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foehoe, ik Zil hier! 

Nu weel ik wei beta, 

~ 

Het volgende gebeurde me alweer enige jaren geleden, Jk werkte nog niel 
zo heel lang als raamprostituee en was ner noor een andere werkplek 
verhuisd. 
Het was een druilerige woensdagavond woorop IUltuurlijk weer eens een 
belangri}ke voetbalwedstrijd plaalsvond, In de verre omtrek geen klant te 
bekennen en ik zat me dan ook behoorli}k op te winden want ik had mijn 
huur 110g nie! verdiend en de avond was a1 halverwege. 
Plolseling werd mijn aandacht getrokken door her silhouet van een klant 
in de vene die me bekend voorkwam. lk reelme mijn rug en kneep mijn 
ogen lOr spleetjes om de persoon ie herkennen in mijn "spionnetje ", Ret 
leek Theo wei Qllll zijn loopje te zien. 
Naarmate de man dichlerbij kwarn werd ik zekerder van mijn zaak. fa 
hoar, hi) was het. 
Jk ging er eens goed voor zitten. Wat zou hi} blij zijn mij hier te den. Ik 
was nogal "halsoverkop" van mijn vorige werkadres venrokken en Theo 
was een van mijn favoriete vasle k!£mten. Hi) betoolde nooit minder dan 
150,- dus ik was naar mijn gevoel voor vanavond van mijn 
kamerhuurprobleem verlost. 
Op het momenl dat hi} mijn roam passeerde IOverde ik de meest gastvrije 
glimlach die ik in mijn repertoire heb am mijn lippen en hield mi}n Yinger 
af bi} het knop}e om de deur te openen. Theo liep tangs, keek me rechr in 
de ogen en liep snel door. lk ging er vanuil dat hij 
me nier zo 5nel had herkend dus gooide mijn raam op een kier en n'ep: 

Op herzeljde moment hoorde ik de deur van mijn buurvrouw dichtvallen 
en ik begreep dat Theo bij hoor floor binnen was gegoon. Op dal moment 
kon ik wel door de grond natuurlijk. . 

een vaste klant bestoot niet. ledere klant goot wel 
eens "vreemd" met een coUega. 
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