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Nieuws uit Rosa-land

Vincent van Gelderen

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Vincent van Gelderen <neuz@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 13 februari 17.33
Onderwerp: Nieuws uit Rosa-land

Liefste Neuzie,

Wat duurt het lang voor we elkaar weer zien! Onze laatste 
kus is nu al 68 dagen, 4 uur, 3 minuten en 33 seconden 
geleden. Een eeuwigheid dus. Waarom, oh, waarom 
ligt Groningen niet hier aan het eind van de straat? Of 
desnoods op een halfuurtje fietsen?
Waarom heb ik geen helikopter? Waarom is de trein niet 
gratis? Waarom kunnen we onszelf niet overzappen, 
zoals in Star Trek?
Gelukkig heb jij nu in ieder geval een computer, dat 
maakt mijn lijden iets dragelijker. Hé, idee! We kunnen 
een webcam kopen. Dan kunnen we elkaar in ieder geval 
verliefd in de ogen kijken, en het beeldscherm aflebberen.
Moeten we wel lang sparen, want die dingen zijn 
hartstikke duur. Kun je misschien een foto van jezelf 
sturen? Dan zet ik die als achtergrond op mijn laptop.
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Ik heb echt een ernstig geldprobleem. Ik krijg maar 
twintig euri zakgeld per maand, dat is véél te weinig, 
vooral als je verliefd bent. Als ik één keer beltegoed 
koop, is het al op. En als ik jou twee of drie keertjes 
mobiel bel, is dat beltegoed als sneeuw voor de zon 
verdwenen.
Daarom heb je vandaag nog niks van me gehoord. De 
gewone telefoon mag ik ook niet meer gebruiken. Ik 
heb mijn moeder moeten reanimeren toen ze de laatste 
rekening zag.
Het enige wat erop zit, is dat ik kinderarbeid ga 
verrichten. Een baantje zoeken dus. Ik ben er oud genoeg 
voor. Mijn vriendin Carmen werkt ook al. Ze vult vakken in 
een supermarkt, net zoals jij. Lijkt me maar saai. (Behalve 
dan natuurlijk de chips-, snoep- en koekjesafdeling.) 
Een ander meisje uit mijn klas heeft een krantenwijk. 
Ze moet iedere ochtend om halfzes opstaan. Halfzes! 
Zomer en winter, rotweer of niet. En dan wordt ze ook 
nog regelmatig achternagezeten door valse honden. 
Zij verdient echt een medaille. Een andere jongen heeft 
als baantje bollen pellen, bij zijn oom in Egmond. 
(Eerlijk gezegd weet ik niet eens wat dat is. Zoiets als 
pinda’s pellen misschien?) Lijkt me in ieder geval ook 
niet erg opwindend. Leuke baantjes liggen niet voor het 
opscheppen. En ik ben helaas ook nog niet ontdekt als 
fotomodel of filmster.
Dat wordt dus nog even armoede lijden & in lompen 
lopen.
Mijn grote troost is gelukkig wel gratis: jouw prachtige 
graffititekening op de muur van de flat aan de overkant. 
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No Fear! Ik kijk er heel vaak naar. Het is echt mijn mooiste 
cadeau ever.
Ik moet nog heel vaak terugdenken aan die dag. Jij ook? 
Het is een filmpje dat ik eindeloos in mijn hoofd afdraai 
(meestal vertraagd, met een romantische love song 
erbij):
De deurbel gaat. Ik doe nietsvermoedend open, toevallig 
net gekleed in een schitterende avondjurk, mijn haren 
tuimelen glanzend over mijn gebruinde schouders, 
mijn huid is vlekkeloos en stralend glad. Ik sper mijn 
hemelsblauwe ogen open, sla mijn handen voor mijn 
roze gestifte lipjes en slaak een pepermuntgeurig kreetje, 
als ik midden in een enorme bos rode zoetgeurende 
rozen kijk. Als ik jouw aanbiddelijke neus ertussendoor 
zie steken, val ik sierlijk flauw, van pure blijdschap. Jij 
vangt me teder en moeiteloos op en vlijt me neer op 
de bank. Ik word wakker en kijk in jouw groenbruin met 
goud gespikkelde ogen. Je glimlacht je oogverblindend 
witte tanden bloot (de muziek zwelt nu aan) en terwijl 
tranen van geluk over mijn wangen stromen, schuif je een 
twintig karaats blingbling-ring aan mijn vinger.
Ik heb het verhaal een beetje aangepast, zoals je ziet. 
De realiteit was zo verschrikkelijk dat ik die probeer te 
verdringen: De bel gaat. Achterdochtig doe ik de deur 
op een kier open, gekleed in een uitgelebberd T-shirt en 
een versleten, ongelooflijk onelegante joggingbroek van 
mijn moeder. Vette slierten haar hangen om mijn hoofd, 
uit mijn mond komt een knoflookwalm waar zelfs een 
nijlpaard van zou omvallen. Op mijn voorhoofd prijkt 
een pukkel ter grootte van de Mount Everest. Vervolgens 
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gil ik zo hard: ‘WAT DOE JIJ NOU HIER?’ dat jij bijna 
van de galerij af springt van schrik. Vervolgens wil ik je 
omhelzen, ik struikel en verpletter jou en je rozen.
Ik heb het al een heleboel keer gezegd, maar ik zeg het 
nog een keer: het was de mooiste dag van mijn leven, en 
ik ben echt zo blij dat we alles uitgepraat hebben. Het was 
ongelooflijk stom van mij om me al die rare dingen in 
mijn hoofd te halen. Het had allemaal met onzekerheid te 
maken, dat zie ik nu heel goed.

Nou, en dan volgen nu de nieuwtjes uit Rosa-land:
1.  Mijn kleine broertje is veranderd in een aap.
  Ik heb eergisteren met Appie naar een natuurfilm op 

tv gekeken. Voor de grap deed ik daarna een aap na. 
Had ik beter niet kunnen doen, want sindsdien springt 
hij op armen en benen, luid ‘hoehoehoehoe’ roepend 
door het huis, zichzelf overal krabbend. Hij heeft ook al 
geprobeerd om aan de boekenkast en de lamp boven 
de tafel te hangen en hij wil dat mijn moeder hem 
vlooit. Ze wordt er gek van.

  Als die jongen later geestelijke problemen krijgt, ligt 
het aan mij, dat is duidelijk.

2.  Ik heb vandaag goede punten teruggekregen.
  Een 8 voor Engels, een 7,3 voor wiskunde (echt waar, 

geen grapje! Ik had het hoogste punt van de klas, ik viel 
zelf ook bijna achterover van verbazing), en een 9,4 
voor tekenen (!). Verder ben ik eruit gestuurd bij Frans 
omdat ik een berichtje probeerde te sturen naar jou. 
(Nee, je hebt hem niet gekregen, want toen ontdekte ik 
dus dat mijn beltegoed op was.)
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3.  Mijn moeder slikt sinds drie weken geen anti-
depripillen meer! Ze heeft het me vanochtend pas 
verteld, omdat ze me niet ongerust wilde maken. En ik 
heb helemaal geen verschil gemerkt! Ik hoop maar dat 
het goed blijft gaan.

  Ze zit tegenwoordig op iets waarvan ik de naam niet 
kan onthouden, een of andere oosterse sport. Met 
een zwaard mensen hun benen en armen afhakken, 
waarschijnlijk. Ze wordt er heel rustig en harmonieus 
van, zegt ze .

  Ze leest tegenwoordig ook vreemde boeken. Ze 
slingeren overal door het huis: Alle wegen leiden naar 
jezelf. De 117 wetten voor spiritueel ouderschap. Loslaten 
en verdergaan.

  Ze wil veranderen, dat is duidelijk. Langzamerhand 
begint ze weer op een gewone moeder te lijken. Soms 
een beetje te veel zelfs. Rosa, ruim je kamer op; Rosa, ga 
op tijd slapen; kijk niet zoveel tv; gooi je vieze kleren onder 
je bed en niet in de was... (Oh nee, omgekeerd geloof 
ik.) Ze zeurt ook de hele tijd dat ik op kraamvisite moet 
gaan bij mijn vader en Marieke. Nou, daar heb ik dus 
helemaal geen zin in.

4.  Ik mis je! Ik mis je lieve flapoortjes, de gouden 
spikkels in je ogen, je lange jubeltenen, en alles 
wat daartussen zit . En dan je binnenkant, niet te 
vergeten. Je speekselklieren, je alvleesklier, je eilandjes 
van Langerhans. En vooral: je geweldige megabriljante 
Neuz-brein en je wild kloppend hart. 

  Wanneer ik aan al die prachtige onderdelen van je 
denk, word ik helemaal week vanbinnen. Als dat geen 
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Echte Liefde is. (Nee, het is een dolgedraaide Rosa, die 
toevallig een keer opgelet heeft met biologie.)

  Volgende week zie ik je gelukkig weer, als jij je 
toelatingsgesprek voor de Rietveld Academie hebt. 
Dan ga ik je helemaal platknuffelen, onderkwijlen en 
natlebberen, bereid je maar vast voor.

  Jeetje, dat jij over een paar maanden al eindexamen 
doet, en na de zomervakantie op kamers gaat, niet te 
geloven. Dat is al aardig richting bejaardenhuis.

Ik moet stoppen, mijn moeder komt nu net thuis en roept 
me, niet op normaal volume. Volgens mij is er iets aan de 
hand.
Straks meer, want ik heb je nog lang niet alles verteld.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx van je Rozie

‘Rosa, kom gauw!’
‘Mam, wat is er? Waarom schreeuw je zo? Ik schrik me 
dood! Is er iets ergs gebeurd?’
Rosa’s moeder staat met een lijkbleek gezicht midden in 
de woonkamer naar een brief in haar hand te staren. Appie 
zit naast haar op de grond en graait enthousiast in haar tas. 
Ze merkt het niet eens.
‘Wat is er nou?’ Rosa loopt naar haar toe. ‘Is er iemand 
dood? Zijn we failliet?’
Dan geeft haar moeder een gil en ze gooit de brief in de 
lucht. Ze grijpt Abeltje, tilt hem op en zwiert hem la-
chend in het rond. De lippenstift die hij net te pakken 
heeft, vliegt de kamer door. ‘Failliet? Nee, verre van dat. 
We zijn rijk! Roos, we zijn rijk!’
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Rosa staart haar moeder stomverbaasd aan. ‘Rijk? Hoezo? 
Hebben we de loterij gewonnen?’
‘Rijk, rijk, rijk!’ jubelt haar moeder. Ze zet Abeltje neer, 
loopt naar Rosa toe en slaat haar armen om haar heen. 
‘Rosa, we zijn uit de problemen!’
Snel snuift Rosa haar moeders adem op. Nee, ze heeft niet 
gedronken.
Dan laat haar moeder haar los, ploft op de bank neer en 
barst in tranen uit.
‘Mam!’ Rosa kijkt haar verbijsterd aan. Oh nee. Daar was 
ze al bang voor, haar moeder had toch niet moeten op-
houden met die pillen.
Ze bukt zich om de brief op te rapen. ‘Hoekstra en Van 
Dongen, verzekeringen,’ leest ze hardop. ‘Hierbij delen wij 
u mede, blablabla... Alexander de Wit, blablabla... overle-
den op... Levensverzekering... Wat staat hier, mam? Wat is 
een levensverzekering?’
Appie heeft intussen de lippenstift teruggevonden en pro-
beert bij zijn moeder op schoot te klimmen. Hij heeft ro-
de strepen op zijn neus en wangen getrokken. ‘Mama hui-
le? Mama niet huile. Appie lief. Hier lippesift. Mama ook 
rooie neus.’
Lachend door haar tranen heen, pakt haar moeder hem op. 
‘Oh Appie, oh Alexander...’
Rosa gaat naast haar zitten en slaat haar arm om haar moe-
ders schokkende schouders. ‘Wat is er nou, mam?’ Ze vist 
een tissue uit haar broekzak. ‘Hier.’
Haar moeder snuit haar neus. ‘In die brief staat dat Alexan-
der een levensverzekering had, en... en dat zijn verzekeraar 
een enorme smak geld uitkeert.’
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Blingbling-girl

Vincent van Gelderen

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Vincent van Gelderen <neuz@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 13 februari 22.22
Onderwerp: Verhuisalarm!

Wist je dat je leven in één minuut helemaal kan 
veranderen? Hou je even goed vast, want er is iets 
ongelooflijks gebeurd.
We hebben een bak geld gekregen van Alexanders 
levensverzekering!
Poeheeeeeeee... Ik moet ff bijkomen van de schrik. We 
zijn opeens rijk. We krijgen zomaar 350.000 euri! Ik wist 
niet eens dat er zoiets als een levensverzekering bestond, 
laat staan dat Apenbil er een had!
En nu komt het volgende schokkende nieuws: mijn 
knettergekke moeder wil er een grachtenpand van kopen, 
in het centrum van Amsterdam.
Nee, geen leuke roze helikopter voor haar dochter, of een 
totaal nieuwe garderobe. Geen diamanten oorbellen en 
een reisje naar Hawaï, maar een huis. Pffffft. Wat saai.
Hoewel... onze flat is inderdaad te klein, en de buurt is 
niet super, zoals je gezien hebt. En we weten niet of onze 
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enge lolly-buurman nog terugkomt.
Maar ik voel me hier best veilig, want Khalim is mijn grote 
beschermer (hij heeft iedereen wijsgemaakt dat ik de 
zwarte band in karate heb ).
Weet je, aan de ene kant lijkt het me te gek om in een huis 
aan de gracht te wonen. Ik ben nu een paar keer in het 
centrum van Amsterdam geweest en ik ben er helemaal 
verliefd op. Het is er zo mooi. Maar aan de andere kant, 
als we hier weggaan, moet ik vast en zeker weer van 
school veranderen. En dat wil ik niet! 

Ik heb in de krant opgezocht wat een huis aan een 
gracht kost. Véél meer dan 350.000 euri! Ik heb het 
meteen aan mama verteld. Einde verhuisalarm, hoop ik. 
Ik ga op internet eens nakijken wat een leuk klein roze 
helikoptertje kost. Is er bij jullie in de buurt een pleintje 
waar ik kan landen?

Oh ja... was ik nog vergeten, Neuzie, ik mis je 
mooie wapperwimpers, je grandioze genen en je 
chromosoompjes ook.

Veel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en lebberlebber van je 
blingbling-blingertje Roozzzzzz

Rosa drukt op Verzenden. Helaas is Neuz niet online. Waar 
zou hij zijn? Van haar moeder mocht ze voor deze keer 
wel bellen, om hem het grote nieuws te vertellen, maar er 
werd niet opgenomen. Balen.
Ze loopt naar het raam en kijkt naar de graffititekening 
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van Neuz. No Fear! Ze heeft nog steeds het gevoel dat ze 
droomt. Niet te geloven! Een paar uur geleden zat ze te 
klagen dat ze zo weinig geld hadden, en nu zijn ze opeens 
rijk. Driehonderdvijftigduizend euro! Wat kun je daar al-
lemaal niet mee doen? Of beter gezegd: wél mee doen?!
En dan ook nog gekregen van iemand die ze haatte. Nou 
ja, haatte... In het begin was Alexander wel aardig. Hij 
deed zijn best in ieder geval. Hij hielp haar met school en 
hij was lief voor Appie. Maar langzamerhand veranderde 
hij. Hij moest altijd zijn zin hebben, zijn wil was wet. Hij 
speelde de baas, en haar moeder liet het allemaal gebeuren. 
Rosa rilt als ze daaraan terugdenkt.
Jammer dat Neuz er nu niet is om mee te praten; er schie-
ten zo veel gedachten door haar hoofd. En het is al te laat 
om een van haar vriendinnen te bellen. Haar vader dan? 
Nee. Die niet.
‘Ping!’ zegt de laptop. Postvak In (3). Drie mails tegelijk! 
Rosa maakt een luchtsprongetje en gaat gauw achter haar 
bureau zitten.

Rosa van Dijk

Van:    Vincent van Gelderen <neuz@hotmail.com>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: donderdag 13 februari 22.52
Onderwerp: Blingbling-girl

♥ Lieve mooie zeergeleerde Roziebio-ladielo ♥
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Ik ben net terug van de film. (Was erg goed, veel 
autobotsingen, explosies en afgehakte lichaamsdelen.) 
Het is altijd fijn om te zien dat er post in mijn digitale 
brievenbus zit wanneer ik thuiskom. Vooral wanneer het 
van jou is. Je schrijft zo leuk.
Jeetje, ik viel echt bijna van mijn stoel van verbazing. Wat 
een mazzel, wat geweldig, wat ongelooflijk! Dus ik heb nu 
verkering met een blingbling-pingping-girl.
Oh, ik ben super-superblij voor jullie, zeg. Verhuizen naar 
het centrum van Amsterdam vind ik een goed idee van 
je moeder. Die buurt waar jullie in wonen is echt niks. Ik 
ben best vaak ongerust over je. Hé, en hoe zit het met die 
Khalim? Moet ik jaloers worden of zo? Hij was toch die 
Indiase jongen die langsliep toen we afscheid stonden te 
nemen voor de flat? Nou, dat heeft hij in ieder geval wel 
gezien .
Wel balen dat je weer van school moet veranderen. Maar 
ja, je kunt je afvragen wat belangrijker is...
Voor ik het vergeet met mijn bijna-bejaardenbrein: ik 
mis jou ook ontzettend! Ik mis de geur van je weelde-
rige haardos, de schittering van je hemelsblauwe ogen, 
je zoetgevooisde stemmetje, je vlinderzachte perzik-
wangetjes. Ik mis zelfs die geweldige joggingbroek van je 
moeder (met jouw billen erin, natuurlijk), de bergketens 
op je voorhoofd en je heerlijke knoflookadem .
Zucht... Nog een hele week voordat mijn lippen de jouwe 
weer kunnen beroeren . Kreun, hoe kom ik die door?
Maar Rozie, even iets zereneuz: ik ga me ook opgeven 
voor de kunstacademie in Rotterdam, hoor. Als ik 
me alleen maar voor de Rietveld opgeef en daar niet 
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aangenomen word, ben ik de klos. Dan moet ik voor de 
rest van mijn leven vakken vullen. En jij wilt toch zeker 
liever een artistieke vriend die aan een kunstacademie 
studeert dan een simpel supermarktmannetje? Ik kan 
natuurlijk mijn spuitbussen meenemen en op een heel 
artistieke manier vakken gaan vullen. Kunstzinnige 
pakken waspoeder maken, en artistiek verantwoord 
pleepapier dat je aan de muur kunt ophangen. Potten 
pindakaas met heel mooie graffiti-etiketten. ‘Neuzies 
Kunstzuper’ noem ik het dan .
Verder nog iets zereneuz: ik vind dat je toch wel eens naar 
de baby van je pa moet gaan kijken. Ik begrijp best dat je 
het moeilijk vindt, en misschien ben je ook wel een beetje 
jaloers, maar het is toch je halfzusje, en ze is nu al ruim 
twee maanden oud.
En iets nóg zereneuziger: je bent bijna jarig; over vijf 
weken al. Sweet sixteen! Geef je een feest? Ja, natuurlijk! 
Zestien word je maar één keer. Een super blingbling-party 
en dan huur je een beroemdheid om te zingen. Jullie zijn 
nu toch rijk. Limo’s voor de gasten, een fontein met roze 
champagne, een gouden halfpipe voor de skaters, en een 
roze marsepeinen taart van tien verdiepingen, bespoten 
met eetbare graffiti...

Veel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
van je Vincent, zijn Neuz, zijn flaporen en zijn eilandjes 
van Lange Hans. (Wat waren dat ook alweer? Helemaal 
vergeten.)
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P.S. Ja, ik weet dat je leven in één minuut helemaal kan 
veranderen. Toen ik jou voor het eerst zag, bijvoorbeeld.
P.P.S.  Ik heb een foto bijgevoegd.
P.P.P.S. Troost je, je bent niet de enige met geldgebrek. 
Mijn geld is ook constant op, ook al heb ik een baantje. 
Mijn centjes gaan voornamelijk op aan mijn spuitbussen.
P.P.P.P.S. En, heel toevallig, maar niet heus, heb ik ook net 
een belverbod gekregen. Mijn pa ontplofte ook toen hij de 
telefoonrekening zag.
P.P.P.P.P.S. Slaap zacht, Roosjelief, & droom van mij. Luf 
joe zupermutsj.

Rosa opent de bijlage. Op het beeldscherm verschijnt 
Neuz. Hij staat met zijn skateboard voor een met graffiti 
bespoten muur. Be Yourself! kan ze erin ontcijferen. Met 
een grote roos in de knop erbij. Het is een heel mooie 
piece, met veel felle kleuren. Neuz heeft een wijde broek 
aan en een knalrode sweater met een capuchon, die hij 
over zijn donkere krullen heeft getrokken. Hij grijnst en 
steekt zijn duim op. Rosa lacht. Wat boft ze toch met 
hem.
Binnen een paar seconden staat de foto als achtergrond 
op haar laptopscherm.
Ze geeft er een zoen op. Dan opent ze de volgende mail.
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Rosa van Dijk

Van:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: donderdag 13 februari 22.50
Onderwerp: Suukerbieten-blues

Vergeten

Vergeten, totaal vergeten is zij mij
Ooit was ik de beste, de liefste
Nu houdt zij niet meer van mij
Maar van een suukerbiet, uut het Grunniger land
Zo’n artistiekeling, met een spuutbus in de hand
Nee, dat kind heeft totaal geen verstand
Om zo’n knappe dichter uit Limboland te laten schieten
Dat gaat haar nog eens heel erg verdrieten

Hoogachtend,
Jonasniksnik

Rosa grijnst. Jonas is zo leuk. Ze is dol op hem. De derde 
mail is van Esther. Grappig dat ze haar alle drie op onge-
veer hetzelfde tijdstip geschreven hebben.
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Rosa van Dijk

Van:    Esther Jacobs <esther@xs24.nl>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: donderdag 13 februari 22.48
Onderwerp: Contact plies!

Geachte mevrouw Rozenboom,

Die actie van mij om een zekere Vincent van Gelderen 
jouw adres te geven is toch niet zo handig geweest. Sinds 
je verkering hebt, hoor ik nooit meer iets van je. (Nou, 
bijna nooit. Véél minder dan vroeger in ieder geval.)
Daarom dacht ik dat je deze survivaltips wel goed kon 
gebruiken:

Survivaltips voor vriendschap in tijden van verkering
1. Hoe verliefd je ook bent, verwaarloos je vrienden niet.
2.  Schrijf je vriend(inn)en regelmatig heel lange mails. 

(Bellen/berichtjes sturen, brieven schrijven, bezoeken 
kan ook.)

3.  Vertel je vrienden álles over wat je met je liefje 
uitspookt, zodat ze zich niet buitengesloten voelen...

4. ...en ze er ook nog iets van kunnen opsteken.
5. Rozen verwelken en schepen vergaan... Je weet wel.

De groeten van tante Ez de Flez

Wat flauw. Tante Ez de Flez kan toch zeker wel begrijpen 
dat ze even wat minder van zich laat horen?
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Rosa buigt zich over de tekening waar ze mee bezig is. 
Een hartje, met daarin een jongen en een meisje die elkaar 
zoenen en een heleboel vlinders en bloemen eromheen. 
Haar halve geschiedenisschrift heeft ze al volgekrabbeld, 
en de rest van haar schriften trouwens ook.
Ze verwaarloost Esther en Jonas inderdaad nogal. Dat is 
niet goed. Maar op de een of andere manier weet ze nau-
welijks meer iets te bedenken om naar hen te schrijven. 
Ze wil alleen maar met Neuz praten en schrijven. Binnen-
kort zal ze hun allebei een mail terugsturen. Rosa zucht 
en staart naar Neuz’ foto. Met haar wijsvinger gaat ze over 
zijn gezicht op het beeldscherm. Oh, wat mist ze hem.
Ze moet nu eigenlijk gaan slapen, het is al hartstikke laat. 
Maar hoe kun je slapen als je net hebt gehoord dat je op-
eens rijk bent geworden?
Haar verjaardag... daar moet ze plannen voor gaan maken. 
Ze heeft hem al heel lang niet meer gevierd. De laatste 
keer was toen haar ouders nog bij elkaar waren. Rosa voelt 
dat ze een brok in haar keel krijgt. Niet aan denken. Wie 
zal ze eens uitnodigen?
Neuz
Esther
Jonas
Joya
Noa
Carmen
Khalim
Beyoncé
Jay-Z
En in de klas zitten nog een paar aardige kinderen met wie 
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ze wel eens staat te praten. Rosa grinnikt en tekent ballon-
nen met gekke gezichtjes om het lijstje heen.
Wat heeft ze tegenwoordig veel vrienden! Haar leven is 
echt veranderd!
Beyoncé en Jay-Z zijn waarschijnlijk een beetje te be-
roemd voor een verjaardagsfeestje van een meisje uit de 
Bijlmer, maar Khalim rapt en hij zit in een breakdance-
groep, misschien kan hij wel optreden. En waar moet ze het 
feest houden? Toch niet in de flat? Die is veel te klein en te 
gehorig. En waar moeten Appie en haar moeder blijven? 
Opsluiten in de badkamer? Opeens moet ze aan Sascha 
en Lidwien denken, haar oude vriendinnen van de lagere 
school in Den Bosch. Hoe zou het met hen gaan? Ze heeft 
al heel lang niks meer van hen gehoord. Aan Ez vragen.
Rosa gaapt en rekt zich uit. Dan bevriest ze opeens. Een 
nare gedachte overvalt haar. Stel je nou voor dat er nie-
mand op haar feest komt, dan zit ze daar in haar eentje te 
koekeloeren, met die honderden zakken chips, een taart 
van tien verdiepingen en een champagnefontein. Dan gaat 
ze af als een gieter.
Resoluut duwt ze die gedachte weg. Nee, die onzekere 
Rosa is van vroeger, niet meer van nu.

Rosa’s moeder kijkt op van haar laptop, die op de eettafel 
staat. ‘Hé, Rozie, ik dacht dat je al sliep.’
‘Nee, ik ben nog veel te opgewonden. Ik zat te fantase-
ren over wat we allemaal met het geld kunnen doen.’ Rosa 
slaat haar armen om haar moeders hals en werpt een snelle 
blik op het scherm. Een makelaarssite, met een advertentie 
van een huis aan de Keizersgracht.
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‘Zit je nou toch naar huizen in het centrum te kijken? 
Waarom kijk je niet naar iets in de buurt?’
Haar moeder schuift een stapeltje prints naar haar toe. 
‘Roos, ik heb je gezegd: ik wil hier niet blijven. Ik vind 
het hier afschuwelijk. Kijk eens, wat vind je hiervan? Deze 
huizen zien er fantastisch uit.’
Rosa ploft neer op een stoel. ‘Nee, ik kijk er niet naar. 
Toch veel te duur. Je zit jezelf gewoon lekker te maken.’
‘Nou, misschien niet, hoor. Ik kan er een hypotheek bij 
nemen.’
‘En dan is al het geld zeker weer op. Dan moeten we nog 
steeds zo zuinig doen.’ Rosa schuift met een kwaad gezicht 
de vellen papier van zich af.
‘Roos, het zal me zo veel tijd schelen als we in de binnen-
stad wonen. Ik ben nu elke dag meer dan een uur kwijt aan 
reizen. Dan kan ik lopend of op de fiets naar mijn werk. 
Wat een luxe!’
‘Ja hallo! Kun je misschien ook even aan mij denken? Als 
we in het centrum gaan wonen, moet ik alwéér van school 
veranderen.’
‘Is dat het probleem? Wees toch blij. Die school waar je op 
zit, is bijna helemaal zwart. In het centrum zijn veel betere. 
Dáár hoor jij thuis, niet hier. En het is ook een veel betere 
plek om op te groeien voor Ap.’
‘Zwart, nou én? Het zijn hartstikke aardige mensen. Je dis-
crimineert! En ik heb eindelijk vriendinnen gevonden!’
‘Die vind je op je nieuwe school ook wel weer.’
Rosa staat op en veegt kwaad de prints van tafel. ‘Weet je 
wel dat het dan al mijn vierde middelbare school wordt. Je 
bent echt superegoïstisch!’
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Haar moeder staat met een gekwetst gezicht op en raapt 
de vellen papier bij elkaar. ‘Rosa, schreeuw niet zo hard, 
dadelijk wordt Abel wakker. Ik doe wat het beste is voor 
jullie.’
‘Voor jezelf, bedoel je.’
‘Nee, Rosa, je vergist je. Ik kan de dingen als volwassene 
nou eenmaal beter overzien dan jij als kind.’
‘Als kind? Ik ben al bijna zestien! Ik ben geen kind meer! 
Alsof ik niet zou weten wat goed voor me is. Dat weet ik 
beter dan jij.’
‘Nee, liefje, zo is het niet. Echt niet.’
‘Echt wel. Jij denkt alleen maar aan jezelf. Je zegt net dat je 
dan dichter bij je werk zit. Of ben je dat alweer vergeten?’ 
Woedend geeft Rosa een schop tegen de tafelpoot.
‘Hé, dame, die tafel hoeft niet kapot.’
‘Jij maakt mijn leven kapot!’
‘Doe niet zo dramatisch, Roos!’
‘Ik doe niet dramatisch! Het is de waarheid!’
‘Liefje, kalmeer even, het is al laat, we zijn allebei moe. 
Morgen praten we verder, goed?’
‘Nee, nu!’ roept Rosa stampvoetend.
Haar moeder klapt haar laptop dicht. ‘Sorry, schat, maar ik 
ga nu naar bed. Ik moet er morgen vroeg uit.’
‘Maar, mám! Ik wil het echt niet... Je móét naar me luis-
teren!’
‘Rosa, morgen verder.’
‘Stom mens! Als je maar niet denkt dat ik meega. Ga maar 
lekker alleen! Ik ga wel bij een van mijn vriendinnen wo-
nen. Veel plezier met je nieuwe huis en je rotgeld! Ik haat 
je!’
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Moeder-mail

Als Rosa de volgende ochtend gapend de keuken in loopt, 
is het ongewoon stil.
Even heeft ze de fantasie dat haar moeder al vertrokken is 
met Appie, en dat zij hier nu alleen woont. Ongezellig, een 
leeg huis.
De ontbijttafel is gedekt. Op de pot pindakaas zit een Post-
it-briefje.

Kijk eens in je Inbox.
xxx mama

Nieuwsgierig loopt Rosa terug naar haar slaapkamer en 
zet haar laptop aan.

Rosa van Dijk

Van:    Heleen Heerema <Heleenh@fastmail.com>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: vrijdag 14 februari 06.30
Onderwerp: Hoe overleef ik mijn moeder?

Lieve dochter,

Ik ben al naar mijn werk, ik moet vandaag vroeg 
beginnen.


