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Nieuws uit Rosalonië

Esther Jacobs

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Esther Jacobs <esther@xs24.nl>
Verzonden: zaterdag 23 januari 14.22
Onderwerp: Nieuws uit Rosalonië

Lief Ezzelewopje,

Ik ben net terug uit Eindhoven met wereldschokkend 
nieuws: ik ga met mijn vader op vakantie! Waarschijnlijk 
dan :P. Hij heeft het me al een miljoen keer beloofd, maar 
het ging steeds niet door, omdat hij het te druk had. 
De kans is groot dat het deze keer wel gaat gebeuren, 
want... hij is ontslagen. Ik mag het eigenlijk aan niemand 
vertellen, ik moet zeggen dat hij een sabbatical heeft 
genomen. Maar tegen mijn vrienden ga ik niet liegen, 
hoor.
Het reclamebureau waar hij voor werkte had al een tijd 
te weinig opdrachten. Van de zestien mensen moesten 
er daarom vijf weg en daar zat mijn vader dus bij. Dikke 
pech. Verschrikkelijk vindt hij het. Hij zit de hele dag 
ongeschoren in zijn kamerjas op de bank tv te kijken. 
Superchagrijnig. Marieke wordt stapelgek van hem. 
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De vakantie was dan ook haar idee.
‘Joop, waarom ga je niet met je dochter op vakantie? Je 
hebt er nu alle tijd voor. Lekker even eruit, schat, dat zal je 
goed doen.’
‘Dat kan niet, dat is toch veel te druk voor jou, met twee 
kinderen.’
Achter zijn rug om trok Marieke een gezicht naar mij, hij 
doet namelijk geen biet in het huishouden.
‘Ach nee!’ antwoordde ze. ‘Ik vraag wel of mijn zus een 
weekje komt logeren. Vindt ze hartstikke leuk en ik ook.’
En zo is het dus gekomen. Waar we heen gaan weet ik 
nog niet. Ik mag een voorstel doen. We gaan al snel, in de 
voorjaarsvakantie. Als het doorgaat tenminste...

Mijn gloednieuwe halfzusje Lotje-petotje is superschattig! 
Ik had haar vlak na haar geboorte al gezien, maar 
toen was ze nogal verkreukeld. Nu heeft ze een bolle 
toet, bruine ogen met lange wimpers en ze lacht vaak 
(met in één wang een kuiltje!). Verder kan ze nog niet 
zoveel, behalve de gebruikelijke dingen waar baby’s 
gespecialiseerd in zijn: drinken, slapen, poepen, plassen 
en hard brullen als ze honger heeft of als Floortje-
tussendoortje haar met een knuffel op haar hoofd mept. 
Dat gebeurt regelmatig, want Floor is hartstikke jaloers. Ik 
vind het superknap dat Marieke zo geduldig is. Eigenlijk 
heeft ze nu drie kinderen .
Ik ben benieuwd hoe het straks bij ons zal gaan, als de 
Italiaanse liefdesbaby geboren is. Mama is nu bijna zes 
maanden zwanger en heeft al best een dikke buik. Ze 
is niet meer misselijk, maar wel wiebelig. Labiel noemt 
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ze het zelf. Je hoeft maar te kuchen en ze barst al in 
tranen uit. Komt door de hormonen, zegt ze. Als je nog 
survivaltips hebt?!
Eens kijken, wat is er nog meer aan de hand in Rosalonië? 
Met Neuz en mij gaat het heel goed! Ik ben minder 
onzeker en daardoor is hij veel relaxter. We hebben nog 
niet één keer ruzie gehad, sinds het weer aan is! Geen 
knipperlichtrelatie meer dus. Het stoplicht staat op 
groen! Ik zou wel willen dat ik hem wat vaker zag. Nu is 
het maar twee weekenden per maand. En soms door de 
week een middag of een avond.
Afgelopen zaterdag waren we in Paradiso, met Sas, 
meneer Spaghetti en mama. Er speelde een of andere 
bejaarde Italiaanse knakker. Meneer Ravioli had ons 
uitgenodigd. Het was muziek uit zijn jeugd. Hij danste 
met mama! Ik ben maar een eindje verderop gaan 
staan . Ze gingen helemaal uit hun dak!
Noa was niet mee, zij paste op de kabouters. Ze werkt 
keihard voor school en gaat bijna nooit ergens mee 
naartoe. Ze is vastbesloten om alleen maar negens en 
tienen op haar eindexamenlijst te hebben. Als ze een keer 
een acht heeft baalt ze als een stekker, van een zeven 
wordt ze stikchagrijnig en volgens mij stort ze compleet 
in als ze een onvoldoende haalt (komt nooit voor). Haar 
moeder ziet ze niet meer, omdat die door haar vader in 
de gaten gehouden wordt. Ze belde regelmatig met haar 
broer, maar nu ook bijna niet meer, want haar pa heeft 
hem betrapt en is loeikwaad geworden. Noa zegt de hele 
tijd: familie-eer, zo zijn de regels, maar snap jij dit nou? Ik 
niet hoor.
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Carmen is sinds een paar weken aan het mailen met Joy! 
Ik ben benieuwd...
Joy zit nog steeds in Griekenland. We mailen en chatten 
regelmatig. Ze maakt het goed, zegt ze. Ze wil heel graag 
naar India en spaart voor een vliegticket. Voorlopig komt 
ze dus niet terug. Jammerdebammer, want ik mis haar 
wel.
Sascha heeft al een paar maanden niet meer gedronken 
en ze is gestopt met roken. Echt knap. Ze gaat nog maar 
eens in de maand naar haar psycholoog. Ze had een tijdje 
lichtblauw met wit haar, maar nu is het roze . Dat van 
Jade, dat ze paars geverfd had, heeft ze (zelf!) geknipt. 
Nu is het weer zwart, met een paars randje, heel grappig. 
Jade is echt knap aan het worden. Ze heeft supermooie 
blauwgroene ogen. Volgens mij wordt ze later fotomodel 
of filmster. Ik ben benieuwd hoe haar vader eruitziet. Ze 
kan al best veel zeggen en ze begrijpt alles. Eerst speelde 
Appie altijd de baas over haar, maar nu lukt hem dat niet 
meer. Als hij iets van haar afpakt geeft ze hem gewoon 
een mep. En ze is sterk! Ze begint meer en meer op haar 
moeder te lijken dus .
Zo, nu heb ik iedereen wel zo’n beetje gehad. Ik ga 
stoppen want ik moet Kunstwerken produceren. Voor me 
ligt een wit vel papier. Een soort gapend gat is het. Kreun.
Ik heb binnenkort toelatingsgesprekken bij drie 
academies. Ook bij die waar Neuz op zit. Ik ben er 
superzenuwwappig voor. Ik moet mijn portfolio (dat is 
een map met zelfgemaakt werk) laten zien. Ik heb nu 
een stuk of vijf tekeningen en twee schilderijen (ook die 
van de droomboom!), foto’s van mijn behang, van m’n 
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kamer, de huisstijl van Rosetti’s en van graffiti die ik 
gespoten heb. Ik ben bang dat het niet goed genoeg is. 
Stel je voor dat ik op alle drie niet aangenomen word. Wat 
dan?
Ja, dominee Ezzelaar, ik weet het: pooozitief denken! No 
fear! Dat probeer ik ook, hoor.
Ik ben nu bezig met een serie zelfportretten, op advies 
van Neuzie. Zelfportret op een computerscherm, 
zelfportret op een mobiele telefoon, zelfportret in een 
autospiegel, zelfportret in de spiegeling van het water. Vet 
artistiek. Hoop ik dan maar :P.
Jij doet volgend jaar pas eindexamen. Wees maar blij. 
Volwassen worden is best ingewikkeld. Al die keuzes die 
je moet maken!
Mail snel terug met nieuws uit Ezzelonië!

Veel kuzzies van je trouwe vriendin Rozaladielo

Rosa’s moeder steekt haar hoofd om de hoek van deur.
‘Mag ik binnenkomen?’
‘Tuurlijk!’ Rosa drukt op Verzenden.
Rosa’s moeder doet haar schort af en gaat op bed zitten. 
‘Zo, het is wat minder druk beneden. Heb ik eindelijk 
even tijd voor jou. Hoe was het bij je vader?’
‘Wel oké. We gaan samen op vakantie.’
‘Echt waar? Waarheen? Wanneer? Hoe lang?’
‘In de voorjaarsvakantie.’
‘Dat is al snel!’
‘Ja, heel snel. We gaan een week, of tien dagen of zo. Waar-
heen weet ik nog niet. Ik mag iets bedenken.’
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‘Dus het gaat er eindelijk van komen!’ Rosa’s moeder 
strijkt een blonde pluk haar achter haar oren. Ze ziet er 
moe uit. Rosa gaat naast haar zitten.
‘Ik geloof het pas als we onderweg zijn, hoor. Hij heeft het 
al zo vaak beloofd.’
‘Nu heeft hij alle tijd. Alhoewel... ze hebben natuurlijk wel 
een baby. Vindt Marieke het wel goed?’
‘Zij stelde het juist voor. Volgens mij is ze is allang blij als 
papa even ophoepelt.’
‘Hoezo?’
Rosa zucht. ‘Hij was vet chagrijnig de hele tijd. Hij snauw-
de tegen Marieke en Floortje en ook tegen mij. Echt niet 
leuk.’
‘O, daarom zei je “wel oké”.’
Rosa knikt. ‘Gisterenavond lag ik in bed en toen hoorde ik 
Marieke huilen op de badkamer. Ik hoop niet dat ze gaan 
scheiden.’
‘Ach nee. Dat gebeurt zomaar niet. Je vader is dol op haar.’
‘Maar of zij het met hém uithoudt...’
‘Hij trekt vast wel weer bij. Hij moet de schok gewoon 
even verwerken. Zijn carrière was alles voor hem.’
‘Ja, nogal! Hij heeft zich te pletter gewerkt voor dat stom-
me reclamebureau. Hij heeft er zelfs een hartaanval van 
gekregen! En dan ontslaan ze hem zomaar! Echt gemeen!’
Rosa’s moeder haalt haar schouders op. ‘Dat soort dingen 
gebeuren, Roos. Dat je vader zo hard werkte was zijn keus. 
En dat hij nu zo chagrijnig is ook.’
Rosa trekt een gezicht. ‘Het is toch niet je eigen keus hoe 
je je voelt?’
‘Voor een deel wel. Je kunt een knop omzetten.’
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‘Een knop omzetten?’
‘Ja, je kunt kiezen. Waarom zou je sikkeneurig doen als je 
ook vrolijk kunt zijn? Dat is een beslissing.’
‘Pfff. Lekker simpel. Hoe zit het dan met mensen in lan-
den waar het oorlog is, die honger lijden? Die aids krijgen? 
Moeten die ook een knop omzetten?’
‘Ook dan heb je de keus of je voor slachtoffer speelt of er 
wat van probeert te maken.’
‘Nou, mam, ik vind wel dat je nu erg ver gaat.’
‘Ik vind het een positieve benadering van het leven.’
‘Ja... dat wel. Maar nog even over de vakantie mam...’ Rosa 
pakt een kussen en drukt het tegen haar buik. ‘Weet je... 
ik heb er zo lang naar uitgezien om iets leuks met papa 
te gaan doen. Maar nu weet ik niet of ik er wel zo’n zin 
in heb. Als ik eraan denk krijg ik zo’n stressgevoel in m’n 
maag. Wat als ik dadelijk een week met hem alleen ben en 
hij die knop niet kan vinden? Als hij zo chagrijnig blijft?’
‘Waarom vraag je niet of je iemand mee mag nemen?’
Rosa’s gezicht klaart op. ‘Dat is een goed idee!’
Rosa’s moeder legt haar hand op haar buik. ‘Je zusje geeft 
ook commentaar.’
‘Mag ik voelen?’ Rosa legt haar hand op dezelfde plek.
‘Wow, dat was een harde schop!’ Ze kijkt haar moeder aan. 
‘Hé, wat zei je daar? Mijn zusje?’
‘Ja, je zusje.’
‘Haha! Weet je nog dat je bij Appie zeker wist dat het een 
meisje zou worden? Je had de kamer al roze geschilderd. 
Dat was lachen.’
‘Deze keer weet ik het echt zeker.’
‘Dat zei je toen ook.’
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‘Gisteren heb ik weer een echo gehad. De dokter heeft het 
me verteld.’
Rosa springt op en klapt in haar handen. ‘Echt? O, wat 
leuk! Ik had al zo’n gevoel, ik wist het!’ Ze buigt zich over 
haar moeders buik heen en roept: ‘Hallo Pastalientje, ik 
vind het keileuk dat je komt! Als je me ’s nachts maar niet 
wakker houdt!’ Rosa gaat weer zitten. ‘Een zusje, gaaf! Hé, 
waarom huil je nou, mam? Heb ik iets verkeerds gezegd?’
Rosa’s moeder veegt een traan van haar wang en glimlacht.
‘Had je liever een jongen?’
‘Nee, nee, dat is het niet. Gewoon... Hormonen en ver-
moeidheid.’
‘Maak je je soms zorgen om de baby? Omdat die test niet 
helemaal goed was?’
Rosa’s moeder snuft en haalt haar schouders op. ‘Nee. Ja... 
soms.’
Rosa geeft haar moeder een knuffel. ‘Het is een keuze, 
mams! Waarom zou je piekeren als je ook onbezorgd kunt 
zijn?’
‘Ja, ja, bijdehante tante!’ Rosa’s moeder lacht en snuit haar 
neus in een verfrommeld zakdoekje.
‘Ze is helemaal gezond, mam, ik weet het zeker!’
‘Ik hoop het, schat. Zeg, Roos, nu we het toch over baby’s 
hebben...’
‘Wat?’
‘Hoe zorgen jullie ervoor dat jij niet in verwachting raakt?’
Rosa bloost. Ze staat op en gaat weer aan haar bureau zit-
ten.
‘Moeten we het daar nou over hebben?’
‘Ik vind van wel. Het is toch iets heel normaals?’
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Rosa zet haar laptop aan en tuurt naar haar startpagina. ‘Ik 
kan niet zwanger worden, want we gaan nog niet met el-
kaar naar bed.’
‘O, maar ik dacht dat jullie... Omdat je al een paar keer bij 
Neuz gelogeerd hebt.’
‘Nee, dus niet. Ik wil het nog niet. Ik ben er nog niet aan 
toe.’
‘En Neuz heeft daar geen probleem mee?’
‘Nee.’ Rosa draait zich om en kijkt haar moeder aan. ‘Vind 
je dat raar? Dat ik nog niet... eh...’
‘Helemaal niet, ik ben juist trots op je. Ik vind het knap 
dat je je grenzen aangeeft en goed dat Neuz ze respecteert. 
Maar als het zover is, kun je het er altijd met me over heb-
ben, dat weet je hè?’
‘Ja, jij hebt er verstand van!’ Rosa klopt op haar moeders 
buik. ‘Wie is hier per ongeluk zwanger geworden?’
Rosa’s moeder lacht. ‘Die zit! Ik ga eens even bij Enrico 
kijken, hij is nog in de winkel.’
Rosa staat op en knuffelt haar moeder. ‘Je bent een schat, 
mam. Ik bedenk opeens iets! Mag ik het geboortekaartje 
ontwerpen?’
‘Natuurlijk. Leuk!’
‘En mam, ik heb twee voornamen, Rosa Isabella. Krijgt de 
baby er ook twee?’
‘Misschien.’
‘Mag ik er dan één van bedenken! De tweede? Toe, mam, 
alsjeblieft! Please!’ Rosa springt op en neer van opwinding. 
‘Dat is goed voor de band met mijn halfzusje.’
Rosa’s moeder lacht. ‘Slimmerik! Ik bespreek het met de 
directeur.’
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Wie gaat er mee?

‘Neuzie!’
‘Ha Tulpje, ik zat net aan je te denken! Wat klink je opge-
wonden.’
‘Neuz, ga je mee op vakantie?’
‘Jij en ik? In de zomervakantie?’
‘Nee, in de voorjaarsvakantie! Met mijn vader!’
‘Met je vader?’
‘Ja. Hij is superchagrijnig door zijn ontslag, en daarom ben 
ik bang dat het een flutvakantie wordt. Mama kwam met 
het idee om iemand mee te vragen. En toen dacht ik na-
tuurlijk aan jou.’
‘Maar ik héb helemaal geen voorjaarsvakantie.’
‘Niet?’
‘Nee.’
‘Dat is balen. Sjips.’
‘Ja... zeker. Vraag een van je vriendinnen.’
‘Dat kan ook, maar met jou is het veel leuker. Kun je niet 
spijbelen?’
‘Nee, dat gaat niet, ik heb het net heel druk dan. En als ik 
eerlijk ben ga ik liever met jou alleen.’
‘Wat bedoel je? Wij samen?’
‘Ja, in de zomervakantie. Lijkt je dat wat?’
‘Ja natuurlijk! Maar of ik dat mag?’
‘Vraag het.’
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‘Ga ik doen. Ik mis je, Neuzie.’
‘Ik mis jou ook, slagroomsoes.’
Rosa glimlacht. ‘Hé, ik zie dat Esdefles online is, ik ga het 
haar vragen. Doeideboei!’

Rosa zegt: Hé Es! Ik heb je een mail gestuurd!
Esther zegt: En ik heb ’m net gelezen. Zeg, jij hoort niet met 
mij te chatten. Jij moest toch een meesterwerk maken?
Rosa zegt: Nu ff niet dus. Wat doe je in de voorjaars-
vakantie?
Esther zegt: Wij gaan skiën in Amerika, in Aspen. Isis 
komt ook!
Rosa zegt: Ooo, jammerrrr!
Esther zegt: Hoezo?
Rosa zegt: Mijn vader en ik gaan dan samen op vakantie 
en ik wou vragen of je meeging.
Esther zegt: Helaas-boerenkaas. Dat had ik echt leuk 
gevonden!
Rosa zegt: Ik ook.  Balen.
Esther zegt: Ik heb tips voor je.
Rosa zegt: Survivaltips voor teleurstelling?
Esther zegt: Nee! Waar je om vroeg.

Survivaltips voor overgevoelige/humeurige moeders (en 
vaders)
1.  Als je merkt dat je vader/moeder niet zijn/haar eigen 

gewone zelf is:
 a) blijf dan uit zijn/haar buurt;
 b)  vraag of je iets voor hem/haar kunt doen (scoor je 

altijd mee);
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 c) doe iets nuttigs uit jezelf (werkt nog beter).
2.  Lever geen commentaar: ‘Goh, wat ben jij vandaag 

chagrijnig/onuitstaanbaar/onredelijk.’ (Helpt niks! 
Maakt de boel alleen maar erger.)

3.  Geef eens een onverwacht cadeautje, liefst 
zelfgemaakt: bosje zelfgeplukte bloemen, een gedicht, 
een zelfgekleide fruitschaal, gehaakte pannenlap, 
appeltaart, koekjes (keuken opruimen!). Of een briefje 
met ‘ik hou van jou!’ erop. (Daar smelten ouders van.)

4.  Als je niet weet wat er aan de hand is, vraag dan: 
‘Volgens mij is er iets, wil je erover praten?’

5.  Denk aan je timing! Een goed moment is na punt 1b of 
1c of 3.

Rosa zegt: Schud je die zo uit je mouw?
Esther zegt: Nee, ik heb een map waarin ik mijn 
survivaltips opsla. ‘Hoe overleef ik de puberteit?’
Rosa zegt: Handig!
Esther zegt: Hé, ik heb een idee! Waarom komen jullie 
niet ook naar Aspen?
Rosa zegt: Vet goed idee, Es! Ik ga meteen mijn vader 
bellen! Niet weglopen! Blijf online!!!

‘Ha pap!’
‘Hallo dochter.’
‘Hoe gaat het?’
‘Belabberd. Ik mag van Marieke alleen nog maar op zol-
der tv-kijken. Daar zit ik nu tussen de dozen, op een oude 
stoffige bank. Hatsjie! Ik ben allergisch voor stof. Of mis-
schien word ik wel ziek.’
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‘Kom op pap, niet zo miepen. Na regen komt zonneschijn.’
‘Jaja...’
‘Luister papsieflapsie, ik heb bedacht waar we naartoe 
kunnen gaan.’
‘Naartoe kunnen gaan?’
‘Ja, op vakantie. Dat ben je toch niet vergeten, hè?’
‘Nee, natuurlijk niet. Nou? Wat heb je bedacht?’
‘Naar Aspen, in Amerika. Skiën!’
‘Aspen? Ben je nou helemaal betoeterd?’
‘Hoezo?’
‘Aspen is een rijkeluisoord, voor filmsterren en oliesjeiks. 
Onbetaalbaar! Nee Roos, dat zit er nu niet in. Dat kan ik 
me niet permitteren.’
‘Echt niet? We kunnen toch in een goedkoop hotelletje 
of zo? Of we bouwen een iglo om in te slapen. Lekker 
avontuurlijk! Please pap, ik wil zo graag. Esther gaat er ook 
heen met haar familie.’
‘Ja, die zijn rijk. Nee Roos, vergeet het maar.’
Rosa zucht. ‘Jammer... Maar pap, mag ik wel iemand mee-
nemen?’
‘Eh... dat ligt eraan.’
‘Waaraan?’
‘Roosje, snap je dat nou niet? Ik heb geen werk meer. Geen 
werk betekent geen salaris, maar een uitkering. Haaatsjie!’
‘Sorry pap.’
‘De herhaling van Goede tijden, slechte tijden begint, ik 
ga ophangen, Roos. Hatsjie! Verdraaide stofboel hier.’
‘En als diegene nou zelf betaalt, pap, mag het dan wel?’
‘Hé, heeft die jongen nou iets met die verpleegster? Heb 
ik wat gemist?’
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‘Pap! Hallo! Contact!’
‘Maar hij was toch verloofd? Weet jij hoe het zit, Roos?’
‘Nee, ik kijk sinds mijn twaalfde al niet meer naar gtst. 
Pap, dus er mag iemand mee, als diegene het zelf betaalt?’
‘Ja, dat is goed. Dag.’
‘Dag paps.’

Rosa zegt: Es?
Esther zegt: En? Komen jullie ook?????
Rosa zegt: Nee .
Esther zegt: Waarom niet?
Rosa zegt: Te duur. Hij moet zuinig aan doen, zegt hij.
Esther zegt: O, sjips. Wat jammer! Ik had me er net 
ontzettend op verheugd!
Rosa zegt: Ik ook. Komen daar echt filmsterren en rijke 
mensen?
Esther zegt: Volgens mijn vader wel, hij is er al vaak 
geweest. Hij heeft George Clooney een keer zien crashen 
in een sneeuwhoop .
Rosa zegt: Echt????
Esther zegt: Ja, Brad Pitt en Tom Cruise komen er ook 
vaak. En prins Harry, je weet wel, die met het rode haar.
Rosa zegt: Daar gaat mijn kans om koningin van 
Engeland te worden.
Esther zegt: Queen Rose, klinkt goed! Ik zal foto’s maken, 
goed?
Rosa zegt: Ja, daar heb ik wat aan als ik me straks dood 
zit te vervelen in een koud kippenhok in Noord-Drenthe. 
Met een chagrijnige zeurpiet die alleen maar de hele dag 
tv-kijkt.
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Esther zegt: Hihi, heus niet. Positief denken, moppie! 
Maar mag er wel iemand mee?
Rosa zegt: Als diegene het zelf betaalt.
Esther zegt: Vraag Noa, Sas, of Carmen. Of Joon! Keus 
genoeg!
Rosa zegt: Hm... Als ik No vraag, moet ik Sas ook vragen.
Esther zegt: Ja, daar zit wat in.
Rosa zegt: Carmen kan niet, dat weet ik zo al. Die gaat 
carnaval vieren.
Esther zegt: Carmen? Carnaval??
Rosa zegt: Ja, haar moeders zus woont in Braboland. In 
Breda geloof ik.
Esther zegt: Grappig.
Rosa zegt: En als ik Joon vraag, voelen Sas en No zich 
vast gepasseerd. Ingewikkeld. Survivaltips a.u.b.!
Esther vraagt: Als je niet kunt kiezen, kies dan niet. Vraag 
ze gewoon alle drie!
Rosa zegt: En het geld?
Esther zegt: Noa en Sas verdienen toch bij Rosetti’s? En 
Joons ouders willen vast wel betalen.
Rosa zegt: Goed idee! Es, wat zou ik zonder jou moeten? 
Ik ga het ze meteen vragen! Doeideboei!
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Onverwacht bezoek

Rosa stormt vanuit de keuken Rosetti’s binnen.
‘Hé, No, ben jij aan het werk? Waar is Sas? Ik wil jullie iets 
vragen. Ik heb een supergoed plan!’
Noa is bezig een tafel af te ruimen. Ze trekt een waarschu-
wend gezicht en schudt haar hoofd.
‘Wat is er? Wat kijk je moeilijk! Is Sas in de keuken?’
Noa knikt met haar hoofd naar een tafeltje bij het raam in 
de hoek van de zaak.
Rosa volgt haar blik. Ze spert haar ogen wijd open. Aan 
het tafeltje zit Sascha’s moeder, met een donkere jongen. 
Sascha’s moeder is iets aan het vertellen en gebaart druk 
met haar handen. Ze is gekleed in een lange witte jurk, 
met een geborduurd Indiaas hesje eroverheen. Aan haar 
voeten heeft ze wollen sokken en gouden klompen. Haar 
rode haar is opgestoken en er zit een oranje bloem in. Ro-
sa kan het gezicht van de jongen niet zien.
‘Maar dat is Sascha’s moeder!’ sist Rosa. ‘Wie is die jon-
gen?’
‘Weet ik niet. Niet zo staren!’ fluistert Noa terug.
Op dat moment kijkt Sascha’s moeder op, recht in Rosa’s 
ogen.
‘Nou ja!’ roept ze uit. ‘Zie ik het goed? Ben jij het, Rosa?’
Ze staat op en loopt naar haar toe. ‘Rosa van Dijk! Jij was 
toch Sascha’s beste vriendin, op de basisschool in Den 
Bosch?’
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Rosa knikt aarzelend.
Sascha’s moeder pakt haar bij haar schouders. ‘Je bent geen 
spat veranderd! Steven, ken jij Rosa?’
De jongen draait zich om. Hij heeft een open, aardig ge-
zicht, een flinke bos kroeshaar en doordringende blauw-
groene ogen. Glimlachend steekt hij zijn hand op. ‘Hoi! 
Was jij het die me een keer een bericht gestuurd heeft?’
Rosa voelt dat ze een rood hoofd krijgt.
‘Eh... ja... voor de grap...’
‘Dus jullie kennen elkaar?’ vraagt Sascha’s moeder.
‘Nee, nee, dat... dat nou ook weer niet,’ stottert Rosa.
‘Jeetje, kind, wat ben je groot geworden!’ roept Sascha’s 
moeder opgewonden. ‘Een echte dame al. Wat een toeval 
dat ik je hier tref! Maar toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Dit 
moet zo zijn! Hoe gaat het met je?’
‘Nou... goed...’
‘Werk je hier?’
‘Eh... ja... soms, ik, eh...’
‘Heb nog contact met Sascha?’
Op dat moment laat Noa haar dienblad vallen. Met veel 
gekletter vliegen de kopjes en glazen tegen de grond.
‘O jee,’ roept Rosa. ‘Ik ga even een veger en blik halen!’ Ze 
rent de keuken in en knalt daar tegen Sascha aan, die naast 
de deur staat.
‘Sas, Sas! Je moeder! Je moeder is in de winkel! Met Ste-
ven! Steven, dat is toch de vader van Jade? Hij lijkt vet veel 
op haar! Wat een stuk!’
‘Mens, praat niet zo hard! Dadelijk horen ze je!’
‘Hebben ze jou gezien?’
‘Nee, ik kon net op tijd de keuken binnenschieten.’
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Rosa kijkt Sascha bezorgd aan. ‘Gaat het wel goed? Je ziet 
lijkbleek.’
‘Ja, het gaat fantastisch, dat zie je toch? Wat zei ze?’
‘Ze vroeg of ik hier werkte en of ik jou nog wel eens zag.’
‘En wat heb je geantwoord?’
‘Op de eerste vraag ja. En toen liet Noa haar dienblad val-
len en ben ik naar de keuken gerend.’
Sascha laat zich op de grond zakken. ‘O, als mijn loodgieter 
dit geregeld heeft, dan vermoord ik haar!’
Rosa ziet dat Sascha’s handen trillen. ‘Joh, Sas, rustig nou.’
‘Rustig? Mijn moeder stalkt me! En Steven zit daar!’
‘Ze stalkt je helemaal niet. Het is gewoon toeval.’
Rosa zet de klapdeur op een kier en gluurt de winkel in.
‘Wat doen ze?’
‘Steven en je moeder helpen Noa de scherven op te rapen.’
‘Buona sera, Rosalita, wat ben jij aan het doen?’
Rosa maakt een sprongetje van schrik.
‘Leuke jongen in de winkel? Knap stuk appeltaart?’
Meneer Rosetti, die via de doorgang naar het woonhuis 
de keuken inloopt, lacht luid om zijn eigen grap. Dan ziet 
hij Sascha op de grond zitten.
‘Sas? Ga jij wel goed? Jij ziet een beetje groen om de neus. 
Als een kropje sla. Moet jij een glaasje water? Of zal ik een 
lekkere espresso voor jou maken?’
‘Nee, ik hoef niks.’ Sascha krabbelt overeind.
De deur naar de winkel zwiept open. Meneer Rosetti kan 
net op tijd achteruit springen om hem te ontwijken.
‘Rosa! Waar blijf je nou met die handveger en blik? Jeetje, 
ik wist niet wat ik moest zeggen! Ze wil je spreken.’
‘Handveger en blik?’ vraagt meneer Rosetti.
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‘Ik heb een dienblad op de grond gegooid, meneer Ro-
setti. Het spijt me, maar het was nodig! Drie koffiekop-
jes en een paar glazen. Maar ze waren leeg. Ik betaal het 
terug.’
‘Op de grond gegóóid? Mamma mia! Waarom?’
‘Het was een noodgeval,’ antwoordt Rosa. ‘Sascha’s moe-
der is in de winkel, samen met...’
‘Met niemand!’ Sascha werpt Rosa een woeste blik toe, 
staat op, rukt haar schort los en loopt naar de achterdeur. 
‘Ik ben weg. Je houdt je mond, Roos. Ik werk hier niet, ik 
woon hier niet! Je weet niks van mij.’ Ze pakt haar jas van 
de kapstok.
Meneer Rosetti gooit zijn armen in de lucht. ‘Waar ga je 
heen, Sascha? Povero me! De dames van de leesclub komen 
over een half uur. Je gaat toch niet weg nu?’
‘Jawel! Sorry, meneer Rosetti!’ Met een klap valt de ach-
terdeur achter haar dicht.
‘Ik help wel,’ zegt Noa. ‘Ze kent me toch niet. Ga nou naar 
binnen, Roos. Ze staat op je te wachten.’
‘Ik niet! Ik kijk wel uit! Heb je gezegd dat Sas hier werkt 
en woont?’
‘Nee! Natuurlijk niet!’
Meneer Rosetti draait aan zijn snor. ‘Sascha wil niet met 
haar moeder praten, toch? Heleen heeft het me verteld. 
Problemi di famiglia. Familieproblemen. Ach, ach. Toestand, 
toestand.’
Hij loopt naar een kast en pakt de handveger, een blik en 
een bezem.
‘Ga jij maar naar boven, Rosa, ik verzin wel een smoezel-
tje.’
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‘Smoesje!’ zegt Rosa. ‘Dank u wel! En niet zeggen dat Sa-
scha hier werkt, hoor!’
‘Nee, nee... naturalmente.’ Fluitend loopt meneer Rosetti 
de winkel in.


