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De verrassing

Jonas de Leeuw

Aan:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Datum:   zondag 21 juni 18.36
Onderwerp: Mail aan ukkepukkie

Lieve beste vriendin!

Nee, nee, ik ben je niet vergeten! Ik had het zó druk de 
laatste tijd!
Waar heeft ze het dan in hemelsnaam zo druk mee, vraag 
jij je natuurlijk af. Nou: met uitgaan, eindeloze foto
sessies, interviews, naar de schoonheidssalon, naar de 
kapper, etentjes met filmsterren, de paparazzi ontwijken, 
tripjes naar Parijs, Londen, New York en niet te vergeten: 
shoppen! Daarnaast heb ik natuurlijk een uitermate 
intensief Liefdesleven. Dat kost ook sloten tijd.
Not dus. Ik heb twee weken op mijn kamer zitten 
zwoe gen en heb Neuz al een hele poos niet gezien, 
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behalve via de webcam. Ik heb de mijne uitgezet, als 
voorzorgsmaatregel. Als hij me nu zou zien, zou hij er 
gillend vandoor gaan. Ik zie eruit als een verschrompeld, 
bleek aardappeltje, met blauwgroene uitlopers, een beetje 
beschimmeld en gedeukt en ik plak vast aan mijn stoel. 
Zo nu en dan komen er wat onbegrijpelijke woorden uit 
mijn mond. ‘De vierkantbwlahblortel van hutsefluts, je 
suis une vieille carotte, tu es un petit pois avec une grande 
derrière.’
Maar... mijn proefwerkweek zit erop! Ik ben klaar! Jippie! 
Ik heb het weer overleefd! Vrijdag m’n laatste beproeving 
gehad: Frans luistertoets. ‘Oui, oui, je comprends er 
compleet niets van, monsieur. Vous êtes très pipi!’
Maar het is zo goed als zeker dat ik over ga. Ik sta voor 
alles voldoende. Gek idee, hè, nog een jaartje en dan 
zit de middelbare school erop. Voor mij dan, jij moet er 
nog twee, ukkepukkie, omdat je op het vwo zit. Kan ik 
jou straks survivaltips geven: hoe overleef ik mijn eind
examen?
Neuz heeft zijn eindexamen al achter de rug, hij krijgt 
morgen de uitslag. Hij is stikzenuwwappig, want hij 
staat voor twee vakken onvoldoende. Maar hij haalt 
het vast wel. Dat moet gewoon. En dan... komt hij in 
Amsterdam wonen!!! Eindelijk! Ik verheug me er zo op. 
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik dan gewoon naar 
hem toe kan fietsen, of misschien wel lopen, in plaats 
van tweeënhalf uur in de trein! Ik fantaseer er elke dag 
over, hoe het zal zijn als hij hier woont. Dat we samen 
een kamer gaan zoeken en die heel gezellig inrichten, 
boodschappen doen, dat we samen koken, op de bank 
zitten tv te kijken, kindertjes krijgen, poepbroeken 
verschonen... Haha, nee hoor, grapje. Over Romantiek 
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gesproken: mijn moeder en meneer Rosetti zijn héél erg 
verliefd. Mijn moeder loopt de hele dag als een halvegare 
te grijnzen en ze huppelt door het huis. Hij kookt zeven
gangen maaltijden voor haar, zingt complete opera’s en 
ons huis puilt uit van de bloemen. Appie is dol op hem, en 
Rosetti (hé, rijmt op spaghetti!) probeert hem Italiaanse 
woordjes te leren!
Ze zijn echt een mal setje, Rosetti zo’n klein, dik 
drummeltje met een circusdirecteurensnor en mijn 
f luffie moeder die op haar pumps een meter boven hem 
uitsteekt. Van de buitenkant passen ze helemaal niet 
bij elkaar, maar volgens mijn moeder gaat het daar niet 
om (zie Apenbil en Hangbuikzwijn). Het gaat om de 
binnenkant!
Nou, ik weet toch niet of ik verliefd op Neuz geworden 
zou zijn als hij een monsterlijk gedrocht was geweest, 
bezaaid met wratten, met haren uit zijn oren, walmende 
oksels en rotte tanden.
Ik vind het aan de ene kant heel fijn voor mama dat ze 
weer gelukkig is. Aan de andere kant vind ik het doodeng. 
Ze loopt altijd zó hard van stapel. Dadelijk gaat het weer 
mis en dan wordt ze depressief, net zoals de vorige keer 
met Apenbil. Dat vond ik echt verschrikkelijk.
Wat ik ook naar vind is dat mama helemaal niet veel 
din gen meer met mij doet. Ze doet nu alles samen met 
hem.
Hoe gezellig en grappig meneer Rosetti ook is, ik ben 
allergisch voor stiefvaders, zoals je weet. Ze willen altijd 
alles veranderen. Ik wil niet dat er iets verandert, we 
hebben het net zo fijn met z’n drietjes. Vanavond gaan 
we bij hem eten. Ik zou eigenlijk samen met Noa naar 
Carmen gaan, om een film te kijken, maar mama wilde per 
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se dat ik met haar meeging. Ik vraag me af waarom.
Soms ben ik echt jaloers op jou, Joons, jij hebt tenminste 
normale ouders die al eeuwen getrouwd zijn, je hebt 
nooit ruzie met ze en ze doen geen rare dingen. Hier is er 
altijd wel iets aan de hand. Nou ja, je verveelt je nooit in 
Rosaland.
Noa, Car, Joy en ik gaan morgen vieren dat we klaar zijn 
met school. We hebben nog wel wat onzindingen, maar 
daar gaat niemand meer naartoe. We gaan picknicken 
in het park! Sas gaat ook mee, met haar baby’tje. Kun je 
je dat voorstellen? Ze is ongeveer even oud als wij en ze 
heeft al een kindje van een jaar!
Ze is dol op Jade en ze doet erg haar best om een goede 
moeder te zijn. Alleen is ze zo’n sloddervos, joh! Dat was 
ze vroeger al. Wij hebben al twee keer bij haar opgeruimd 
en gepoetst, maar het helpt niet veel! Je struikelt er 
nog steeds over de kakkerlakken. Brr! Dat ze het daar 
uithoudt. Maar ja, als je heel weinig geld hebt, heb je niet 
veel keus.
Nou, ik ga stoppen, mijn moeder roept dat we naar 
Spaghetti gaan. Eén voordeel: hij kan lekker koken. En als 
wij bij hem eten maakt hij altijd iets vegetarisch. Dat vind 
ik aardig van hem.
Schrijf je gauw hoe het met jou is? Heb je veel contact met 
Granito? Nog liefdesgedichten geschreven? En ben je op 
school nou al uit de kast? Ga je over? Wat gaan jullie in de 
vakantie doen? Kom je naar Amsterdam? Dan kunnen we 
iets leuks doen samen!
Dag Joonselientje!

Veel smikkelige smakseltjes van je Rozie!
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Rosa’s moeder slaat de laatste akkoorden aan op de 
vleugel.
‘Fantastico, amore mio! Dat was prachtig!’ 
Rosa’s moeder staat glimlachend op en strijkt haar witte 
zomerjurk glad. Rosetti drukt een kus op allebei haar 
handen en omhelst haar.
‘Getver!’ zegt Rosa met een vies gezicht. ‘Willen jullie 
alsjeblieft niet zo klef doen als ik erbij ben?’
Lachend loopt meneer Rosetti naar de koelkast in de 
open keuken. ‘Dat is niet klef, dat is amore, Rosita! En nu 
is het tijd voor de spumante!’
‘Amore, me hoela,’ mompelt Rosa.
Meneer Rosetti ontkurkt met een zwierig gebaar een 
fles champagne. Op het aanrecht staan drie glazen klaar. 
Hij schenkt ze vol en geeft er een aan Rosa. Verbaasd 
pakt ze het aan.
‘Sinds wanneer mag ik alcohol drinken?’
‘Omdat het een bijzondere dag is vandaag! Alsjeblieft, 
carissima,’ zegt meneer Rosetti. Hij geeft Rosa’s moeder 
een glas en een kus op haar mond. Rosa kijkt snel de 
andere kant op.
Meneer Rosetti slaat zijn arm om het middel van Rosa’s 
moeder. ‘Kom, mia bella, ik heb de tafel op het terras 
gedekt. Het is een heerlijke avond. Mangiare!’
‘Pagettie, Appie wil pagettie!’ roept Abeltje enthousiast.
‘Goed zo, Appie!’ zegt meneer Rosetti. ‘Mangiare 
betekent “eten”. Dat heb jij goed verstaan!’

Het terras van meneer Rosetti’s appartement is niet 
groot, maar heel mooi. Er staan bloeiende planten in 
potten en een druif groeit weelderig langs de balustrade. 
Er branden olielampen en de ronde tafel is feestelijk 
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gedekt. In het midden staat een vaas met dieprode pioen
rozen.
‘Is er iets te vieren of zo?’ vraagt Rosa.
‘Dat heb je goed geraden!’ Rosetti heft zijn glas met een 
brede glimlach.
‘Wat dan? Dat mijn proefwerkweek voorbij is?’
‘Dat ook, dat ook! Maar er is nog meer! We hebben een 
verrassing. Una grande sorpresa!’
‘Een verrassing?’
Rosetti klinkt zijn glas met dat van Rosa en van haar 
moeder. ‘Salute, engeltjes! Op onze toekomst!’
Van schrik laat Rosa bijna haar glas vallen.
‘Hoezo? Welke toekomst? Van wie?’
‘We hebben je iets te vertellen, Roos,’ zegt haar moeder 
stralend.
Rosa’s maag maakt een salto. ‘O nee, toch niet weer een 
bejaardenliefdesbaby, hè?’
‘Nee, nee, tesoruccio, dat niet, alhoewel, een schattig 
klein bambinootje...’ Meneer Rosetti draait glimlachend 
aan zijn krulsnor en kijkt Rosa’s moeder verliefd aan.
‘Wat dan?’ roept Rosa uit. ‘Mam, je gaat toch niet trou
wen?’
Rosa’s moeder schudt lachend haar hoofd. ‘Nee, rustig 
maar, Roos, dat is het niet. Je mag nog één keer raden.’
‘Gaan jullie samenwonen?’
‘Nee, dat ook niet.’ Rosa’s moeder heft haar glas en zegt 
stralend: ‘We gaan samenwerken!’
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Ouders & kinderen

Vincent van Gelderen, Esther Jacobs, Jonas de Leeuw

Aan:    Vincent van Gelderen <neuz@fastmail.com>, 
     Esther Jacobs <esther@xs24.nl>,
     Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Datum:   zondag 21 juni 22.41
Onderwerp: Help!

Alarm, alarm! Mijn moeder is weer getroffen door een 
aanval van verstandsverbijstering!
Hou je vast: ze gaat samen met meneer Rosetti een zaak 
beginnen!
Het pand naast de bloemenwinkel staat te koop. Mama 
gaat haar baan opzeggen, ons huis verkopen en dat 
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huis kopen. Dan gaan ze de begane grond doorbreken 
en er één grote ruimte van maken. Het wordt een 
bloemenwinkel en een lunchroom tegelijk en ze gaan er 
ook huisconcerten geven en Italiaanse films draaien. Hoe 
verzin je het!
Toen ze het me vertelden flipte ik helemaal. Ik werd wóést! 
Mijn moeder had me nog wel zo beloofd dat ze deze keer 
niet te hard van stapel zou lopen.
Hebben we net een mooi huis, waarin we het hartstikke 
fijn hebben met ons drietjes en dan dit! Wij gaan dan 
boven die nieuwe winkel wonen. En is mij iets gevraagd? 
Nee hoor. Sterker nog: mijn moeder heeft al een bod 
op het huis gedaan! Ik vind het ongelofelijk straal
dolgedraaiddebiel. Ik zit helemaal te schuimbekken en te 
stuiteren op mijn stoel.
Mijn moeder kent Rosetti pas een paar maanden en dan 
bindt ze zich al zó aan hem. En Rosetti is ook nog mijn 
baas! Weet je hoe ráár dat is. O jee, ik bedenk opeens: als 
het doorgaat, werk ik straks ook voor mijn moeder! Dat wil 
ik helemaal niet!
Wat moet ik doen? Hoe kan ik haar tegenhouden? 
Pleaseplease, stuur me survivaltips, want ik weet het echt 
niet meer.

Rosa (totaal wanhopig)

Het is druk in het Vondelpark. Noa, Joya, Carmen, Rosa 
en Sascha liggen op een kleed, vlak bij een vijver. Jade zit 
in het midden en speelt met een oude Barbie.
‘Dus je moeder en Rosetti beginnen samen een winkel?’ 
vraagt Carmen. ‘Eten, bloemen en muziek?’
Rosa knikt. ‘Geen avondeten, alleen maar lunch. En taart 
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en hapjes en zo. Alles Italiaans natuurlijk.’
‘Mmm... klinkt goed,’ zegt Noa. ‘Ik vind het een prima 
idee. Origineel. Zoiets bestaat nog niet, volgens mij.’
‘En ze zegt haar baan op? Goh, die durft,’ zegt Joya.
‘Ze is compleet gestoord, zul je bedoelen! Ze kan nog 
geen roos van een pak vanillevla onderscheiden, ze heeft 
nog nooit van haar leven een taart gebakken en piano
spelen kan ze ook al niet.’
‘Je praat wel heel negatief over je moeder, Rosa,’ zegt 
Joya.
‘Mag ik? Ik heb er alle reden toe, ze heeft al zulke rare 
dingen gedaan.’
‘Ik vind het wel meevallen.’
Rosa werpt Joya een kwade blik toe. ‘Wat weet jij er nou 
van? Je moet niet de hele tijd doen alsof je alles zo goed 
weet. Dat is heel irritant.’
‘Ssst, geen ruzie maken,’ zegt Noa sussend.  ‘Roos, je vindt 
meneer Rosetti toch aardig?’
‘Jawel, maar dat heeft er niks mee te maken.’
‘Je had het slechter kunnen treffen,’ zegt Sascha, die ach
ter Noa zit en haar lange haren vlecht. ‘Jeetje, als je eens 
wist met wat voor een types mijn moeder thuiskwam.’
‘Ik heb er ook al een paar voorbij zien komen, hoor. Een 
Apenbil en een Hangbuikzwijn. En ze heeft een poos 
zitten daten op het internet.’
Sascha lacht. ‘Ach joh, dat doet iedereen tegenwoordig.’
‘Jij ook, Sas?’ vraagt Carmen plagerig.
‘Nee, ik heb niet eens een computer. En ik wil niks 
meer van jongens weten. Mannen zijn onbetrouwbare 
sukkels.’
‘Word je nu dan lesbisch?’
‘Nee, duh. Ik wil gewoon geen relatie meer. Ik heb Jade 
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en dat is genoeg.’ Ze kijkt zoekend om zich heen. ‘Hé, 
waar is ze eigenlijk... Jade, kom terug!’
De baby kruipt enthousiast kraaiend in de richting van 
een eend, die aan de rand van het water zit.
Carmen springt op en rent naar haar toe. ‘Hier jij, kleine 
dropsleutel!’ roept ze lachend. Ze zwiert de baby de lucht 
in en zet haar weer op het kleed.
Sascha geeft Jade een tik op haar vingers. ‘Stoute Jade! 
Mag niet weglopen!’
‘Joh, dat snapt ze toch niet,’ zegt Carmen, en ze kietelt 
Jade in haar nekje.
‘Jawel, ze is zo eigenwijs. Ik kan haar echt geen seconde 
uit het oog verliezen. Doodmoe word ik ervan.’ Sascha 
draait een elastiekje in Noa’s vlecht en leunt achterover 
om het resultaat te bekijken. ‘Prachtig. Ik kan altijd nog 
kapster worden. Wat heb je toch mooi haar, No, ik ben 
jaloers.’
Noa lacht verlegen. ‘Soms schrik ik en dan denk ik: o, 
waar is mijn hoofddoek!’
‘Vanaf wanneer heb je die gedragen?’
‘Vanaf mijn elfde verjaardag.’
‘Wow.’
‘Hé, waarom heb je Samuel eigenlijk niet uitgenodigd 
voor de picknick? De fietsenwinkel is toch dicht op 
maandag?’ vraagt Joya.
Noa’s gezicht betrekt. ‘Ik heb het gevraagd, maar hij had 
het druk. Hij moest de boekhouding doen of zoiets.’
Jade probeert zich uit Carmens armen te worstelen en 
begint te huilen.
Sascha zucht. Ze pakt de baby over, haalt een flesje uit 
haar tas en geeft het haar. Jade gaat liggen en begint gul
zig te drinken.
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Noa wijst naar haar flesje. ‘Wat zit daarin?’
‘Limonade.’
‘Dat is toch hartstikke slecht voor haar tanden.’
Sascha haalt haar schouders op. ‘Joh, ze heeft er nog maar 
vier.’
‘En poets je die wel?’
‘Nee. Het zijn toch maar melktanden? Moet je die ook 
poetsen?’
‘Natuurlijk!’
Noa kriebelt de baby op haar blote buik. Jade laat de 
speen even los en lacht stralend naar haar.
‘Wat is ze lief!’ Vertederd buigt Noa zich over haar heen. 
De baby graait naar haar vlecht. Noa beweegt hem heen 
en weer, net buiten het bereik van haar handjes.
‘Het lijkt me heerlijk om zo’n lief baby’tje te hebben.’
Sascha krabt aan haar enkels, die onder de rode vlekken 
zitten. ‘Dat valt soms best wel tegen hoor. Ik kan hele
maal niks meer. En ik doe geen oog dicht ’s nachts. Als ik 
thuiskom van de Pink Lagoon wordt ze vaak wakker en 
dan wil ze niet meer slapen. Gek word ik ervan. En er is 
altijd gedoe met eten. Ze lust alleen maar appelmoes.’
‘Eet ze niks anders?’ vraagt Joya.
‘Jawel, koekjes en chips.’
‘Sas, dat is hartstikke slecht voor een baby!’ roept Noa uit. 
‘Geef je haar nooit verse groente en fruit?’
‘Soms eet ze een banaan. Ze ziet er toch goed uit?’
Noa aait over Jades blote voetje. ‘Mijn broertje wilde bij 
mijn moeder ook vaak niet eten. Bij mij wel.’
‘Heb je niks meer van je ouders gehoord? Je had toch 
een brief geschreven?’ vraagt Carmen.
‘Ik heb geen antwoord gekregen. Ik heb laatst gebeld, 
maar mijn vader nam op en toen hij hoorde dat ik het 
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was verbrak hij meteen de verbinding.’
‘Misschien kun je het beter proberen als hij op zijn werk 
is.’
‘Mijn moeder zou nooit stiekem contact met mij durven 
hebben. Ze is bang voor mijn vader. Ik heb geen familie 
meer,’ zegt Noa verdrietig.
‘Je hebt ons toch,’ zegt Rosa.
‘Ik heb eigenlijk ook geen ouders,’ zegt Joya. Ze pakt een 
krentenbol en neemt er een grote hap van.
De meisjes kijken haar verbaasd aan.
‘Hoezo niet?’ vraagt Carmen. ‘Je hebt toch gewoon een 
vader en een moeder?’
‘Ze voelen niet aan als mijn ouders. Ze begrijpen me 
niet en ik begrijp hen ook niet. Het lijkt soms net alsof 
ik van een andere planeet kom.’
Carmen peutert een rozijn uit een bol en stopt hem in 
haar mond. ‘Goh, ik ben geloof ik de enige die geen 
problemen heeft op dat gebied.’
‘Heb jij dan nooit ruzie?’ vraagt Sascha.
‘O jawel. Het kan er bij ons ook heftig aan toe gaan. 
Maar niemand is ooit lang boos. Mijn vader en mijn 
moeder kennen elkaar al vanaf hun vijftiende en ze zijn 
nog steeds dol op elkaar.’
‘Hoe is het mogelijk,’ zegt Joya. ‘Ik heb die van mij elkaar 
nog nooit een kus zien geven!’
‘Echt niet?’ vraagt Carmen verbaasd.
Joya schudt haar hoofd.  ‘Ze raken elkaar nooit aan.’
‘Jeetje, waarom zijn ze dan nog bij elkaar?’
‘Weet ik veel. Uit gewoonte.’
‘Hé Roos, heb je eigenlijk al iets van Neuz gehoord? 
Hij krijgt vandaag te horen of hij het gehaald heeft, hè?’ 
vraagt Carmen.
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Rosa gaat overeind zitten en klemt haar armen om haar 
opgetrokken knieën.
‘Ik heb al tig keer geprobeerd hem te bellen, maar zijn 
telefoon staat uit. Ik snap er niks van.’
Carmen geeft Rosa een duwtje. ‘Er is vast een reden 
voor. Kom op joh, kijk niet zo chagrijnig.’
‘Het is niet alleen Neuz, het is ook mijn moeder met 
haar idiote plan. Ik maak me echt hartstikke zorgen.’
‘Misschien gaat het wel helemaal niet door.’
‘Laten we het hopen. Maar dan verzint ze wel weer iets 
anders.’
‘Ik heb bewondering voor jouw moeder,’ zegt Noa. ‘Zij 
onderneemt tenminste wat. Mijn moeder zit alleen maar 
thuis, onder de plak van mijn vader.’
‘Ja, en mijn moeder haat haar werk al jaren en ze doet 
er niks aan,’ zegt Joya. ‘Ze zeurt er alleen maar over: ik 
ben te oud, wat zou ik anders moeten doen, niemand 
wil mij... blabla. Ze is gewoon bang. Dat is jouw moe
der niet.’
‘Pft, jullie snappen het gewoon niet,’ zegt Rosa met een 
pruillip. Ze gaat op haar rug liggen en knijpt haar ogen 
dicht tegen de zon.
Jades flesje is leeg. Ze gooit het weg en krabbelt over
eind.
Carmen steekt haar armen naar haar uit. ‘Kom maar bij 
tante Carmen, liefje.’
Jade kraait en kruipt naar haar toe.
Carmen zet haar op schoot en knuffelt haar. ‘Ik wil later 
ook kinderen, maar pas na mijn danscarrière.’
‘Dan ben je hartstikke bejaard,’ zegt Joya. ‘Misschien lukt 
het dan wel niet meer. Heb je dat ervoor over?’
‘Jazeker, voor dansen geef ik alles op.’
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‘Zelfs eten?’ zegt Joya met opgetrokken wenkbrauwen.
‘Hoezo?’
‘Je hebt om precies te zijn één rozijn gegeten, Car.’
‘Joh, zit niet zo op me te letten! Ik heb gewoon geen 
honger.’
‘Je doet aan de lijn!’
‘Niet waar, je moet niet denken dat je alles weet, omdat 
je zogenaamd helderziend bent,’ zegt Carmen fel.
‘Ik ben helemaal niet helderziend.’
‘Ga je nog wel eens naar die tante van Khalim, Joy?’ vraagt 
Noa. ‘Hoe heet ze ook maar weer? Mevrouw Bambam? 
Die in de flat woont waar Rosa eerst woonde?’
‘Tante Bimla. Ja, ik ben er al een paar keer geweest. Het 
is altijd hartstikke gezellig. Ze weet heel veel. Ze leert me 
dingen.’
‘Zoals wat? Vorken ombuigen? Contact met de doden? 
De toekomst lezen in een glazen bol?’ vraagt Carmen 
plagerig.
‘Ja hoor, en ook slangen bezweren en op een kleedje 
vliegen. En voodoo, pas jij maar op.’
‘Maar Khalim zie je niet meer?’ vraagt Rosa.
‘Ik zie hem nog wel eens, maar we gaan niet samen uit, 
als je dat bedoelt.’
‘Heb jij eigenlijk wel eens verkering gehad, Joy?’ vraagt 
Noa.
Joya schudt blozend haar hoofd.
‘Nooit gezoend ook?’
‘Nee.’
‘Joy! Je wordt nog een oude vrijster. Mijn moeder 
zou zeggen: die gaat ongebruikt retour!’ zegt Carmen 
lachend.
Joya geeft haar een duw.  ‘Hou op, pestkop. Ik ben pas 
zestien.’
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‘Misschien moet je eens naar zo’n paranormale beurs 
gaan, daar wemelt het van de spiriwiritiepjes.’
‘Ik hoef helemaal geen spiriwiritiep! Jij hebt anders 
ook geen vriendje.’
‘Maar wel vaak genoeg gezoend. Ik heb geen tijd voor 
vriendjes. Ik dans, of ik werk, of ik zit op school,’ zegt 
Carmen.
‘Hé Car, hoe is het eigenlijk afgelopen bij dat casting
bureau waar je uitgenodigd was,’ vraagt Noa. ‘Daar heb je 
helemaal niks meer over verteld.’
Carmens gezicht betrekt. ‘O... gewoon.’
‘Hoezo: gewoon? Doe niet zo vaag!’ zegt Joya. ‘Waar was 
het eigenlijk voor?’
‘Ze doen daar castings voor allerlei dingen. Figuranten 
voor films, reclamespotjes en ook modellenwerk. Niks 
voor mij, ik wil dansen.’
‘Zou je geen model willen zijn? Je bent er knap genoeg 
voor,’ zegt Joya. ‘Verdient goed. Beter dan de super
markt.’
‘Daar ben ik te dik voor.’
‘Joh, wat heb jij toch? Een dikheidscomplex?’
‘Dat is geen complex, dat is een feit. Ze zeiden het daar 
ook. Als ik voor modellenwerk in aanmerking wil komen 
moet ik minstens tien kilo afvallen.’
‘Jeetje. Wat absurd. Je hebt een prachtig figuur!’ zegt Noa. 
‘Ik ben jaloers op je.’
‘Ik word er anders steeds niet uitgepikt als we audities op 
de dansschool hebben. Rara, hoe zou dat komen? Ooit 
een danseres gezien met cupmaat D?’ Carmen drukt 
haar borsten omhoog. Meteen begint een stel jongens 
verderop te fluiten.
‘Zij zijn enthousiast genoeg, zo te horen,’ zegt Sascha 
lachend.
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‘Geef mij maar wat,’ zegt Joya. ‘Ik kom niet verder dan 
cupmaatje krielkip.’
‘Toktoktok!’ doet Noa lachend.
Rosa staat opeens op. ‘Ik ga naar huis.’
De meisjes kijken verbaasd naar haar op.
‘Waarom?’ vraagt Carmen.
‘Jullie vinden glazen bollen en grote borsten blijkbaar 
belangrijker dan mijn zorgen.’
‘Helemaal niet,’ zegt Noa. ‘Echt niet, hoor.’
‘Jawel, jullie kletsen er gewoon overheen.’
‘Wáár overheen?’ vraagt Joya.
‘Zie je, je weet het niet eens meer,’ zegt Rosa mokkend.
‘Krijgt mevrouw te weinig aandacht?’ vraagt Carmen 
plagerig.
‘Doe niet zo flauw.’
‘Goed, vertel wat je dwarszit,’ zegt Joya.
‘Dat snap je toch wel? Ik zit hartstikke in de zenuwen. 
Misschien durft Neuz wel niet te bellen omdat hij gezakt 
is. En dan moet hij nog een jaar in Groningen blijven. 
Mijn toekomst hangt ervan af!’
‘Wow, niet zo dramatisch, Rosalita,’ zegt Carmen lachend. 
‘Je toekomst hangt toch niet van een jóngen af ?’
‘Onze toekomst samen, bedoel ik. Mijn toekomst staat 
sowieso al te wankelen. Ik moet alweer verhuizen en ik 
krijg alwéér een stomme stiefvader...’
‘Meneer Rosetti is niet stom,’ protesteert Noa.
‘Nee, maar stiefvaders zijn wel stom. Eerst doen ze poes
lief, maar na een poosje veranderen ze in brullende 
tirannen.’
‘Dat was één keer, Roos, dat betekent niet dat het altijd 
zo is,’ zegt Joya.
‘Mijn moeder doet aan de lopende band domme dingen,’ 
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moppert Rosa verder.  ‘Gaat ze haar baan opzeggen!’
‘Ze schrijft toch voor een tijdschrift, hè?’ vraagt Sascha.
Rosa knipt vinnig een mier van haar blote been. ‘Ja, ze 
werkt voor de Style, maar ze maakt steeds ruzie met haar 
baas.’
‘Waarom?’
‘Omdat ze artikelen moet schrijven over cosmetica en 
mode, maar dat vindt ze zinloos en oppervlakkig. Alsof 
taart verkopen zoveel beter is.’
‘En toch heb ik respect voor haar,’ zegt Joya, en ze neemt 
een slok water.  ‘Ze durft tenminste risico’s te nemen.’
‘Dat vind ik ook. Je doet zo lelijk over haar, Roos,’ zegt 
Noa. ‘Ze is hartstikke aardig voor mij. Ik mag zomaar 
bij jullie wonen en ze heeft een nieuwe broek voor me 
gekocht...’
‘En ze is laatst komen helpen poetsen en toen had ze 
allemaal lekkere dingen meegenomen,’ zegt Sascha.
Rosa’s ogen schieten vuur. ‘Zitten jullie haar nu alle
maal te verdedigen? Jullie moeten míj steunen! Ik heb 
het moeilijk.’
‘Nou Roos, je overdrijft wel een beetje,’ zegt Carmen.
Rosa zet haar handen in haar zij en zegt heftig: ‘Jullie 
weten niet hoe het is om een depressieve moeder te 
hebben! Nou, ik heb het meegemaakt en ik kan je 
vertellen, het is niet leuk!’
‘Hallo, zeg. Ik weet er ook alles van, hoor,’ zegt Sascha 
droog. ‘En de mijne was nog wel een graadje erger. Je 
stelt je een beetje aan, vind ik.’
‘O ja? Nou, bedankt voor je hulp!’ Rosa pakt haar tas en 
beent woedend weg.
Noa springt op en rent haar achterna. ‘Hé Roos, kom 
nou terug. Het was net zo gezellig!’
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‘Zonder mij is het vast een stuk gezelliger. Ik ben toch 
alleen maar chagrijnig,’ roept Rosa over haar schouder.
Noa trekt aan haar arm. ‘Kom, ga mee terug, we zouden 
nog ijs gaan eten.’
Rosa rukt zich los. ‘Laat me met rust, ik wil alleen zijn.’
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Rosa kiest

Er is niemand thuis. Rosa rent de trap op naar haar 
kamer, schopt haar schoenen uit en laat zich op haar 
bed vallen. Ze graaft haar mobiel uit haar broekzak en 
toetst Neuz zijn nummer in. Ze kruist haar vingers 
terwijl de telefoon overgaat.
‘Hé Rozie! Ben jij telepathisch of zo, ik wilde jou net 
bellen!’
‘Neuz! Eindelijk! Het leek wel of je van de aardbodem 
verdwenen was!’
‘Roos, ik...’
‘Ik heb je minstens honderd keer gebeld en wel tien 
sms’jes gestuurd! Je moeder wist ook niet waar je uit
hing! Ik had zo’n raar gevoel de hele dag. En je hebt 
helemaal niet op mijn mail gereageerd!’
‘Jeetje, au, mijn oor! Doe niet zo boos, ik...’
‘Waar was je?’ onderbreekt Rosa hem.
‘Ik zat bij Stef, ik had geen zin om thuis te gaan zitten 
wachten op het telefoontje van school. En mijn mobiel 
doet raar. Hij is uit mijn zak gevallen met skaten. Ik denk 
dat hij kapot is. Rustig nou maar.’
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Rosa haalt diep adem. ‘O... Oké. Sorry, ik was gewoon 
ongerust. Ben je nou geslaagd of niet?’
‘Wat denk je?’
‘Neuz, niet plagen!’
‘Ja! Ik ben geslaagd! Op het nippertje! Als ik een tiende 
punt minder had gehad voor wiskunde was ik gezakt!’
Rosa springt overeind. ‘Neuzie, wat fijn! Gefeliciteerd! 
Ik ben zo blij. Nu kom je naar Amsterdam!’
Het is stil aan de andere kant van de lijn.
‘Neuz? Ben je er nog?’
‘Ja hoor, ik ben er nog! Goed hè, Rozie! Ik ben ook 
zó blij. Er zijn er zes in mijn klas gezakt! Zes! Ik heb 
geen oog dichtgedaan vannacht en had de hele ochtend 
buikpijn van de zenuwen. Stef is ook geslaagd. We gaan 
samen een vet feest geven. Maar pas in augustus.’
‘Waarom dan pas?’ Rosa slikt. Het nare, onbestemde 
voorgevoel dat ze al de hele dag heeft wordt sterker. Ze 
schraapt haar keel.
‘We gaan naar Griekenland, zeilen. Mijn vader, mijn 
moeder, Zoë en ik. Onze laatste vakantie samen. Waar
schijnlijk dan.’
‘Hè? Ik dacht dat je niet op vakantie ging! Dat je naar 
Amsterdam zou komen om een kamer te zoeken.’
‘Uh... ja, dat was ook de bedoeling...’
‘Sinds wanneer weet je dit?’
‘Uh... sinds vandaag.’
‘Sinds vandaag? Wat raar!’
‘Het was een verrassing, ze hebben het me net pas ver
teld. Het is een soort afscheidsreis, omdat ik uit huis ga. 
Mijn ouders doen wel vaker van die gekke dingen. Ze 
hebben het een paar dagen geleden bedacht en meteen 
een lastminutereis geregeld.’


