Buiten

Roel Rat
Weet je nog wat ik vorige keer vertelde? Ik kan onze ruimte uit door mee te lopen met een
schoonmaker. Nou, dat heb ik meteen getest zodra de schoonmakers langskwamen en
zowaar… ik was buiten. Althans, uit de ruimte waar ik normaal ben. Alleen en vrij, dacht ik
nog. En toen heb ik door het gebouw gelopen. En dat is een groot gebouw jôh. Daar loop
ik heel wat rattenkilometers weg voordat ik dát allemaal gezien heb. Er zijn bovendien acht
verdiepingen. Daar kwam ik achter toen die schoonmaker de lift in ging en ik even om het
hoekje naar het bedieningspaneel keek. Acht verdiepingen! Een complete wereld dus!!
Vanavond ben ik vast wat gaan rondlopen over de verdieping waar wij zitten. Dat is de eerste. Die
ben ik momenteel aardig in kaart aan het brengen, maar ik loop nogal eens vast tegen gesloten
deuren. Nou heb je deuren en deuren. Daar bedoel ik mee, er zijn deuren die hermetisch dicht
gaan en waar dus geen doorkomen aan is. Maar er zijn ook deuren die blijkbaar minder belangrijke ruimtes afsluiten of waar andere deuren ingezet zijn. Deze deuren hebben een klein kiertje
onderaan de deur. En dat kiertje is net groot genoeg om mij, met behoorlijk wat gefriemel, er
onderdoor te laten. Hallo! Bingo! Dat is gaaf, want niet alleen een vergroting van mijn wereld maar
tevens zijn dat ruimten waarin hele andere regels gelden, blijkbaar. Ik heb daar intussen al wat
koek gescoord. Kennelijk door iemand achtergelaten. Sloddervossen! Ha, maar wel lekker.
Jammer dat er slechts verlichting in zo’n ruimte is van het bordje ‘uit’ boven de deur. Zo’n noodverlichtingsbordje zal ik maar zeggen. Op zich niet heel erg, want wij ratten hebben best een heel
goed zicht in het donker, aangevuld met een geweldige reukorgaan. Dus ben ik eenmaal in zo’n
ruimte, dan ruik ik eigenlijk meteen of er wel of niet wat te halen valt. Bovendien kom ik dus ook
‘keukentjes’ tegen. En wat denk je wat daar veelal te vinden is? Juist… koekjes! Ahhh het leven
wordt steeds fijner.
Ik heb momenteel nog steeds geen idee hoe groot een, of eigenlijk deze, verdieping is. Ik ga
ervan uit dat alle verdiepingen even groot zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Per verdieping zal er ook misschien een verschil in layout zijn maar weet je, dat zien we dan wel weer.
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Eerst hier maar eens een rondje maken. Oh, maar wacht eens even… ik ben nu wel leuk met de
schoonmaker naar buiten gekomen, maar hoe kom ik nou weer naar binnen? Oh help! Hier moet
ik dus wel heel snel wat op verzinnen of nooit meer terug gaan. Hmm, moeilijke keuze. Nooit
meer terug gaan, betekent ontdekking. Jee, wat zullen ze dan gaan doen? Een zoekactie op touw
zetten? Oh en... ze zullen ontdekken dat ik de kooi heb open gekregen. Ai, ai, ai…
Misschien toch niet zo’n goed idee om mee te lopen met die schoonmaker. Temeer omdat die
pas volgende week weer terugkomt. Ze zien me aankomen… een week later doodleuk weer
in mijn kooi. Neeee, dan gaat hem niet worden. Paniek!?!? Zou wel een mooi moment zijn nu,
maar… wat heb ik daaraan. Voorlopig ben ik vrij, dus is er voor mij nog niets aan de hand. Nou
is de vraag: kom ik nog terug die ruimte in? Ik heb een hele nacht om dat uit te zoeken. Ik kom
niet onder DIE deur door. Dat staat vast. Voorlopig maak ik mijn rondje, al weet ik niet hoe groot
dat gaat worden, maar even af. Misschien doe ik een goed idee op, of vind ik een hulpmiddel.
Ik kom dus verder nog tegen: voorraadkasten, zomaar op de gang, koffieautomaten, prullenbakken, wc’s, lokalen (lijken wel klaslokalen), maar ook ruimtes met allerlei zaken voor chemie,
kantoren, trappenhuizen, je wilt het niet weten. Zoveel als hier op deze eerste verdieping alleen
al is. En dan opeens sta ik weer voor de deur van mijn eigen ruimte. Hmmm… blijft de vraag:
hoe kom ik weer binnen? Door de deur gaat niet, onder de deur door gaat ook al niet. Hoe nu
verder? Niet dat ik nou per se terug wil, maar ik wil ook niet zomaar opgeven.
Het plafond! Jaaaa, dat moet te doen zijn. Ze hebben hier systeemplafonds en ik heb in een
vaag verleden, toen ik nog mens was, wel eens gezien dat er daarboven vaak gaten van de ene
naar de andere ruimte gaan. Om leidingen, kabelgoten of afzuiging doorheen te laten gaan.
Netjes afgewerkt achter het plafond heb je daar als bezoeker helemaal geen weet van. Bovendien is het materiaal van die plafonds zacht. Daar heb ik zo een gaatje in, dat groot genoeg is
om me door te laten. Sterker nog, blijkbaar heeft men hier of daar al zo’n tegel opgetild, want er
zijn erbij die gescheurd of gebarsten zijn en er zijn er ook bij waar al een gat in zit. Oh, maar dit
is sowieso een goed idee. Het is een soort snelweg (met hindernissen) daarboven. Daar kun je
volledig ongezien rondwandelen. Je moet alleen oppassen dat ze je niet horen lopen. Want als
ze eenmaal denken dat er muizen zitten… dan is mijn kans wel verkeken. Nee, dit lijkt me een
goede oplossing.
Eens even kijken of ik nabij een gat in zo’n tegel zie, dat ook nog een beetje dicht bij de muur
zit. Ja hoor, net om de hoek zit iets. Het lijkt erop dat daar vroeger iets gehangen heeft en dat
daar kabels naar toe nodig waren. Oh man… deze is perfect! En die muur is hier zo grof dat het
wel een ladder lijkt. Ik ga het meteen proberen. Ik ben echt zó boven, nu moet ik nog even op
z’n kop aan het plafond hangen en een centimeter of 10 verderop, zit het gat. Dat gaat goed…
en inderdaad, ik kan erdoor en ben nu boven. Niet heel veel licht hier, maar ik zie op een aantal
plaatsen wel wat licht omhoog komen. Even wachten tot ik aan het donker gewend ben.
Ah nu zie ik wel wat. Ik kan me nu oriënteren. Zie je wel? Er zijn gaten door de muur. Kijk daar is
er één met een kabelgoot. Wacht effe, even op die goot klimmen. Jee man, gewoon een poort
naar onze eigen ruimte. Waar heb ik me druk over gemaakt. Even kijken waar het meeste licht
vandaan komt. Daar verderop in de hoek. En alweer een gat. Niet groot genoeg, maar dat kan ik
zelf wel wat aan aanpassen. Ja, dit is perfect. Nu kan ik de ruimte in en uit op momenten dat het
mij uitkomt. Dan ga ik nu maar eens snel terug naar mijn eigen kooi. Even mijn vacht wassen en
dan lekker slapen. Met een maag vol koek en dit avontuur achter de rug, zal ik best slapen!
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