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Miss Piggy

Jonas de Leeuw

Van: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan: Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: dinsdag 11 mei 20.12
Onderwerp: Piggy-post

Hoi Joon de Boon,

Hoe gaat het met jou? Met mij niet zo goed. Ik heb een rot-
bui en ik heb de pest aan mezelf.
Bij ons in de klas heeft bijna iedereen een bijnaam. Ik dacht
eerst dat ik er geen had omdat ik zo onbelangrijk was. Maar
helaas, gisteren liep ik door de gang en toen hoorde ik twee
meisjes uit mijn klas fluisteren: ‘Moet je eens kijken wat miss
Piggy vandaag nou weer aanheeft!’
En toen knorde dat andere meisje en ze barstten allebei in la-
chen uit.
Ik keek om me heen om te kijken of ze het over iemand an-
ders hadden, maar er was verder niemand.
Ik kreeg een kop als een boei en wist niet hoe snel ik weg
moest komen.
Er zijn een heleboel verschillen tussen miss Piggy en mij. Zij
denkt dat ze beeldschoon en populair is. Ik vind mezelf echt
verschrikkelijk. Miss Piggy is een schoonheid vergeleken met mij.
Zij is iemand met een persoonlijkheid. Ik heb geen persoon-
lijkheid, of ik heb haar in ieder geval nog niet kunnen ontdek-
ken. Ik ben te dik, ik heb blonde sprietkrullen, pukkels als een
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krentenbol, ik draag stomme kleren en weet nooit iets grappigs
te vertellen. Ik moet altijd heel hard om miss Piggy lachen. Nie-
mand lacht ooit om mij.
Eén ding klopt wel: miss Piggy is niet slim en dat ben ik ook
niet. Hoe hard ik ook leer, ik haal alleen maar vijven en zessen,
of nog erger.
Miss Piggy heeft een enorme boezem. Mijn borsten zie je nog
niet als je ze onder de microscoop legt. Daarom vindt geen en-
kele jongen mij leuk, denk ik. Mijn enige aanbidder is Appie
Garnaal, mijn halfbroertje, maar die is pas elf maanden en telt
dus niet mee.
De meeste meisjes in mijn klas hebben verkering, of in ieder
geval wel eens verkering gehad. Met jou heb ik al bijna twee
jaar Internet Verkering, maar dat is niet écht. Zoenen met het
beeldscherm van je computer is niet echt lekker.
Was ik maar zoals Karien. Haar bijnaam is Bambi omdat ze zo
slank is. Ze heeft kilometerslange benen en enorme bruine
ogen, met wimpers tot over haar wenkbrauwen. Ze is waanzin-
nig populair. Zonder er iets voor te doen haalt ze achten en
negens, ze heeft verkering met de leukste jongen uit 3 gym,
plus een reserve van minstens 12 aanbidders.
Op ieder feest wordt ze uitgenodigd, zelfs van de hogere klassen.
Het rare is dat zij de enige is in de klas die nog een beetje aar-
dig tegen me doet. Maar ik verdenk haar ervan dat ze medelij-
den met me heeft. Of ze doet het omdat zij extra mooi af-
steekt als wij naast elkaar lopen.
Mijn moeder en Alexander hebben het druk met hun werk,
met elkaar en met Appie-broek-met-kakkie, en ze hebben
nooit tijd voor mij.
Wat moet ik doen?

Veel knors van miss Piggy

Rosa leunt naar achteren en leest de mail over.Wat een stomme
brief.Alleen maar geklaag en gezeur.
Wat moet Jonas wel van haar denken als hij dit leest? Ze kan hem
beter wegdoen.
Haar vinger zweeft boven de Delete-knop. Zou je eigenlijk een
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mail naar jezelf kunnen sturen? Ze typt haar eigen adres in, drukt
op Verzenden en wacht.
Na een paar seconden komt de mail binnen. Ha, dat is leuk! Zo
krijgt ze tenminste nog eens post.
Ze leest de mail nog een keer over. Dan drukt ze op Beantwoor-
den en begint te typen.

Rosa van Dijk

Van: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: dinsdag 11 mei 20.36
Onderwerp: Me-mail

Beste miss Piggy,

Er zijn verschillende mogelijkheden:
a) Laat de slager karbonaadjes van je maken
b) Ga in een klooster en word non
c) Zoek een goede plastische chirurg
d) Vind een nieuwe Rosa uit, eentje die iedereen leuk vindt

De laatste oplossing lijkt me het eenvoudigst. Hier zijn wat
tips voor je:
1. Doe aan de lijn, val minstens vijf kilo af
2. Neem een ander kapsel
3. Zorg voor een andere outfit
4. Doe een cursus filmsterrenmake-up
5. Onthaar je benen (het lijkt wel een oerwoud)
6. Maak een ander model wenkbrauwen
7. Neem een piercing, dat staat stoer
8. Doe iets waardoor je opvalt en waardoor de mensen je
bewonderen

Succes ermee, want dat zul je wel nodig hebben.

Rosa
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‘Even flink zijn, miss Piggy.’
Rosa staat voor de spiegel. Ze heeft tranen in haar ogen. Ze
had niet gedacht dat het epileren van haar wenkbrauwen zo’n
pijn zou doen. En tot waar moet ze de haartjes eigenlijk weg-
halen?
Ze kijkt naar het plaatje uit het modetijdschrift dat ze op de
spiegel geplakt heeft. Het moeten mooie, sierlijke boogjes wor-
den. Maar ze zijn bijna onzichtbaar geworden en de huid onder
en boven haar wenkbrauwen is knalrood. Zo loopt ze straal voor
gek. Koortsachtig denkt ze na. Er is een aantal mogelijkheden.
Of ze plakt haar pony vast op haar voorhoofd, zodat haar wenk-
brauwen niet te zien zijn, of ze tekent ze bij met een wenk-
brauwpotlood. Of ze doet een muts of een pet op. Maar dat mag
niet in de klas.
Een hoofddoek kan ook.Als ze zegt dat ze moslim is geworden,
hoeft die niet af…
Er wordt op de deur geklopt.
‘Rosa, wat doe je zo lang in de badkamer?’ roept Alexander.
‘Heb je niks mee te maken!’ roept ze terug. ‘Stomme Apenbil,’
fluistert ze erachteraan.
‘Rosa, ik moet naar mijn werk en ik moet me nog scheren.’
‘Ik ook!’ roept Rosa.
‘Wat?’Alexanders stem klinkt geïrriteerd.
‘Grapje.’
‘Ik lach me een deuk. Maar schiet nou op, ik heb haast!’
‘Jaha.’
Nu is het oerwoud aan de beurt. Rosa pakt de bus scheerschuim
en spuit haar beide benen van onder tot boven vol.Vorige week
met gymnastiek was ze door de grond gezakt van schaamte.
Edith had naar haar benen gewezen en uitgeroepen: ‘Hé mei-
den, moet je eens kijken. Rosa heeft apenpootjes!’
Bulderend gelach. ‘Hé, Rosa, ooit van een ladyshave gehoord?’
‘Of van een scheermes? Misschien is een kapmes beter. Dadelijk
krijg je nog luizen in dat oerwoud!’
Wat een afschuwelijke rotkinderen. Ze wist niks terug te zeggen.
Ze werd alleen maar knalrood en trok snel haar broek aan.
Karien nam het voor haar op en zei:‘Hè, doe niet zo flauw. Laat
Rosa met rust.’
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Makkelijk praten als je zulke benen hebt als zij. Bruin, slank en
superglad.
Gelukkig lieten ze haar daarna met rust. Iedereen ging door met
kletsen en giechelen en niemand keek meer naar haar om.
Een klooster zou toch nog niet zo’n gek idee zijn. Nonnen hoe-
ven vast en zeker nooit te gymmen. En ze dragen van die fantas-
tische soepjurken, waardoor je niet kunt zien of je vijfenveertig
of vijfenzeventig kilo weegt. Geweldig. Net zoals Julie Andrews
in The Sound of Music. Met zo’n lieve moeder-non die altijd wijze
raad geeft.
Haar moeder bonst op de deur. ‘Abel heeft een poepbroek, doe
eens open.’
‘Nee, ik ben bezig!’ roept Rosa. ‘Ik moet mijn haar nog wassen.’
Snel zet ze de douche aan.
‘Schiet nou op, Roos! Je zit er al bijna drie kwartier! Wat doe je
toch allemaal?’
‘Ik ben mijn fietslampje aan het repareren.’
‘Grappig, haha! Schiet nou op, alsjeblieft.’
‘Jaha! Rustig nou maar. Ik ben bijna klaar.’
Rosa zet het scheermesje op haar knie. Ze heeft geen flauw idee
hoe het moet.Van boven naar onder of van links naar rechts?
Waarom heeft zij geen wijze moeder die haar raad geeft? Ze kan
zich al helemaal voorstellen wat haar moeder zou zeggen als ze
het haar zou vragen:‘Wat? Je benen scheren? Wenkbrauwen epi-
leren? Geen sprake van, daar ben je nog veel te jong voor.Als je
zestien bent, dan praten we verder.’ Pff, zestien, dan is ze al bijna
bejaard.
Strepen bloed vermengen zich met het scheerschuim. Maar ze
heeft gym vandaag, dus ze moet doorzetten.
Au! Nog een snee. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Het
begint zo langzamerhand meer op een verkeersongeluk te lij-
ken!
Ze spoelt haar benen af en bekijkt het resultaat. Er zitten welge-
teld acht sneetjes op haar benen, waar donkere druppels bloed
uit opwellen. Maar haar benen zijn in ieder geval glad. Het oer-
woud is gekapt.
Ze schudt met de bus scheerschuim. Bijna op, dan kan ze hem net
zo goed even helemaal leegmaken.Met grote zwierige letters schrijft
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ze een R op de witte tegels van de muur. Dan een O. De letter S
lijkt ook meer op een O en de S lukt ook al niet. ROOZ staat er.
Rosa bekijkt het resultaat met een scheef hoofd. Mmm… Rooz.
Coole naam.
Ze stapt op de weegschaal. Zestig kilo.Veel te veel.Vandaag be-
gint ze met lijnen.
‘Rosa! Doe onmiddellijk open. NU!’

Esther Jacobs

Van: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan: Esther Jacobs <esther@xs42.nl>
Verzonden: woensdag 12 mei 21.31
Onderwerp: Rooz is booz

Hoi die Es,

Stik, ik heb alweer kamerarrest. Het lijkt onderhand wel of
ik een tot levenslang veroordeelde crimineel (crimineuse?)
ben, in plaats van een onschuldig schoolgaand meisje 
van 14.
Nou, helemaal onschuldig ben ik niet. Ik zal even opnoemen
wat mijn misdaden waren: grote mond; vanmorgen een hele
bus scheerschuim leeggespoten, zodat Apenbil zich met 
shampoo moest scheren; de badkamer anderhalf uur bezet
gehouden, zodat iedereen te laat was; weer een grote 
mond; geweigerd om de tafel af te ruimen; per ongeluk 
(heus) een bord laten vallen; weer brutaal; deur zo hard
dichtgesmeten dat er een halve muur naar beneden kwam;
etc… etc…
En erg schoolgaand ben ik ook niet. Gespijbeld van gym 
vandaag. (Met de goeie ouwe ongesteldheidssmoes.)
Ik kon niet meedoen omdat ik voor het eerst mijn benen 
geschoren had.
Ik moest met de ambulance naar de EHBO om de slagader-
lijke bloedingen te laten stelpen. Grapje, hoor, maar ik bloed-
de wel als een gek. Mijn moeder heeft gelukkig nog niet de
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(niet meer zo witte) handdoek ontdekt, die ik onder in de
wasmand gepropt heb.
Een heel vervelend kind uit mijn klas had me tijdens de 
vorige gymles uitgemaakt voor behaarde aap. Ik schaamde 
me dood.
Vanmorgen heb ook voor het eerst mijn wenkbrauwen 
geëpileerd. Dat is helaas geen succes geworden, zodat ik nu
genoodzaakt ben mijn pony met lijm op mijn voorhoofd vast
te plakken. Niemand heeft gelukkig tot nu toe ontdekt dat er
iets vreemds met me aan de hand is.
Ik ben vanmiddag in een feestwinkel geweest, want ik kreeg
een fantastisch idee, namelijk dat ze naast nepsnorren en 
nepbaarden misschien ook wel nepwenkbrauwen zouden 
verkopen.Van die mooie filmsterrenmodellen. Maar helaas,
die waren er niet. Ze hadden wel Muppet-maskers! Ik heb er
nog even over gedacht om met een miss Piggy-masker op
naar school te gaan, maar dat durfde ik toch niet. Ik heb 
ballonnen voor Appie gekocht. Hij vond ze heel leuk, vooral
toen ik ze met water vulde en hij ze met een vork kapot
mocht prikken. Helaas vond mijn moeder het iets minder,
omdat je kon pootjebaden in de woonkamer toen alle 
ballonnen lek waren.
Je zult je wel afvragen wat ik aan het doen ben, met al dat 
geklus aan mezelf. Ik heb besloten om mezelf opnieuw uit te
vinden, want ik ben niet tevreden met hoe ik eruitzie en hoe
ik ben.
Ik vind dat ik dik, lelijk, onopvallend en oninteressant ben en
dat vindt iedereen om mij heen ook, volgens mij.
Ik heb besloten dat ik heel bijzonder ga worden. Bewonderd,
beroemd en verafgood. Zodat ik – als ik naar de stad ga –
een vermomming moet dragen, een baard en een zonnebril
en een regenjas. Omdat ik anders aangevallen word door een
horde gillende fans. En ik word omringd door drie knappe
bodyguards.
Over de stad gesproken, weet je dat ik laatst met mama aan
het winkelen was en dat een paar stratenmakers naar háár
floten in plaats van naar mij? Terwijl ze al 39 is. Zo goed als
bejaard! Dat komt vast doordat zij hartstikke slank is, met
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hoge hakken en knalrode lippenstift. En ik loop erbij als een
soort koekiemonster, met pukkels en duffe, kinderachtige
kleertjes aan.
Mijn moeder denkt dat ik nog steeds een kleuter ben. Dit zijn
voorbeelden van dingen die ik niet mag:
- ringetjes in mijn oren of in enig ander lichaamsdeel
- hoge hakken met netkousen
- knalrode lippenstift of andere make-up
- geverfde haren
- een facelift
- kleedgeld
- bier en/of sterkedrank
- zelfs geen cola, want dat is slecht voor mijn maag
- snoep met kleurstof
- witbrood, maar wel keihard, biologisch turbovolkoren
- sigaren of sigaretten, drugs, pillen, spuiten… niks!

Met veel zeuren krijg ik een aspirientje als ik hoofdpijn heb,
want die zijn volgens haar ook al slecht voor je maag. Door
Alexander is mijn moeder een gezondheidsfreak geworden.
Vandaar dat ik er zo ongezond uitzie. Ik krijg alleen nog
maar ongelofelijk vies, biologisch eten, omdat Alexander 
dat wil. Bruine rijst met linzen, jakkes! Kikkererwten met
gierst en andijvie, bwlah! Nooit meer eens een lekker knal-
geel puddinkje of zachte broodjes. Er is zelfs nauwelijks
snoep in huis! Alleen taaie, biologische lange vingers voor
Appie-Happie.
Weet je, bepaalde dingen uit bovenstaand lijstje hoef ik ook
helemaal niet, hoor, maar het gaat om het principe: de vrijheid
van een veertienjarige!
Zorry-knorrie dat ik zo zeur. Hoe gaat het met jou? Heb jij je
tussenrapport al gekregen?
Ik wel, en ik ben heel verstandig geweest: ik heb het goed
verstopt. Als ik het aan mijn moeder en Apenbil laat zien, dan
krijgen ze een duo-rolberoerte.
Mijn moeder zit er altijd op te hameren dat ik goeie punten
moet halen, omdat ik later moet gaan studeren en zo. Ze is
alleen tevreden met negens en tienen. Ik zal maar niet zeggen
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wat voor punten ik haal. Alles bij elkaar was het ongeveer
een tien.
Verder gaat het hartstikke goed met mij!

De meelballen van:

ROOZ
(Dat is mijn nieuwe naam, die bij mijn nieuwe imago hoort.)
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Poep aan je schoen

‘Ik hoef geen boekweit en ook niet zo’n vieze vegaknakker.’
‘Dat heet een vegetarische knakworst. Ik dacht dat je die lekker
vond. Je kunt echt niet leven van zo’n beetje spinazie. Je bent in
de groei!’
‘Ik heb geen honger.’
‘Je eet minstens drie happen boekweit,’ zegt haar stiefvader bars.
‘Dat is hartstikke gezond. Eerder ga je niet van tafel. Desnoods
blijf je hier de hele avond zitten.’
Rosa ziet dat haar moeder Alexander een waarschuwende blik
toewerpt.
‘Zeg, hallo! Ik ben geen klein kind meer, hoor!’ roept Rosa. ‘En
waar bemoei jij je eigenlijk mee? Jij hebt niks over mij te ver-
tellen.’ Ze duwt haar bord van zich af en staat op.‘Toe mam, mag
ik het laten staan? Ik heb buikpijn…’
‘Rosa, ga zitten en eet je bord leeg!’ buldert Alexander.
‘Alex, een beetje dimmen, alsjeblieft,’ zegt haar moeder. ‘Als het
kind toch buikpijn heeft…’
‘Heleen, je laat met je sollen!’ roept Alexander boos. ‘En je on-
dermijnt mijn gezag. Ouders moeten één lijn trekken. Ga naar
je kamer, Rosa.’
‘Je bent mijn ouder helemaal niet!’ schreeuwt Rosa. ‘Trek een
streep door jezelf!’
Rosa smijt de deur achter zich dicht en rent naar boven. Dan be-
denkt ze zich en ze holt nog drie keer de trap op en af. Goed
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voor de lijn. Ze hoort dat Alexander en haar moeder ruzie
maken en stampt extra hard op de treden.
‘Roos, wat doe je nou? Abeltje slaapt! Wat heb je toch?’ roept
haar moeder.
Rosa geeft geen antwoord, maar rent de volgende trap op, naar
haar zolderkamer.

Als ze hijgend op haar bed neerploft, hoort ze dat haar broertje
inderdaad begint te huilen. Ze wacht even. Als er geen reactie
van beneden komt, sluipt ze de trap af. Zachtjes doet ze de ka-
merdeur open. ‘Hallo Appie!’ fluistert ze.
Haar broertje houdt meteen op met huilen. Hij trekt zich op aan
de spijlen van het bedje en strekt twee mollige armpjes naar haar
uit. ‘Ooos!’ roept hij stralend.
Rosa laat zich op haar knieën vallen en kruipt vliegensvlug
naar de andere kant van zijn bedje. ‘Kiekeboe Appie-appelflap-
pie!’
Abeltje gilt het uit van de pret en grijpt in haar haren.
‘Au!’ roept Rosa. ‘Laat los, jij kleine schurk!’
Met moeite kan ze zijn handen uit haar krullen losmaken.
Ze tilt hem op en ruikt aan zijn broek. ‘Getver,Appie heeft een
broek met kakkie!’
Rosa legt de baby op de commode en trekt met een vies gezicht
zijn luier uit.
‘Oos, oos!’ kraait Abeltje vrolijk, terwijl hij probeert een vinger
in haar oog te prikken.
Rosa gooit de luier op de grond, poetst Abeltjes billetjes en doet
hem geroutineerd een schone broek aan. Dan tilt ze hem op en
ze neemt hem mee naar boven.
Beneden klinken nog steeds de boze stemmen van haar moeder
en Alexander. Rosa drukt de baby stevig tegen zich aan en fluis-
tert in zijn oor: ‘Niet luisteren,Appie-happie, die stomme grote
mensen maken weer eens ruzie.’
Rosa legt hem op haar bed. Ze pakt haar discman en gaat naast
hem liggen.Abeltje kraait en probeert de oortelefoons te pakken
te krijgen.
‘Wil je ook luisteren, moppie? Moet je horen, dit is een hart-
stikke cool nummer.’
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Ze stopt de oortelefoons voorzichtig in zijn oren. Haar broertje
is meteen stil en kijkt haar met grote ogen aan. Rosa lacht om
de verbaasde uitdrukking op zijn gezicht. Ze begraaft haar ge-
zicht in zijn buik, zodat de baby het uitschatert.
Op dat moment stormt Alexander de kamer binnen. Hij heeft
één schoen aan en de andere in zijn hand. Er zit een klodder
poep aan. Rosa knijpt giechelend haar neus dicht.
‘Hoe durf je te lachen, brutaal kind! Punt één: ik schrik me dood
omdat Abel niet in zijn bed ligt; punt twee: ik stap in de poep;
punt drie: jij lacht me uit!’
Rosa proest het uit.
Dan krijgt Alexander in de gaten dat Abeltje oortelefoons in
heeft.‘En punt vier: jij zit dat kind doof te maken! Ben je nu he-
lemaal gek geworden?’ Hij rukt ze van Abeltjes hoofd, die van
schrik begint te huilen.
Rosa krimpt in elkaar. Soms is ze bang dat Alexander zijn zelf-
beheersing verliest en haar een klap zal geven. Dat heeft hij één
keer eerder gedaan en dat zal ze nooit vergeten.
‘Een maand huisarrest!’
‘Ik weet nog iets beters!’ roept Rosa.‘Zet me op water en brood!
Bind me met kettingen aan de muur vast! Martel me!’
‘Je brengt me op een idee!’ roept Alexander woedend en hij
stampt de kamer uit, met de krijsende baby over zijn schouder.
‘En als je je niet beter gaat gedragen, pak ik je computer af!’
roept hij vanaf de gang.
Rosa smijt de deur achter hem dicht, laat zich op haar bed neer-
vallen en barst in huilen uit.
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Rosa van Dijk

Van: Esther Jacobs <esther@xs42.nl>
Aan: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: donderdag 13 mei 18.21
Onderwerp: Zzzzorgen & Tipzzz

Hoi Rooz de Abrikooz,
(hum, klinkt iets minder dan Roos de Abrikoos)

Bedankt voor je meeltje.
Ik schrok er wel van, hoor.Waarom ben je zo somber? 
Waarom wil je anders zijn? Je bent prima zoals je bent. Echt
heus serieus eerlijk waar!
Volgens mij voel je je gewoon een beetje eenzaam. Dat begrijp
ik best, hoor. Je bent verhuisd van Den Bosch naar Groningen.
Je ouders zijn gescheiden en je moeder is gaan samenwonen
met Alexander Apenbil. Je hebt nog niet zo veel vrienden op je
nieuwe school en je hebt een halfbroertje gekregen dat veel
aandacht vraagt. Je moeder werkt sinds kort weer, en als 
allerergste: je mist je supergeweldige schat van een vriendin Ez
de Flez! Jonas, je knappe internetlover, woont aan de andere
kant van de wereld, in de donkere rimboe van Zuid-Limburg.
En je ziet je vader weinig. Dat valt ook allemaal niet mee.
Weet je wat het is? Als je gaat denken dat niemand je aardig
vindt, dan is dat ook zo. En dan wordt het steeds erger. Dat
had ik ook toen ik vorig jaar zo gepest werd op school.Weet
je nog, met dat ‘Jampotje!’ de hele tijd. Je kunt dus beter je
gedachten veranderen dan je uiterlijk. Je moet Positieve Din-
gen denken! Je gaat gewoon elke ochtend voor de spiegel
staan en zegt honderd keer achter elkaar, met een big smile:
‘Ik hoef niet anders te zijn dan ik ben, want ik ben hartstikke
aardig, leuk en knap, en iedereen is dol op mij.Vandaag wordt
het een geweldige dag!’
En dan moet je het wel geloven natuurlijk. Halleluja! Ik lijk
wel een dominee.
Verder volgen hier wat tips hoe je van overtollig haar af kunt
komen. Heb ik in een tijdschrift gelezen.
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Survivaltip 1 – De ideale wenkbrauw
Haal alleen de haartjes tussen je wenkbrauwen weg, als die er
zijn, en wat haartjes aan de onderkant van je wenkbrauwen.
Niet aan de bovenkant dus en vooral niet te veel. Je natuur-
lijke wenkbrauwboog is het mooist, probeer er dus niet iets
heel anders van te maken.
Je kunt ook naar de schoonheidsspecialiste gaan en het daar
de eerste keer laten doen. Dat kost tussen de 7 en 10 euro.

Survivaltip 2 – De gladste benen & oksels
Je kunt op verschillende manieren ontharen:
1. Met ontharingscrème
Erop spuiten, even in laten werken en afspoelen, klaar is Kees.
Nadeel: het is duur en het stinkt. (Persoonlijk vind ik dat spul
een beetje eng. Stel dat je benen ook langzamerhand oplossen!)
Voordeel: het is makkelijk.
2. Met de scheerspullen van je vader (Scheermesje en scheer-
schuim)
Spuit wat schuim op je onderbenen en/of oksels.Wrijf het 
gelijkmatig uit. Zorg dat je een scherp mesje hebt.
Gewone goedkope wegwerpmesjes werken prima. Die dure
damesdingen zijn nergens voor nodig.
Je kunt van boven naar beneden, maar ook omgekeerd sche-
ren, maakt niet uit. Doe het wel systematisch, dus baan na
baan. Spoel tussendoor telkens even het mesje schoon, an-
ders raakt het verstopt met kleine haartjes.Voel, als je klaar
bent, even of je niks overgeslagen hebt. Goed afspoelen.
Je kunt het onder de douche doen of, als je lenig bent, met 
je been in de wasbak. (Eén been tegelijk, haha.)
Als je klaar bent, insmeren met bodylotion.
Nadeel: pas op dat je je niet snijdt. Na een dag of drie, vier
komen er weer stoppeltjes.
Voordeel: makkelijk, goedkoop, snel en pijnloos. (Tenzij je je
snijdt natuurlijk.)
Je kunt ongeveer 10 keer met een (wegwerp)mesje doen.
3. Met een ladyshave
Gaat ook heel gemakkelijk. Gewoon scheren, tegen de 
richting van de haargroei in.
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Nadeel: een ladyshave is duur en ze zijn niet allemaal even
goed. Soms krijg je je benen er niet goed glad mee. Sommige
doen pijn.
Voordeel: je hebt er geen badkamer voor nodig, je kunt je
niet snijden.
4. De epilady
In plaats van scheren, trekt dat ding de haartjes eruit.
Nadeel: het voelt aan alsof je geëlektrocuteerd wordt.
Voordeel: haartjes groeien iets minder snel aan.
5. Harsen
Plak de harsstrips op je benen, even laten inwerken en eraf
rukken.
Nadeel: het doet ver-schrik-ke-lijk pijn! Harsstrips zijn niet
goedkoop. Het is een heel gedoe.
Voordeel: de haartjes blijven wel lang weg.

Ik had ook nog nooit mijn benen onthaard, dus ik keek er
eens goed naar en: ieks! allemaal zwarte haartjes.Toen heb ik
dus zo’n harsplakstrip van mijn moeder uitgeprobeerd.
Aiiiii! Ik sprong tegen het plafond van de pijn. Die dingen zijn
vast niet door een vrouw, maar door een sadistische kerel
uitgevonden.
Nu heb ik één gedeeltelijk onthaard been. Er is geen man, dus
ook geen scheermes in huis. En de winkels zijn dicht.Wat nu?
Ik heb morgen gym!
Met mij gaat het, afgezien van dat gemartelde been, best goed.
Mijn moeder is wel vaak weg voor haar werk. Ze heeft hart-
stikke veel succes met haar kledingontwerpen.
Zeg, je mag zo veel tegen me aan zzzzzzeuren als je wilt,
hoor! Daar zijn vriendinnen voor.

Nou, de woelewapjes en hou je taai!
Veel groeten van dominee Ezzzzz

P.S. Krijg je die lijm nog wel uit je haar?
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Esther Jacobs

Van: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan: Esther Jacobs <esther@xs42.nl>
Verzonden: vrijdag 14 mei 23.21
Onderwerp: Zuperzlank

Lieve dominee (domineuze?) Ez,

Nee, ik denk dat die lijm er nooit meer uitgaat. Het was van
dat super-turbo-plakspul.
Het jeukt als een gek. Maar mijn wenkbrauwen zijn onzicht-
baar en daar gaat het om. Niemand heeft het nog gemerkt.
Hartstikke bedankt voor je tips.Waarom ontharen mannen
eigenlijk hun benen niet? En waarom scheren ze zich niet met
ontharingscrème? Is toch veel makkelijker?
Het is al hartstikke laat, maar ik kan niet slapen van de 
honger.
Dat van die Positieve Dingen denken werkt niet echt bij mij.
Ik zei vanmorgen tegen mezelf in de spiegel dat ik zo leuk en
knap was en zo, en weet je wat mijn spiegelbeeld toen deed?
Ze trok een gezicht en tikte tegen haar voorhoofd. Haha.
Ik ga eerst maar eens van gewicht veranderen. Ik wil minstens
vijf kilo afvallen. Als ik zit, heb ik vier vetrolletjes. Ik heb in
modetijdschriften gekeken, fotomodellen hebben er geen één!
En heb je wel eens naar MTV gekeken? Al die meisjes zijn
beeldschoon en superslank, met prachtige, platte, bruine 
buiken! Zo wil ik ook worden. Met een navelpiercing.
Jij kunt wel zeggen dat ik goed ben zoals ik ben, maar dat is
niet zo. Ik ben een blubberbom, een drilpudding, een olifant.
Miss Piggy is broodmager vergeleken met mij.
Ken je die rubriek in de Francy, met Voor en Na?
Dan zie je zo’n onopvallend meisje met bleke wangen en
piekhaar en dan wordt ze opgelapt en is ze opeens een 
stralend mooie filmster, waar iedereen van achterovervalt.
Dat ga ik ook doen, bij mezelf dan. Ik durf natuurlijk niet in
zo’n tijdschrift, want dan lacht iedereen me uit.
Alexander en mijn moeder hebben de laatste tijd hartstikke
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veel ruzie.Vaak om mij, maar ook over Appie. Alexander is
van de strenge afdeling, mama van de softe. Ze zijn het nooit
met elkaar eens. Jij boft maar, bij jou thuis is het lekker rustig,
alleen je moeder en jij.
Ik zal trouwens die ontharingstips aan Apenbil doorgeven.
Driemaal raden waarom ik hem zo noem!
Ik heb nu allemaal korstjes op mijn benen, van het scheren, en
ik kan er niet afblijven.
Nou, ik ga nog maar eens een lekker glaasje water drinken en
dan proberen te slapen.

Doeideboei, Ezjeflezje, groetjes van
je volslanke, wenkbrauwloze, vastgelijmde, gladgeschoren
vriendin

ROOZ!

21

Hoe overleef ik 001-160  07-04-2011  11:25  Pagina 21



Rooz is booz

Het is halfvijf en nog donker buiten, maar Rosa kan niet meer
in slaap komen. Haar maag knort. Ze knipt haar nachtlampje
aan. Ze heeft de weegschaal naast haar bed gezet, omdat ze be-
nieuwd is hoeveel ze afgevallen is na een dag lijnen.
Ze houdt haar adem en haar buik in. Nog steeds zestig kilo.
Geen gram eraf! Hoe kan dat nou? Ze is duizelig van de hon-
ger. Maar ze moet volhouden.
Ze gaat aan haar bureau zitten en pakt haar tekenblok.
Het probleem is dat alle veranderingen zo opvallen. Dat is aan de
ene kant natuurlijk de bedoeling,maar aan de andere kant krijgt ze
er vast en zeker gedonder over met haar moeder en meneer A.A.
Haar haar in een andere kleur verven is onmogelijk, make-up
kan ze eventueel opdoen als ze op weg naar school is, en de kle-
ren die ze graag wil hebben, krijgt ze nooit van haar moeder.
Zo’n filmsterrenjurk is natuurlijk een beetje overdreven. Maar
wel mooi.Voor als ze naar de première van de film gaat waarin
zij de hoofdrol speelt.
Kleedgeld is de oplossing, maar ze ziet de bui al hangen: ‘Wat!
Dat truitje is ordinair, Rosa, ga het maar ruilen! Nee, die broek
kan echt niet! Wat een flutkwaliteit!’
En die piercing… Dat is keistoer, maar haar moeder vermoordt
haar als ze het ontdekt. Ze mag het dus niet ontdekken… Daar
moet ze iets slims op bedenken. En waar zal ze het dan doen? In
haar wenkbrauw? Valt erg op en die moet bovendien eerst weer
aangegroeid zijn.
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Een navelpiercing is mooi, maar alleen als je zo’n superstrakke
MTV-buik hebt.
Een neuspiercing is lastig, want hoe moet je dan nog in je neus
peuteren?
Een tongpiercing kan natuurlijk ook… Die ziet niemand, be-
halve als je je tong uitsteekt. Een meisje in haar klas heeft er
een. Rosa rilt. Brrr, ze moet er niet aan denken. Hartstikke las-
tig met eten. En met praten ook. De tong van dat meisje was in
het begin helemaal opgezwollen en ze praatte de eerste dagen
alsof ze een hete aardappel in haar mond had.
Aardappel… Eten…
Rosa’s maag knort. Ze probeert het gevoel te negeren. Het is
nog te vroeg om naar beneden te gaan om te ontbijten. Een
halve boterham, zonder boter en beleg. Dan een halve om tien
uur op school, en een hele ’s middags.
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Rosa tekent haar nieuwe naam op verschillende manieren.
Rooz klinkt stoer. Rooz is booz. Boze Rooz heeft honger. Mis-
schien is het goed als ze ook wat aan lichaamsbeweging gaat
doen. Hardlopen of zo.
Ze staart naar het beeldscherm van haar computer. Eigenlijk
moet ze nog wiskundesommen doen, maar ze heeft er geen zin
in. Ze snapt er toch niks van, dus ze kan ze net zo goed niet
maken.
Een mailtje naar Jonas schrijven dan maar.

Jonas de Leeuw

Van: Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan: Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: maandag 17 mei 5.11
Onderwerp: Jippie-de-pippie!

Hoi Joon de Boon,

Hoe gaat het met jou? Met mij heel goed. Ik had allemaal tie-
nen op mijn tussenrapport. Het is heel tof hier in Groningen.
Ik heb veel lol en massa’s vriendinnen en aanbidders en…

Stom. Delete. Opnieuw.

Hoi Jonas de Ponas,

Met mij gaat het niet zo goed. Daarom hoor je zo weinig 
van me. Ik wil voor jou een blitse, vrolijke meid zijn, maar dat
ben ik niet. Ik ben een dikke oliebol zonder vrienden.
Ik heb alleen maar sombere, saaie dingen te vertellen,
daarom schrijf ik je zo weinig.

Rosa drukt weer op de Delete-knop. Dit was wel eerlijk, maar
wat zal Jonas dan van haar denken? Vroeger durfde ze alles tegen
hem te zeggen en hij vond nooit iets stom.
Maar of dat nu nog zo is? Vroeger dacht ze ook nooit over din-
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