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

Collega’s op een magnetisch dossier
De aberratie
die als rilling
over hun schouders danst, ontsnapt,
door een van hun broekspijpen glijdt, rolt,
rat wordt,
in hun gangenstelsel
wordt geïsoleerd, gewogen, vernederd,
gekommaneukt, gekamd, teruggestuurd
als afwijking, in het kostuum
van een lange vraag, zacht
en licht ontvlambaar als fleece.

Paul Bogaert (Brussel, 1968) publiceerde eerder de bundels welcome hygiene, Circulaire
systemen en aub. Voor de Slalom soft (2009) kreeg hij de Herman de Coninckprijs voor
de beste dichtbundel 2010. De eerste bundels en meerdere websitegedichten vindt u op
www.paulbogaert.be.
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