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Ik vertrouw het niet helemaal. Bepaald niet op dit vroege avonduur.  

Hier, in deze bibliotheek waar ik al jaren werk, is er de bekende bedrijvigheid als er een 

toonaangevend spreker straks op het podium zal verschijnen. Maar nee, dit keer is het niet 

de vertrouwde drukte rond de binnenkomst van de gasten. De onrust is me al eerder 

bekropen en ik kan er geen vat op krijgen. Is het wellicht de belangstelling rond de spreker 

Dan Brown - zijn boeken ken ik - die met zijn schrijven over mysterieuze gebeurtenissen vol 

spanning en volume weet te imponeren? Ik loop hier beneden wakend rond, zie zijn 

aantrekkelijk verschijning. Onopvallend probeer ik hem tersluiks in me op te nemen met zijn 

bruine ogen, in zijn zwarte coltrui en camel jasje, de vijftiger met zijn verzorgde haar, nog 

niet grijzend. Er gaat een zekere rust van hem uit, hij staat daar in gesprek met Vincent die 

hem straks gaat interviewen. De schrijver Brown toont bepaald overwicht in zijn doen en 

laten, nee, hij roept niet de spanning op die ik ervaar. 

Ik blijf oplettend om me heen kijken, want ik ken mijn klanten door de jaren heen, soms zie 

je nieuwe, vreemde gezichten waar ik niet zo van houd. 

Kijk, ik houd van orde en netheid, geen chaos die je toch gauw met boeken kunt krijgen, ik 

wil overzicht en klanten goed van dienst zijn. Ik kan er niet tegen, zoals vanmiddag, toen Ilse 

van Coffee Star mij op de schouder tikte: alweer iets gestolen! Nou komt ze mij zoiets wel 

eens vaker vertellen: lepeltjes die in jaszakken verdwenen zijn, een lichtje van een tafel dat 

gedoofd en foetsie is, theezakjes zelfs die de weg vinden naar een onrechtmatige eigenaar. 

Maar vandaag fluisterde ze me ontdaan in het oor: mijn keukenmes is verdwenen! Nu moet 

je iets bij haar vaak met een korreltje zout nemen, het zal wel zo'n klein mesje zijn geweest 

dat makkelijk in een hand en onder een jas kan verdwijnen.  

Er lopen hier figuren rond die je nog eens langer met je ogen volgt. Dan zet ik mijn rode 

leesbril even op mijn hoofd en zie wat er gebeurt. De zwerver kan rustig binnenkomen, hij 

zoekt hier warmte en bepaald geen literatuur. Stilzwijgend loopt hij langs de balie, sleept 

zich een of twee trappen omhoog en is uit mijn gezichtveld verdwenen. Dan heb je de vaste 

lezers hier aan de leestafel, meestal mannen van middelbare leeftijd die in alle rust en 

genoeglijk op de relaxte stoelen zitten: dat is het ‘m ook, die stoelen zijn wel zo aangenaam 

gefabriceerd dat ze er niet meer uit willen opstaan. Maar deze gezichten zijn me vertrouwd 

en aangenaam, echte lezers die nog eens met elkaar het wereldnieuws bespreken. We zijn 

toch een soort huiskamer waar ik de orde en het opruimen in de gaten houd. Dan zijn er de 

heuse intellectuelen, die zie je nagenoeg dagelijks. Ze komen kalm en gericht binnen, weten 

precies waar ze moeten zijn: bij de naslagwerken op hun eigen terrein, bij de kasten met 

boeken die we niet uitlenen. Ze studeren en bestuderen de materie en zitten letterlijk met 

hun gebrilde neus in de boeken. Zo diep dat je hun gezicht vaak niet kunt onderscheiden, 



maar dat is me niet vreemd. Het is boeiend dat ze zich zó verdiepen in het onderwerp van 

hun studie. Er is ook een meisje hier van de overkant dat geen abonnement heeft maar even 

komt binnenstormen, bij Ilse allerlei soorten koffie proeft en samen smoezen ze ook, dat is 

me opgevallen. Kijk, daar is ze weer, maar mij gunt ze geen blik waardig. 

Het valt me op dat het al drukker en drukker wordt, de kaartverkoop bij mijn collega loopt 

goed en ik ga maar eens verder rondneuzen, tenslotte loopt het tegen achten. 

Er mogen natuurlijk niet stiekem mensen achterblijven of aanschuiven die niet betaald 

hebben. Want die heb je, ze komen pal voor het begin ergens van een verscholen bank of uit 

een stille hoek tevoorschijn en dát moeten we niet hebben. Ook moet ik natuurlijk erop 

letten dat daarboven op de beide verdiepingen zich niemand verschuilt. Het is er groot en  

ruim, dus loop ik er naar toe, eerst beide trappen op. De omroepstem heeft geklonken: wilt 

u de bibliotheek dadelijk verlaten! We gaan sluiten! De leden maken zich los van de 

computerschermen, zij zien me staan en weten dat het ernst is. Ik kijk hen nadrukkelijk na 

tot de laatste uit zicht is verdwenen. Dan kan ik de trap afdalen naar de eerste verdieping 

waar de mensen inmiddels vertrokken zijn. Ik doe ook daar mijn ronde, loop geruisloos 

langzaam rechts langs de wanden, sla dan linksaf in een ruime bocht om de kasten heen. In 

de stilte hoor ik wel mijn hakjes tikken, dat vertrouwde klikken en het aangename gevoel 

bekruipt me dat ik kan afsluiten.  

De atmosfeer verandert. Ik meen tot rust te komen in deze opvallende stilte. Vanachter de 

boekenkast in de verste hoek neem ik de laatste afslag naar links aan de voorkant richting de 

houten studietafel, die lezers altijd weer uitnodigt tot lange boeksessies. De leeslampen 

erboven vinden mensen heel prettig. Ik bespeur daar nu toch nog een heus silhouet van een 

man. O, er zit toch nog iemand te studeren, dat heb je wel vaker, eentje die zo opgaat in zijn 

boek dat-ie tijdloos is geworden. Hij zit met zijn rug voorover gebogen naar me toe en ik 

versnel mijn passen, ik zal hem storen. Toch hoort hij me niet, kijkt niet op of om.  

Ik nader en verstar. Verstijfd ontwaar ik diep in zijn rug een mes. Zijn hoofd is neergedaald 

op een uitgespreid, schitterend geïllustreerde boek. Gestold bloed kleurt de bladzijden mee. 

 Ik hoor hoe de wanden mijn gil weerkaatsen. Acht uur, de lichten doven, hierboven. 

 

 

 

 

 

 


