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Gie Bogaert is niet een auteur die uit de overvloed schept. Zijn zeer mooie verhalenroman 
Hemelstof is pas zijn zevende boek in zeventien jaar tijd. Maar dat kleine oeuvre, een goede 
duizend bladzijden dik, dat zeer consistent de grens van de banaliteit met het tragische (en 
omgekeerd) verkent, is wel groot van intensiteit. En van vakmanschap. Beide blijken ten 
overvloede uit de negen doorgecomponeerde verhalen van Gie Bogaerts nieuwe boek - dat 
misschien wel zijn beste tot nu toe is (of toch op zijn minst even goed als zijn magistrale 
miniatuur Wat kwaad doen de tovenaars?). Deze secuur en zeer knap gemaakte raamvertelling 
is een staalkaart van het verlies dat ons, gewone burgers, boeren en buitenlui, zoals treft in 
onze banaal-tragische levens, en van de enige enigszins adequate reactie die we daarop 
hebben gevonden: het vertellen van verhalen. (...) 
  
Bogaert weet je te treffen en voor de duur van zijn verhalen te interesseren voor de levens van 
zijn personages, juist ook door nooit in sentimentaliteit te vervallen. Daarbij wordt hij zeer 
geholpen door zijn zuinige, maar trefzekere stijl en zijn moeilijk te definiëren, zeer 
aansprekende toon van behoedzame empathie. ‘Ik heb een heel hechte band met mijn 
personages,’ ligt de schrijver toe, ‘ik hou echt van ze. Dat heb ik altijd wel gehad, maar in dit 
boek heel erg. Het is ook niet voor niets dat ik het aan hen heb opgedragen. Omdat ze 
allemaal een beetje archetypisch zijn voor alle mogelijke vormen van verlies waar ik zelf heel 
erg bang voor ben. In die zin is schrijven misschien ook wel een soort verweermiddel. Het 
uitproberen op papier hoe het zou kunnen zijn, als het mij , god beware, ooit zou overkomen. 
(...)  
 
Want daar gaat Hemelstof over: verlies, en troost, en het vertellen van verhalen. Het is 
gewoon omdat ik in een fase van mijn leven ben gekomen waarin verlies belangrijk wordt. 
Hoe ouder je wordt, hoe meer dat soort dingen realiteit voor je gaat worden. Maar in plaats 
van mijn eigen verhaal te vertellen, besteed ik dat allemaal uit aan mijn personages.  
(...) 
  
Bogaert is een schrijver die zijn boeken zeer grondig voorbereidt, waarbij hij in grote Atoma-
schriften minutieus scenario’s opstelt, zijn personages van een achtergrond voorziet en 
überhaupt alles verzamelt in de sfeer van het nog te scheppen boek dat hem bij het schrijven 
dienstig zou kunnen zijn. ‘Ik ben wel een beetje een vakman, ja - ik bedoel niet dat ik denk 
alleen maar onverbeterbaar àf werk af te leveren, maar ik ben niet zo’n profeet, wil ik maar 
zeggen. Ik hou het liever nuchter. En verhalen komen echt niet uit de hemel gevallen, die 
moet je wel màken, construeren.  
(...)  
  
Mijn opzet is geweest om gewone verhalen te vertellen, van gewone mensen. Het verlies 
waarmee mijn personages af te rekenen krijgen, is het verlies dat wij allemaal ervaren. Wij 
verliezen onze ouders, wij verliezen onze jeugd, wij verliezen onze illusies. In die zin is dit 
een gewoner boek dan vele andere. Als je dit soort verhalen vertelt, van gewone mensen, van 
gewone vormen van verlies, dan denk ik dat je ook een grotere herkenbaarheid bij de lezer 
kunt teweegbrengen, en dus ook een grotere leesbaarheid bereikt. Maar dan boet je in aan 
conflict, dat is de prijs die je ervoor betaalt.’  
(...) 



 
Het motto van Hemelstof is: ‘Verhalen kunnen ons redden.’ Misschien nog wel het meest 
hierom: vertellen houdt in dat je met iemand verbonden bent, je vertelt altijd voor iemand. Dat 
lijkt belangrijker dan het therapeutische aspect van dingen al vertellend te kunnen herbeleven 
en ze zo eventueel te kunnen verwerken. ‘Ik hield ervan mijn vader te horen vertellen,’ zegt 
Lena. ‘Het gaf me het gevoel dat we bij elkaar hoorden en dat we dat wisten zonder het ooit te 
hoeven uitspreken. Het leverde een intimiteit op die ik met niemand anders had.’ (...) 
  
Je verhaal kunnen vertellen, dat is heel belangrijk. Zelfs als er niemand luistert. (...) Dat is 
misschien een magere troost, maar het is er wel een. En dat vertellen redt - zolang je 
Hemelstof leest, ben je inderdaad bereid dat zonder meer te geloven. 
(...) 
 


