
Gisteren was het nog niet te laat 

Deel 2, Het verhaal van Ilse 

Ilse had die avond al verschillende koppen koffie met een voetbadje uitgeserveerd. Niemand die er 

zich aan stoorde. ‘Kan gebeuren, geen probleem, er zit nog genoeg in het kopje, bedankt.’ Zelfs 

mevrouw Van Blankensteijn-Stroet had geen commentaar gegeven, ze leek het niet eens op te 

merken. Vanavond was het drukker in de Coffee Star dan gewoonlijk. De meeste gasten herkende 

Ilse niet als vaste bezoekers van de bibliotheek. Iedereen kwam voor de schrijver Dan Brown. De geur 

van koffie maakte haar misselijk, het zou niet lang meer duren of de vraag zou worden gedropt: ‘Ben 

je soms zwanger?’ Voor nu had ze nog geen goed verhaal, maar de tijd begon wel te dringen.  

In het derde jaar zat ze nu, Hotel Management in Apeldoorn. Haar baantje bij de Coffee Star had ze 

hard nodig om niet na haar afstuderen met een enorme studieschuld opgezadeld te zitten. Het 

gouden ei in haar buik bleek geen gouden ei. Ze had zich enorm in de nesten gewerkt. Kon ze de tijd 

maar terugdraaien naar dat moment van onbezorgdheid. 

Net toen Ilse de vuilniszak van het pedaalemmertje naast de bar wilde verwisselen, voelde ze een 

hand op haar schouder. Ze richtte zich op en keek in het smoezelige gezicht van de zwerver. ‘Er ligt 

boven een lijk.’ De overheersende tabakslucht die hij uitademende was de druppel om een lading 

overgeefsel vanuit haar maag omhoog te hevelen tot in haar slokdarm. Ze rende naar het 

invalidentoilet en wist op de valreep haar maaginhoud in de verhoogde toiletpot te deponeren. Ilse 

ging op de koude tegelvloer zitten, de tranen stroomden in een rechte lijn naar beneden.  

Er werd op de deur geklopt: ‘Ilse ben je hier? Weet jij waar het taartmes is gebleven?’ Het was Bente. 

Ilse besloot niets te zeggen. Eerst moest ze goed nadenken over haar verhaal. Ze mocht geen fouten 

maken. Niemand wist het van haar en Arthur. Zelfs Mara wist van niets. Ze had Mara kunnen 

overtuigen dat niet zij het was geweest die ze had gezien in een gezellig onderonsje op de eerste 

verdieping met een veel oudere man. Sterker nog, ze had gezegd: ‘Ik denk dat ik weet wie dat waren, 

dat is een vader en een dochter. Jij ziet dingen die er niet zijn. Je bent zeker verslaafd aan Gisteren 

was het nog niet te laat. Nou zo spannend is het echte leven niet hoor.’ Ze hadden er beiden hartelijk 

om gelachen. De bibliothecaresse Bente riep nog eens vergeefs: ‘Ilse?’ Ilse hoorde dat de hakjes in 

beweging kwamen. 

Door het hele gebouw schalde een mededeling, een mededeling die op het toilet niet meer was dan 

een onverstaanbaar gebrabbel. Ilse zocht in haar brein naar oplossingen voor haar probleem. Had ze 

maar net als Leonardo da Vinci het vermogen om voor alles een oplossing te kunnen bedenken. Ze 

had niets aan een man die al 500 jaar dood was, wiens imago werd afgestoft en die opeens alle 

aandacht genoot. Arthur zou de nieuwe Leonardo kunnen zijn. Arthur was haar probleem.  

Opnieuw werd er op de deur geklopt, in een ander ritme dan voorheen. Ilse kroop naar de deur alsof 

ze onder de radar moest blijven en ze van dichtbij meer controle kon blijven houden op de situatie. 

‘Ilse, ik weet dat je hier bent. De zwerver vertelde me het. Er is echt een man vermoord op de eerste 

verdieping. Ik heb je nodig. De politie is onderweg. En ik heb braaksel op mijn shirt, ik wil me 

opfrissen. Help me even.’ Ilse herkende de stem van het buurmeisje van de overkant. ‘Jeetje Mara, ik 

kom er zo aan. Ga maar vast naar de gewone toiletten, ik kom naar je toe.’ 

Ilse gunde zichzelf tien minuten om goed na te denken. Zelfverzekerd stapte ze het invalidentoilet uit 

en liep hoog tegen Vincent van Dijk op. Hij sommeerde haar om plaats te nemen op de stoelen voor 

het podium. ‘We wachten daar totdat de politie er is, we kunnen ons niet veroorloven om sporen te 

wissen.’ ‘Toilet’; zei ze bits en passeerde hem met een snelle pas. De interviewer van Dan Brown 



bleef verbijsterd achter, zich afvragend hoe het mogelijk was dat deze jongedame zijn instructies 

door de wc spoelde. Ilse keek naar de schare mensen die zich als een mierenhoop rond het podium 

had gevormd. Dan Brown stond in het midden de nodige handtekeningen uit te delen.  

Ilse stapte het damestoilet binnen. Mara stond met een verdwaasde blik in de spiegel boven de 

wastafel te staren. ‘Zijn we hier alleen?’; vroeg Ilse. Mara zei: ‘Ja.’ Toch keek Ilse voor de zekerheid 

achter de deur naar het toilet. Als uit het niets stormde mevrouw Van Blankensteijn-Stroet het toilet 

binnen. In haar hand had ze een taartmes om haar eis kracht bij te zetten: ‘Laat mij eruit via de 

zijingang.’ Ze prikte met het scherpe puntje van het mes in de leren riem van Ilse, alsof ze er een 

gaatje extra in wilde boren. Ilse kroop in elkaar, elke vezel in haar lijf besefte nu dat ze een 

aanstaande moeder was. Haar handelen was van ongekend levensbelang.  
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