
Kleine drama's van grote eenzaamheid 
  
'Tamelijk slecht nieuws van Gie Bogaert.' 
(Frank Hellemans) 
  
(In: Ons Erfdeel, jaargang 1998, nummer 4) 
  
Mislukkelingen, binnenvetters, randdebielen en vrouwen die gretig met hun levensverhaal 
uitpakken. Soms verbreekt een man de lijdzaamheid en onderneemt een poging tot biecht. 
Maar allemaal verwachten ze weinig van het leven. Of valt er toch wat manna uit de hemel? 
Zo te zien oogt het universum van Gie Bogaert bijzonder troosteloos. Na al tien jaar en vijf 
boeken lang schrijft Bogaert in korte taferelen over de grijsheid van het dagelijkse leven. Hij 
debuteerde in 1987 met Klein Berlijns drama, een verhalenbundel, en is zich sindsdien blijven 
toeleggen op het registreren van kleine drama’s van grote eenzaamheid. In zijn nieuwste 
roman, De liefdeverzamelaar (1998), is het niet anders. In 21 staties reconstrueert Bogaert de 
calvarietocht van de moderne mens. Verlossing is niet zo direct in zicht, laat staan verrijzenis. 
  
Ballet in slow motion 
En toch is het al te makkelijk om deze Vlaamse emblematicus op de literaire vuilnisbelt te 
dumpen. Bogaert heeft onmiskenbaar iets te zeggen en heeft vooral in zijn beide laatste 
romans, Wat we met de liefde doen en het recente De liefdeverzamelaar, ook een eigen vorm 
gevonden voor zijn creatieve obsessies. Wars van elke literaire mode werkt Bogaert aan zijn 
portrettengalerij van de moderne vervreemding. Hij doet dat op de manier van de barokke 
literator, die onder zijn melancholische blik elke beweging doet stollen tot een zinloze 
sequentie van geïsoleerde gebaren.  
 
Bogaerts vertellers kijken naar het leven als naar een choreografie. Of het nu gaat om het 
centrifugeren van een hemd, of het schoonmaken van een klok, steeds beschrijven zij 
minutieus de verschillende componenten van de bewegingsmechaniek. Daardoor ontstaat 
zoiets als een ballet in slow motion, maar dan een zeer alledaags ballet met zeer voor de hand 
liggende gebaren. En daardoor creëert Bogaert als het ware een zinnebeeld of embleem van 
hedendaagse levensmoeheid. 
  
Bogaert is echter niet alleen een barokke melancholicus die het leven uit elkaar ziet vallen in 
statische puzzelstukjes zonder meer. Hij heeft ook iets van de existentialistische rebel, die bij 
alle aanvaarding van de banaliteit van het leven toch zijn eigen wanhoopsdaad wil stellen. 
Kwestie van de persoonlijke vrijheid te demonstreren in een finale acte gratuite, een ultieme 
geste. Bogaerts antihelden zijn geen blasfemische hemelbestormers, zoals bij Camus of 
Sartre, of zoals bij de jonge Willem Frederik Hermans. Zij verlangen heel voorzichtig naar 
‘iets wonderlijks’ en durven die hunkering nauwelijks uit te spreken. Zonder reden, heel 
gratuit gaan ze op zoek naar een minnaar of minnares en vragen zich terstond af of dàt nu het 
wonder is waarop ze gewacht hebben. (...) 
  
Bogaerts verhalen eindigen in zijn eerste boek bijna allemaal op een groteske pointe. Er 
kantelt iets, maar het onevenwicht wordt vlug hersteld. In het vervolg van zijn werk zijn de 
keerpunten bijzonder schaars geworden. In Wat kwaad doen de tovenaars? (1990), Bogaerts 
zwartste boek, is alle hoop op verbetering uitgesloten. In Keizer Doede, zijn derde boek, 
schetst Bogaert het zuurstofgebrek in een mythische, Vlaamse gemeenschap, waar iedereen 
zomaar wat voor zich uit lummelt. Tot iemand de gevelmuur van de burgemeester bekladt met 



een fascistische slogan. Doede, een achterlijk jongetje, wordt als zondebok letterlijk 
geslachtofferd en daarmee is de rust hersteld en kan het grote gapen weer zijn gangetje gaan. 
 
Liefde als schijnremedie 
Wat we met de liefde doen en De liefdeverzamelaar vormen een breuk(je) in Bogaerts werk. 
De grote metafysische thema’s van angst en eenzaamheid krijgen een positief complement. 
De aandacht gaat voortaan vooral naar de bestrijding van het kwaad. Hoe proberen mannen en 
vrouwen de angst en eenzaamheid uit te bannen? Voor Bogaert is de liefde de remedie bij 
uitstek om aan de menselijke staat van verlatenheid iets te doen. Maar Bogaert zou zichzelf 
niet zijn indien hij van de weeromstuit de liefde zou opwaarderen tot wonderremedie. De 
liefde is voor Bogaerts personages een placebo. Maar ook al gaat het om een ingebeelde 
therapie, toch helpt het enigszins. Alhoewel, zoals gezegd, de eenzaamheid blijft. Zij is 
immers niet ingebeeld maar bestaat echt. (...) 
  
Barsten in het zwart 
Bogaerts constructivisme zal nooit veel lezers charmeren. Daarvoor is het te onverzoenlijk en 
te eigengereid. Maar mag literatuur alstublieft ook nog eigenzinnig zijn? De markt is immers 
één ding, authentieke literatuur is vaak -niet altijd!- iets anders. Het minste wat je van 
Bogaerts choreografische studies kunt zeggen, is dat ze zich voor het volle pond engageren in 
een artistiek project van barok-existentialistische signatuur. Dat Bogaert door een overdosis 
ernst sommige lezers de gordijnen injaagt en commercieel allicht weinig scoort, pleit niet 
tegen hem. Zijn recente uitstapjes in het rijk van de liefde bewijzen dat Bogaert meer en meer 
oog krijgt voor de barsten in het zwart. Er komt blijkbaar beweging in het loden imperium van 
angst en eenzaamheid. Benieuwd hoe the dark force in het vervolg verder zal worden 
teruggedrongen. Wordt Bogaert toch nog een optimist? 
 


