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Ik denk dol ik pas een week ojus ucJuer het roam werkle. Mijn buurvrouwen
hiuiden me aJ stevig opgevoed waar her prijzen betroJen ook LukIe her me J.1eed.'i
berer om mijn kJmuen op tijd de deur uit te he/pen. Wanneer tij langer. wilden
blijven of niet klaar konden komen, vroeg ik e1' geld bij. Mijn zeljverrrouwen
groeide mer de dag en ik was eigenwijs genoeg om te denken dar ik her, allemaal
wei doorhad en ik een volleerd prostitute was. Toen gebeurde mij het vo/gende:
lIet was de hele week al druk geweest omdiU er een IntenuuionaLe corife1'entie
gelwuden werd van banJunanagen. ALJemaal goed in het pal< en vokJoerufe
Ulkge.ld van huis meegenomen dus we verdierulen lekker. Op de bewuste
vrijdagawmd laug ik een Zwitser binnen die ook de coltjerentie bezochr. Hij had
een aardige slok op 11UUlr was nier lazarus tiLLS ik 1Ul/T/ hem loch mee al had hij
een arroganre kop waar ik me lWijfelflchtig over voelde. Mijn collega's hielden het
voor gwen die avond en waren rich allemaal aan her omkJeden om 1UlOT huis te
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gaan.
De Zwilser bleek inderdaad zo arrogatll aL'i hi} erult zag en hij wilde mij de
schuld geven van hetfeit dot hi} z'n lui niet omhnog kreeg. lk stonk door nwoi
nier in en VTOI?g er
jl50,' bij 1/001' de extra tijd. JIij leek weer war meer begrip te kri}gen voor mijn
siluatie, werd wur vriendelijk, en beloojde me extra te betalen. Ik wist dol hij dar
geld bij zich lwd want ik had 1UJJUUrIijk meegekeken in djn knip wen hij me
eerrIer betaalde. Tock ben ik zo achJerlijk geweest om hem wadrJeraj die extra 50
piek te /aten betalen en rraruurlijk heb ik die nooit gekregen want hij wist dol mijn
col/ega's al venrokken waren dus dat ik aileen in her paruJ aanwezig was. Ik heb
nog wet gl!fJrobeerd om hem re inrimide1'en maar hi} was met onder de indruk van
mijn grote moruI en Iiep 1UU17" de deur. lk ben niet zo gek groor en leon hem dtls
niet tegen houden maar in een loa/sre poging mijn gezichtsverlies te voorkomen
riep ik dat deze avond voor hem een stuk duurd.er zou gaan worden wanneer hi}
mil niel betaalde. De man lachte en liep de deu1' uit. Op dar moment trOk ik zijn
dp.sign-bri/)101/ zijn neus en brule die in tweeifn, propre de gebroken bril in zijn
haruien, duwde hem de Stroll! op en'smaJae de deur dicht de man verbijsterd op
de stoep ach1erlatend.
ik voelde me weI J.1oer over mijn kordate optreden maar had Liever mijn 50 piekjes
oTl1Vallgen zodaJ ik heb geleerd daJ er tussendoor oak afgerekend moer worden..
lIet allerbelangrijkste war ik hiervan heb opgestoken is: geen k1Llnren meenemen
WaLlr ik van Ie veren at een onprettig gevoel bij heb. Ai is me nie! amjd duidelijk
waarom ik iemand niet wil, hanteer ik dele regei:
-bij twijfel is her alrijd nee!"
Lola
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