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Geelzucht

Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht.
De ziekte begon in de herfst en duurde tot het 
voorjaar.
Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden.
Maar in januari ging het beter.
Mijn moeder zette een bed voor me neer op het 
balkon.
Ik zag de hemel, de zon, de wolken. Ik hoorde de 
kinderen spelen.
En op een avond in februari hoorde ik een vogel 
zingen.

De eerste keer dat ik na mijn ziekte weer buiten 
was, liep ik naar de Stationsstraat.
Daar had ik staan overgeven, op een maandag in 
oktober.
Bijna een halfjaar geleden.
Ik kwam van school en voelde me beroerd.
Iedere stap kostte me moeite.
Ik schaamde me ervoor dat ik me zo rot voelde.
Ik schaamde me er ook voor dat ik stond over te 
geven.

Toen pakte een vrouw mijn arm.
Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis.
Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.
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De vrouw deed de kraan open en waste mijn 
handen.
Daarna gooide ze water in mijn gezicht.
Ik droogde mijn gezicht af met mijn zakdoek.

‘Pak jij ook een emmer’, zei ze tegen me.
Naast de kraan stonden twee emmers.
Zij pakte er een en zette hem onder de kraan.
Ik pakte de andere emmer, vulde hem met water en 
liep achter de vrouw aan.
De vrouw gooide het water uit haar emmer over de 
stoep.
Mijn kots spoelde in de goot.
Daarna pakte ze mijn emmer.
Weer gooide ze water over de stoep.

Toen zag ze dat ik huilde.
‘Jongen’, zei ze verbaasd, ‘jongen’, en ze deed haar 
armen om me heen.
We waren ongeveer even groot.
Ik voelde haar borsten tegen mijn borst.
Ik hield op met huilen.
Ze vroeg waar ik woonde en bracht me naar huis.
Het is niet ver van de Stationsstraat naar de 
Bloemenstraat, waar ik woon.
Diezelfde dag liet mijn moeder de dokter komen.
Hij vertelde dat ik geelzucht had.
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Mevrouw Schmitz

Eind februari toen ik weer beter was, ging ik naar de 
vrouw.
Met een bos bloemen, die ik van mijn zakgeld had 
gekocht.
Ik wist de naam van de vrouw niet.
Ik keek naar alle belknopjes naast de deur en wilde 
naar huis.
Maar toen kwam er een man naar buiten.
Hij vroeg wat ik kwam doen en ik vertelde het hem.
Hij zei dat ik bij mevrouw Schmitz moest zijn, op de 
derde verdieping.

Ik weet niet meer wat ik tegen haar heb gezegd.
Ze vroeg of ik binnen wilde komen en we gingen 
naar de keuken.
Daar stond een kachel, een bad, een tafel en twee 
stoelen, kasten en een zitbank.
Er waren geen ramen in de keuken.
Ik weet ook niet meer wat we in de keuken tegen 
elkaar hebben gezegd.
Mevrouw Schmitz stond te strijken.
Ik zat op een van de twee stoelen en keek naar haar.

Toen stond ik op om weg te gaan.
‘Wacht even’, zei ze. ‘Ik moet ook nog weg. Ik loop 
een stukje met je mee.’ 
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Ik wachtte in de gang, terwijl zij zich verkleedde in 
de keuken.
De deur stond een stukje open.
Ze had een lichtgroene onderjurk aan.
Ze pakte een kous en trok die aan, met haar voet op 
de stoel.
De kous ging over haar tenen, haar onderbeen, haar 
knie, haar bovenbeen.
Toen pakte ze de andere kous.
Ik kon mijn ogen niet van haar afhouden.
Ik keek naar haar nek, naar haar schouders, naar 
haar borsten, naar haar billen, naar haar benen.

Ze voelde dat ik naar haar keek.
Ze draaide zich om en keek mij aan.
Ik werd rood.
Toen rende ik de trap af, het huis uit.

Ik liep langzaam naar de Bloemenstraat.
Ik had de pest in. Ik was als een kind weggelopen.
Ik was geen negen meer; ik was vijftien!
Ik dacht na over wat er gebeurd was.
Waarom was ik naar haar blijven kijken?
Ze had een stevig en vrouwelijk lichaam. 
Voller dan de meisjes waar ik graag naar keek in het 
zwembad.
Ze was ook niet naakter geweest dan de meisjes in 
het zwembad.
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En ze was veel ouder dan die meisjes.
Boven de dertig misschien wel.
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Terug

Een week later stond ik weer voor haar deur.
Ik had de hele week geprobeerd niet aan haar te 
denken.
Maar dat lukte me gewoon niet.
Elke ochtend werd ik wakker met een rotgevoel.
Vaak met een natte pyjamabroek.
De dingen waarvan ik droomde waren niet goed.

Ik weet niet hoe ik het durfde om naar haar toe te 
gaan.
Het was misschien gevaarlijk.
Maar echt gevaarlijk kon het toch niet zijn.
Mevrouw Schmitz zou me verbaasd begroeten.
Daarna zou ze me weer vriendelijk laten vertrekken.
Het was veel gevaarlijker om er niet heen te gaan.
Dan bleef ik maar steeds hetzelfde dromen.
Het was dus het beste dat ik erheen ging.

Ze was niet thuis.
Ik ging op de trap zitten en wachtte. Het duurde 
lang.
Maar toen hoorde ik iemand de trap op lopen.
Het was mevrouw Schmitz.
In de ene hand droeg ze een kolenkit.
In de andere hand een pak briketten.
Ze had een uniform aan, een jasje en een rok.
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Daaraan zag ik dat ze tramconductrice was.
Toen ze me zag was ze niet eens verbaasd.
‘Beneden in de kelder staan nog twee kolenkitten’, 
zei ze.
‘Wil jij ze vullen en naar boven brengen?’
Ik rende de trappen af.
Het licht in de kelder was aan.
Onder de lange keldertrap was een berghok.
Daarin lag een enorme berg cokes.

Het vullen van de eerste kolenkit ging goed.
Maar toen kwam de berg in beweging.
Alle stukjes cokes begonnen naar beneden te 
glijden.
Zwarte stofwolken kwamen omhoog.
Al gauw stond ik tot mijn enkels in de cokes.
Toen kwam de berg tot rust.
Ik vulde ook de andere kolenkit en ging naar boven.
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Bad

Ze zat met een glas melk aan de keukentafel.
Haar jasje had ze uitgetrokken, haar stropdas 
losgemaakt.
Toen ze me zag, begon ze te lachen.
‘Moet je toch eens zien, jongen, moet je toch eens 
zien.’
Toen zag ik ook mijn zwarte gezicht in de spiegel en 
ik lachte mee. 
‘Zo kun je niet naar huis.
Ik laat het bad vollopen en klop je kleren uit.’

Ze liep naar het bad en draaide de kraan open.
Het water stroomde dampend naar beneden.
Ik trok mijn trui en mijn hemd uit en aarzelde.
Het bad was bijna vol.
‘Wil je met je schoenen en broek aan in bad? 
Jongen, ik zal niet kijken.’
Ik trok mijn onderbroek uit.
Maar ze keek wél naar me, heel rustig.
Ik werd rood, stapte in het bad en ging met mijn 
hoofd onder water.
Toen ik weer boven water kwam, stond ze op het 
balkon.
Ze klopte mijn kleren uit.

‘Neem de shampoo en was je haar ook’, zei ze.
‘Ik geef je zo een handdoek.’ 
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Ik waste me. Het badwater werd vuil.
Ik draaide de kraan open en hield mijn hoofd onder 
de straal.
Toen strekte ik mijn lichaam uit in het warme water.
Ik voelde me prettig en mijn geslacht werd stijf.
Ik keek niet naar haar toen ze voor het bad stond.
Ze hield een grote handdoek op.
‘Kom’, zei ze.
Met mijn rug naar haar toe stapte ik uit het bad.
Ze sloeg de handdoek om me heen en wreef me 
droog.
Toen liet ze de handdoek op de grond vallen.

Ze kwam dicht tegen me aan staan.
Ik voelde haar borsten tegen mijn rug en haar buik 
tegen mijn billen.
Ook zij was naakt.
Ze sloeg haar armen om mij heen.
Haar ene hand op mijn borst, haar andere hand op 
mijn stijve geslacht.
‘Daarom ben je toch hier’, zei ze.
Ik wist niet wat ik moest zeggen. Geen ja, maar ook 
geen nee.
Ik draaide me om. Ik zag niet veel van haar.
We stonden te dicht bij elkaar.

‘Wat ben je mooi’, zei ik.
‘Ach jongen toch, houd toch op’, zei ze.
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