Code naam: Shirley
Hallo!
Het is vrijdagavond. Ik heb een pen en een vel papier en twee zinnen tot nu toe,
maandag is de dead line ...
Het probleem is niet dat ik niets te vertellen heb, dat heb ik altijd weI. Het probleem is,
laat ik heel eerlijk zijn; ik baal als een stekker!
Wit werken- belasting- zenuwinstorting.
In april ben ik verhuisd naar een goedkoop studio appartement en sinds een week werk
ik in eindhoven, omdat er op mijn oude stekkie voor mij niet meer genoeg te verdienen
viel.
Er liggen nu twee belastjngaanslagen die ik niet kan betalen vanwege verhuiskosten en
een onverklaarbare zomerslaap van hoerenlopers.
Ik ontving van de week een briefje van Han Brugmans (Prosex): ik stel voor dat we een
keer overleggen hoe we in _de toekomst problemen met de belasting kunnen
voorkomen.
Picture it: Ik, ijsberend door mijn woonkamer, mompel, problemen voorkomen, mompel,
ik werk al meer dan vijftig uur per week, wat valt er dan nog te overleggen. Is er in dit land
ergens nog een huis waar het druk is? Ik zie aileen een hele drukte aan vrouwen. Of
moet ik de klanten van de straat sleuren? Oh, ik ben niet arm hoor, ik heb een leuke
woning, betaal mijn vaste lasten en ik kan verder goed leven. Maar ik doe niets
speciaals en ik kan al sinds vorig jaar oktober nog geen week meer vrij nemen. Ik weet
inmiddels dat ik niet de enige ben met dit probleem, ik heb nog geen 'witte vrouw'
gesproken die geen financiele problemen had. gelukkig maar, anders zou ik mij ook
zo'n looser voelen.
Ik kwam de afgelopen maandag hier in Eindhoven en trof een al gehele staat van paniek
aan, wat blijkt; er waart hier een belastingspook rond, Dhr. Liket. Deze heer komt te pas
en te onpas overa1 binnen vallen om dames in te schrijven bij de belastingdienst. (sorry
collegaatjes, maar de situatie deed me denken aan de vos die om het kippenhok sluip,
ergens weI grappig).
Maar wat ik helemaal niet grappig vind is dat bovengenoemd personage ineens komt
binnen huppelen met inspecteurs uit andere regio, om te laten zien hoe het gaat!? Ik zou
willen dat ik daar bij was geweest!
Het ziet er trouwens naar uit dat ik dit stuk nog afkrijg voordat er nog eens een lekker
klantje binnenkomt
Als dit zo doorgaat kom ik naar Amsterdam hoor, ga ik "window
shoppen". Of zoiets. Tips?
Ik verdien hier niet meer of minder dan in Maastricht, maar hier is een grote
binnenplaats, dus ik denk dat ik van de zomer maar hier blijf, en als ik volgende week
eens een goeie dag heb ga ik bij blokker een zwembadje halen.
Hmmm, kun Je misschien nag iets leuks mee doen voor vijftig gulden extra.

15

