Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij
Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een
bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever
worden gevraagd.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m
Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130
KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse
regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
info@boomamsterdam.nl
www.boomuitgeversamsterdam.nl
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Paul Bogaert

Rotvaart
[…]
rotvaart.
Hoe sterk is de druk
en hoe heilzaam de kick
waaruit dit soort vrijheid ontstaat,
van de helling
naar het beneden,
waar de naadloze wand van het lustoord zich
onherroepelijk
draait en
frontaal zijn achterkant toont:
een verloren ruimte, daglichtloos, altijd te warm,
met een slet of slaafje erbij
die zonder handen alles aanvoelt en aanvult, ideaal
voor karweien, machines, pijntjes,
een gemeenschap met mensen die ik niet ken,
nooit zal kennen.

Paul Bogaert (Brussel, 1968) publiceerde eerder de bundels WELCOME HYGIENE, Circulaire systemen en AUB. In september 2009 verschijnt de Slalom soft bij Meulenhoff|Manteau.
Die bundel bestaat uit één bijzonder lang gedicht dat bestaat uit meerdere aparte gedichten. Website: www.paulbogaert.be.

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2009

CDV [zomer 2009].indd 68

18-06-2009 13:30:00

