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Tegenstand 

 

Tijdens de rit naar de Antwerpse voorstad had ik naar mijn gps geschreeuwd. 

Dat was een van die dingen die ik niet wenste te doen, maar soms deed. 

‘Komaan! Komaan!’, riep ik in zulke gevallen met grote aandrang naar de 

machine als die wilde dat ik een onbestaande straat insloeg, of het onverwacht 

opgaf en mij met auto en al ergens middenin het dichtstbijzijnde weiland 

situeerde. 

Tegen levenloze objecten schreeuwen – of die nu in contact stonden met de 

kosmos of niet - en te laat komen waren twee handelingen waarvoor ik me 

schaamde en die, zoals ook toen het geval was, niet zelden hand in hand gingen. 

Bij mezelf uit de gratie gevallen en stinkend naar haast, rende ik van mijn auto 

naar het cultureel centrum waar ook de bibliotheek in was ondergebracht. Aan 

de gedachte dat ik hier eerder was geweest, schonk ik geen aandacht, de meeste 

bibliotheken en culturele centra hadden die uitwerking op mij. 

‘Sorry!’ riep ik bij het binnenkomen, en dan, terwijl ik de dame die mijn kant op 

beende met uitgestoken hand tegemoed trad en zag hoe die hand door haar 

grote knuist werd opgeslokt, voegde ik er een litanie aan toe die ik zelf 

overdreven vond. ‘Het spijt mij verschrikkelijk, het was een nachtmerrie, ik bleef 

maar verkeerd rijden, die gps leek geen idee te hebben.’ Het was niet de eerste 

keer dat ik dit zei bij het betreden van een bibliotheek op een zaterdagochtend. 

Ik leek erop uit te zijn mezelf vandaag bij herhaling op de zenuwen te werken.    

‘Gpsen zijn rotzooi’, deelde de vrouw mee. Ze begeleidde zichzelf met een gebaar 

dat aangaf dat alles wat ertoe deed daarmee was gezegd. Zij was de 

hoofdbibliothecaresse, haar welkomstwoord voor het publiek zat er al op, en 

wilde ik haar nu volgen?  

‘Sorry!’ riep ik opnieuw toen de hoofden mijn kant op draaiden. Ze waren 

ongeveer met veertig. Ik besloot de berispend kijkenden over te slaan en me op 

de welwillenden te richten. Onmiddellijk vermoedde ik echter een misnoegd 

soort spot achter vrijwel alle blikken. Koketterie, dachten ze vast, koketterie! En 

dat ik net als altijd en overal te laat was, omdat het me koud liet dat mensen hun 

zaterdagochtend aan me besteedden, hun kinderen bij familie achterlieten, hun 

hond een boswandeling ontzegden, het deed me niets, want zo waren die 
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kunstenaarstypes. Hun veronderstelde gedachten wekten een boze rebellie bij 

me op. Tegelijk vermoedde ik dat ze gelijk konden hebben over wat die 

gevoelens van dankbaarheid betrof. Misschien toonde ik die niet genoeg, voelde 

ik die niet genoeg. Ik keek hen glimlachend aan, ontwapenend, dacht ik eerst. 

Met koketterie heeft het niets te maken, zei mijn glimlach, ik ben een nerveuze 

clown, dat is alles, gewoon een nerveuze clown. Mijn boodschap scheen het 

publiek telepathisch te bereiken, steeds meer wenkbrauwen werden aarzelend 

opgetrokken.  

‘Het welkomstwoordje is al achter de rug’, herhaalde de bibliothecaresse 

behulpzaam. 

Haar kalmte deed mijn onrust meer uitkomen. Hoewel ik de dag voordien niet 

veel wijn had gedronken, leek de kamer een beetje te draaien. Ik ging zitten en 

schonk mezelf een glas water in, dronk het voor de helft leeg. Dat duurde 

allemaal ontzettend lang. Op de meerderheid van de gezichten voor mij meende 

ik nu een zweem van medelijden te ontwaren. Wat had ik toch vanochtend? Zo 

hulpeloos had ik me in tijden niet gevoeld. Dat kon toch niet enkel aan die gps en 

dat te laat komen liggen? Plankenkoorts was me altijd vreemd geweest. En ik 

wist waarover ik het zou hebben. Had ik de laatste tijd een te grote algemene 

tevredenheid ervaren? Was dat slecht voor een auteur? Was ik in wezen 

misschien veel minder gelukkig dan ik dacht? Werd ik daarom onverwacht door 

een team wraakzuchtige demonen belaagd? Of ving ik hier iets op? Stond er iets 

te gebeuren? Had het met die man op de eerste rij te maken, die mij met 

gekruiste armen geïrriteerd zat aan te staren? 

Met veel moeite sleepte ik me een denkbeeldige oever op, waar ik me hulde in 

een droog gewaad, een professioneel uniform. Daarna deed ik mijn praatje en 

maakte ik mijn grapjes alsof er niets aan de hand was. Ik sprak gepassioneerd 

over korte verhalen en las er een voor. Bij afloop klonk er een applaus en maakte 

de man op de eerste rij een Hitlergroet.  

‘Vragen moeten nog eventjes wachten tot na de volledige lezing’, zei de 

bibliothecaresse vriendelijk. Ik ging haar steeds aardiger vinden.  

De man liet zijn arm zakken en koesterde duidelijk nog meer verdorven 

gedachten dan voorheen. 
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Ik praatte wat over de thematiek die ik in mijn werk meende te ontwaren, hoe 

die rode draad me deed ontdekken wat belangrijk voor me was, waar ik ook als 

lezer naar zocht in literatuur. Nu en dan zag ik iemand knikken of glimlachen. Ik 

had me niet vergist. Dit was een tegemoetkomend publiek. Ernst was er ook, wie 

weet zelfs inzichten. Ik gunde een oudere dame het dutje waarin ze steeds dieper 

wegzakte. Zolang ik geen aandacht besteedde aan de man op de eerste rij, zou 

alles goed gaan. Hij zat rechts van me en uit mijn ooghoek zag ik dat hij zijn arm 

weer had opgestoken. 

Toen ik het gezelschap voor hun aandacht had bedankt, boog de bibliothecaresse 

zich wat voorover en richtte ze zich tot de man, die intussen last moest hebben 

van een slecht doorbloede linkerarm. ‘Het is het moment, Julien’, zei ze. ‘Stel uw 

vraag. Kort.’ 

‘Het is geen vraag’, begon Julien. ‘Het is een opmerking.’ 

Ik zocht de blik van de bibliothecaresse. Haar handen lagen gevouwen in haar 

schoot, als bij een gebed. Bijna onmerkbaar tuitte ze haar lippen en schudde ze 

haar hoofd, het was een kwestie van millimeters. Daarna knipperde ze vertraagd 

met haar ogen. Geen acht op slaan, betekende dat. 

‘Ik heb een van uw verhaaltjes nu gelezen’, brieste Julien. ‘En dat gaat helemaal 

niet over winnaars en verliezers, zoals u zo graag beweert! Daar gaat het 

helemaal niet over! Ik zal u eens vertellen waar dat verhaal over gaat: over 

bindingsangst! Daar gaat het over!’  

Ik kende het woord schuimbekken al lang, maar het was de eerste keer dat ik het 

in de werkelijkheid zag toegepast worden.  

‘Ja, daar gaat het ook over’, gaf ik toe. 

‘Zijn er nog vragen?’ riep de bibliothecaresse. 

Niemand durfde zich te verroeren. In mijn ooghoek werd de Führer opnieuw 

gegroet.  

‘Ik heb zelf wel nog een vraagje’, zei de bibliothecaresse. ‘Wat ik me vaak afvraag 

is: hoe komen die schrijvers erop? Waar haalt u uw inspiratie?’ 

Ik begreep dat het haar erom te doen was de aandacht af te leiden, het gaf niet 

dat haar daartoe een weinig vindingrijke vraag te binnen was geschoten. Mijn 

antwoord bestond uit uitweidingen die tot meer uitweidingen leidden. Nadat ik 

een half uur had volgepraat, had Julien zijn arm nog steeds niet laten zakken. 



4 
 

‘Julien?’ zuchtte de bibliothecaresse verslagen. ‘Een snelle afsluiter?’      

‘Schaam jij je niet voor je succes?’ zo stak Julien van wal. ‘Je moet zelf toch 

beseffen dat het volslagen waardeloos is wat je op de wereld loslaat en je zult er 

dan wel stinkend rijk van zijn geworden, maar je moet toch ook weten dat dat 

aan al die domme lezers ligt, of aan je geiterige gedrag, waar sommige mannen 

nu eenmaal voor vallen. Ik vind trouwens dat je totaal niet kunt voorlezen, het is 

niet om aan te horen, hou daar alstublieft mee op.’ 

‘Julien, dat volstaat!’ riep de bibliothecaresse. Toen de mensen om haar heen 

gehaast opstonden, trok ze me bij de arm met zich mee. ‘Julien zit in zeven 

leesclubs’, fluisterde ze, terwijl ze me een cafetaria inloodste. ‘En hij probeert al 

tweeënveertig jaar om zijn romans te publiceren. Het is voor hem ook niet 

gemakkelijk.’ 

‘Ik moet even naar het toilet’, zei ik, toen Julien de cafetaria in stoof en met een 

moordlustige blik om zich heen keek. Ik volgde de vingers van enkele mensen die 

in het publiek hadden gezeten en hoopte dat ik mij achter een deur zou kunnen 

verstoppen voor Julien me inhaalde. 

Dat lukte.     

 

Het zou logisch lijken dat ik vervolgens ‘ontwaakte uit een vreemde droom’ en 

‘geen idee had waar ik was toen ik wakker werd’, maar dat was niet het geval. Ik 

sliep niet.  

Omdat Julien me een volhouder leek, besloot ik geduldig te zijn. Ik voelde er 

weinig voor dat hij te dicht bij mij of voor het portier van mijn auto zou gaan 

staan en zijn frustratie opnieuw de vrije loop zou laten. Op een gegeven moment 

plant zo iemand je een vuist in het gezicht, dat is een kwestie van tijd en 

mogelijkheden. ‘Schrijfster verwond door meervoudig leesclublid’ zou de kop 

boven een klein krantenartikel in de cultuurbijlage zijn. Getuigen uit zijn 

omgeving zouden zich daarin verwonderen over het gedrag van Julien, die tot 

dusver nooit voor enige vorm van overlast had gezorgd, die integendeel bekend 

stond als een enthousiast deelnemer aan het verenigingsleven. ‘Julien bezocht al 

jaren auteurslezingen, en heeft daar nooit eerder iemand geslagen’, zou een 

goede vriend eraan toevoegen. ‘Fysiek geweld valt niet goed te praten, maar 

wellicht heeft de schrijfster in kwestie zich niet al te respectvol opgesteld.’ 
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Ik kon erg geduldig zijn als ik een boek bij had. Tsjechov zou me gezelschap 

houden, een opsluiting kon ergere vormen aannemen. Ik zette me in 

kleermakerszit op het gesloten deksel en begon te lezen. De toiletten naast me 

werden geregeld gebruikt, maar veel werd er niet gesproken. Na een tijd hadden 

Tsjechovs zinnen het helemaal van de geluiden overgenomen. Ik schrok pas op 

toen iemand aanklopte. Julien?  

‘Bezet’, zei ik met een diepe stem. Die reflex deelde ik met mijn te vroeg 

overleden grootmoeder. Een lange periode liet zij haar stem twee octaven dalen 

wanneer ze de telefoon opnam, naar eigen zeggen omdat ze geregeld door ‘een 

fluiter’, zoiets als ‘een hijger’, werd belaagd. Uiteindelijk was gebleken dat 

iemand haar een fax probeerde te sturen. Dat ik de mannenstemreflex in een 

damestoilet tot uiting bracht, deed me om mezelf grijnzen. Tot mijn opluchting 

stelde ik vast dat degene die op mijn deur had geklopt aan de andere kant van de 

muur een plasje deed, en, zonder haar handen te wassen, weer weg ging. Ik zette 

mijn voeten op de grond, zodat er niet meer aan mijn aanwezigheid kon worden 

getwijfeld. 

Hoewel ik aan twee basisbehoeften kon voldoen – lezen en gebruik maken van 

het toilet – voelde ik me enige tijd later ijl worden in het hoofd en begreep ik dat 

ik dringend wat moest drinken. Ik sloop mijn schuilplaats uit en dronk wat water 

van de kraan. Gek, vond ik, dat een cultureel centrum en een bibliotheek op een 

zaterdagnamiddag zo stil konden zijn. 

Mijn mobiele telefoon vertelde me dat er vijf uren waren verstreken, veel meer 

dan ik dacht. Ik legde mijn hand tegen de deur en probeerde mijn gedachten weg 

te houden bij een beeld van Julien die me aan de andere kant stond op te 

wachten.  

De eerste blik die ik op de verlaten hal wierp, stelde me dan ook gerust. 

Onmiddellijk daarna besefte ik echter dat het hier veel donkerder was dan het 

hoorde te zijn. Met onzekere, nagalmende passen stapte ik voorbij de ingang van 

de bibliotheek, voorbij de verlaten cafetaria, waar het zachte gezoem van de 

koelkast de volkomenheid van de omringende stilte benadrukte. Toen ik de 

glazen voordeur van het complex probeerde, bleek die, zoals ik intussen had 

verwacht, op slot te zitten. Op de parkeerplaats  kon ik mijn auto zien staan. Er 

stonden nog enkele andere wagens, waarschijnlijk van buurtbewoners. 
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‘Halo-ho?’ riep ik de hal in. Ik voelde me belachelijk, maar deed het nog eens, op 

precies dezelfde manier: ‘Halo-ho?’ 

Ik zocht mijn telefoon. Eerst zou ik mijn man opbellen om hem gerust te stellen - 

hij had me uren geleden thuis verwacht - daarna de politie om me hier uit te 

halen. 

‘Halò?’ klonk op dat moment. 

Julien? Nee, die zou iets anders roepen. Toch? Ik merkte dat mijn speeksel 

opdroogde. In het verleden had ik bij gevaarlijke situaties niet aan vluchten of 

vechten gedacht, ik was bevroren. In de dierenwereld is dat een uitzonderlijke en 

weinig efficiënte reactie, had ik ergens gelezen, waarbij het dier wenst op te gaan 

in zijn omgeving, op onzichtbaarheid hoopt, als het ware. Daarom moest ik in 

beweging blijven. 

Ik stapte langs de wanden tegenover de plek waar het geluid vandaan was 

gekomen. ‘Halo-ho?’ riep ik opnieuw. 

Meer vergelijkingen met de dierenwereld drongen zich op. Mijn lokroep werd 

onmiddellijk beantwoord met: ‘Hallò?’ 

Nu kon ik de man zien. Hij stond bij de ingang van wat volgens een bordje de 

‘gele zaal’ was, de grootste van de twee theaterzalen in het cultureel centrum. 

‘U bent hier nog’, zei hij verwonderd. Zijn accent verwees naar Nederlands 

Limburg. 

Vaag drong het tot me door hoe haveloos hij eruit zag, maar mijn opluchting was 

groter. ‘Ja, en wat een geluk dat u hier ook nog bent! Kunt u me er even uit laten, 

alstublieft?’ 

‘Een sleutel heb ik niet, maar ik weet wel een weg naar buiten, volg me maar. 

Wat heeft u aan uw voeten?’ Hij keek naar mijn hakken en vervolgde: ‘Dat wordt 

lastig.’ 

Hoezo, hij had geen sleutel? Misschien was hij een junk die hier overnachtte. 

Omdat ik niets anders kon bedenken, bleef ik achter hem aan lopen. Hij duwde 

de klapdeur naar de grote zaal open, daarna een kleinere, onder een 

nooduitgangbordje. Ik zag een trap naar beneden. 

‘Ik kan ook gewoon tot vanavond wachten, hoor’, zei ik. ‘Waarschijnlijk is er hier 

dan toch weer een voorstelling?’ Het was tenslotte zaterdag. 
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‘Nee, meer dan één evenement per dag staat hier zelden geprogrammeerd’, zei 

hij. ‘En vandaag was u dat.’ 

Hij glimlachte zijn tandaanslag bloot. Ik dacht aan het onbehagen dat me die 

ochtend was overvallen. Ik kon niet zeggen dat hij het reactiveerde. Rationeel 

schatte ik de situatie als potentieel gevaarlijk in, intuïtief voelde ik me volkomen 

op mijn gemak toen ik achter hem aan de trap afdaalde. Nu ik dichter bij de man 

stond, die ongeveer mijn leeftijd had, kon ik vaststellen dat hij niet bijzonder 

lekker rook. 

‘Welkom in het rijk der afgedankte boeken’, zei hij terloops. 

Dit moest de kelder van de bibliotheek zijn, waar alle boeken die niet vaak 

werden ontleend stonden te wachten op de zeldzame geïnteresseerde of de 

definitieve vernietiging. Een dodencel. Ik keek wat rond, ontwaarde meteen 

enkele Nobelprijswinnaars op de ruggen. 

‘Beetje treurig, wat er zoal vergeten wordt’, zei ik. 

‘Ja, vind je niet? Mag ik jij zeggen?’ 

‘Natuurlijk.’ 

Toen zag ik de bank. Hij lag vol jassen waarvan de mouwen aan elkaar waren 

geknoopt. Volgens mij werden ze als dekbed gebruikt, was die bank zijn bed. 

Hij zag me kijken. 

‘Ja, dat heb je goed geraden’, zei hij. 

‘Woon je hier?’ vroeg ik. 

‘Al anderhalf jaar. Ik kan heel stil zijn. En ik eet niet veel. Tot nu toe heeft 

niemand iets uit de cafetaria gemist. En als er een boek wordt gehaald, verstop ik 

me daar, met die jassen.’ Hij wees naar een rij hangkasten, dicht bij het plafond.  

‘Ik ben Joico Paulussen, trouwens.’ 

Ik schudde hem de hand, stelde mezelf voor.  

‘Jaja, ik weet wie je bent’, zei hij, toch een tikkeltje venijnig, vond ik. Moest ik hem 

ook kennen? Ik was heel slecht met namen. En gezichten. 

‘Ik ben ook schrijver’, zei Joico. ‘Maar ik ben hier beter op mijn plaats. Tussen de 

vergeten boeken. Ik debuteerde in 2009. Toen ik hier met mijn roman te gast 

was, mijn eerste optreden trouwens, bleek er een akelige man in het publiek te 

zitten, die er op uit was me af te breken. Heel onaangenaam!’ 
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Ik wilde hem bijtreden, maar Joico praatte gewoon verder, het was 

waarschijnlijk lang geleden dat hij dat had gedaan. 

‘Genoeg, dacht ik, als dat de literaire wereld van vandaag is, met die helden, en 

die lezers, dan wil ik daar niets mee te maken hebben. Dus nu woon ik hier. Er is 

niemand die me mist. Ik had voorheen ook geen leven, in de zin dat jij 

waarschijnlijk een leven hebt, bij mij was dat al in literatuur opgegaan voor ik 

begon te schrijven. Hier werk ik natuurlijk verder, maar enkel voor mezelf. Je 

mag wel iets lezen, maar ik denk niet dat je er als vrouw wat aan zult hebben, het 

is een stuk weerbarstiger dan wat jij schrijft. Ik zou het in feite als een 

compliment opvatten, mocht je het niet begrijpen.’ 

Ik zei dat ik meer interesse had in die uitgang waarover hij het had gehad. 

Daarmee scheen ik hem diep te beledigen, maar hij toonde hem wel. Het bleek 

om een nauwe, met glas omrande doorgang te gaan, hoog boven de keldervloer,  

hij gaf uit op het parkeerterrein. Ik gleed er moeiteloos doorheen, als een vis, als 

een vogel.  

 

  

 


