
C O L U M NSTEWARDESS EMMA
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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Opgetogen loop ik na de briefing naar de gate. 

Het wordt Jakarta vandaag, een lange vlucht met 

tussenstop in Kuala Lumpur. Maar ook een span-

nende, met een speciaal doel. Sinds mijn vriendin 

Janneke met man en zoon die kant op verhuisde, 

heb ik haar niet meer gezien. Dat is nu twee jaar 

geleden. Haar pasgeboren baby ken ik enkel via 

Skype. Na een paar keer tevergeefs proberen, ben 

ik vandaag ingeroosterd. Morgen kan ik het kindje 

eindelijk zelf in mijn armen houden! 

Van mijn bemanning van vandaag ken ik niemand, 

maar iedereen lijkt erg aardig. Helaas heb ik min-

der geluk met mijn werkgebied. Al gauw spot ik 

een man in gesteven overhemd en ribbroek. Na 

het boarden zit hij vooraan, bij de nooduitgang. 

Aan zijn verwaaide witte kapsel te zien, heeft hij 

een borrel te veel op. Dat is kennelijk niet gezien 

door het grondpersoneel. Nog voordat iedereen 

zit, heeft hij al vier raamluikjes dicht geschoven 

en zijn stoel in de ligstand gedrukt. Wanneer ik de 

schuiven weer open en uitleg dat veel mensen 

het taxiën en opstijgen graag willen zien, grijpt hij 

mijn arm. “Wat zie je er leuk uit, meisje.” Hij werkt 

zich omhoog. Ik ruik de alcohol in zijn adem. Met 

moeite krijg ik hem terug in zijn stoel. Hij raakt mijn 

billen aan. “Oeps, sorry.” Zijn lach is te hard. Terwijl ik 

hem stoïcijns aankijk, valt zijn zonnebril uit zijn haar 

en verdwijnt in de om zijn schouder geknoopte 

pullover. 

Tijdens het serveren van het eten, grijpt hij een 

flesje wijn van mijn trolley. “Ik ben elite-lid, hoor.” 

Zijn geaffecteerde stem slaat over. Ik geef tegengas, 

maar nog voordat ik ben uitgesproken, knijpt de 

vijftiger in mijn wang en noemt me zijn ‘hartenlap’. 

Een mannelijke collega haalt zijn maaltijdtray voor 

me op. Eén keer zie ik mijn wijndief een slok nemen 

uit een likeurfles in een knalgele, plastic luchtha-

ventas. Ik wil de tas innemen, maar de man doet 

ineens alsof hij slaapt. 

Wanneer de meeste passagiers een dutje doen, 

sukkelt hij de galley in. “Ik find stewurdessen so 

seksieee.” Hij probeert een hand op mijn heup te 

leggen, maar ik ontwijk hem. “Mijn frouww heeft 

thuis een eroties stewurdessenpakje. Dat find ik 

geil.” Pas met hulp van mijn collega en een hoop 

overredingskracht, krijgen we de man terug in zijn 

stoel. De gele tas zet ik in een andere locker. Nog 

zeker tien keer stuurt hij me met een smoes heen 

en terug. 

Wanneer we eindelijk landen, druk ik onmerkbaar 

een gaap weg achter mijn vuist. Ik voel me moe en 

draaierig. Een beetje chagrijnig zelfs. Stilletjes denk 

ik aan ons systeem waarbij personeel kan intekenen 

op lege stoelen tijdens een bepaalde vlucht. Heb 

je pech, dan kun je met koffer en al weer naar huis. 

Maar soms lukt het, en vlieg je tegen sterk geredu-

ceerd tarief mee als passagier. Ik denk dat ik dat de 

volgende vlucht naar Janneke maar probeer. Dan 

kom ik zeker meer uitgerust en in ieder geval een 

heel stuk vrolijker aan! 

VLIEGEN MET EEN 
BESCHONKEN KAKKER
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