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Jonas en Rosa

‘Rosa! Voor de laatste keer: eet dat vlees op!’
Jonas gluurt over zijn schouder en kijkt dan met een rood 
hoofd gauw weer voor zich uit. Het meisje heeft in de ga-
ten dat hij naar haar staart. Ze steekt haar tong naar hem 
uit.
Zijn vader en moeder zijn druk bezig met eten en hebben 
niks in de gaten van de fikse ruzie die zich achter hun rug 
afspeelt. Jonas roert in zijn soep en spitst zijn oren.
‘Rosa! En nu is het genoeg!’ Pets! klinkt het door het res-
taurant.
Jonas draait zich om. Rosa springt overeind en drukt een 
hand tegen haar wang. Ze heeft tranen in haar ogen. De 
stoel waarop ze zat klettert achterover op de grond. Een 
langslopende ober zet hem met een uitgestreken gezicht 
gauw weer overeind. Het geroezemoes in het restaurant 
verstomt en alle gezichten keren zich naar de tafel van Ro-
sa en haar ouders. ‘Stom mens!’ gilt Rosa. ‘Ik haat je, ik 
haat je!’ Woedend geeft ze een schop tegen de tafelpoot. 
Het glas wijn dat op tafel staat valt om en gulpt leeg over 
haar moeders witte jurk. Rosa draait zich om en rent de 
zaal uit.
Rosa’s vader wil opstaan om haar achterna te lopen, maar 
haar moeder houdt hem tegen en zegt net iets te hard: 
‘Laat haar maar. Help mij liever met mijn jurk, Alexander!’ 
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Ze werpt een kwade blik naar Jonas, die zich snel weer 
over zijn soep buigt.
‘Nou, als ik zo’n moeder had, zou ik het ook wel we-
ten,’ mompelt hij. Zijn vader legt zijn mes en vork neer en 
veegt zijn mond af met een servet.
‘Ken jij dat meisje dan, Jonas?’
Jonas schudt zijn hoofd. ‘Nee, maar haar moeder zat al de 
hele maaltijd op haar te mopperen, en gisteren heb ik ze in 
Bastia zien lopen. De vader en moeder liepen heel verliefd 
arm in arm en dat meisje sjokte er met een gezicht als een 
oorwurm op een paar meter afstand achteraan.’
Hij schuift zijn bord weg. ‘Mag ik van tafel, mam?’
Jonas’ moeder aait hem door zijn krullen. ‘Ja hoor, schat. 
Ik begrijp best dat het saai voor je is om met twee van die 
oude sokken aan tafel te zitten.’
‘Ho, ho,’ zegt zijn vader grinnikend en hij knijpt zijn 
vrouw in haar wang. ‘Correctie: één oude sok! Wil je geen 
ijsje meer, jongen?’
‘Nee, dank je, ik ga even naar buiten, tot straks.’
Aan het tafeltje van Rosa’s ouders zit alleen nog de vader; 
hij heeft een glas wijn in zijn hand en kijkt somber voor 
zich uit.
Buiten haalt Jonas diep adem. De lucht is fris, de warm-
te van de dag begint weg te trekken. Het hotel waar ze 
logeren ligt in een klein dorpje in de bergen, zodat het 
’s avonds lekker afkoelt.
Op een muurtje naast de ingang zit een in elkaar gedoken 
figuurtje met een pet op.
Jonas aarzelt. Dan loopt hij naar haar toe en gaat naast haar 
zitten.
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‘Ga weg!’ zegt Rosa kwaad.
‘Waarom? Ik mag hier toch ook zitten? Dit muurtje is niet 
van jou hoor.’
‘Ik heb een pestbui en ik wil alleen zijn. Donder op!’
Jonas schuift een stukje van haar af en kijkt omhoog.
‘Mooie lucht, hè? En het ruikt hier zo lekker.’
Rosa zwijgt.
Jonas keert zich naar haar toe. ‘Mijn vader en moeder zeg-
gen dat het altijd goed is om te praten over wat je dwars-
zit. Dat lucht op.’
‘Pffft,’ blaast Rosa. ‘Bof jij even. Als ik een pestbui heb, zegt 
mijn moeder dat ik uit haar buurt moet blijven.’
Jonas zet zijn bril af en ademt op de glazen, dan poetst hij 
ze schoon met de rand van zijn T-shirt.
‘Zijn ze echt zo erg?’ vraagt hij voorzichtig.
Rosa kijkt de andere kant op. ‘Mijn moeder is vreselijk. 
Mijn vader is hartstikke aardig, maar die is er niet.’
Haar stem klinkt schor en bibberig.
‘Hij zit gewoon binnen aan tafel hoor,’ zegt Jonas.
Rosa kijkt hem fel aan. ‘Die kerel is mijn vader niet.’
‘Wie is hij dan?’
Rosa haalt met veel lawaai haar neus op. ‘Die kwijlebal 
is de vriend van mijn moeder. Ze is verliefd op hem ge-
worden en daarom moest mijn vader weg. Hij woont niet 
meer bij ons. Ze zijn gescheiden! Zo, nou weet je het.’
Jonas zet zijn bril weer op.
‘Wat rot voor je.’
Rosa veegt haar neus af aan haar blote arm en haalt haar 
schouders op.
‘Mis je je vader erg?’
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Rosa staat op en steekt haar hand tussen de kaken van de 
stenen leeuw die op het terras staat. ‘Pffff, helemaal niet. Ik 
red me prima in mijn eentje, ik heb niemand nodig.’
Jonas springt overeind. ‘Pas op, Rosa, kijk uit!’ gilt hij. Ge-
schrokken trekt Rosa haar hand terug en ze kijkt om zich 
heen.
‘Corsicaanse leeuwen zijn ongelofelijk bloeddorstig,’ grin-
nikt Jonas. ‘Bedank me maar, want ik heb je leven gered!’
Rosa schiet in de lach. ‘Haha! Zo’n klein mannetje en dan 
een mensenredder zeker!’
‘Zo kan-ie wel weer,’ zegt Jonas en hij recht zijn rug. ‘Ik 
ben dan wel niet zo groot, maar mijn herseninhoud is 
enorm. In ieder geval kun je nog lachen.’
Rosa gaat weer zitten. Ze friemelt aan iets in haar zak.
‘Ik verveel me te pletter hier. Mama heeft alleen maar aan-
dacht voor die stomme vent en mij laat ze stikken. Ze zit-
ten de hele dag met zijn tweeën te slijmen en te zoenen. 
Getver, op hun leeftijd. Ik schaam me dood.’ Ze zucht en 
gluurt naar Jonas. ‘En jij? Hoe zijn jouw ouders?’
‘Best oké,’ antwoordt Jonas. ‘Maar ik vind het hier ook 
nogal saai. Vakanties zijn meestal saai. Mijn vader is al best 
oud. Vijftien jaar ouder dan mijn moeder. Ze zitten het 
liefst op een terras een boek of krant te lezen. En ze klet-
sen over van alles en nog wat waar ik niks van snap. Maar 
ze zijn wel lief, hoor. Ze praten ook veel met mij. En je 
kunt best met ze lachen.’
Jonas springt overeind en maakt een karateschop in de 
lucht. ‘Maar ik, ik wil avontuur! Spanning en sensatie. Ik wil 
van alles meemaken! Met mijn blote handen slangen wur-
gen, op berenjacht gaan, diepzeeduiken, parelvissen, op ka-
melen rijden...’
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‘Er zijn geen kamelen op Corsica, slimmerd. En parels vol-
gens mij ook niet. Het is hier alleen maar duf, suf en saai. 
O, hoe overleef ik deze vakantie?’ kreunt Rosa.
Jonas springt vier treden naar beneden, struikelt in het gras, 
krabbelt weer overeind en zegt met een stralend gezicht: 
‘We gaan er zelf iets leuks van maken. Met zijn tweeën.’
‘Hoe dan?’ vraagt Rosa ongelovig. ‘Samen schelpen zoe-
ken op het strand zeker.’
‘Nee,’ zegt Jonas geheimzinnig. ‘Ik heb een veel beter plan.’
Hij draait zich om en wijst naar de donkere bergen.



10

Vertrek

‘Nee joh, niet zoveel. Dat valt op!’
Jonas legt twee croissantjes terug op de schaal en steekt 
snel nog een handvol jambakjes in zijn rugzak.
‘Kom op,’ sist Rosa en ze trekt Jonas weg van het ontbijt-
buffet. ‘Zo is het wel genoeg, dadelijk komt er iemand bin-
nen!’
Jonas en Rosa hollen de ontbijtzaal uit.
Als ze buiten het hotel in een steegje staan, zegt Jonas hij-
gend: ‘Wat zeur je nou? We stelen toch niet? Dit is gewoon 
ons ontbijt!’
Rosa haalt twee blikjes cola uit de zak van haar sweater.
‘Hier, doe open, deze heb ik uit de ijskast van onze hotel-
kamer gejat.’
Nieuwsgierig kijkt ze in de rugzak van Jonas. ‘En wat heb 
jij allemaal meegenomen voor onze overlevingstocht? 
Chocola, mmm. Een stuk touw, lucifers. Wow, wat een gaaf 
zakmes!’
‘Er zitten wel tien functies in,’ zegt Jonas trots. ‘Heb ik voor 
mijn verjaardag gekregen. Mijn pa en ma sliepen nog, ik 
heb een briefje achtergelaten. Jij ook?’
Rosa kijkt met een kwaad gezicht de andere kant op. ‘Nee, 
mijn moeder interesseert het toch niet waar ik uithang. 
Die heeft het veel te druk met Alexander. Waar gaan we 
eigenlijk heen?’
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Jonas diept een boekje uit zijn rugzak op. ‘We gaan een 
stuk van de gr 20 lopen. Dat is een wandelpad dat door 
heel Europa en ook over Corsica loopt. Je kunt het her-
kennen aan de rood-witte strepen die op stenen en bomen 
geverfd zijn. Volgens het boekje begint het pad achter de 
kerk.’

‘Puf, ik ben nou al moe,’ zucht Rosa een halfuur later.
Ze staan op een rotsblok en kijken uit over Calenzana, dat 
aan hun voeten ligt. ‘Geef mij eens een stuk chocola.’
Jonas protesteert: ‘Maar we zijn net onderweg! Het avon-
tuur begint pas!’ Hij breekt de reep chocola doormidden 
en geeft Rosa de helft. ‘Mijn helft bewaar ik, voor als ik 
energie nodig heb.’
‘Ik hou eigenlijk helemaal niet van lopen,’ moppert Rosa. 
‘Je wordt er alleen maar moe van.’
‘Pff, jij bent zeker zo’n tv-zuignap. Kom op, we klimmen 
nog een stuk verder. Volgens het boekje gaat de weg dade-
lijk steil omhoog. Lekker spannend!’
Bezorgd kijkt Rosa naar de lucht. ‘Wat jij lekker spannend 
noemt. Heb je die wolken daar gezien?’
Jonas doet zijn rugzak weer om en begint te lopen. ‘Ach 
wat, het is hier altijd mooi weer. Jij laat je toch zeker niet 
bang maken door een buitje?’
Na een minuut of tien klauteren staan ze stil. ‘Hoor jij wat 
ik hoor?’ vraagt Jonas.
Rosa kijkt om zich heen. ‘Ik hoor niks, behalve de krekels. 
Wat een herrie maken die beesten.’
Jonas kijkt in zijn boek en naar het rood-witte teken dat 
op een rotsblok naast de weg is geverfd. ‘Ik hoor water,’ 
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zegt hij. ‘En dat klopt, want het staat ook in het boek. Het 
is de rivier de Arg... Arghioa of zoiets.’
‘Ik wil terug,’ zegt Rosa dreinerig. ‘Ik heb het stikheet en 
mijn voeten doen pijn.’
‘Zeurpiet, kom op, we gaan kijken!’ roept Jonas.

Even later staan ze voor de rivier. Het water is glashel-
der en overal steken er grote rotsblokken bovenuit. Aan de 
waterkant staan wilde bloemen en braamstruiken. Het wa-
ter stroomt snel en vormt hier en daar diepe poelen.
Rosa gaat op haar buik op een warme steen liggen en 
steekt haar hand in het ijskoude water. ‘Hé Jonas, kom eens 
kijken! Er zitten hier vissen.’
Jonas knielt naast haar neer. ‘Wow, te gek, wat zouden het 
zijn? Kabeljauwen?’
‘Nee, joh,’ zegt Rosa lachend. ‘Die zitten toch alleen in 
zout water?!’
‘En in vissticks,’ zegt Jonas lachend. Hij doet zijn gympen 
uit en stopt ze in zijn rugzak. ‘Zullen we oversteken? Het 
pad gaat aan de overkant verder.’
Rosa kijkt bedenkelijk. ‘Is dat niet gevaarlijk?’
‘Nee joh, vet leuk juist, kom op. Of durf je niet?’
Rosa trekt haar schoenen ook uit. ‘Ik durf alles! Wie het 
eerste aan de overkant is!’ 
Lachend en elkaar nat spetterend springen Rosa en Jonas 
van steen tot steen steeds verder bergopwaarts de rivier op. 
‘Joho! Ik ben een klimgeit!’ gilt Rosa en ze maakt een ge-
weldige sprong.
‘En ik een rivierkangoeroe!’ roept Jonas. ‘Aargh! Koud!’ 
Hij glijdt uit en belandt met één been in het water.
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‘Jij hebt een natte broek! Tien strafpunten!’ hijgt Rosa als 
ze aan de overkant zijn. ‘Ik vind het toch wel leuk, Jonas. 
Als we moeten klimmen en springen en als het spannend 
is, niet als we alleen maar saai lopen. Waar gaat de weg nu 
verder?’
Jonas kijkt in zijn boek. ‘Uuuh...’ Zoekend kijkt hij rond. 
Ze staan aan de rand van een groot bos. ‘Ik denk dat het 
pad daar tussen de bomen loopt,’ zegt hij weifelend. ‘Zie jij 
de tekens?’
Rosa trekt haar gympen weer aan. ‘Volgens mij zie ik daar 
iets roods. We lopen nog een klein stukje en anders gaan 
we terug, goed?’

‘Wat gek,’ zegt Rosa nadat ze een poosje een smal pad ge-
volgd hebben. ‘Ik hoor de krekels niet meer.’
Ze staan midden tussen de hoge bomen en het is opeens 
heel stil. De lucht is zwaar en geurig.
‘En donker wordt het ook,’ zegt Jonas.
Plotseling klinkt er een krakende donderslag, gevolgd 
door een felle bliksemflits.
Rosa geeft een gil van schrik. De eerste dikke druppels 
vallen en binnen een paar seconden stortregent het. ‘Shit! 
Daar is je buitje, Jonas! Leuk, hoor!’ Ze grijpt Jonas’ arm. 
‘Ik ben bang voor onweer! Dadelijk worden we nog door 
een bliksemstraal getroffen, daar kun je hartstikke dood 
aan gaan. Wat moeten we nou doen?’
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Trek in de zomer dunne katoenen kleren aan.
Een korte broek en een T-shirt zijn prima om

in te wandelen.
Als de zon erg fel is, is het verstandig om een
dun T-shirt met lange mouwen en een dunne

lange broek te dragen. Zo verbrand je minder snel.
Neem een dikke trui mee voor als 

het ’s avonds afkoelt.
Als je niet zeker bent van het weer, neem je 

ook een lichtgewicht regenpak mee.

Als je een flinke wandeltocht gaat maken, zijn goede schoenen erg belangrijk.
Stevige gympen kunnen ermee door, maar hoge bergschoenen met een paar
dikke sokken zijn beter.

Neem alleen het hoogst noodzakelijke mee en zorg dat alle dingen 
waterdicht verpakt zijn. De dingen waar je snel bij moet kunnen,
zoals je mes en je kompas, stop je in de zijvakjes. De zware spullen 

stop je onderin, de lichtere boven.
Hier zijn wat dingen die je niet mag vergeten.
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Neem alleen het hoogst noodzakelijke mee. De dingen waar je 
snel bij moet kunnen, zoals je mes en je kompas, stop je 
in de zijvakjes. De zwaardere spullen stop je onderin, 

de lichtere boven.
Hier zijn wat dingen die je niet mag vergeten.

Trek in de zomer dunne katoenen kleren aan.
Een korte broek en een T-shirt zijn prima om in 
te wandelen. Verschillende laagjes zijn handig.
Als de zon erg fel is, is het verstandig om een
T-shirt met lange mouwen en een (dunne) 

lange broek te dragen. Zo verbrand je minder snel.
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Cola en jam

Jonas krimpt in elkaar en houdt zijn rugzak boven zijn 
hoofd. Opnieuw doorklieft een bliksemflits de lucht en 
een oorverdovende donderslag davert in hun oren.
‘We moeten schuilen!’ roept hij. ‘Getver, ik ben nu al he-
lemaal doorweekt. Kom onder deze boom, Rosa. Hier is 
het droger.’ Klabam! Weer een flits, met een enorme klap 
meteen erna.
‘Nee, joh! Stommerd!’ gilt Rosa. ‘Niet onder een boom! Je 
mag nooit bij iets hoogs gaan staan als het onweert.’
Verschrikt springt Jonas bij de boom weg. ‘Maar waar 
moeten we dan heen? Er zijn hier alleen maar hoge din-
gen! We zitten midden in het bos!’
Rosa pakt hem bij zijn hand. ‘Kom mee, rennen! Hier, de 
helling af, naar een lager punt. Pas op!’
Jonas glijdt uit in een stroom modder die van de berg af 
komt en trekt Rosa in zijn val mee. Een paar meter lager 
komen ze tegen een boomstronk tot stilstand.
De bliksemflitsen en de donderslagen volgen elkaar steeds 
sneller op. Rosa drukt haar handen tegen haar oren. ‘Blij-
ven liggen! Plat op de grond!’ roept ze boven het lawaai 
uit. ‘Het onweer is nu recht boven ons!’
Angstig drukt Jonas zijn gezicht in de modder. De regen 
klettert met grote, lauwe druppels op hen neer.
Het lijkt eeuwen te duren voordat het onweer afneemt. 
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Naast zich hoort hij Rosa zachtjes tellen.
Na een tijdje gaat ze rechtop zitten en schudt hem aan zijn 
schouder. ‘Kom maar weer overeind, het trekt weg. Het is 
nu niet gevaarlijk meer.’ Jonas kruipt kreunend overeind. 
Rosa giechelt. Jonas’ bril zit onder de modder. ‘Haha, een 
moddermonster met bril!’
Boos geeft Jonas haar een stomp. ‘Doe niet zo suf! Wat zit 
je nou te lachen? We hadden wel geroosterd kunnen wor-
den door die rotbliksem!’
‘Kom op, laten we geen ruziemaken nu, ik wil naar huis,’ 
zegt Rosa. Ze trekt Jonas overeind. ‘Ik vond het ook hart-
stikke eng, hoor. Weet jij waar de rivier is?’
Jonas poetst zijn bril schoon en zet hem weer op zijn neus.
‘Als we verder naar beneden lopen, komen we ’m wel 
weer tegen, denk ik.’
‘Ik draag de rugzak wel,’ zegt Rosa.
Het regent gestaag door, maar niet meer zo hard als in het 
begin. Rosa en Jonas klappertanden in hun dunne zomer-
kleren.
Na een halfuurtje staan ze bleek en bibberend voor een 
woeste, bulderende, bruine massa.
‘Dit is een andere rivier!’ roept Rosa geschrokken. ‘We zijn 
fout gelopen! Hij ziet er heel anders uit. Moet je dit nu 
zien!’
Met open mond staart Jonas naar het kolkende water.
‘Het is geen andere rivier, dat kan niet. Er stond helemaal 
geen andere rivier op de kaart!’
Hij vist het natte boekje uit de druipende rugzak op Ro-
sa’s rug.
‘Gatver! De rugzak is niet waterdicht. Hier hebben we 


