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Katja ontmoet Udo

Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar
ouders.
Katja werkt in een warenhuis. Daar verkopen ze een
heleboel dingen. Kleding, parfum, tassen, boeken,
pannen, noem maar op.
Vandaag is Katja vrij.
Ze heeft boodschappen gedaan voor haar moeder.
Haar vader komt haar bij de supermarkt ophalen.
Als ze naar huis rijden, maakt de auto een raar
geluid.
‘Hoor jij iets tikken?’, vraagt vader aan Katja.
Ja, zij hoort het ook.
‘Ik rijd even naar de garage’, zegt haar vader.
‘Pap, kun je me niet eerst naar huis brengen?’,
vraagt Katja.
Haar vader schudt zijn hoofd. ‘Nee, dat kan niet.
Ik weet niet wat er met de auto is. Misschien is het
gevaarlijk.’
Katja heeft een hekel aan de garage. Allemaal oude
mannen die vieze grappen maken. Bah!
Er kijkt een monteur naar de auto.
‘Dit kan ik heel snel maken’, zegt hij tegen de vader
van Katja. ‘Het duurt niet lang.’
Fijn, denkt Katja.
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Ineens ziet ze een heel knappe jongen. Hij is met
een auto bezig.
De jongen lijkt wat ouder dan zij. Katja denkt dat
hij 22 is of zo.
Ze loopt naar hem toe. Hij is met verf bezig.
‘Hallo’, zegt ze luid.
De jongen kijkt om zich heen.
Als hij naar Katja kijkt, steekt ze haar hand op.
‘Hallo’, zegt de jongen.
‘Ik heet Katja. En jij?’
‘Udo’, antwoordt de jongen.
Katja hoort dat hij niet uit Nederland komt.
‘Wat een mooie naam. Hoor je die naam veel in
jouw land?’, vraagt Katja.
‘Nee,’ zegt Udo, ‘ik kom uit Polen. Mijn moeder
luistert graag naar de muziek van Udo Jürgens.
Daarom heeft ze me Udo genoemd.’
Katja heeft nog nooit van die zanger gehoord.
Maar dat wil ze niet laten merken.
Anders denkt Udo dat ze dom is.
‘Ik ook niet’, zegt Udo ineens.
‘Wat bedoel je?’
‘Zonder mijn moeder wist ik ook niet wie Udo
Jürgens was. Hij is in 2014 overleden. Hij zong altijd
in het Duits. Toen hij hits had, waren wij nog niet
geboord.’
‘Je bedoelt geboren’, zegt Katja. ‘Boren is wat anders.’
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Ze wijst op een boormachine die ze ziet liggen.
‘O, sorry’, zegt Udo. ‘Ik ben nog niet zo lang in
Nederland.
Ik heb veel baantjes gehad. Maar niet bij eerlijke
mensen. Ik kreeg niet altijd mijn geld. Bij deze
baas wel. Ik krijg een vaste baan als ik voor mijn
opleiding slaag.’
‘Leer je voor monteur?’, vraagt Katja.
‘Nee, ik leer voor autospuiter. Daarom ben ik deze
verf aan het mengen.
De lak moet precies dezelfde kleur worden als die
van de auto. Ik moet dus goed opletten.’
Wat is Udo leuk!, denkt Katja.
‘Katja, waar ben je?’, roept haar vader.
‘De auto doet het weer. We kunnen naar huis.’
Katja pakt pen en papier uit haar tas.
Ze schrijft snel haar telefoonnummer op.
‘Bel je me?’, vraagt ze.
‘Is goed’, belooft Udo.
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Verliefd

Die avond belt Udo Katja. Ze loopt snel naar haar
kamer. Ze wil niet dat haar ouders en broertje
meeluisteren.
Udo komt uit Gdansk. Dat ligt in Polen.
‘Het is een leuke stad. Alleen kon ik geen werk
vinden. Ik had geld nodig en ik wilde graag werken.
Een neef van me woont in Nederland.
Hij zei dat hij veel geld verdiende. Dat is ook zo,
maar toch klopte zijn verhaal niet.
Want in Nederland verdien je wel meer dan in
Polen. Maar hier is alles ook veel duurder!
Dat had mijn neef er niet bij verteld.
Ik woon in een flat met zeven andere Polen.’
‘Hoeveel kamers heeft die flat?’, vraagt Katja.
‘Een woonkamer, een slaapkamer, een kleine
keuken en een badkamer.’
‘Wàt? Maar waar slaap je dan?’
‘In de woonkamer. Daar liggen onze matrassen.
De slaapkamer is voor een man en vrouw met een
kindje. De andere zes slapen in de woonkamer’,
vertelt Udo.
‘Dat is toch niet fijn?’, vraagt Katja.
‘Nee, maar het is goedkoop’, zegt Udo eerlijk. ‘Zo kan
ik een beetje sparen.’
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‘Wil je terug naar Polen?’, wil Katja weten.
‘Ik weet het nog niet. Ik mis mijn familie. Maar ik
vind het in Nederland fijner dan in Polen.’
Af en toe heeft Udo moeite met Nederlands. Toch
begrijpt Katja precies wat hij bedoelt.
Vanaf dat moment bellen Katja en Udo best vaak.
Katja heeft wat muziek van Udo Jürgens opgezocht
op YouTube.
‘Ik vind het niet zo mooi’, zegt Udo. ‘Maar mijn
moeder vindt het prachtig. Dus ik zeg tegen haar
dat ik het ook mooi vind.’
Udo belt vaak met zijn moeder.
Zijn vader leeft niet meer.
Hij heeft drie broers en vier zussen. Een broer en
twee zussen wonen in Duitsland.
De anderen wonen in Polen.
Een paar dagen later is Katja op haar werk.
‘Dag, Katja’, zegt iemand. Het is Udo!
Ze kunnen maar heel even praten.
‘Wil je zaterdag met me uit?’, vraagt Udo.
Ja, dat wil ze heel graag!
Katja en Udo gaan eerst iets eten. Daarna gaan ze
naar de film. Ze zitten op de achterste rij.
Zodra het licht uitgaat, beginnen ze voorzichtig te
zoenen. Dat kan Udo heel goed!
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Het huis van Glenn

Het is een paar maanden later. Katja en Udo zijn
heel erg verliefd.
Helaas zijn ze niet zo vaak alleen.
Bij Katja thuis hebben ze soms seks als haar ouders
niet thuis zijn.
Bij Udo is bijna altijd iemand thuis. Daar kunnen ze
dus geen seks hebben.
Katja is zó verliefd, dat ze best met Udo zou willen
samenwonen.
Op een dag komt ze Glenn tegen. Ze heeft met zijn
broertje in de klas gezeten.
De ouders van Glenn komen uit Suriname.
‘Hé, Katja! Blonde schat van me. Hoe gaat het?’,
roept Glenn als hij haar ziet.
‘Goed en niet goed’, zegt Katja eerlijk.
‘Wat is er? Kan ik je ergens mee helpen?’
Hij kijkt haar vriendelijk aan.
Ze denkt even na. Dan vertelt ze over Udo. En dat ze
zo graag samen willen zijn.
‘Geen probleem, blonde schat. Ik ga een paar
maanden naar Suriname.
Ik zit zonder werk, dus ik ga lekker een tijdje weg.
Willen jullie in mijn huis wonen?
Ik ben net op zoek naar iemand die op mijn huis wil
passen. En een stukje van de huur betaalt.’
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Katja is dolblij.
‘Glenn, je bent geweldig! Geef me snel je nummer.
Dan ga ik met Udo praten. Hoeveel geld wil je voor
de huur?’
‘Driehonderd euro per maand’, zegt Glenn. ‘En ik wil
Udo wel eerst even zien. Ik moet toch weten wie je
vriend is!’
‘Dat komt goed’, belooft Katja.
Ze zet het nummer van Glenn in haar telefoon.
Ze zeggen gedag.
Daarna belt Katja snel naar Udo.
‘Dat is fantastisch!’, roept Udo.
‘Zal ik tegen Glenn zeggen dat we het doen?’, vraagt
Katja.
‘Meteen!’
‘Dat is snel!’, zegt Glenn lachend.
‘Ja, Udo en ik willen het heel graag’, antwoordt
Katja.
‘Kunnen jullie vanavond langskomen?’, vraagt
Glenn. ‘Om een uurtje of acht?’
‘We komen misschien iets later. Udo werkt in een
garage. Hij moet soms overwerken’, legt Katja uit.
Glenn begrijpt het.
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Het is een geheim

Die avond gaan Katja en Udo naar het huis van
Glenn. Udo vindt het geweldig. ‘Wat is het hier
groot! Ik heb nog nooit in zo’n groot huis gewoond.
Ook niet in Polen.’
‘Dus jullie doen het?’, vraagt Glenn.
‘Ja!’, roepen Katja en Udo in koor.
‘Mooi. Er zijn wel een paar regels’, zegt Glenn een
beetje streng.
‘Dat dacht ik al’, zegt Udo. ‘Hoe kan het dat de huur
zo laag is?’
‘Glenn heeft huurtoeslag’, legt Katja uit. ‘Als je niet
zoveel geld verdient, dan kun je hulp krijgen bij het
betalen van de huur. Dan betaal je zelf een deel, en
de gemeente ook.’
Glenn schudt zijn hoofd. ‘Niet de gemeente. Dit gaat
via de Belastingdienst.’
‘Belasting?’, vraagt Udo verbaasd.
Katje en Glenn leggen hem uit wat belasting is.
‘Als je werkt, dan betaal je belasting. Als je voor een
baas werkt, dan regelt je baas dit.’
‘Ik snap het’, zegt Udo. ‘Het verschil tussen bruto en
netto. Netto loon is loon waar de belasting al af is.’
Glenn vertelt verder over de regels.
‘Jullie mogen tegen niemand zeggen dat ik drie
maanden in Suriname zit. Ik ben “even weg”.
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Meer weten jullie niet. Is dat duidelijk?’
Ze knikken van ja.
‘Jullie mogen ook niet naar het stadhuis om te
zeggen dat je hier woont.
Udo, je mag dit wel als postadres gebruiken, niet als
woonadres. Snap je?’
Ja, dat snapt Udo wel. ‘Maar waarom zou ik naar het
stadhuis moeten om te zeggen waar ik woon?’
‘Verhuizen, samenwonen, trouwen, een kind
krijgen. Dat moet je bij de gemeente melden.
Daarvoor moet je naar het stadhuis. Soms kan het
via internet’, legt Glenn uit.
‘Maar in dit geval mag de gemeente niet weten dat
jullie hier wonen. Want dan ben ik mijn huurtoeslag
kwijt. Én een deel van mijn uitkering. Waar moet ik
dan van leven?’
Ze begrijpen het. Het is een geheim dat ze hier
wonen.
Ze mogen daarom ook niet opvallen. Niet de radio
te hard zetten of zo.
Het kan Katja en Udo allemaal niets schelen. Als ze
maar samen zijn!
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