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Nieuws uit Rosa-land

Esther Jacobs

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Esther Jacobs <esther@xs24.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 19.24
Onderwerp: Schokkend nieuws!

Lieve Ezmeralda,

Ik heb schokkend nieuws uit Rosa-land: Joya is 
weggelopen! Ze was vanmiddag niet op school, dus belde 
ik haar om te vragen waar ze uithing. Dit stond er op haar 
voicemail: Hallo, met Joy, ik ben er even niet, want ik ben 
op wereldreis. Je kunt een boodschap inspreken na de piep, 
maar ik bel voorlopig niet terug, want mijn telefoon heb ik 
thuisgelaten!
Ik natuurlijk lachen, want ik dacht dat het een grap was, 
dus ik belde haar huisnummer. Kreeg ik haar moeder aan 
de telefoon, totáál hysterisch.
Ze is echt weggelopen! Er lag een brief op haar bed 
waarin stond dat ze op reis is om zichzelf en de wereld te 
ontdekken! Verder niks. Ik ben benieuwd of ze samen met 
Dwight is. Ik weet niet waar hij woont of wat zijn nummer 
is.
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Joya heeft ons er niets over gezegd dat ze dit van plan 
was! Mooie vriendin! En nog zoiets geks. Toen ik het 
aan Carmen vertelde, barstte die in huilen uit. Ze was 
ontroostbaar, maar ze wilde niet zeggen wat er was en 
is meteen naar huis gegaan. Vreemd hè? En dat terwijl 
ze de laatste tijd zoveel commentaar op Joya had. Ik 
snap er niks van. Wat een dag. Maar ja, het houdt me 
van mijn gepieker af. Neuz en ik hebben afgesproken 
dat we pas op 1 januari weer contact met elkaar hebben. 
Dat duurt nog twee maanden. Voelt als twee jaar. Twee 
eeuwen. Kreun. Ik word gek van mijn eigen gedachten. 
Wat doet hij? Zou hij mij net zo erg missen als ik hem? 
Is hij nu met Julia? Zou hij met haar... Nee Rosa! Niet 
aan denken! Nee, ook niet bellen, mailen, binnenvallen, 
schreeuwen, schuimbekken en/of uit het raam springen. 
Rustig blijven. Aaaaaargh! Mijn zelfbeheersing is 
bovenmenselijk. Tot nu toe dan, maar ik weet niet hoe 
lang ik het nog volhou.
Even diep ademhalen. Adem in... adem uit... Even een 
stoel uit het raam smijten, een paar boeken erachteraan, 
theekopje tegen de muur... Zo, dat voelt beter.
Eens zien, wat is er nog meer aan de hand in Rosa-
land?
Rosetti’s loopt supergoed! Vooral rond lunchtijd zit het 
propvol. Mama en de pan pasta zijn natuurlijk dolblij, 
maar ze moeten wel hard werken. En dat terwijl mama 
de hele tijd hartstikke misselijk is. Mazzel dat ze nog niet 
over een klant heeft gekotst :P!
Noa heeft haar baan in de snackbar opgezegd en werkt 
nu ook bij ons, op zaterdag, net zoals ik. Sascha werkt 
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van maandag tot en met vrijdag (op zondag zijn we 
dicht). Op zaterdag past ze op de dwergjes. Ze hoeft nu 
niet meer naar de dagopname in de Jellinek, maar gaat 
nog wel 1x per week naar haar psycholoog. Met frisse 
tegenzin, want ze vindt dat ze al helemaal ‘beter’ is. 
Maar ze moet van mijn moeder, anders mag ze niet bij 
ons blijven. Mama is daar streng in, maar ze heeft wel 
gelijk. Het kost Sas veel moeite om af te kicken van haar 
oude leven. Ze is er zo nu en dan goed chagrijnig van. 
Maar ja, zo is ze gewoon, ze heeft van die buien. Soms 
is ze ook heel lief. Laatst had ze voor mama een gekke 
schort gekocht, en voor meneer Ravioli een stropdas 
(knalpaars, met gele stippen, lachen! Hij draagt hem 
nog ook!). En voor No en mij een leren armbandje. 
Echt lief. Ze heeft voor het eerst van haar leven geld. 
Meneer Rosetti geeft haar eens per maand haar loon en 
dan is het meestal een paar dagen later alweer op! Aan 
oorbellen, kettinkjes, kleren (dure schoenen voor haarzelf 
en voor Jade!), tassen etc.
Er is nog geen datum voor het trouwfeest. Meneer en 
mevrouw Macaroni hebben geen tijd om erover na te 
denken. Mama is nu bijna twaalf weken in verwachting 
van de Italiaanse liefdesbaby, maar ze heeft nog geen 
dikke buik. Ik wel. Maar niet van een baby hoor :P, van het 
eten. Als ik thuiskom van school maak ik mijn huiswerk 
meestal in de winkel (als er plaats is). Noa komt er vaak 
bij zitten. Heel gezellig. We mogen alles pakken wat we 
willen en het is allemaal zo lekker. Ik groei dicht. Maar 
Neuz ziet me toch niet, dus ik kan net zo goed een dik, 
vet monster worden. Zucht...
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Mijn hart ligt in de kreukels, maar ik probeer het met 
touwtjes en plakband bij elkaar te houden.

Kuzzies van Rosita Plofkip

P.S. Als je nog tips voor afkickverschijnselen van de liefde 
hebt, stuur ze me!
P.P.S. Ik zit alleen maar over mezelf te kletsen, 
zorrieknorrie. Hoe is het met jou? Zeker wel wennen nu je 
weer in het zaaie Zeist bent, hè? Vertel me hoe het was in 
Amerika-land!
P.P.P.S. Kom je gauw eens hier logeren?

Sascha slentert Rosa’s kamer binnen en laat zich met 
schoenen en al op bed vallen. ‘Jeetje, wat is mijn leven saai 
nu ik braaf en keurig ben! Niet meer roken, drinken, spui-
ten, snuiven, feesten, niks meer! Het spannendste wat er 
tegenwoordig te beleven valt is of Jade op of náást de pot 
poept en of ik een dienblad vol met kopjes en glazen wel 
of niet in iemands schoot laat donderen en... hé? Zit je te 
janken?’
‘Nee...’ snuft Rosa beledigd. ‘Ik huil. Honden janken.’
‘En hyena’s en baby’s...’ zegt Sascha met een grijns. ‘Wat is 
er? Toch niet weer om Neuz, hè?’
‘Jawel.’
‘Joh! Hou toch op! Vergeet die knul gewoon. Hij heeft je 
bedonderd!’
‘Dat heeft hij niet.’
‘O nee? Ik dacht het wel.’
‘Laat nou maar.’ Rosa snuit haar neus en haalt diep adem. 
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‘Joya is weggelopen. Met Dwight.’
Sascha gaat rechtop zitten. ‘Wat? Echt waar? Is ze met die 
Australiër mee? Met zijn didgeridinges?’
‘Didgeridoo.’
‘Whatever. Wanneer?’
‘Gisteren was ze nog gewoon op school. Ik denk dat ze 
vannacht vertrokken is.’
‘Wist jij dat ze dat van plan was?’
‘Nee, ze heeft niks gezegd.’
‘Goh, die brave stille Joya. Had ik niet van haar gedacht.’
‘Ik ook niet. Dwight had geld gespaard met werken en 
daarmee had hij een busje gekocht, een oude roestbak met 
een matras achterin.’
‘Vet!’
‘Vet? Je bent gek.’ Rosa snuit haar neus en gaat naast Sa-
scha op bed zitten. ‘Eerder stom. Als ze lang wegblijft kan 
ze haar diploma wel vergeten.’
‘Joh, doe niet zo saai. Is toch geweldig, ervandoor gaan met 
je vriendje, in een ouwe hippie-bus!’
Rosa zucht. ‘Best wel eigenlijk. Ze droomde er altijd al van 
om de wereld te zien.’
‘En we moeten onze dromen vervullen en reiken naar de 
sterren, daarom zijn we op aarde, amen,’ zegt Sascha met 
een verdraaide stem.
Rosa kijkt haar verbaasd aan.
‘Dat zegt de loodgieter op de Jellinek steeds tegen me.’
‘Word jij behandeld door een loodgieter?’
‘Nee, zo noemt ze zichzelf. Raar wijf. Ze zegt steeds: je 
moet je gewoon voorstellen dat jij een verstopte gootsteen 
bent en ik help om je leidingen schoon te spoelen.’
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‘Huh?’
‘Ik zei toch dat ze niet spoort. Je moet praten Sascha, gooi 
de rotzooi er maar uit. Dan kan het weer lekker doorstro-
men. Blabla.’
‘Aparte vergelijking,’ grinnikt Rosa. ‘En laat jij je ontstop-
pen?’
Sascha zucht. ‘Natuurlijk niet. In het kraakpand heb ik een 
keer een verstopte plee gehad. Argh! Wat daar allemaal 
niet naar boven borrelde. Zo ziet mijn binnenkant er on-
geveer uit.’
‘Maar wat doe je daar dan? Heb je er wel wat aan?’
‘Jawel hoor. Ik gedraag me toch voorbeeldig?’
‘Het gaat er toch niet om dat jij je voorbeeldig gedraagt?’
‘Ik dacht het wel.’
Rosa haalt haar schouders op. ‘Volgens mij gaat het erom 
dat je dingen verwerkt. Vroeger en zo.’
‘Wat heb je nou aan oude koeien uit de sloot sleuren?’ Sa-
scha laat zich weer achterover ploffen. ‘O, het leven is zo 
saai. Ik ben jaloers op Joya. Shit, ik zou dat ook wel willen. 
Weg! Maar dat kan niet. Nee, ik ben nu een keurig, braaf, 
werkend huismoedertje. En dat moet ik nog minstens vijf-
tien jaar blijven. Tegen die tijd ben ik stokoud en is mijn 
leven voorbij.’
‘Jij kan ook overdrijven, zeg. Hoe oud ben je dan? Nog 
geen vijfendertig? Moet je kijken naar mijn moeder! Die 
is tweeënveertig en krijgt nog een baby!’
‘Ja, waar ze maar zin in heeft.’
‘Zou je Jade dan willen missen?’
‘Nee, natuurlijk niet! Er is niemand op de wereld waar ik 
zoveel van hou.’
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Sascha trekt haar T-shirt omhoog. ‘Misschien ga ik wel een 
tattoo op mijn buik zetten. I love Jade. Of ik neem een 
nieuwe piercing.’
‘Ja, goed idee, ga jezelf een beetje toetakelen uit verveling.’
Sascha graaft in haar broekzak. ‘Kijk, nieuw, vind je ’m 
mooi?’ Ze houdt een plat, knalpaars mobieltje omhoog. 
Rosa pakt hem aan.
‘Wow, die is mooi! Vast heel duur.’
‘Ach, valt wel mee. Ik moest van de loodgieter m’n num-
mer veranderen, omdat er de hele tijd debielen naar me 
bellen en toen heb ik ook maar meteen een nieuwe tele-
foon genomen.’
‘Debielen?’
‘Ja, types die spul van me willen kopen en zo. Maar die shit 
doe ik dus niet meer.’
Rosa geeft de telefoon weer terug. ‘Jij smijt wel met geld, 
zeg.’
‘Daar is het toch voor?’
‘En je oude, wat doe je daarmee?’
‘Hij ligt in de vuilnisbak, op mijn kamer.’
‘Sas! Die is nog hartstikke goed! Stukken beter dan mijn 
prehistorische model.’
Sascha haalt haar schouders op. ‘Dan vis je hem eruit en 
neem jij hem. Er zit wel nog een simkaart in. Gooi die 
maar weg.’
‘Heb je die gewoon erin laten zitten? Staat er nog belte-
goed op?’
‘Geen idee. Nieuwe telefoon, nieuw nummer, nieuw le-
ven. Hoppekee!’
‘Nou, als het zo makkelijk was... maar in ieder geval be-
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dankt!’ Rosa wil haar een kus geven, maar Sascha duwt 
haar met een vies gezicht weg.
‘Getver, doe niet zo klef, joh!’
Rosa loopt grinnikend naar het raam en gaat in het ko-
zijn zitten.
‘Sas, wat is jouw droom?’
‘Droom?’
‘Ja, je droom. Wat wil je het liefste?’
‘Een goeie sterke whisky-cola met een sigaret erbij. Of 
een jointje, nog beter.’
‘Nee, serieus.’
Sascha staat op, loopt naar de spiegel en woelt door haar 
wit gebleekte piekhaar. ‘Ik wil ander haar. Dit verveelt me. 
Zal ik het eens roze verven? Dat heb ik nog niet gehad, 
toch?’
‘Volgens mij wel.’
‘Of gothic! Dat is vet! En dan maak ik van Jade een mini-
gothic!’
‘Je bent gek!’
‘Helemaal niet. Je bent jong en je wil wat. Dufferds zijn er 
genoeg op de wereld.’
Rosa grinnikt. ‘Dat is waar. Maar ik bedoel grote dromen. 
Over je leven.’
‘Heb ik niet.’
‘Ik dacht dat je weer naar school wilde?’
Sascha steekt haar tong uit naar haar spiegelbeeld. ‘Het gat 
is helemaal dicht.’
‘Ik wist niet dat je hem eruit gehaald had.’
‘Niet eruit gehaald, ik heb hem ingeslikt.’
Rosa trekt een gezicht. ‘En is hij er weer uit gekomen?’



13

‘Denk je dat ik in mijn poep ga zitten grabbelen?’
‘Getver Sas!’
‘Jij begon erover.’
Rosa lacht. ‘Je ontwijkt mijn vraag; je hebt gezegd dat je je 
diploma wilde halen. En dat je daarna misschien wel wilde 
gaan studeren.’
‘Was ik zeker dronken of zo.’
‘Nee, hartstikke nuchter.’
Sascha pakt een oogpotlood uit Rosa’s make-upmandje en 
tekent haar wenkbrauwen nog zwarter. ‘Een diploma ha-
len is onmogelijk.’
‘Waarom? Jij kunt hartstikke goed leren.’
‘Ik heb het opgezocht op het internet. Avondscholen en 
privéscholen kosten vet veel geld. En dat heb ik niet.’
‘Je verdient toch, je kunt toch sparen?’
‘Ja, dan heb ik het bij elkaar tegen de tijd dat ik honderd-
drie ben.’
‘Misschien kun je het lenen.’
‘Van wie? Niet van jouw moeder en meneer Ravioli. Die 
doen al veel te veel voor me.’
‘Er is vast wel een oplossing te vinden, hoor. Wat moet je 
zonder diploma?’
‘Er zijn miljoenen mensen op de wereld zonder diploma.’
‘Ja, maar dan is het toch minder makkelijk om leuk werk 
te vinden.’
‘Ach joh, ik red me wel, miss Goodie.’
‘Maar hoe zie jij je toekomst dan?’
Sascha rolt met haar ogen. ‘Man, hou toch op met dat ge-
zeur. Ik hou me niet bezig met de toekomst.’
‘En die van Jade?’
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Sascha’s gezicht verstrakt. ‘Wat bedoel je nou? Wil je zeg-
gen dat ik niet goed voor haar zorg?’
‘Nee, dat zeg ik toch niet? Je hoeft je niet meteen aange-
vallen te voelen. Je doet het hartstikke goed.’
Sascha ontspant. Ze pakt een tube lipgloss uit Rosa’s 
mandje met make-upspullen en smeert het dik op.
‘Droom je er wel eens van haar vader op te zoeken, en 
hem te vertellen dat hij een dochter heeft?’
Sascha gooit de tube geïrriteerd terug in het mandje en 
loopt naar de deur. ‘Word toch eens wakker, Rosa. Jij bent 
echt nog een baby. Dromen brengen alleen maar ellende. 
Dromen zijn bedrog.’
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Twee lekkere zeurmiepen

Rosita zegt: Hé mr. Jones, how’s life?
Jonas zegt: Ik loop op wolkjes.
Rosita zegt: Vertel!
Jonas zegt: In twee betekenissen. Van geluk, maar ook 
van voorzichtigheid, want door wolken kan je zo heen 
zakken en dan donder je met een klap naar beneden.
Rosita zegt: Al vorderingen gemaakt?
Jonas zegt: Ja en nee. Ik word elke dag gekker op hem. 
Roos, hij is zo leuk en lief. En hij ruikt lekker.
Rosita zegt: Dat is belangrijk. Wat moet je nou met een 
vieze stinkerd? :P Maar weet je nou zeker of hij het is?
Jonas zegt: Ja, hij is het. He’s the one.
Rosita zegt: Nee, joh, romantisch konijn, homo bedoel ik. 
Of hij ook op jongens valt.
Jonas zegt: Hij heeft nog nooit verkering met een meisje 
gehad.
Rostia zegt: Heb je hem dat gevraagd?
Jonas zegt: Ja.
Rosita zegt: En heb je toen niet gevraagd: en met een 
jongen?
Jonas zegt: Nee. Durfde ik niet.
Rosita zegt: Je bent een báng konijn.
Jonas zegt: Ja, en jij een keffende chichiwawa, of hoe heet 
zo’n mormel.
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Rosita zegt:  Jonas en Jochem, klinkt wel schattig.
Jonas zegt: Stuur maar tips.
Rosita zegt: Joh, ik heb je al miljoenen tips gestuurd.
Jonas zegt: Ja, maar speciaal hiervoor! Ik vind het zo eng, 
Roos! Als ik hem probeer te zoenen of zo en hij is het niet 
dan wil hij vast niks meer met me te maken hebben!
Rosita zegt: Misschien moet je niet meteen zoenen, maar 
eerst zijn hand pakken of zo. Of iets liefs zeggen.
Jonas zegt: Komt allemaal op hetzelfde neer hoor.
Rosita zegt: Tja. Misschien wel. Als Noa opeens heel 
teder mijn hand zou pakken en me smachtend aankeek... 
Ik krijg al de slappe lach bij het idee!
Jonas zegt: Dank je wel Rosa, nu durf ik het helemaal niet 
meer.
Rosita zegt: Zorrieknorrie. Hé, maar voel je zoiets nou niet?
Jonas zegt: Ik voel van alles, maar ik weet niet of ik het me 
verbeeld of dat het echt is. Ik word er helemaal gestoord 
van.
Rosita zegt: Hoe is het op school, met die vervelende types?
Jonas zegt: Het is $#@&# op school. Ik ben een vreemde 
eend in de bijt. Een hert in een kudde met leeuwen. Een 
muis in een kuil met slangen.
Rosita zegt: Een kikker in een kolonie reigers.
Jonas zegt: Ja precies, zo voel ik me
Rosita zegt: En dat meisje met wie je optrok, hoe heet ze 
ook al weer?
Jonas zegt: Sofie. Ja, zij is mijn redding. Ze is echt aardig.
Rosita zegt: Weet ze het?
Jonas zegt: Nee, niemand op school weet het. Is Joya al 
terug?
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Rosita zegt: Nee, ze is nu al bijna een week weg! De 
politie doet niks, want ze is bijna meerderjarig.
Jonas zegt: En haar ouders?
Rosita zegt: Ik heb gisteren gebeld, om te vragen of er al 
nieuws was. Nou, daar had ik meteen spijt van. Brrr, wat 
een vreselijke mensen!
Jonas zegt: Vertel!
Rosita zegt: Haar moeder begon meteen te schelden: dat 
ondankbare mormel zet ons voor gek voor de buurt en de 
familie. Hoe kan ze me dit aandoen blablabla... ik ben een 
zenuwinzinking nabij blablabla... en toen rukte die vader 
de telefoon uit haar handen.
Jonas zegt: Echt waar?
Rosita zegt: Eerst vroeg hij heel vriendelijk of ik wist 
waar Joya was. Ik zei: nee, geen idee, meneer, en toen 
veranderde hij in een woeste hulk en begon hij te dreigen!
Jonas zegt: Waarmee dan?
Rosa zegt: Dat als ik informatie over haar achter zou 
houden, ik het met hem aan de stok zou krijgen. Echt niet 
normaal.
Jonas zegt: Jeetje. Het zullen je ouders maar wezen. Ik 
snap dat ze weggelopen is.
Rosita zegt: Ik maak me zorgen over haar. Ik wou dat ze 
iets van zich liet horen.
Jonas zegt: Dat zal ze vast snel doen. Ik zou ook wel 
willen weglopen, naar jou, naar Amsterdam! Maar dat 
vind ik zielig voor mijn ouders.
Rosita zegt: Praat je wel eens met hen erover?
Jonas zegt: Nee. Jij bent de enige met wie ik dat doe.
Rosa zegt: Als je wegloopt zie je Jochem ook niet meer.
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Jonas zegt: Weet ik. Het kan ook niet. Ik ben hier met 
handen en voeten en hart gekluisterd.
Rosa zegt: Geen gekke dingen doen. Echt niet, hè Joon?
Jonas zegt: Daar ben ik te laf voor. Joya is tenminste 
dapper. Ik ben geen romantisch konijn maar een 
angsthaas. Wacht! Ik voel een gedicht opkomen!

Ik ben Jonas
en ik bibber door het leven
Ik schuil in mijn hol met mijn groot geheim
Boven mij zie ik de hongerige
roofvogels zweven
Een angsthaas ben ik,
een bang konijn

Rosita zegt: Hoe doe je dat toch? Schud je dat zo uit je 
mouw?
Jonas zegt: Uit m’n toetsenbord.
Rosita zegt: Echt knap!
Jonas zegt: Ach, het is maar rijmelarij. Stelt niks voor.
Rosita zegt: Je moet jezelf niet naar beneden praten. Dat 
doe je de hele tijd. Je moet tegen jezelf zeggen: ik ben 
een groot dichter, verpletterend knap, leuk, lief, sterk en 
dapper. Die roofvogels krijgen me niet. En Jochem wel.
Jonas zegt: Makkelijker gezegd dan gedaan.
Rosita zegt: Ik weet het. Ik vraag me af wat er met 
Carmen is. Of ze ook een geheim heeft of zo. Ik heb een 
paar keer geprobeerd met haar te praten, maar ze doet 
onverschillig en afwerend.
Jonas zegt: Rozen verwelken schepen vergaan en soms 
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blijft vriendschap ook niet bestaan.
Rosita zegt: Ja... jammer. Carmen weg, Joya weg, Neuz 
weg... Het is eenzaam in Rosa-land.
Jonas zegt: Je hebt mij nog.
Rosita zegt: We hebben wel minder contact sinds je 
Jochem kent.
Jonas zegt: Maar ik hou toch van je, hoor.
Rosita zegt: Als je me maar niet vergeet.
Jonas zegt: Niet zo somber, stroopwafeltje. Er komen 
heus wel betere tijden.
Rosita zegt: Over een jaartje of tien misschien.
Jonas zegt: Ik ben benieuwd hoe je er dan uitziet!
Rosita zegt: En jij! En wat we dan doen!
Jonas zegt: Ik ben een beroemd dichter en schrijver en 
ik woon in een oud kasteel in Zuid-Frankrijk, samen met 
Jochem, drie lichtbruine labradors, twee paarden en 
twaalf kippen.
Rosita zegt: Is dat jouw droom?
Jonas zegt: Ja. Voor later. Voor nu is het dat Jochem ook 
straal-knetter-smoorverliefd op mij wordt en dat niemand 
op de wereld meer moeilijk doet over of je nu op jongens, 
meisjes, kikkers of koeien valt. En ik wil in Amsterdam 
wonen.
Rosita zegt: Dat lijkt me supergezellig.
Jonas zegt: Ik weet wel wat jouw droom is:

Rosa’s droom is Neuz,
hij is het, heus
haar enige, haar ware
ook al is het een halvegare.
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Rosita zegt: Haha. Maar hij is geen halvegare hoor.
Jonas zegt: Wel, omdat hij jou heeft laten gaan.
Rosita zegt: We hebben elkaar laten gaan. Maar ik weet 
eigenlijk helemaal niet meer waarom.
Jonas zegt: Dat weet je best, Roos. Doe nou maar niet of 
je aan geheugenverlies lijdt. Je moet proberen niet meer 
aan hem te denken. Heb ik ook gedaan met Granito. 
Telkens als hij mijn hoofd binnenkwam dacht ik aan 
doorgekookte spruitjes en koeienpoep.
Rosita zegt: Koeienpoep. Getver.
Jonas zegt: Juist. Heel doeltreffend dus.
Rosita zegt: Nou, dat is de beste survivaltip ever. Heb je 
liefdesverdriet: denk aan koeienpoep.
Jonas zegt: En aan doorgekookte stinkspruiten. Of aan 
mij.
Rosita zegt: Ja, aan jou en Jochem en jullie prille geluk 
zeker.
Jonas zegt: Dat weet je niet. Zeg, maar als je hem zo 
vreselijk mist, waarom bel je hem dan niet gewoon? Of 
stuur hem rozen, zing een serenade onder zijn raam, laat 
een taart in hartvorm bezorgen, bedenk iets wilds!
Rosita zegt: Dat kan niet. We hebben toch een afspraak.
Jonas zegt: O ja. 1 januari.
Rosita zegt: En wat dacht je van Julia?
Jonas zegt: Je weet niet eens zeker of hij verliefd op haar 
is.
Rosita zegt: Dat is juist het erge. Joons, ik word er gek 
van.
Jonas zegt: Ach schatje-popje toch!
Rosita zegt: Nee echt, je wil niet weten hoe vaak ik met 
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mijn telefoon in mijn hand zit. Of een meterslange mail 
schrijf en hem dan weer delete. Ik lijk wel een junk. Een 
junk die een shot Neuz nodig heeft.
Jonas zegt: Ik dacht dat je het zo beter vond, omdat jullie 
alsmaar ruzie en gedoe hadden.
Rosita zegt: Niet bij hem zijn is veel erger.
Jonas zegt: Maar als het weer goedkomt begint het 
waarschijnlijk weer opnieuw.
Rosita zegt: DAT WEET IK! Ik word gek.
Jonas zegt: Van jezelf.
Rosita zegt: Ja duh.
Jonas zegt: Wij zijn twee lekkere zeurmiepen. Je moet 
afleiding zoeken. Ga daten. Net zoals ik.
Rosita zegt: Ik heb nog nooit gedate. En ik zou niet weten 
hoe dat moet en met wie. Op school zitten alleen maar 
saaie flapdrollen.
Jonas zegt: Ga uit! Disco! Dansen! Flirten! Hang de beest 
uit, zet de bloemetjes buiten!
Rosita zegt: Heb ik geen zin in.
Jonas zegt: Nou, dan moet je het zelf maar weten. Hé, ik 
moet gaan.
Rosita zegt: Maar we zitten midden in een belangrijk 
gesprek!
Jonas zegt: Sorry schat.
Rosita zegt: Vind je dat ik zeur?
Jonas zegt: Eerlijk?
Rosita zegt: Ja.
Jonas zegt: Je zeurt gruwelijk, mijn moeder is er niets bij. 
Het is dat je mijn verloofde bent, anders had ik je allang 
gedumpt.
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Rosita zegt: 
Jonas zegt: Grapje. Ik kan het hebben hoor. Jij luistert 
toch ook naar mijn eindeloze gemiep. Daar zijn vrienden 
toch voor?
Rosita zegt: Het spijt me. Sorry.
Jonas zegt: Maar nu ga ik echt nokken hoor.
Rosita zegt: Waar moet je heen? Met wie? Waarom? Hoe 
lang?
Jonas zegt: Jij bent ook helemaal niet nieuwsgierig, hè?
Rosita zegt: Vertel op.
Jonas zegt: Naar de sportschool.
Rosita zegt: Wat doen?
Jonas zegt: Mijn nagels laten doen, nou goed?
Rosita zegt: Is Jochem daar ook?
Jonas zegt: Ja, we hebben afgesproken.
Rosita zegt: Oké, ga dan maar. Maar je moet beloven dat 
je me op de hoogte houdt! Ik wil alles weten. Alles.
Jonas zegt: Tuurlijk.
Rosita zegt: Dag wolkenprins, veel plezier.
Jonas zegt: Dag treurig Roosje, kop op!
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Mail

Rosa staart naar haar beeldscherm en zucht diep. Haar 
vinger aarzelt boven een map waar ‘Neuz’ op staat. Nee, 
niet doen. Naar foto’s van vroeger kijken maakt het alleen 
maar erger. Alsof ze steeds de korst van een wond af krabt. 
Koeienpoep, koeienpoep. Doorgekookte bloemkool, aan-
gebrande pap, beschimmelde banaan.

Jonas de Leeuw

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: zondag 8 november 21.20
Onderwerp: Hoe overleef ik (zonder) jongens?

Lieve Joons,

Hierbij de tips, ik hoop dat je er wat aan hebt.

Tips om erachter te komen of iemand ook homo is
1.  Stel onopvallend vragen. Bv.: vind je dat een knappe 

jongen?
  Als hij antwoord geeft (ja of nee, dat maakt niet uit), 

heb je kans dat hij homo is.
  Als hij je aankijkt met een blik van, ben jij getikt of zo? 

is hij het niet.
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2.  Je kunt ook beginnen met: vind je dat een knap meisje? 
Als hij zegt: ‘mwah’, of: ‘ik weet niet’, betekent dat 
dat hij er niet echt mee bezig is. Maar als hij met een 
sappige blik in zijn ogen antwoordt: ‘Ja, lekkere billen, 
hè?’ (of iets dergelijks ) is hij niet ho.

3.  Andere vraag: wat is jouw favo filmster? Als hij als 
eerste een mannelijke acteur noemt, heb je meer kans 
dat hij homo is dan wanneer hij een vrouw noemt.

4.  Let op zijn kleding. Homo’s zijn meestal goed verzorgd 
en met smaak gekleed.

5.  Vraag of hij van shoppen houdt (heterojongens haten 
shoppen).

Vijf Voorzichtige Versiertips
1.  Probeer lang in zijn ogen te kijken. Als hij snel wegkijkt 

is hij niet geïnteresseerd. (Of verlegen!)
2.  Als jullie naast elkaar lopen, laat je hand dan 

onopvallend even de zijne raken.
3. Als hij hem niet wegtrekt, kun je zijn hand pakken.
4. Maak een grapje en woel door zijn haar.
5.  Masseer zijn schouders (als hij moe is, of zich vertild 

heeft aan een gewicht in de sportschool).

Eigenlijk verzin ik deze tips gewoon, hoor. Zoals je weet 
heb ik niet zoveel ervaring op flirt- & sjansgebied.
Ik heb maar één echt vriendje gehad en nu blijf ik voor de 
rest van mijn leven waarschijnlijk single.

Kuzzies van je droomprinses/verloofde/beste vriendin/
halvegare zool Roos de Bolleboos


