
nag vrolijker van. Hij verteld dat hij 
vandaag op een jaeht moest 
vergaderen en ik stel me dat zo voor, 
het klinkt leuk. Een ding heb ik al heel 
vroeg geleerd : vraag een man nooit 
naar z'n beroep of z'n werk. Ten 
eerste zal hij waarschijnlijk niet eerlijk 
antwoorden. Een asalesmanagern voor 
bedrijf huppeldepup, blijkt dan portier 
bij de bank ta zijn, am maar wat te 
noemen. Ten tweede raep je het 
ongeluk over je at want zoln man is of 
workaholic, en weet van geen 
ophouden als hij over zijn werk begint. 
Of hij heeft moeilijkheden op zijn werk 
en daar vertelt hij dan ook weer veel 
ta graag over. Ten derde krijg je dan 
het probleem dat je moet gaan 
onthouden wat voor werk hij doet. 
8inds ik die gespeelde interesse heb 
afgeschaft, ben ik een gelukkiger 
mens. Nu hoar ik de leuke, grappige, 
soms verdrietige verhalen van het 
werk en andere dingen van het leven, 
en dat vind ik veel interessanter. Als ik 
m'n klantenboekje weer heb 
bijgewerkt, iedereen een bijnaam heb 
gegeven, zodat ik ze later nag eens 
terug kan vinden, kornt een andere P. 
beneden. Van hem word ik echt moe. 
Hij kornt vaak drie keer in de week, 
soms twee keer op een avond en 
verlangd veel aandacht. Elke keer 
probeert tijd te rekken. Als ik zag dat 
de tijd om is protesteert hij. Hij zegt 
dan, dat hij zo vaak komt en dat ik wat 
voor vasta klanten over moet hebben. 
Ik ben eehter onverbiddelijk, dan maar 
geen vaste klant. Oat kost me ook 

• 

minder energie. Hij blijft trouwens toch 
wei komen tot hij een andere favoriet 
heeft. Ooit las ik ergens 'vaste klanten 
bestaan niet' en daar ben ik inrniddels 
oak achter gekomen. Ze zijn vast, 
zolang ze bij je komen. Niet langer, 
niet korter. 
Na W. besluit ik te stoppen. Hij blijft 
langere tijd. Met hem heb ik een soort 
van eorrespondentie opgebouwd, 
omdat hij voor z'n werk nu eens hier, 
dan eens daar zit. Hij is begonnen met 
het schrijven van een verhaal en vroeg 
me dat verder te schrijven. Nu stuur ik 
hem tweewekelijks een stuk en 
omgekeerd doet hij hetzelfde. Zo 
begint er een vertelling te groeien met 
een onvQorspelbaar sind. 
Hij heeft de reehten op het boek en ik 
op de film. Wie weet waar ik nag eens 
eindig in m'n leven... 
Na ons avontuur op het bed en nadat 
we beiden aangekleed zijn, zit hij in de 
stoel en slaat mij gade terwijl ik 
opruim. Aan het oPtlJimen heb ik altijd 
een gruwelijke heke!. Deze tijd had ik 
namelijk oak thuis kunnen 
doorbrengen, dus hoe sneller hoe 
beter. Vaak blijft de laatste klant nog 
even binnen, dat is gezellig en zo 
word ik ook nag even geholpen. 
Als ik die avond het geld opberg ben 
ik tevreden over mezelf, ik heb weer 
een 'werkdag' tot een goed einde 
gebracht. 

Renee 
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