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GISTEREN WAS HET NOG NIET TE LAAT 

Door Nicolet Steemers 

 

Mara lag op de bank en keek naar Gisteren was het nog niet te laat, haar favoriete soapserie. 

Blijkbaar was het niet alleen haar favoriete serie, maar ook die van vele anderen, want de 

reclameblokken waren langer dan de fragmenten zelf. Zou ze ooit te weten komen of Roger 

wel de echte vader was van Kimberley’s baby? Een baby die trouwens nog steeds ter wereld 

moest komen, maar die daarbij ernstig gehinderd werd door de producenten van wasmiddelen 

en bier. Als die sterreclames niet zouden bestaan, had het kind zo langzamerhand zijn tiende 

verjaardag al kunnen vieren. 

 ‘Mara!’ De stem van haar moeder uit de achterkamer. Geïrriteerd. ‘Zou je nu eindelijk 

de tafel kunnen afruimen? Ik wil hier zo aan het werk.’ 

 ‘Over twintig minuten’ riep Mara terug. Het is bijna afgelopen.’ 

 Op het televisiescherm glimlachte een vrouw naar een beker yoghurt. Er waren 

mensen die minder enthousiasme uitstraalden na het winnen van de loterij. 

 ‘Zit je nou weer naar die stompzinnige soap te kijken?’ informeerde haar moeder. Nu 

kwam ofwel de opmerking over de vierkante ogen en het afnemen van het IQ wegens teveel 

televisiekijken, of de theatraal uitgesproken suggestie dat Mara alleen de straat maar hoefde 

over te steken om iets zinnigs te doen met haar vrije tijd. Het werd dat laatste. 

‘Ik wou dat je eens een boek las,’ zeurde haar moeder. ‘De bibliotheek zit hier nota 

bene tegenover. Vroeger las je alles wat los en vast zat. 

Mara gaapte en pakte de krant. ‘Verstandelijk gehandicapte jongen stort van flat met 

zelfgemaakt vliegtuig’, stond in grote letters op de voorpagina. Nee, daar werd je vrolijk van, 

dat soort berichten. Ze vouwde de krant weer dicht en keek uit het raam. Best een mooi 

gebouw, die bibliotheek. Maar binnen was vooral de Coffee Star interessant, daar kon je alle 

soorten koffie krijgen, van espresso tot latte macchiato, van caramel latté tot frappé. En ze had 

een klik met het meisje dat er werkte. Ilse heette ze en zij keek ook naar Gisteren was het nog 

niet te laat, had ze Mara laatst toevertrouwd.  

Mara’s oog viel op de grote posters voor het raam van de bibliotheek. Er zou die 

avond een schrijver komen praten over zijn werk. Ene Dan Brown, who-ever that may be. Hij 

scheen iets geschreven te hebben over Leonardo da Vinci. Over die laatste was veel te doen, 

blijkbaar was hij vijfhonderd jaar geleden geboren of overleden, boring! Mara kende 

natuurlijk die overbekende Mona Lisa, en ze wist ook wel dat Leonardo da Vinci allerlei 

uitvindingen had gedaan. Maar kom op zeg, waarom zou je daar nu nog boeken over 
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schrijven. Ilse had verteld dat het een hele drukke avond zou worden. Vijf minuten nadat 

bekend was geworden dat hij op zou treden, was de avond al uitverkocht. Die Dan Brown zou 

geen suf wetenschappelijk boek hebben geschreven, maar een spannend boek met veel 

achtervolgingen. Aha.  

‘Boeie,’ had Mara geantwoord, ‘ik wacht wel op de film.’ 

 Ilse had uitgebreid haar nagels bestudeerd en toen fijntjes opgemerkt: ‘Nou, dan hoef 

je niet lang te wachten. Die film is er al lang.’ 

 Mara’s oog viel op een beweging bij de ingang van de bibliotheek. O jee, daar had je 

die zwerver ook weer. Die met die scheef dichtgeknoopte regenjas en een baard als een 

ontplofte egel. Niet te geloven dat ze die man toelieten. Alsof die geïnteresseerd was in 

boeken. Of zelfs maar zou betalen voor een kop koffie. Normaal bewoog hij zich heel traag, 

maar nu liep hij wel heel zenuwachtig heen en weer bij de glazen deuren. Die bleven maar 

open en dicht gaan. 

 ‘Ja, wat wil je nou,’ mompelde ze. ‘Erin of eruit?’ 

 ‘Wat zeg je?’ riep haar moeder vanuit de achterkamer. 

 ‘Niks.’ Mara’s blik gleed naar de eerste verdieping van de bibliotheek, die zich op 

dezelfde hoogte bevond als hun bovenwoning. Boekenkasten, boekenkasten en nog eens 

boekenkasten. Soms zat er iemand urenlang aan een tafel daar. 

 ‘Waarom gaan mensen daar in vredesnaam zitten lezen?’ had ze Ilse gevraagd. ‘Ze 

kunnen die boeken toch gewoon meenemen naar huis?’ 

 ‘Er is daar een afdeling met boeken die niet worden uitgeleend, maar die je wel mag 

lezen,’ had Ilse uitgelegd. ‘Meestal zijn dat kostbare of zeldzame naslagwerken.’ 

 Nu zat er ook weer een man in gebogen houding aan die tafel. Haar moeder kon nog 

zo vaak beweren dat zij, Mara, een kromme rug kreeg van het altijd maar op haar telefoon 

staren, die intellectuelen konden er ook wat van met hun boeken. Hoewel deze man wel heel 

krom zat. “Met zijn neus in de boeken”, die term was vast voor hem uitgevonden. Zelfs vanaf 

hier kon ze zien dat hij een lange witte nek had. Hij droeg een blauwe sweater met een 

lubberende boord. Donker, plukkerig haar. Ze kende het type. De verstrooide wetenschapper 

die geen tijd had om zich om trivialiteiten als uiterlijke verzorging te bekommeren. Haar 

vader was er ook zo eentje. Deze man leek iets jonger, hoewel je dat natuurlijk niet aan een 

nek kunt zien. Wacht eens, er was iets met die sweater. Een donkere plek, midden op de rug. 

Er stak iets uit. Mara sprong overeind, drukte haar neus tegen het raam om het beter te kunnen 

zien. Ja, het was echt waar, er stond iets rechtop in zijn rug. Een mes? Ze activeerde de 
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camerafunctie op haar telefoon en zoomde in. Het was een mes, en rond dat mes breidde zich 

de donkere vlek steeds verder uit. 

 ‘Ma? Mama?’ 

 Er kwam geen antwoord. Mara trok de deur naar de benedenverdieping open. Het 

geluid van de stofzuiger kwam haar tegemoet. Ze roffelde de trap af. Haar moeder was ergens 

achter bezig. 

 ‘Mam!’ Ze was al op weg naar de tussendeur, toen het ineens tot haar doordrong. 

Natuurlijk, er werden opnames gemaakt in de bibliotheek. Dat was laatst ook, Ilse had er nog 

uitgebreid verslag van gedaan, hoe een theatergroep een stuk van de een of andere dooie 

Engelse schrijver had opgevoerd. To be or not to be, en daar waren ook allemaal lijken in 

gevallen. 

 Mara aarzelde. Het reclameblok was zo onderhand misschien afgelopen, ze moest 

maar eens terug naar de televisie. Aan de andere kant: ze kon het ook voor de zekerheid even 

gaan checken, daar in de bibliotheek. 

 

Ze stak de straat over. De deuren van de bibliotheek gingen open. 

 ‘Meisje?’ vroeg de zwerver. ‘Heb je misschien even tijd voor mij?’ 

 Nog meer dan anders stonk hij naar drank en verschraalde tabak. Zijn gezicht had de 

kleur van haar vaders lievelingsvlees, corned beef. 

 Ze negeerde hem en liep met zo’n grote boog om hem heen, dat ze in botsing kwam 

met een roodharig leeftijdgenootje dat op weg was naar de uitgang. Het meisje keek haar 

kwaad aan. ‘Kun je niet uit je doppen kijken?’ 

‘Sorry,’ zei Mara.  

Waar was Ilse? De Coffee Star was onbemand. Mara draaide zich om. Achter de 

informatiebalie stond de altijd vriendelijk lachende bibliothecaresse met haar rode bril. Nu 

zou ze natuurlijk naar haar toe kunnen lopen en vragen of er daar boven opnames werden 

gemaakt, maar dan zou die vrouw haar vast proberen een abonnement aan te smeren. Soms 

dacht Mara wel eens dat haar moeder de bibliothecaresse in het complot had betrokken om 

haar aan het lezen te krijgen, waarom zou ze anders altijd oogcontact zoeken als Mara op weg 

was naar de Coffee Star? Dus liep ze door in de richting van de trap die naar de eerste 

verdieping leidde. Ernaast bevond zich het podium waarop die schrijver straks geïnterviewd 

zou worden. Bij de tafel met boeken stond een man die sprekend leek op de man op de poster. 

Toen hij haar in het oog kreeg, stapte hij op haar af en vroeg in het Engels: ‘Werk je hier? 

Weet jij wie mij zo gaat interviewen?’ 
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 ‘Eh…nee,’ antwoordde ze. Ze wilde doorlopen, maar bedacht zich. ‘U schrijft toch 

thrillers?’ 

 Hij knikte. ‘Zo kun je ze noemen, ja.’ 

 ‘Worden er boven opnamen gemaakt, with a dead body?’ Ze wees naar boven. 

 Niet begrijpend keek hij haar aan. ‘Sorry?’ vroeg hij. 

 Goed, hij wist dus van niks. ‘Laat maar,’ zei ze, en met een beleefd glimlachje draaide 

ze zich om. Ze liep de trap op. Toen ze halverwege was, hoorde ze een mannenstem ‘Dan 

Brown? Mister Dan Brown?’ zeggen. 

 Ze keek naar beneden en zag een man met blonde krullen op de schrijver afstappen. 

‘Ik ga u vanavond interviewen, mijn naam is Vincent van Dijk. Vindt u het prettig om de 

vragen alvast door te nemen?’ 

 Dan Brown nam de uitgestoken hand aan en antwoordde laconiek: ‘Welnee. Laten we 

gewoon aan de koffie gaan. Iets sterkers mag ook.’ 

 Mara liep door naar boven. De laatste treden minderde ze vaart. Het was wel erg stil 

op de eerste verdieping. Niet bepaald een plek waar je een theatergroep of een filmcrew zou 

verwachten. Ze draaide zich om. Uitgerekend nu Mara een keer wél op oogcontact hoopte, 

was de bibliothecaresse druk doende iets op zoeken op haar computer. Moest ze op haar 

schreden terugkeren, en alsnog vertellen wat haar aandacht had getrokken vanachter het raam 

van haar woonkamer? En een belachelijk figuur slaan? 

Haar T-shirt plakte aan haar rug. Wie wel aandacht aan haar besteedde, was de 

zwerver. Die was weer binnengekomen en maakte aanstalten iets naar haar te roepen. Snel 

draaide ze zich om en liep alsnog de laatste treden op. 

 Er was niemand. Kasten vol muffe boeken, in leer gebonden, sommigen met gouden 

opdruk. “Wetenschap en natuur” las ze op een bordje dat naar links wees. Dat was ongeveer 

waar ze die man aan tafel vermoedde. 

 Ze deed een paar stappen, bleef toen staan in de tunnel van boeken. ‘Hallo?’ Zei ze 

zachtjes. Er kwam geen antwoord. Verderop was het raam waaraan de tafel moest staan. Van 

hieruit kon ze die niet zien. Het enige dat bewoog was stof dat in de banen binnenvallend licht 

danste. 

 ‘Hallo?’ 

 Oorsuizende stilte. Ze kon nu nog terug, ware het niet dat ze schuifelende voetstappen 

op de trap hoorde. De zwerver, hij kwam naar boven. Later zou ze niet kunnen navertellen of 

het ergernis over haar eigen gedraal of afkeer van de zwerver was die haar ertoe bracht de 

laatste meters naar het uiteinde van de zaal  af te leggen, maar ineens stond ze bij de tafel. 
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 En daar lag hij, de man met de blauwe sweater, voorovergebogen in zijn stoel, zijn 

hoofd rustte op een opengeslagen boek zo groot als de flatscreen waarop ze zojuist nog naar 

Gisteren was het nog niet te laat had gekeken. Er werd haar een blik vergund op de 

linkerzijde van zijn gezicht. Een puntige neus, een baard van een dag of twee, een wijd open 

bruin oog. Geen levend mens zou op zo’n manier naar het plafond staren. Uit zijn mond droop 

een straaltje bloed. Het kleurde de tekening in het boek voor een deel rood. Een tekening van 

een mannetje met grote vleugels, dat boven een heuvelachtig landschap zweefde. 

 Mara verplaatste haar aandacht naar de rug van de ongelukkige lezer. Zoals Armstrong 

destijds de vlag op de maan had geplant, zo had iemand een vleesmes in de rug van deze man 

gezet. 

 ‘Goddank,’ hoorde ze een schorre stem achter zich. 

 Ze maakte een luchtsprong van schrik en stootte haar schouder tegen een boekenkast. 

Het was de zwerver, die haar troebel aankeek. ‘Niemand wilde me geloven,’ zei hij. ‘De 

bibliothecaresse niet, het meisje van de koffie niet – die heeft zich zelfs op de wc voor me 

verstopt - en die schrijver beneden ook niet. Spreekt ook geen woord Twents, die kerel. Maar 

ik loop dus al een kwartier te verkondigen dat hier een lijk ligt. Ga jij het ze alsjeblieft 

zeggen. Jou geloven ze vast wel.’ 

 Mara deinsde achteruit. Stootte opnieuw ergens tegenaan en gaf over naast de kast met 

boeken over Leonardo da Vinci. Daarna stuiterde ze de trap af en rende naar de 

informatiebalie, waar de bibliothecaresse in gesprek was met een vrouw. 

 ‘Dus mevrouw van Blankensteijn-Stroet, ik kan u niet verleiden om te blijven voor het 

interview met Dan Brown?’ vroeg ze. ‘Het begint over een half uur.’ 

 De vrouw lachte schamper en zei: ‘U denkt toch niet dat ik daar belangstelling voor 

heb? Ik lees alleen literatuur met een grote L. Die schrijvers van thrillertjes zouden zich 

moeten wegscheren uit het literaire landschap. Ik snap dan ook niet dat een gerenommeerde 

bibliotheek als deze zich verlaagt tot…’ 

 ‘Bel de politie!’ Mara wierp zich tussen de liefhebster van literatuur met een grote L 

en de bibliothecaresse. ‘Er is daar boven iemand vermoord!’ 

 

Personages: 

 

De zwerver 

De bibliothecaresse 

Het meisje van de Coffee Star, Ilse 
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De schrijver, Dan Brown 

De interviewer, Vincent van Dijk 

Lid bibliotheek, mevrouw van Blankensteijn-Stroet 

 


