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Stress, stof en gekibbel

Esther Jacobs

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Esther Jacobs <esther@xs24.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 16.28
Onderwerp: Stress, stof en stikjaloers

Lieve Ezzie,

Wat fijn dat je weer thuis bent. Jeetje, wat ben jij lang 
weg geweest! Ik heb je wel gemist hoor!!! Ik heb je veel te 
vertellen, en alles heeft te maken met... huisvesting.
1. Neuz woont in een vuilnisbak;
2. mijn moeder wil doorbreken;
3.  mijn vader wil emigreren (het gevolg van een 

midlifecrisis, zegt mijn moeder);
4. Noa en Sas wonen samen;
5. en ik ben verhuisd.
Ja ja, je hoeft je nooit te vervelen met je vriendinnetje 
Roselie-woepie in haar kamer vol met troepie.
Laat ik daar maar mee beginnen, met ons nieuwe huis. 
Dat heb je nog helemaal niet gezien, omdat je zo nodig 
zo idioot lang door Amerika moest cruisen met je papsie 
en je mamsie in een luxecamper (ja, het is overduidelijk, 
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ik ben jaloers. Mijn zomervakantie bestond dit jaar uit 
een weekje Terschelling, een paar dagen in de wereldstad 
Eindhoven en een week op klompen rondklossen op de 
boerderij van Joons ouders in Limbolonië en verder alleen 
maar stress en stof en babysitten).
Een week geleden zijn we verhuisd naar het huis naast 
meneer Rosetti’s bloemenwinkel. Het is een bovenhuis, 
minder groot dan ons vorige huis, maar best wel gezellig. 
Er zitten van die mooie oude plafonds en glas-in-
loodramen in. Alleen mijn kamer is ienie-mienie klein, 
niet veel groter dan een sardineblikje. Mijn bed past er 
net in, met strak daartegenaan mijn bureau, en dan is er 
nog ongeveer een vierkante meter over. Maar goed, ik kan 
wel naar buiten kijken, ik zit aan de grachtkant. Niet dat 
ik veel zie hoor, want er staat een boom recht voor mijn 
raam. Ben al dikke vrienden met de familie duif. Not dus. 
’s Ochtends om vijf uur zetten ze het op een koeren dat 
horen en zien je vergaat. Heeft jouw vader niet toevallig 
ergens een luchtbuks staan?
Het benedenhuis hoort er ook bij en dat zijn ze nu aan 
het doorbreken naar meneer Rosetti’s winkel. Het stof 
zit overal. In mijn haar, in mijn oren, in mijn laptop, in 
mijn telefoon en in mijn hersens. Ik kan nauwelijks nog 
nadenken (dat kon ik toch al niet zo geweldig). Eigenlijk 
zou de nieuwe winkel/lunchroom overmorgen open 
moeten gaan, maar dus niet. Alles gaat veel langzamer 
dan dat ze dachten. Stress!
Dan punt 2: mijn moeder wil doorbreken. Niet als actrice, 
schrijfster of als zangeres, maar de muur tussen het 
bovenhuis van meneer Macaroni en ons huis, zodat er 
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één grote woning ontstaat. Zij wil samenwonen, maar 
volgens mij wil Macaroni dat niet. En ik ook niet, hoe 
aardig hij ook is. Stiefvaders geven alleen maar gedoe. Als 
het misgaat tussen hen zit er tenminste nog een muur 
tussen. Anders moeten we voor de dertigduizendste keer 
verhuizen en daar heb ik totaal geen zin in, dat snap je 
wel. Wat ik heel stom vind is dat mijn moeder weer eens 
niet met mij overlegt. Dat doet ze met hem.
Dan gaan we naar punt 4: Noa en Sascha wonen nu 
samen op de zolderverdieping van meneer Ravioli’s 
huis. Het is er heel knus. Het is één lange ruimte die in 
tweeën wordt gedeeld door een badkamertje met een 
wc. Het heeft een schuin dak, met overal balken (geen 
spinnenwebben, meneer Pasta is héél netjes!). Ze hoeven 
niet eens huur te betalen! Echt aardig van hem.
En dan punt 1 (lekker logische volgorde, hè?): Neuz is 
eergisteren verhuisd naar Rotterdam. Hij woont daar in 
een vuilnisbak! Nee hoor, in een container. Dat is een 
grote ijzeren bak waar ze normaal dingen in vervoeren, 
die omgebouwd is tot huis. Ik wist ook niet dat het 
bestond, maar het komt door de woningnood. Ik ga er dit 
weekend naartoe, ik ben heel benieuwd hoe het eruitziet. 
We zouden eerst samen naar kamers gaan zoeken, 
maar uiteindelijk vond hij dat geen goed idee. Voor de 
meeste kamers in studentenhuizen moet je namelijk 
‘instemmen’. Dat betekent dat je op bezoek gaat en dan 
word je door de mensen die al in dat huis wonen gekeurd. 
En dan is het stom als je vriendin meegaat, vond Neuz. 
Bij geen één van die instemmingen werd hij uitgekozen 
(per keer komen er vaak wel twintig of dertig mensen). 
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Toen heeft hij op het laatste nippertje (zijn school begint 
ook volgende week) via Julia (die zat in Groningen bij 
hem in de klas en gaat ook naar de kunstacademie) een 
containerwoning weten te bemachtigen. Ik vind het zo 
spannend dat hij nu op kamers woont. Ik zit er de hele 
tijd over te fantaseren. Over dat we het gezellig maken, 
kaarsjes aan, lekker romantisch. Dat we eten wat we 
willen, doen wat we willen en met z’n tweeën zijn. Maar 
dat is tegelijk ook wel een beetje eng. Neuz en ik zijn nog 
nooit met elkaar naar bed geweest en ik weet niet of ik dat 
al wel wil...
Over mijn vaders midlifecrisis vertel ik je later, ik moet nu 
de dwergjes van de crèche halen!

De stofballetjes van je vriendin Rosardientje

P.S. Een midlifecrisis betekent dat je halverwege je 
leven denkt: is dit nou alles? Gaat het nu zo door tot 
mijn pensioen? Sááái! En dat je dan het roer helemaal 
omgooit en gekke dingen gaat doen. Bijvoorbeeld je baan 
opzeggen, naar Suriname verhuizen en daar in een hutje 
in de bushbush gaan wonen.
P.P.S. Toen mijn moeder me uitlegde wat een midlifecrisis 
was kreeg ik bijna ruzie met haar, want ik zei dat meneer 
Spaghetti en de nieuwe winkel dan het resultaat van háár 
midlifecrisis zijn. Haha!
P.P.P.S. Zouden wij er later ook een krijgen?

‘Wanneer ga je naar Neuz toe, Roos?’ Rosa’s moeder raapt 
een sliert spaghetti op die Appie heeft laten vallen. Meneer 
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Rosetti poetst zonder commentaar met zijn servet de saus 
van de vloer.
‘Morgen,’ antwoordt Rosa met volle mond.
‘Wanneer kom je weer terug?’
‘Uhm... zondag of misschien maandag. School begint 
dinsdag.’
‘Dus je blijft bij hem slapen?’
Rosa bloost. ‘Nee, ik blijf de hele nacht wakker, nou goed?’
Rosa’s moeder pakt haar hand. ‘Roos, ik heb er geen pro-
blemen mee hoor, maar ik wil er wel even met je over pra-
ten...’
‘Mám, doe niet zo debiel!’ Boos trekt Rosa haar hand te-
rug. ‘Ik heb geen voorlichting nodig!’
‘Maar Rosa...’
‘En we zitten aan tafel! Ik weet heus wel wat ik doe.’
Sascha, die naast Jade zit, gniffelt. ‘Wil je een paar con-
dooms van me hebben, Roos?’
Rosa werpt haar een woedende blik toe en staat op. ‘Ik ga 
weer naar het andere huis.’
‘Ho ho Roos, je vergeet de afwas,’ zegt haar moeder. ‘Doen 
jullie die even samen? Wij gaan beneden nog een paar 
uurtjes aan de slag. En hou Abeltje een beetje in de gaten, 
alsjeblieft.’

‘Grrr... ik ben niet meer dan een slaafje.’ Rosa knalt een 
pan op het aanrecht. ‘Rosa doe dit, Rosa doe dat, Rosa 
let op de Appelflap... en dan wil ze me ook nog seksuele 
voorlichting geven. Terwijl iedereen erbij is!’
‘Ik zou het juist fijn vinden als mijn moeder gewoon over 
de dingen zou praten met me. En je hoeft helemaal niet 
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veel te doen. Ik deed thuis veel meer,’ zegt Noa. ‘Ga jij 
maar, ik doe de afwas wel.’
‘Nee joh, we doen het samen.’ Rosa stapelt de borden op 
elkaar en kijkt naar Sascha, die aan tafel in een tijdschrift 
zit te bladeren. ‘Sámen, Sas.’
Sascha peutert aan een velletje aan haar lip. ‘Ik help zo wel,’ 
zegt ze zonder op te kijken.
‘Ja, jij bent lekker, dan zijn wij al klaar.’
‘Laat nou maar, Roos,’ zegt Noa, ‘het is zo gebeurd.’
Sascha schenkt haar waterglas vol met wijn.
‘Sas!’ roept Rosa verontwaardigd uit. ‘Dat is jouw wijn 
toch niet?’
‘Ach joh, dat mag toch best.’
Sascha staat op en ploft neer op de bank. Er klotst wijn 
over de rand van haar glas. Rosa rolt met haar ogen.
‘Nee Ap, niet doen!’ Ze rent naar Appie toe, die net een 
pen op de witte muur zet. Ze pakt de pen af en legt hem 
op een kast. Met een teleurgesteld gezicht probeert Abel-
tje op Sascha’s schoot te klimmen.
‘Nee Appie, ik moet even uitbuiken,’ zegt Sascha. Ze duwt 
hem weg en zakt onderuit.
‘Uitbuiken? Je hebt nauwelijks wat gegeten,’ zegt Rosa.
‘Joh, let toch niet zo op me!’ zegt Sascha geïrriteerd en ze 
neemt een grote slok wijn.
‘Doe dan op zijn minst even iets leuks met de kinderen. En 
volgens mij heeft je dochter een vieze broek.’ Rosa pakt 
Jade uit de kinderstoel en zet haar op Sascha’s schoot.
Sascha kreunt en ruikt aan Jades broek. Met opgetrokken 
neus zet ze haar op de grond.
‘Ik doe het zo wel.’
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Rosa doet haar mond open om iets terug te zeggen, maar 
Noa trekt aan haar arm.
‘Laat haar maar,’ fluistert Noa. ‘Ze heeft gewoon een pest-
bui. Gaat wel weer over.’
Rosa trekt een gezicht. ‘Denk je?’
‘Vast wel.’ Noa schrobt een pan schoon en geeft hem aan 
Rosa om af te drogen.
‘Zijn jullie eigenlijk al klaar boven?’
‘Ik wel, ik heb niet veel spullen. Sas is nog bezig.’
Rosa kijkt Noa onderzoekend aan. ‘Wat kijk je sip. Vind 
je het niet fijn dat je bij Torteloni op zolder mag wonen?’
‘Jawel, heel fijn.’
‘Wees blij dat je niet meer bij mij op de kamer hoeft. Dan 
zou je onder mijn bed moeten slapen.’
‘Ik ben echt superdankbaar. Jullie doen allemaal zoveel 
voor me, maar dat is het juist...’
‘Hoezo?’
‘Ik wil jullie niet tot last zijn. Ik heb het gevoel dat ik pro-
fiteer.’
‘Doe niet zo dom, dat doe je niet.’
‘Ik wil meneer Rosetti huur betalen, van het geld dat ik in 
de snackbar verdien, maar hij wil het niet.’
‘Vet toch,’ roept Sascha vanaf de bank. ‘Ik zou blij zijn. Ik 
werk er vier dagen per week voor.’
‘Maar je krijgt ook salaris, Sas,’ zegt Rosa. ‘Hoeveel eigen-
lijk?’
‘Honderd.’
‘Per maand?’
‘Per week.’
‘Wauw, dat is veel! En je hebt ook nog een uitkering!’
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‘Ja, maar die vervalt dan of zo. Je moeder zou het voor me 
regelen. Ik vind honderd euro weinig. In de Lagoon ver-
diende ik veel meer. En het is saai, bloemen verkopen.’
‘Ondankbaar mormel,’ zegt Rosa half grappend.
‘Zeiksnor.’ Sascha steekt haar tong uit. Ze staat op en 
schenkt het laatste bodempje uit de wijnfles in haar glas.
‘Zuiplap.’
‘Hou nou op met dat gekibbel! Wat schiet je daar nou mee 
op?’ Noa loopt naar het keukenraam en staart naar buiten. 
‘Mijn kleine broertje is volgende week jarig. Hij wordt 
vier.’
Rosa gaat naast haar staan en legt haar arm om Noa’s 
schouder. ‘Misschien moet je nog eens een poging doen 
om contact te krijgen met je ouders. Wie weet lukt het 
nu wel.’
‘Dat durf ik niet.’
‘Ik zou het ook maar niet proberen,’ zegt Sascha vanaf de 
bank. ‘Heeft toch geen zin.’
Rosa draait zich om. ‘Wat ben je toch positief, Sas. En dat 
was trouwens geen leuke grap daarnet aan tafel, met die 
condooms. Zoiets zeg je toch niet?’
Sascha grijnst. ‘Ik wel.’
‘Wat heb jij toch?’ vraagt Rosa. ‘Je doet echt onaardig.’
‘Zo ben ik gewoon,’ zegt Sascha met een onverschillig ge-
zicht. Ze legt haar voeten op de tafel en zet de tv aan.
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BBB

Jonas zegt: Hé Reuzie.
Rosardientje zegt: Hé Jeunsiedebeunsie.

Rosa klikt de camera van haar laptop aan. Jonas verschijnt 
in beeld. Hij heeft een blauw sjaaltje om en kijkt bedrukt.

Jonas zegt: Hoe gaat het in Rosaland?
Rosardientje zegt: Wel goed. Ik ben bezig m’n rommel in 
mijn sardineblik te proppen.
Jonas zegt: Sardineblik?
Rosardientje zegt: Mijn kamer is microscopisch klein. Kijk 
maar...

Rosa klikt de camera los en laat hem rond gaan.

Jonas zegt: Ik zie niet veel. Muren.
Rosardientje zegt: Precies, haha.
Jonas zegt: Vandaar je nieuwe naam. Goeie grap. Is de 
verhuizing al helemaal klaar?
Rosardientje zegt: Nog niet helemaal. Veel zit nog in 
dozen. We eten elke dag bij Rosetti, want we hebben nog 
geen fornuis.
Jonas zegt: Hij kookt toch heel lekker?
Rosardientje zegt: Ja, echt super, véél beter dan mijn 
moeder.
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Jonas zegt: Dat is mazzel dan. Schiet het al op met de 
verbouwing van de winkel?
Rosardientje zegt: Nee, totaal niet. Er zit een enorm gat in 
de muur tussen de twee huizen en ze zijn allemaal dingen 
aan het slopen.
Jonas zegt: Is de winkel gewoon open?
Rosardientje zegt: Ja, alle bloemen en planten zitten de 
hele tijd onder het stof. Enorme stressboel, mijn moeder 
lijkt wel een dolgedraaide sprinkhaan. Ze wordt gek van al 
die werkmensen voor wie ze de hele tijd koffie moet zetten.
Jonas zegt: Gaat het wel goed tussen haar en de 
circusdirecteur?
Rosardientje zegt: Ja, wonder boven wonder. Ravioli is 
niet boos te krijgen. Hij lacht overal om.
Jonas zegt: Mister Macaroni, de Italiaanse superman met 
sliertjes!
Rosardientje zegt:  Hoe is het met jou?
Jonas zegt: BBB.
Rosardientje zegt: Braaf, brokkelig en blubberig?
Jonas zegt: Nee, beroerd, belazerd en belabberd.
Rosardientje zegt: Echt?
Jonas zegt: Hoe zie ik eruit?

Hij buigt zich naar het oog van de camera en trekt een ge-
zicht.

Rosardientje zegt: Als een lekker Limbolands ding. :P
Jonas zegt: Zwamdoos.
Rosardientje zegt: Dank je. Vertel tante Gordelroza maar 
eens wat er aan de hand is.
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Jonas zegt: :P Ik haat Limboland, ik stik hier.
Rosardientje zegt: Waarom?
Jonas zegt: Ik had vanmorgen dit sjaaltje om.
Rosardientje zegt: Ja en? Zat het te strak?
Jonas zegt: Lolbroek.
Rosardientje zegt: Wat ben je toch complimenteus 
vandaag!
Jonas zegt: Ik heb het vorige week gekocht en vandaag 
had ik het om naar school.
Rosardientje zegt: Ja en?
Jonas zegt: Roos, zeg eens eerlijk, kun je het aan me zien?

Jonas gaat rechtop zitten, verschikt het sjaaltje en kijkt ge-
spannen in de camera. Rosa knikt ernstig.

Rosardientje zegt: Ja... nu je het zegt! Maar wanhoop niet, 
ik weet een goeie plastisch chirurg die wonderen kan 
doen!

Jonas lacht en steekt zijn tong uit.

Jonas zegt: Doe ff serieus, ik bedoel dat ik op jongens val.
Rosardientje zegt: Nee sufferd, natuurlijk kan je dat niet 
zien.
Jonas zegt: Ik liep op het schoolplein langs een stel 
jongens en toen riep er een: hé homo! Wat een énig 
sjaaltje! Wil je met me uit? En toen barstte de rest van de 
groep keihard in lachen uit.
Rosardientje zegt: En toen?
Jonas zegt: Ik ben hysterisch huilend naar huis gerend.



16

Rosardientje zegt: Echt?
Jonas zegt: Tuurlijk niet. Maar ik heb het sjaaltje wel 
afgedaan.
Rosardientje zegt: Watje!
Jonas zegt: En me dan laten uitschelden zeker?
Rosardientje zegt: Nee, dat is echt lullig. Homo is geen 
scheldwoord.
Jonas zegt: Voor die boerenpummels blijkbaar wel. En 
dan te bedenken dat ik er over gedacht heb om op school 
uit de kast te komen. Nou, dat doe ik dus mooi niet. Moet 
je je eens voorstellen wat ze zouden doen als ze ook 
nog zouden weten dat ik gedichten schrijf! Dan ben ik 
helemaal de gek van de school.
Rosardientje zegt: Is het echt zo erg?
Jonas zegt: Ja, en nog veel erger ook. Het is niet eerlijk. 
Neuz zit al op kamers, jij doet eindexamen en ik moet 
nog drie jaar. DRIE JAAR! Dat is een eeuwigheid!
Rosardientje zegt: Jij kunt goed overdrijven.
Jonas zegt: Drie jaar!!!! Opgesloten in dit boerengehucht! 
Het spannendste dat hier gebeurt is een koe die ontsnapt 
of een mus die tegen het raam vliegt. Ik heb geen echte 
vrienden behalve jou en jij woont kei-ver weg. Mijn 
ouders zijn bejaard en begrijpen me niet. Ik haat mijn 
leven.
Rosardientje zegt: Dan moet je er iets aan doen.
Jonas zegt: Ja, maar wat? Weglopen? Zal ik bij jullie 
op zolder in het opvanghuis voor weggelopen meisjes 
komen wonen?
Rosardientje zegt: Ja, gezellig! En anders heb ik nog wel 
plaats onder mijn bed.
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Jonas zegt: En mijn moeder zeurt de hele dag aan mijn 
kop: Jonas ga nou eens iets doen, Jonas vraag toch eens 
iemand mee naar huis, Jonas zit niet de hele dag achter 
de computer.
Rosardientje zegt: Zit je er dan zoveel achter?
Jonas zegt: Valt wel mee.
Rosardientje zegt: Wat doe je dan?
Jonas zegt: Gewoon, een spel.
Rosardientje zegt: En Granito?
Jonas zegt: Heb ik al weken niks van gehoord. Dat wordt 
toch niks. Hij woont in Amsterdam, ik hier.
Rosardientje zegt: Hoe overleef ik in Limboland?
Jonas zegt: NIET!!!!!!!!!!!
Rosardientje zegt: Even rustig ademhalen, Joons.
Jonas zegt: GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
Rosardientje zegt: Schrijf je nog gedichten?
Jonas zegt: Nauwelijks. Ik heb gewoon nergens zin in.
Rosardientje zegt: Klinkt depressief. Ik zal je survivaltips 
sturen.
Jonas zegt: Great.
Rosardientje zegt: Ik ga morgen naar Neuzie toe, in 
Rotterdam, ik heb er zo’n zin in! Ik ben ontzettend 
benieuwd hoe zijn kamer is. Ik ga helpen het gezellig te 
maken en we gaan samen koken en we kunnen zo laat 
thuiskomen als we willen als we uitgaan en hele zakken 
chips achter elkaar opeten en precies alles doen en laten 
waar we zin in hebben!
Jonas zegt: Hou op! Dat wil ik nu toch helemaal niet 
horen! Daar word ik alleen maar ellendiger van.
Rosardientje zegt: O sorry, Joonsie. Dat was niet handig 
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van me, maar ik verheug me er zo op.
Jonas zegt: Ik wou dat ik op kamers kon.
Rosa zegt: Nog even geduld, boontje. Je hebt één grote 
troost.
Jonas zegt: Nou?
Rosardientje zegt: Mij. Je verloofde. Ik hou van jou. 
Superveel.
Jonas zegt: Ja, ja. Ik ook van jou. Maar intussen zit ik 
gevangen in deze Limbo-hel.
Rosardientje zegt: Joon, je hebt gewoon even een dipje. 
Prop een reep chocola naar binnen. Of ga ff douchen, dat 
helpt bij mij altijd.
Jonas zegt: Ja, dat lost vast al mijn problemen op.
Rosardientje zegt: Nee, maar dan voel je je wel weer wat 
beter.
Jonas zegt: GTG!
Rosardientje zegt: Gevaarlijke Tandeloze Gluiperd?
Jonas zegt: Wat heb jij toch een levendige fantasie. GTG 
betekent: Got to go!
Rosardientje zegt:  Weer iets geleerd. Wat ga je doen 
dan?
Jonas zegt: Ik heb een raid, samen met mijn clan.
Rosardientje zegt: Een raid? Dat is toch een overval? Met 
je clan? Ga je met Limboboeren in het bos op konijnen 
jagen of zo?
Jonas zegt: Duh, mijn spel op de computer.
Rosardientje zegt: Wat voor een spel is dat?
Jonas zegt: Het heet WoW. World of Warcraft. Maar ik 
moet nu echt gaan, ze wachten op me! Dag!
Rosardientje zegt: Nou, ook dag!
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‘Mam, waar zit je? Appie heeft je nodig. Mam?’
Rosa stapt over een stapel bakstenen heen en struikelt 
bijna over een leiding die uit de vloer omhoogsteekt. Er 
brandt een bouwlamp in de hoek van de grote stoffige 
ruimte. Rosa niest een paar keer achter elkaar. Ze loopt 
naar de opening in de muur. Aan de andere kant klinkt 
muziek. Ze duwt het laken dat voor het gat hangt weg 
en gluurt naar binnen. Rosa’s moeder en Rosetti zijn aan 
het dansen. Rosa gniffelt, klimt door het gat en hurkt neer 
achter de toonbank.
Rosetti en haar moeder zwieren door de winkel heen, op 
de maat van een Italiaanse opera. Het is een mal gezicht: 
Rosa’s moeder slank, blond en lang, en Rosetti klein en 
mollig, met een schort om zijn bolle buik geknoopt. Ro-
sa drukt een hand tegen haar mond om haar lachen in te 
houden.
Net als ze op wil staan maakt haar moeder zich los. Ze 
loopt naar een emmer met rode rozen en pakt er een uit. 
Rosa duikt weer naar beneden en gluurt om het hoekje 
van de toonbank.
Haar moeder zakt neer op één knie. Ze kijkt lachend en 
met rode wangen naar Rosetti op. ‘Enrico, amore mio, wil je 
met me trouwen?’
Opnieuw klampt Rosa haar hand voor haar mond, dit 
keer om een kreet binnen te houden.
Meneer Rosetti staat stokstijf stil. Hij lacht verlegen en 
pakt de bloem aan.
‘Carruccia...’
‘Ik meen het, liefste. Wil je met me trouwen?’ vraagt haar 
moeder nog een keer.



20

Meneer Rosetti trekt haar omhoog, omhelst haar en fluis-
tert iets in haar oor.
Haar moeder deinst terug en roept ontsteld uit: ‘Maar 
waarom niet?’
Rosa duikt dieper weg. Ze kan Rosetti’s antwoord niet 
horen boven de muziek uit.
‘Maar Enrico! Het is niet niks wat ik je vraag! Ik heb nog 
nooit in mijn leven iemand ten huwelijk gevraagd. O! Wat 
ben ik ook een idioot!’ hoort Rosa haar moeder uitroepen. 
Haar stem klinkt nu dichterbij en ze hoort haar hakken 
driftig tikken op de tegels.
‘Shit, o shit, ik moet hier weg,’ mompelt Rosa, en ze kruipt 
achteruit in de richting van het gat in de muur.
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Welkom op de legbatterij!

Rosa kijkt met open mond omhoog.‘Wauw! Het lijkt wel 
een flatgebouw, zo had ik het me helemaal niet voorge-
steld!’
Neuz grijnst. ‘Meer een kippenhok, zul je bedoelen.’ Hij 
trekt haar naar zich toe en geeft haar een zoen in haar 
hals.
Ze staan bij de ingang van het complex. Vier lange rijen 
containers zijn vijfhoog opgestapeld, als legoblokjes. Elke 
container heeft een balkonnetje, behalve de huizen op de 
begane grond. Tussen de rijen in staan fietsen rekken, vuil-
nisbakken, barbecues, banken en campingstoelen. In de 
tuin van een van de begane-grondwoningen staat een kale, 
maar compleet opgetuigde kerstboom. Een ander tuintje 
is helemaal volgestapeld met bierkratten en in weer een 
andere staat een oude leren bank met een televisie ervoor.
‘Ik woon in dit blok,’ zegt Neuz. ‘Tenminste, dat geloof ik. 
We gaan hier met de trap omhoog.’
‘Het is wel een zootje hier,’ zegt Rosa terwijl ze over een 
drietal vuilniszakken en een fiets zonder wielen stapt.
‘Ja, wat wil je, er wonen hier alleen maar studenten.’ Neuz 
wijst naar het einde van het blok. ‘Kijk, daar zit een snack-
bar en een supermarkt. Aan de andere kant is een wasse-
rette, en een copyshop. Echt vet handig.’
‘De huizen lijken erg op elkaar,’ zegt Rosa. ‘Misschien 
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moet je eens wat met graffiti in de weer. Voor de herken-
baarheid.’
‘Goed idee. Graffiti-bewegwijzering! Gisteren stapte ik 
per ongeluk in een verkeerde container naar binnen. Ik 
schaamde me kapot, ik zat een verdieping te laag.’
‘Was er iemand?’
‘Ja, een heel mooi meisje, ze kwam net naakt uit de douche.’
Rosa kijkt hem ongelovig aan. ‘Echt?’
‘Ja,’ zegt Neuz met een serieus gezicht. ‘En ze wierp zich 
in mijn armen.’
Rosa geeft hem lachend een duw. ‘Ja hoor, vast.’
Neuz knuffelt haar en fluistert in haar oor: ‘Ik droom er-
van jóú bloot in mijn armen te hebben.’
Rosa duwt hem van zich weg.
‘Wat?’ vraagt Neuz. ‘Heb ik iets verkeerds gezegd?’
‘Nee, maar...’ zegt Rosa met een rood hoofd. ‘Laat maar. 
Hé, ik moet je wat vertellen. Gisteren heb ik zoiets raars 
meegemaakt.’
Ze pakt Neuz’ hand en samen lopen ze verder de trappen 
op naar boven.
‘Vertel,’ zegt Neuz en hij slaat zijn arm om haar heen.
‘Mijn moeder vroeg Rosetti ten huwelijk.’
Neuz staat stil. ‘Echt? Zij vroeg hem?’
Rosa knikt. ‘Op de klassieke manier, geknield en met een 
rode roos.’
Neuz lacht. ‘En?’
‘Hij zei nee.’
‘Oeps. Pijnlijk! Maar... was jij daarbij?’
‘Per ongeluk. Ik was mijn moeder aan het zoeken, ze wa-
ren in de winkel.’
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‘O, wat lullig voor haar!’
‘Ja. En het ergste was dat ze mij ontdekte.’
Neuz barst in lachen uit. ‘O jee, Roos! En toen?’
‘Nou, ze riep hysterisch: “Rosa, wat doe jij hier nou? Jij 
hoort hier niet te zijn... uh... jij hoort dit niet te zien! O! 
Laat ook maar!” en toen klom ze huilend door het gat en 
rende weg, met meneer Macaroni achter zich aan.’
‘Wat zielig. En zei hij iets tegen jou?’
‘Nee. Hij wierp een soort wanhopige blik naar me. Ik ben 
maar naar Noa’s en Sascha’s zolder gegaan. Toen ik tegen 
een uur of twaalf terugkwam was iedereen al naar bed. 
Gelukkig.’
Neuz schudt zijn hoofd. ‘O, o, die moeder van jou, die 
heeft ook altijd wat.’
‘Ja, en ik dus ook.’
‘Waarom zou hij niet met haar willen trouwen? Hij is toch 
dol op haar?’
Rosa haalt haar schouders op. ‘Ja, en zij op hem dus. Ik 
weet het niet. Het maakt me ook niet uit. Ik vind het rot 
voor mama, maar ik zit niet te wachten op een nieuwe 
stiefvader.’
Ze staan op de galerij. Neuz staat stil en gluurt door een 
raam naar binnen. ‘Hier is het geloof ik... O nee, de vol-
gende.’ Hij morrelt met het slot en zwaait de deur voor 
Rosa open. ‘Welkom in mijn paleisje, snoezie poezie!’
Rosa stapt naar binnen en kijkt rond. De ruimte is lang en 
smal. In het eerste gedeelte staan een klein tafeltje, twee 
stoelen en een mini-keukenblokje. Neuz’ met graffiti be-
spoten fiets en skateboard staan tegen een hoge stapel nog 
onuitgepakte dozen. Een hele muur is beplakt met een af-
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beelding van een berglandschap, waar overheen uitgeknip-
te foto’s geplakt zijn.
‘Gaaf!’ Rosa snuffelt en trekt haar neus op. ‘Wat ruik ik?’
‘Ik denk een mengsel van bejaarde pizza’s, zweetsokken en 
kattenpis.’
‘Getver! Kattenpis?’
‘Het meisje van wie ik dit paleis huur heeft een kat.’
‘Hè? Huur je het van een meisje?’
‘Ja, had ik dat niet verteld? Ze heet Birgit, het is een nicht-
je van Julia, weet je wel?’
‘Ja, dat meisje uit jouw oude klas, dat ook naar de Willem 
de Kooning gaat.’
‘Precies! Zij heeft Julia haar woning bezorgd. Juul heeft ’m 
permanent, ik maar voor zes maanden.’
‘Zes maanden?’
‘Het is onderhuur. Zo’n woning heeft altijd een giga-
wachtlijst. Ik heb echt geweldige mazzel gehad.’
‘En na die zes maanden?’
‘O, dat zie ik dan wel weer.’
‘En waar is dat meisje dan? Woont ze ook hier?’
‘Nee gekkie, ze is op stage in IJsland.’
‘Heeft ze haar kat meegenomen?’
‘Nee. Daar moet ik voor zorgen, dat is de deal.’
Rosa niest drie keer achter elkaar en wrijft in haar ogen. 
‘En waar is hij nu dan?’
‘Geen idee. Ik denk buiten ergens. Dat beest schuimt 
de hele flat af naar lekkere hapjes. Kom verder kijken.’ 
Neuz trekt haar mee. ‘In dit gangetje zit de waanzinnig 
luxueuze badkamer... marmeren vloer, gouden kranen, 
jacuzzi...’


