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Krak, au

Rosa van Dijk

Van:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: maandag 14 juni 14.10
Onderwerp: krak, au

Hoi Rozie,

Het is uit met Jessy. Het was maar 2 uur aan. Ik heb er 
niet eens wat van gemerkt.
Het enige voordeel is, dat ik weer veel inspiratie heb.
Een gebroken hart is een dichtersgoudmijn!

Krak, au
Breken, brak, gebroken
Jij het mijne
Ik het jouwe
Breken, brak, gebroken
Jij het jouwe
Ik het mijne
Wat moet ik nou
met dit kapotte hart?
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Plies, stuur me survivaltips.
Groetjes van je gebroken vriend,

Jonas

Jonas de Leeuw

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 14.22
Onderwerp: lijmen!

Lieve Jonalientje,

Hé, ben je al thuis! Ik ook. Laatste twee uur vielen uit. 
Jippie!
Ik weet helemaal geen survivaltips voor een gebroken 
hart! Wie is die Jessy eigenlijk?
En hoezo heb je er niks van gemerkt? Had je verkering 
zonder dat je het wist? Haha.
Denk erom: beste vriendinnen vertellen elkaar alles, hoor! 
En dat ben je, ook al ben je een jongen.
Mijn hart is helemaal heel en ik denk niet dat het ooit zal 
breken. Neuz is leuk en lief en knap en hij kan geweldig 
zoenen. Zonder te kwijlen, zonder te stikken, zonder 
tandenbotsingen. Hij is een zoenkampioen. We doen 
hartstikke leuke dingen samen. Zoals rondhangen op het 
plein, snackbar-excursies en natuurlijk: graffiti spuiten. 
We hebben laatst weer een opdracht gehad. Voor een 
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kleuterschool, dat was lachen! We hebben de kinderen in 
alle kleuren van de regenboog gespoten (grapje).
Veel sterkte met je gebroken hart. Ik zal je een tube lijm 
opsturen, misschien helpt dat.

Groetjes van Rosa (in de z(w)evende hemel)

P.S. Waarom stuur je geen berichtje? Gaat toch veel 
sneller dan melen?

Rosa van Dijk

Van:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: maandag 14 juni 14.40
Onderwerp: krak, au, plak

Nou, hartelijk bedankt. Een tube lijm, daar heb ik wat aan!

Jonas (in de hel)

P.S. Dit zijn serieuze zaken en die wil ik alleen maar in 
een brief (of een meel) schrijven zodat ik er goed over na 
kan denken. Snik. Snotter.

Rosa draait aan het ringetje dat ze om haar linkermiddel-
vinger draagt. Van Neuz gekregen toen ze zeven dagen, 
zeven uur en zeven minuten verkering hadden.
Hij is zo romantisch. Het ringetje is van echt zilver, met 
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een blauw steentje erin. Een lapis lazuli. De vriendschaps-
steen, volgens hem. Maar al was het een ring uit de kauw-
gumballenautomaat, dan was ze er even blij mee geweest.
Misschien was het toch een beetje lomp om tegen Jonas 
te zeggen hoe supergelukkig ze is, terwijl hij zich zo rot 
voelt.

Jonas de Leeuw

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 14.59
Onderwerp: zorrie

Lieve Joontje,

Zorrieknorrie van die tube lijm. Dat was flauw.
Je had toch maar twee uur verkering? Dat is toch niet zo 
lang?
Zou het niet zo zijn dat hoe langer je verkering hebt, hoe 
langer het duurt eer je eroverheen bent als het uitgaat?
Misschien voel je je over een paar uur al een stuk beter!
Dus: kus op het beeldscherm & de mazzel & hou je taai!

Roos (in bloei)

P.S. Wat is er eigenlijk gebeurd?
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Rosa van Dijk

Van:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Aan:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Verzonden: maandag 14 juni 16.31
Onderwerp: dweilen

Hoi Rozie,

Ik kom de volgende uren helemaal niet door!
Het is dat jongens niet mogen huilen, anders griende ik 
nu mijn hele kamer onder.
Dit is er gebeurd:
Jessy zit in 1b en ik in 1a en ik vond haar al een hele tijd 
leuk. Ze is heel knap: lang blond haar, bruine ogen en als 
ze lacht, heeft ze kuiltjes in haar wangen. Het probleem 
was dat ik haar niet durfde aan te spreken.
Dus leek een berichtje me de oplossing. Maar dan moest 
ik wel het nummer van haar mobiel achterhalen. Dat was 
niet zo moeilijk. In de klassenboeken staan de namen, 
adressen, gewone en mobiele telefoonnummers van alle 
leerlingen.
Tijdens tekenen heb ik op de wc appjes zitten bedenken 
(ik had tegen de lerares gezegd dat ik diarree had).

Lieve Jessy,
Ik vind je beeldschoon.
Miss Nederland is een ouwe dweil vergeleken bij jou
en Miss World een geverfde barbiepop.
Ik wil je graag beter leren kennen.
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Jij mij ook?
Je aanbidder Jonas

Die heb ik niet verstuurd.

Allerliefste,
Ik aanbid je.
Ik kus de grond waarop je gelopen hebt
en de kapstok waaraan je jas gehangen heeft.
Zullen we samen iets leuks gaan doen?
Voor altijd,
Je Jonas

Die leek me ook niet zo geschikt.

Lieve Jesje,
Ik bewonder je blonde haren
wil je met me varen
op een bootje naar Tahiti?
dan koop ik voor jou
een lekkere zak met friettie
of met een vliegtuig naar Parijs
voor een grote portie ijs
we kunnen ook naar Zierikzee
maar neem dan wel je zwempak mee.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
van Jonas de Leeuw (1a)
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Die werd het dus ook niet. Kinderachtig en melig.
Het is nog moeilijk hoor, contact leggen per telefoon!
Uiteindelijk is het deze geworden:

Hoi liefie,
Wil je vrijdag met mij naar de film?
xxx Jonas (1a)

Ik heb me in de pauze verdekt opgesteld achter de 
frisdrank automaat en het bericht verzonden, met zicht op 
Jessy.
Tot mijn grote schrik ging niet haar telefoon, maar die van 
een jongen uit haar klas. Een enorme hulk van een vent 
die net bezig was 10 marsen en 12 gevulde koeken uit de 
snoepautomaat te trekken.
Ieeeeek! Ik had van de zenuwen het verkeerde nummer 
overgeschreven!
Die jongen stond glazig naar zijn mobiel te kijken, begon 
toen van oor tot oor te grijnzen en keek zoekend om zich 
heen.
Aaaaargh!
Wat moest ik doen? Acuut van school veranderen? Een 
andere naam nemen? Plastische chirurgie ondergaan? Hij 
zou me vast en zeker vinden. En wat zou hij wel van me 
denken? Mijn hersens sloegen helemaal op tilt. Ik begon 
door de gangen te rennen en verdwaalde totaal, waardoor 
ik veel te laat kwam voor geschiedenis. Verstijfd heb ik in 
de klas gezeten en ik heb geen woord gehoord van wat 
er werd gezegd. Iets over dat ik een drie had voor mijn 
proefwerk of zo.
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Toen heb ik mijn vinger opgestoken en gezegd dat ik 
weer diarree had. Heel de klas krom van het lachen. Ik 
dubbelgevouwen van ellende naar de wc gestrompeld. 
Daar kreeg ik na een half uur het helderste idee sinds 
mijn geboorte. 
Ik heb de hulk nog een berichtje gestuurd:

Sorry,
verkeerd verbonden.
Jonas (1d)

En twee minuten later:

Sorry,
bericht was niet voor jou bedoeld.
Jonas (1c)

Dat 1c en 1d was om hem in de war te maken, zodat het 
langer zou duren voor hij mij opgespoord had.
Toen was de school afgelopen. Ik loop redelijk 
opgelucht richting fietsenstalling, kom ik daar die hulk 
tegen! Enorme klap op mijn rug. ‘Hé liefie!’ brulde hij 
enthousiast. ‘Wat een leuke uitnodiging. Ik ga mee, hoor! 
Doe je wel iets leuks aan? En vergeet die blonde pruik 
niet, die staat je zo enig!’
Oorverdovend gelach van de jongens om hem heen.
Krrrrrrrrrrrrreun. Doomed.
Ik wist niet hoe snel ik weg moest komen en besloot op 
dat moment nooit van mijn leven meer een berichtje te 
versturen.
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Maar mijn verliefdheid op Jessy was niet over na deze 
traumatische gebeurtenis. Integendeel: ik kreeg zo’n 
beetje een Jessy-obsessie. Zo zit ik in elkaar. Als ik 
eenmaal iets in mijn hoofd heb, krijg ik het er niet meer 
uit. Na drie weken heb ik alle moed verzameld en tijdens 
het laatste uur een ouderwets briefje in haar zak gestopt.

Hoi Jessy,
Zin om mee naar de film te gaan? (ik trakteer)
Groetz, Jonaz (1a)

De volgende dag durfde ik nauwelijks naar school. Uren 
voor de spiegel gestaan, drie potten gel op mijn hoofd 
gekwakt, mijn tanden zeven keer gepoetst, twaalf keer 
andere kleren aangetrokken, buikpijn en pukkelexplosie 
van de zenuwen, zweetuitbarsting, drie keer onder de 
douche, gel eruit gelekt, nog twee potten erin, zenuwtrek 
bij mijn oog die maar niet ophield, je kent het wel...
In de pauzes hield ik me schuil in de fietsenstalling. Word 
ik opeens door een onbekend meisje op mijn rug getikt. 
Acute hartaanval. Ze duwt een roze envelop (walmend 
van de parfum) in mijn handen. Meisje loopt giechelend 
weg. Jessy nergens te zien.
Dit stond erin:

Hallo Jonas,
Ok!
Vrijdag om zeven uur voor de bios!
xxx Jessy
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Ik in paniek. Dit had ik totaal niet verwacht! Het was niet 
eens in mijn hoofd opgekomen dat ze ja zou zeggen! 
Dat was afgelopen woensdag. De twee nachten daarop 
geen oog dichtgedaan, 67 liefdesgedichten geschreven, 
honderdduizend openingszinnen geprobeerd, constant 
hartkloppingen. (Zou mijn hart wel in orde zijn? 
Misschien moet ik eens naar de dokter, wie weet heb ik 
wel een hartafwijking en sterf ik jong.) Tien kilo afgevallen 
omdat ik niks door mijn keel kon krijgen, etc. Vrijdag om 
zeven uur stond ze voor de bioscoop, blond, stralend en 
beeldschoon. Ik was een wrak van de zenuwen, met een 
joekel van een pukkel op het puntje van mijn neus en 
diepe wallen onder mijn ogen door slaapgebrek.
‘Hoi Jonas, leuk dat je me op een bioscoopje trakteert!’ 
zei ze, en ze gaf me een zoen. Op mijn wang. (Geen 
tongzoen, dat kan niet op je wang. Of wel?)
EEN ZOEN! Terwijl ze me helemaal niet kende! Ik zakte 
bijna door mijn kauwgumbenen heen en kon me nog 
net vastklampen aan een deur. Ik had al jouw versier- en 
zoentips uit mijn hoofd geleerd, maar kreeg een totale 
black-out. Ik had ook een gedicht uit mijn hoofd geleerd, 
om romantisch aan haar voor te dragen als de lichten uit 
zouden gaan, maar ook dat was weg.
Zij had de film uitgekozen. Het was zo’n romantische 
kwijlfilm, er werd niemand doodgeschoten of gemarteld 
en geen enkele auto werd in de prak gereden.
Toen is het vreselijke gebeurd... ik durf het bijna niet te 
vertellen, zo schaam ik me ervoor.
Ik ben in slaap gevallen! Het was een ongelooflijk saaie 
film en ik had de nachten daarvoor dus nauwelijks een 
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oog dichtgedaan. Ik was helemaal op. Bij het einde 
schrok ik wakker omdat ze me keihard in mijn arm kneep. 
Ze was woedend. Ik had nog gesnurkt ook, zei ze. En 
ze was misselijk geworden omdat ik zo stonk. (naar de 
aftershave van mijn vader)
Ik schaamde me te pletter, ik stotterde nog iets over dat 
ik een dichter was en ’s nachts werkte en dat het een heel 
dure aftershave was, maar ze wilde niet naar me luisteren 
en stapte zonder afscheid te nemen op haar fiets en 
sjeesde ervandoor.
O, ik kan mezelf wel vermoorden, Rosa! Wat een mega- 
ben ik.

Jonazzzzzzzzz (zzzzzzzzzz van znurken dus)
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Bowlen

Rosa grinnikt. Jeetje, wat een bloemkool is die Jonas. In 
slaap vallen bij zijn eerste afspraakje. Hoe krijgt hij het 
voor elkaar?

Jonas de Leeuw

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Jonas de Leeuw <jdl@xs22.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 16.59
Onderwerp: survivaltips voor eerste dates

Hoi Joonzzzie,

Je hebt het heel handig aangepakt, Joon, ik heb dubbel 
gelegen van het lachen.
Hier komen wat tips. Volgens mij kun je ze wel gebruiken!

Survivaltips voor beginnende daters:
1.  Het is het ‘volwassenst’ om in levenden lijve te vragen 

of iemand met je uit wil. Dan weet je tenminste 
ook zeker dat je uitnodiging bij de juiste persoon 
terechtkomt.

2.  Wees zuinig met geurtjes, de meeste meisjes zijn er 
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niet dol op. (Scheer jij je trouwens al??)
3.  Eet geen knoflook de dag ervoor. Als je dat wel gedaan 

hebt, eet dan rauwe peterselie (een paar blaadjes, geen 
hele bos) of kauw op een koffieboon.

4. Zorg dat je schoon bent en niet naar zweet stinkt.
5.  Dingen die meisjes leuk vinden voor een eerste date:
 *  Kermis, als die er is (bied haar een suikerspin aan en 

kneed hem in de vorm van een hart).
 * Zwembad (spat haar niet nat, dat is NOT leuk!).
 * Skaten (als ze skates heeft, anders kun je ze huren).
 * Schaatsen (schaats hartjes in het ijs!).
 *  Naar een pretpark (kan ze zich aan je vastklampen 

als jullie in de achtbaan naar beneden storten).
 * Sjoppen (als je veel geld hebt).
 *  Een cruise maken over de Caraïben (als je stinkend 

rijk bent).
6.  En ten slotte het allerbelangrijkste: relaaaaax & wees 

jezelf.

Extra tip speciaal voor jou: schrijf haar een mooie brief 
met een gedicht. Jij kunt echt hartstikke goed schrijven, 
Joon. Je moet haar imponeren met waar je goed in bent. 
Ik zou dus maar niet gaan skaten of schaatsen als ik jou 
was.

Kuzzies van je vriendin Rozie

De telefoon gaat. Dat is vast Neuz! Rosa springt overeind 
en struikelt bijna van de trap af in haar haast om beneden 
te komen.
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‘Hoi Neuzie!’
‘Pardon? Uuuh... goedemiddag mevrouw, met wie spreek 
ik?’
‘O, o... sorry, met Rosa van Dijk.’
‘Is dit ook het nummer van mevrouw de Wit?’
‘Wie? Mevrouw de Wit? Nee, uuh... ja, toch wel, dat is 
mijn moeder.’
Wat een geblunder, dat mens zal wel denken. Ze is er 
nog steeds niet aan gewend dat haar moeder de naam van 
Alexander gebruikt sinds ze getrouwd zijn.
‘Mag ik haar even spreken?’
‘Uh... nee, dat kan niet, ze is er niet.’
‘Wil je dan aan haar doorgeven dat de afspraak voor haar 
en meneer de Wit vanavond niet door kan gaan?’
‘Welke afspraak?’ vraagt Rosa.
‘De afspraak voor hun relatietherapie, met dokter Meer-
man.’
‘Relatietherapie? O ja, hun relatietherapie! Natuurlijk. Ik 
zal het zeggen. Dag...’
Rosa ploft neer op de bank. Relatietherapie, jeetje. Haar 
wordt ook nooit iets verteld. Ze behandelen haar nog 
steeds alsof ze een kleuter is. Dus dát was het bowlen, elke 
maandagavond.
Pfff, bowlen. Kegels naar elkaars kop gooien zeker!
Alexander en haar moeder maken veel ruzie. Meestal over 
haar, maar ook vaak over Abeltje. Hoe hij opgevoed moet 
worden, wat hij wel en niet mag, enzovoort. Op sommige 
dagen hangt er een elektrische mist van spanning in huis. 
Maar dat het zo slecht ging dat ze in therapie moesten, 
wist ze niet. Aan de ene kant is Rosa blij. Ze kan niet met 
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haar stiefvader opschieten. Toen haar moeder met hem 
trouwde, zijn ze met zijn drieën van Den Bosch naar Gro-
ningen verhuisd. Haar vader verhuisde naar Eindhoven en 
heeft nu ook een nieuwe vriendin. Ze ziet hem weinig. 
Veel te weinig.
Ze was woedend toen ze hoorde dat ze gingen verhuizen. 
Ze moest al haar vrienden en vriendinnen in Den Bosch 
achterlaten. Nieuw huis, nieuwe stad, nieuwe school, nie-
mand die ze kende. Alexander, die eerst best wel aardig 
leek, bleek na een paar maanden te veranderen in een dic-
tator. Alles in huis veranderde. Er kwam alleen nog maar 
vegetarisch en biologisch eten op tafel, ze mocht opeens 
veel minder en de inrichting en de sfeer in huis werden zo 
anders, dat ze het gevoel had dat ze bij iemand op bezoek 
was in plaats van in haar eigen huis te wonen. Alexander 
had constant aanmerkingen op haar en het ergste was mis-
schien nog wel dat haar moeder opeens nauwelijks aan-
dacht en tijd voor haar had.
En toen kwam Abeltje. Daar had ze in het begin veel moei-
te mee. Nu moest ze haar moeder, behalve met Alexander, 
ook nog delen met een baby.
Maar nu zou ze Appie niet meer willen missen. Ze is hart-
stikke dol op Appie Garnaal en hij op haar. Appie is het 
liefste en schattigste jochie dat je je maar kunt voorstellen. 
En heel slim ook.
Na zijn geboorte veranderden de dingen nog meer. Haar 
moeder was de hele tijd oververmoeid en Alexander kon 
niet tegen de drukte en de slapeloze nachten die de baby 
met zich meebracht.
De telefoon gaat weer. Rosa springt op van schrik, zo diep 
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was ze in gedachten verzonken.
Neuz! Eindelijk! Maar het is hem alweer niet.
‘Hoi Roos, met Alexander. Ik wilde even zeggen dat ik 
vanavond pas laat thuis ben.’
‘Maar... maar je moet toch naar... uh, het is toch jullie 
bowlingavond?’
‘Bowling? O ja, helemaal vergeten. Wat dom van me! 
Maar dit is heel belangrijk. Zeg maar tegen je moeder dat 
ik met klanten uit eten moet.’
‘Oké, doei.’
Rosa drukt de telefoon uit. Om de een of andere reden 
gelooft ze hem niet. Het is vast een smoes. Hij is heel vaak 
niet thuis. Zou hij iemand anders hebben? Meteen rin-
kelt de telefoon weer. Rosa laat hem bijna uit haar han-
den vallen.
‘Hallo?’
‘Hé Rozie, wazzup? Wat klink je vreemd!’
‘Ik heb een paar maffe telefoontjes gehad.’
‘Toch niet van de concurrentie?’
‘Nee joh! Gek! Tuurlijk niet.’
‘Dan is het goed. Zullen we wat afspreken?’
‘Tof! Zal ik naar jou komen?’
‘Kee. Tot zo. Luf joe.’
‘Luf joe toe, Neuzie.’
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Worteltaart

Rosa stormt de keuken van Neuz binnen. Ze gaat altijd 
achterom.
Neuz’ moeder staat met een schort voor en haar handen 
vol deeg bij het aanrecht. ‘Hoi Rozie, hoe is het met je, 
meissie?’
‘Goed hoor! Wat bent u aan het maken?’ Rosa ploft neer 
op een keukenstoel.
‘Worteltaart,’ antwoordt Neuz’ moeder vrolijk. ‘Echt waar, 
hoor, je hoeft niet zo ongelovig te kijken. Is hartstikke lek-
ker!’
‘Getver,’ zegt Rosa lachend. ‘Voor de konijnen?’
‘Nee, voor ons. We eten het als toetje, met walnotenijs.’
‘Mmm...’ zegt Rosa verlangend. Neuz’ moeder kan gewel-
dig lekker koken. ‘Ik wil het toch wel eens proberen, hoor, 
ook al ben ik geen konijn.’
‘Blijf je eten?’ Neuz’ moeder zet de taart in de oven.
‘Ik wil wel, maar ik moet het aan mijn moeder vragen. Ze 
komt pas om zes uur thuis van haar werk.’
‘Hoe is het met Appie Garnaal?’ vraagt Neuz’ moeder ter-
wijl ze het aanrecht opruimt.
‘Hartstikke goed. Hij kan al hele zinnen zeggen. Je lacht 
je dood. Gisteren zei hij: “Apie en Ozie naar palk? Eend-
je eten?” Dat betekent dus: Appie en Roos naar het park? 
Eendjes eten geven? Hij noemt zichzelf Apie in plaats van 
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Appie, goed hè? Alexander en mama kunnen er alleen niet 
om lachen, die vinden ook dat ik hem gewoon Abeltje 
moet noemen. Dat is meteen ook ongeveer het enige waar 
ze het over eens zijn. Stom. Ze zitten in relatietherapie.’
‘Relatietherapie?’ Neuz’ moeder droogt haar handen af 
en komt bij haar aan de keukentafel zitten. Ze is niet zo 
groot en heeft een enorme bos rode krullen, een gezicht 
vol sproeten en lieve, lichtblauwe ogen. Rosa zou willen 
dat zij haar moeder was. Ze begrijpt haar zoveel beter dan 
haar eigen moeder en tegen haar durft ze bijna alles te zeg-
gen. Bij Neuz in huis heeft ze het gevoel dat ze welkom is 
en dat er naar haar geluisterd wordt. Thuis heeft niemand 
aandacht voor haar en wordt er alleen maar tegen haar ge-
snauwd. Als ze Neuz en zijn familie niet had om naartoe te 
vluchten, zou ze gek worden.
‘Ja, ik kwam er toevallig achter. Ze hadden het me niet 
eens verteld. Ik vind het maf, ze zijn nog helemaal niet 
lang getrouwd.’ Rosa draait een pluk haar om haar vinger. 
Zelfs dáár zit haar moeder vaak op te mopperen. (‘Roos, 
zit niet zo irritant aan je haar te friemelen!’)
Haar haren zijn niet meer paarsgeverfd, maar blond, haar 
eigen kleur. Neuz vindt haar mooi zoals ze is, heeft hij ge-
zegd. Zonder opmaak, puur natuur.
Neuz’ moeder schenkt haar een kop thee in. ‘Relatiethera-
pie kan heel goed zijn, je leert daar om beter met elkaar te 
praten en vooral om beter naar elkaar te luisteren.’
‘Huh. Bestaat zoiets ook voor moeders en dochters?’
Neuz’ moeder glimlacht. ‘Vast wel. Zou je dat willen?’
‘Mwah, neu,’ mompelt Rosa.
Neuz komt de keuken binnen en geeft haar een zoen op 
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haar wang. ‘Hé Rozie bollebozie, ben je er al? Ik had je 
helemaal niet gehoord. Mogen we cola en chips mee naar 
boven, mam?’
Neuz’ moeder kijkt bedenkelijk op haar horloge. ‘We eten 
over een uur, Vince.’
‘Oké, ik begrijp het al. We moeten onze honger sparen. 
Een worteltje dan, Roos?’

Neuz’ kamer is helemaal nachtblauw geschilderd. De mu-
ren én het plafond. Eén muur is bedekt met prachtige 
graffiti. NO FEAR! staat er in kanjers van letters in al-
le kleuren van de regenboog. Het plafond is beplakt met 
lichtgevende sterretjes en planeten en Neuz heeft er vlie-
gende schotels en rare buitenaardse wezens tussen geschil-
derd. Op de grond ligt een grote, witte schapenvacht en 
daarop ligt Rosa, languit op haar buik. Neuz ligt in een 
hangmat die dwars door de kamer gespannen is. Ze zijn al-
lebei aan het tekenen.
‘Kijk,’ zegt Rosa en ze houdt haar schetsboek omhoog. 
Het is een tekening van een strandsetje; een bikini, met 
een schuine omslagdoek en een pet.
Rosa en Neuz zijn allebei van plan naar de kunstacade-
mie te gaan. Rosa wil modeontwerpster worden en Neuz 
schilder, of illustrator, of beeldhouwer. Het liefst alle drie 
tegelijk.
‘Mooi,’ zegt Neuz. ‘Waarom probeer je het niet zelf te ma-
ken? Een bikini kan toch niet zo moeilijk zijn. Het zijn 
maar een paar lapjes stof en een touwtje.’
‘Mijn moeder ziet me aankomen. Gisteren probeerde ik 
mijn spijkerbroek te veranderen in een spijkerrokje en 
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toen heb ik de naaimachine gemold. Was ze niet blij mee. 
Dikke ruzie.’
‘Alweer?’
Rosa knikt met een somber gezicht en sabbelt op haar 
potlood. ‘Weet je, ik ben jaloers op je. Bij jou thuis is er 
nooit ruzie. En jouw ouders laten je vrij. Apenbil en mama 
hebben overal commentaar op. Ik mag niks en zelf zitten 
ze constant te ruziën. Er hangt altijd een rotsfeer in huis. 
Ik word er doodziek van. Weet je dat ze in relatietherapie 
zijn?’
‘Dat is toch goed? Dan proberen ze er tenminste wat aan 
te doen.’
‘Pffft, ik merk er niks van. Het lijkt zo nu en dan wel oor-
log.’
‘Daarom heb je zeker niet graag dat ik bij jullie thuis kom? 
Vind ik jammer, want ik zou Appie-happie best wel weer 
eens willen zien.’
Rosa krabbelt overeind en rekt zich uit. ‘We kunnen wel 
met hem gaan wandelen, in het park. Dan doen we net als-
of we zijn vader en moeder zijn! Dat wordt lachen.’
Neuz grijnst en houdt zijn tekenblok op. Het is een ont-
werp voor een graffiti-tekening. I love Rooz staat er met 
zwierige letters, omkranst door rozen.
Rosa bloost. ‘Mooi. Hartstikke mooi. Ik luf joe toe.’
Neuz hangt gevaarlijk ver uit de hangmat en grijpt haar 
arm. Hij wil haar in de hangmat trekken. Rosa stribbelt te-
gen en kietelt hem. Neuz probeert haar te zoenen en even 
later belanden ze allebei met een dreun op de grond, gie-
rend van het lachen.


