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DINSDAG
Mijn gestrekte wijsvinger stevent af op het middelpunt van 
de bloedvlek, maar als hij nog een centimeter te gaan heeft, 
schiet er een huivering door mijn hele lichaam. Het volgen
de moment verbijt ik de ergernis over mijn zwakte en breek 
ik door de weerzin heen. Ik laat mijn vingertop over de vleug 
van de doorbloede stof raspen, en kijk dan onwillekeurig 
even of die afgeeft, of er misschien iets op mijn huid achter
blijft – wat natuurlijk niet zo is. Hoofdschuddend en scham
per door mijn neus snuivend verwijt ik mezelf de mallotig
heid van het onderzoekje. Als ik vervolgens op een ander 
deel van het kussen een stukje niet door haar bloed bevlekte 
stof bevoel, bemerkt mijn vinger geen enkel verschil. Het 
laatste wat mijn zus van haar levende lichaam heeft achter
gelaten in haar woning is nu, dertien, veertien uur nadat ze 
het heeft uitgespuwd, al niet meer tastbaar en herkenbaar. 
Voor wie niet op de hoogte is, kan die uitgewreven vlek net 
zo goed van een uit de hand gevallen glas rode wijn zijn – de 
allergoedkoopste in haar geval. Ik trek mijn vinger weg van 
het kussen en ga weer rechtop staan.
 Misschien is het omdat ik mijn aandacht wil weghouden 
bij wat er zich binnen in mij afspeelt, bij de pijn, de schaam
te, de herinneringen die ik daar maar net onder de vloer 
weet te houden, maar ook nu zoom ik weer in op een detail 
dat in het voorbijgaan even door mijn blik is aangeraakt: het 
bruinroodgeruite dekentje. Het stoort me opeens mateloos 
dat het daar zo slordig opgepropt tegen de linkerarmleu
ning van de bank aan ligt en half op de grond hangt. Dit de
kentje, dat gisteravond nog mijn zus bedekte, moet netjes 
opgevouwen, en dat is wat ik nu, in alle rust, ga regelen. Ik 
pak het bij een punt en trek het naar me toe, weg van de 
bank.
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 Eentje schuift een stukje mee met de deken en valt geluid
loos op het vloerkleed. De tweede blijft, scheef rechtop
staand tegen de armleuning, op de bank achter.
 Blauwe sloffen. Haar blauwe slofjes.
 Ze zijn niet meegegaan. In hun geruite schuilplaats zijn ze 
onopgemerkt gebleven. Of zijn ze bewust vergeten? Heb
ben de familieleden die mijn zus gisteravond naar het zie
kenhuis escorteerden hier thuis al ingezien dat die sloffen 
geen nut meer zouden hebben? Dat ze er nooit meer op zou 
lopen of staan? Om daarna die sloffen snel weg te moffelen 
onder het dekentje, omdat de aanblik ervan later in het zie
kenhuis te pijnlijk zou zijn voor haar moeder? Ik pak het 
gevallen muiltje van de grond en bekijk het van dichtbij.
 Het is een instapslof, zonder hielstuk, van dikke, zachte 
badstof met een wat steviger zool. Op het deel waar de voor
voet in gaat, is Snoopy afgebeeld, een machinaal ingestikt 
wittig plaatje in het blauw. De letters s-n-o-o-p-y zijn ook 
verticaal aangebracht in het voetbed. De s en de n liggen 
lager dan de andere letters, doordat de hiel van mijn zus die 
twee bij het dragen geleidelijk naar beneden heeft gedrukt. 
Ik draai hem om. De slof is van Chinese makelij, staat er in 
het Engels op de beige zool te lezen, en dit is maat 36.
 Die kleine maat verbaast me. Hoe groot was ze eigenlijk? 
Ik probeer me Francien voor te stellen als volwassen vrouw, 
op een moment dat ze vlak tegenover me stond, of naast me, 
om in mijn hoofd onze lengtes te vergelijken. Maar ik kan 
me een situatie waarin onze volgroeide lichamen dicht bij 
elkaar waren – de schaamte bonkt even dreigend tegen het 
plafond van zijn kerker – helemaal niet voor de geest bren
gen.
 Als ik mijn ogen sluit kan ik haar wel voor me zien, maar 
niet dichtbij krijgen, ik kan haar niet aanraken. Hoe ik me 
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ook inspan, ik zie haar alleen maar op ruime afstand van 
mij: zij aan de ene, ik aan de andere kant van een straat vol 
verkeer; zij met haar rug naar me toe beneden, buiten, ik 
achter mijn raam op driehoog; zij tussen familie in de lin
kerhoek van de koffiekamer van de begraafplaats, ik in de 
rechter.
 En van een afstand bezien is ze zeker niet klein, is ze geen 
popperige verschijning met schoenmaat 36. Tamelijk lang 
is ze juist in dat beeld, en volumineus, breed van schouders 
en heupen. Bepaald geen balletmeisje. Eerder een bedaagde 
matrone, ook toen ze net twintig was.
 Ik draai haar petieterige Snoopyslofje nog een paar keer 
om en begrijp dan opeens hoe het zit. Ze was wel degelijk 
klein van postuur, ze had wel degelijk een rank, iel lijf, maar 
door de kleding waarmee ze door de wereld ging, door die 
theemutsen van pofmouwen in haar bloezen, door haar 
dekbedden van jassen, leek ze drie keer dikker dan ze was. 
En door die toef slagroom van hoog opgeklopte kunstkrul
len op haar hoofd en die stelten van naaldhakken leek ze 
een halve meter groter.
 Haar blauwe Snoopyslof, zo kinderlijk en klein als die is, 
zo poezelig zacht als die aanvoelt in mijn hand, brengt me 
nu van haar een beeld voor ogen in de dunne nachtjurk, in 
het shirtje misschien waarin ze sliep, waarin ze zo vaak al
leen, weg uit ieders zicht, op deze bank zal hebben gelegen. 
Blote armen en benen, haar haar ontdaan van lak, los langs 
haar hoofd hangend. En nu zie ik hoe tenger ze eigenlijk is, 
mager zelfs, en hoe gering haar lengte. Ik zou haar makke
lijk kunnen oppakken van die ingezakte bloemetjesbank 
waarop ze het zo ellendig ligt te hebben, en een tijdje in mijn 
armen wiegen, net als ik wel eens mocht doen toen ze een 
baby was. Nu zie ik wel een balletmeisje voor me in dat ka
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toenen ponnetje. Nu zie ik het balletmeisje dat verstopt zat 
in de matrone aan de overkant van de straat, van wie ik al
tijd zo snel mogelijk mijn blik afwendde.
 Ik breng de slof naar mijn gezicht, wrijf de badstof boven
kant met Snoopy langs mijn wang en word dan iets gewaar 
wat, voor ik begrijp wat het is, de kracht uit mijn benen weg
slaat, zodat ik geknield op het nepschaapswollen vloerkleed 
terechtkom. Zo blijf ik zitten, hoofd gebogen, ogen gesloten, 
mijn neus nu zo ver mogelijk in de slof gestoken. Haar voe
tengeur van veertien uur geleden – voortgebracht door een 
voet waar het bloed nog doorheen stroomde, die nog zweet 
uitscheidde, waarvan de tenen nog bewogen, al was het 
maar als protest tegen pijn elders in haar lichaam – heeft 
niets bedorvens of onaangenaams. Ik probeer het warme, 
zoetige aroma zo diep en regelmatig mogelijk te inhaleren, 
als geneeskrachtige damp uit een stoombad. De teugen die 
ik mijn longen binnenhaal, bezorgen me iedere keer een 
zachte explosie van verdriet en berouw waar ik niet van los 
wil komen, waar ik maar geen genoeg van kan krijgen. Ik 
blijf doorgaan, zo veel mogelijk de huilsnikken onderdruk
kend die de regelmaat van mijn inhalaties willen verstoren. 
Ik móét doorgaan – dit restantje van haar voetengeur kan 
elk moment vervlogen zijn.
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