STEWARDESS EMMA

COLUMN

Emma (34, single) werkt als stewardess bij een bekende luchtvaartmaatschappij.
Aan journaliste Eveline Karman vertelt zij over haar spannende avonturen op elf kilometer hoogte.
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‘ALS HIJ NAAR ME LACHT,
KNIKKEN MIJN KNIEËN’
Ik wiebel nerveus in mijn autostoel. Mijn han-

unitmanager”, vervolgt ze. “Het komt vast allemaal

den zweten, mijn nagels drukken in het vlees van

goed.” Als ik knik, zie ik dat ook mijn nieuwe panty

mijn handpalm. File. Net vandaag. Net nu. En ook al

kapot is. Uit mijn tas pak ik het laatste reservepaar.

trek ik voor elke vlucht anderhalf uur extra reis- en

Meteen zet ik mijn tupperwaredoos met schoon-

voorbereidingstijd uit: vandaag gaat alles mis. Een

gemaakte aardbeien en het bakje aardappelsalade

ladderende panty, een pak melk dat op de keuken-

dat ik thuis maakte in de koelkast. Met het vliegtui-

vloer klettert, vier auto’s voor me bij het tankstation,

geten is niets mis, maar een vers maaltje van thuis

en mijn moeder die belt. Nog nooit ben ik te laat

smaakt toch het lekkerst. Door het plastic zie ik dat

geweest, maar vandaag gaat dat gebeuren. Ik toeter

de aardbeien gedeukt zijn. Ze drijven in een roze

naar een linksrijder en bel intussen Crew Control

plas water. Ik heb veel te hard gerend!

om door te geven dat ik onderweg ben.

In de OCR, de Overhead Crew Rest, een soort

Precies op mijn meldingstijd rijd ik P40 op. Als ik

personeelscabine, zie ik mezelf in de spiegel. Mijn

eindelijk aan kom, is de bagagekar voor de crewkof-

wangen zijn vuurrood. Stiekem vraag ik mezelf af of

fer al vertrokken. “Doe maar rustig aan”, sust de pur-

het komt door het harde lopen, of door de beauty

ser als ik haar bel dat ik er ben. “Wij doen jouw deur

van daarnet. Veel tijd om na te denken heb ik niet.

wel. Kom maar naar de gate.” Ze klinkt oprecht en

Vliegensvlug trek ik mijn panty uit en schiet in de

lief. Toch hol ik als een wildeman door de gangen,

nieuwe. Dan fatsoeneer ik mezelf en steek mijn pie-

waarbij ik goed oplet dat ik niemand aanstoot. Ik

kende haar in één handgebaar opnieuw op. “Go girl”,

heb immers een representatieve functie. “Gedraag

mompel ik zacht. Mijn ademhaling wordt alweer

jezelf, Emma”, bijt ik mezelf toe, en ik vertraag mijn

rustiger. Ik heb mijn vlucht gehaald.

pas. Bij de gate slinkt de rij al. Veel passagiers zijn

Opgelucht help ik in de galley mijn collega met

voorbij het grondpersoneel. Galant laat een man in

het inschenken van water, sap, en champagne voor

colbert en met een sexy hipsterbaard me voorgaan.

in de businessclass. Als ik ermee door de cabine

Ik schat hem een jaar of vijf ouder dan ik ben. Wat

wandel, voel ik ineens een hand op mijn arm. Het is

is hij knap! Even kriebelt het in mijn buik. Waarom

de man met het colbert. “Ik hoorde wat je baas zei.

kom ik zulke mooie exemplaren nou nooit eens

Alles komt vast goed. En weet je? Ik ben echt heel

tegen tijdens het uitgaan? Als hij naar me lacht,

erg blij dat jij deze vlucht hebt gehaald.” Hij geeft

knikken mijn knieën.

me een vette knipoog. Ik voel mijn wangen weer

Aan boord knijpt de purser me bemoedigend in

net zo rood worden als daarnet.

mijn schouder. “Gaat het weer een beetje?” Ik glimlach dankbaar. “Bel als je thuis bent nog even de
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