie Bogaert eerder voor een aaneenschakeling van thematisch verwante 
korte verhalen dan voor een roman met een in de gebruikelijke zin van het woord duidelijke 
karakterontwikkeling of verhaalontwikkeling. Hugo Bousset noemt Wat kwaad doen de 
tovenaars? in die zin ‘een mozaïekroman’, Bogaert zelf gebruikt er de term ‘verhalenroman’ 
voor. Wel valt telkens op hoe Bogaert de verhalen die worden verteld in zijn romans, via een 
of meer centrale personages tot een geheel smeedt: in Wat kwaad doen de tovenaars? via de 
figuur van de verpleegster Ada, die de dossiers van de patiënten kan inkijken; in Keizer 
Doede via het principe van de simultaneïteit, met als omkaderend raamgegeven de ontmoeting 
tussen Doedes moeder en de burgemeester; in Wat we met de liefde doen vormt het verhaal 
over de relatie tussen Paul en Mady de rode draad, terwijl in De liefdeverzamelaar alles draait 
rond Frank en zijn vrouw An-Marion. 
 
De ontwikkeling in Bogaerts schrijverschap is in de eerste plaats van thematische aard: hij is 
gematigder geworden in zijn pessimisme. Waar zijn personages aanvankelijk geen enkel 



uitzicht hadden op verlossing, laat hij vanaf Wat we met de liefde doen op zijn minst een 
perspectief open op een mogelijke uitweg. 
  
(...) 
  
Anderzijds is het zo dat Bogaert zijn eigen weg blijft gaan, tegen de trend in om zijn lezer 
vrijblijvend amusement te bieden met een vlot, spannend of cynisch verhaal. In die zin kan hij 
worden beschouwd als een vertegenwoordiger van een nieuwe, stille generatie die het niet 
moet hebben van mediagenieke tafelspringerij. 
  
(...) 
  
Onder meer door de nominatie van Wat kwaad doen de tovenaars? voor de NCR-
literatuurprijs raakte Gie Bogaert bekend bij een ruimer lezerspubliek. Zelf spant Bogaert zich 
niet in om in de belangstelling te komen. ‘Ik schrijf’, zegt hij, ‘in het beste geval met een spat 
hoop dat er iemand is die leest wat ik schrijf en denkt: godsamme, met zo’n man zou ik niet 
willen ruilen.’ 
 


