Uit het leven gegrepen
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Als ik de gordijnen openschuif zie ik
dat de schemering is overgegaan in
duistemis. Ik heb altijd meer van de
nacht gehouden dan van de dag, in
het licht is alles zo zichtbaar terwijl in
het donker de dingen mooier lijken dan
ze zijn. De lichtjes branden, je kunt de
gezelligheid in de huizen zien, het
leven is veel vrolijker '5 nachts.
Met mIn sigaretten (na tweeen half jaar
gestopt te zijn wil ik me dat genoegen
niet langer ontzeggen : en er zijn
tenslotte nog duizend andere manieren
om gezond te leven), m'n
klantenboekje en een boek dat ik voor
school moet lezen installeer ik mij in
m'n stoel. Deze staat een bee~e
schuin voor het raam, daamaast staat
een rond tafeltje met een lamp, de
telefoon en een plantje. Het is een
heel knus kamertje mede omdat een
vrouw, die hier al 10 jaar werkt het
aangekleed heeft met knuHelbeesten,
kussentjes en allerlei lieve prulletjes.
Het is vrijdagavond en ik heb zin om
te werken. Ik weet dat ik kan reken op
P. die altijd rond een uur of zeven
komt. Hij stapte drie jaar geleden bij
me binnen, na een uitzending op t.v.
waarin hij het raam had herkend, en
komt sindsdien trouw, bijna wekelijks,
langs. Hij komt inderdaad. Terwijl wij
wat aan het praten zijn en hij zich wast
ga ik kaffie zetten. We drinken wat en
een klein halfuurtje later laat ik hem
eruit. Ik pak m'n klantenboekje en
sChrijf de datum van vandaag erin, de
tijd waarop ik began en natuurlijk dat
P. langs kwam met de belangrijke
toevoeging: voor hoeveel!.
Ik kijk naar buiten, zin om het boek te
lezen heb ik niet, dus "nachtdroom ik
maar wat weg. Oat doe ik vaak. Terwijl
ik bezig ben met een klant die saai is
of waar ik weinig mee hoef te doen
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fantaseer ik over hoe ik m'n nieuwe
huis zal gaan inrichten of hoe ik
volgend jaar op vakantie zal gaan en
waarnaar toe.
Min gedachten zijn alweer afgedwaald
en ik merk m'n "verhaaltjesman" niet
eans op, tot hij op de deur kJopt. Ik
heb hem zo genoemd omdat ik t'n
echte naam ben vergeten en omdat ik
hem altijd een spannend verhaaltje
moet vertellen.
Als we op het bed liggen vertel ik hem
over een cruisetocht die we samen
maken. We zijn nog onbekend voor
elkaar maar daar komt snel
verandering in. Eigenlijk zijn de
verhaaltjes elke keer hetzelfde. Tach
vertel ik ze met plezier en het geeft
me een voldaan gevoel als hij mijn
vertellingen als een stukje
werkelijkheid ervaart.
Als hij weggaat aai ik hem even lief
over zijn dikke buik en plaag hem er
mee. Hij begint over zijn speciale
dieet, vertelt dat hij bepaaJde
produkten niet mag eten en 20 wordt
m'n lijst van wetenswaardigheden van
klanten steeds
Het belangrijkste moment vaor mij is,
wanneer ik de huur binnen heb. Ik kan
dan voor mazelf gaan werken en de
druk van het moeten verdienen is weg.
Met sommige klanten heb ik een haat
liefde verhouding zoals met J. die naar
een paar maanden weer binnen komt
stappen. Ik heb oak mijn dag wei eens
niet en de ene keer kan ik meer
hebben dan de andere. Vorige keer
kon ik van hem niet veel hebben en
had hem heel snel de deur uitgezet.
Daar was hij pissig over en hij liet dit
merken door niet meer te komen.
Gelukkig kan hij het niet langer dan
een tijdje volhouden en we leggeo het
weer bij. Hij is een van m'n favorieten.

Hij maakt grapjes waar ik om kan
lachen, is nooit echt vervelend en het
is een beetje een "loosers" type
zonder zich zich daar veel van aan te
trekksn. Daarbij verteld hij me vaak
genoeg wat voor een stuk ik ben en
dat kan natuurlijk nooit kwaad bij een
vrouw.
Na hem gaat het heel snel die avond,
de sen na de ander komt binnen.
Zolang de gordijnen maar geregeld
dicht zijn, loopt het, maar zodra je
even een kwartiertje zit komt er
niemand meer. Ik zie dan zelfs geen
mannen meer langs lopen. Er zitten
een paar onbekende k1anten tussen,
allemaal kort. Natuurlijk zit er ook een
tussen die me mee uit vraagt.

Automatisch zeg ik dat hij eerst maar
een paar keer terug moet kamen, dan
kunnen we elkaar bater leren kennen.
Dat dat jaren kan gaan duren,
aangezien ik niet met klanten uitga,
vertel ik er natuurlijk niet bij.
J. komt nog even binnen voar een
kopje koffie. Ooit, in een vaag

verleden is hij ook nag eens klant
geweest maar ergens is de gewoonte
begonnen om even binnen te komen
vallen en te vragen hoe het met me is.
Hij vormt altijd een welkome
afwisseling, zeker op de dagen dat ik
aileen werk en goon collega heb am
tegenaan te kletsen. Ik vertel hem wat
ditjes en datjes en we lachen hartelijk
om z'n werk als kok, bij de politie. Hij
verteld over de agenten die z'n kreeft
met boerenkool niet lusten en meer
van dat soort onzin. Het is nag vroeg,
9 uur, maar ik begin al een beetje moe
te worden. Als ik niet morgen naar de
Macro zou gaan am groot in te kopen
voor m'n huis zou ik zo naar huis
gaan. Ik besluit echter door te gaan tot
een bepaald bedrag en
poneer me weer in m'n stoel.
Een paar italianen doen
"grappig" voor m'n raam, de
arme zielen, als ze dat voor
elk raam in Amsterdam van
plan zijn te gaan doen
hebben ze nog een lange
avond voor de baeg. Als ik
aanstalten maak op te staan
zijn ze zo verdwenen, een
vrouw achter een raam is tot
daar aan toe maar een
vrouw die vanachter een
raam op ze af komt is
tevee!... Ik loop naar de
keuken voor een glas melk.

Op de radio zingt Ruth
Jacott en ik brul met haar
mee: 'vrij met mij de hele
nacht...' Een man trekt z'n wenkbrauw
op maar besluit dan toch dat mijn vals
gezang geen reden hoeft te zijn om
niet nader met mij kennis te maken.
Na het bekende "hoeveel?" komt hij
met een knikje binnen. lk ben heel
vrolijk, maak grapjes met hem en hij
besluit langer te blijven, daar wordt ik
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