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Lieve lezer,

Het boek dat je nu in je handen hebt, is het nieuwe eerste 
deel van de Hoe overleef ik... ‑serie. Het is drie jaar nádat 
het laatste deel verscheen geschreven. 
Beetje rare volgorde, hè? Ik zal het uitleggen:
Ik dacht dat met de dertien delen die Rosa’s middelbare 
schooltijd bestrijken, de serie wel klaar was. Maar een 
heleboel lezers waren het daar niet mee eens. Ze wilden 
graag weten hoe Rosa’s leven eruit zag vóór deel 1. 
Waarom haar ouders gescheiden zijn, hoe dat ging en 
hoe Rosa dat ervaren heeft. Veel kinderen vroegen zich 
ook af hoe ze ooit bevriend geraakt is met Sascha en 
waarom ze vegaknakker geworden is. Omdat ik daar zelf 
ook benieuwd naar was, heb ik Hoe overleef ik met/zonder 
gescheiden ouders? geschreven. In dit deel vind je antwoord 
op al deze vragen en lees je hoe Rosa’s leven door één 
momentje niet opletten helemaal veranderde (en daarna 
nooit meer hetzelfde werd!).

Heel veel leesplezier!
Francine

P.S. Dit deel speelt in een tijd dat niet alle kinderen 
(boven de 10 jaar) een mobieltje, laptop, en/of tablet 
hadden. (Dat lijkt misschien onvoorstelbaar, maar ze 
overleefden ook zonder )
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Hoe overleef ik mijn spreekbeurt 
(en nog een paar dingen)?

Barbara Broos

Van:    Rosa van Dijk <rosavandijk@fastmail.com>
Aan:    Barbara Broos <bbroos@cmail.com>
Verzonden: donderdag 14 mei 17.40
Onderwerp:  Hoe overleef ik mijn spreekbeurt (en nog een 

paar dingen)?

Beste mevrouw Broos,

Ik heb u vandaag gezien op schooltelevisie. Ik vond het 
heel leuk. Ik heb eigenlijk nog nooit een boek van u gelezen, 
maar dat ga ik zeker doen! U zei dat we mochten schrijven 
als we nog vragen hadden, via uw website. Ik hoop dat u 
mijn mail leest, want u zult er wel veel krijgen, van fans!
U gaf schrijftips en dat kwam goed uit, want ik probeer 
ook wel eens een verhaal te schrijven (met tekeningen 
erbij). Ik geloof niet dat ik veel talent heb, want het lukt 
nooit. Na een paar bladzijden raak ik altijd verdwaald, 
dan weet ik niet meer hoe het verder moet. Meestal 
begin ik heel enthousiast en daarna vind ik het stom en 
dan gooi ik het weg. Ik heb ook geprobeerd een dagboek 
te schrijven, maar in bijna een jaar tijd heb ik maar zes 
bladzijden vol gekregen.
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Op bladzijde 1 staat: Vandaag ben ik elf jaar geworden. 
Het was een hele leuke dag. Ik geef geen feestje, maar 
Lidwien, oma en tante Koosje (met haar krijsende 
tweeling) zijn vandaag op bezoek geweest. Dat was heel 
gezellig.

Dit was mijn verlanglijst:
1. Poedel
2. Mobiele telefoon
3. Tekenspullen: stiften en schetsblok (vraag ik elk jaar)
4. Dagje naar Disneyland

Dit heb ik gekregen:
1.  Een schetsblok, een doos met 48 stiften en een 

dagboek (van papa en mama) en een zilveren 
armbandje met bedeltjes (1 van een poedeltje)

2.  Een woestijnrat (van tante Koosje) (Ik noem hem 
Knaaggurk, hij lijkt op een augurk en hij knaagt overal 
aan.)

3.  Een zilveren glitterportemonnee (van Lidwien) (helaas 
zonder inhoud)

Bladzijde 2 (twee maanden later): Begrafenis van 
Knaaggurk, met een tekening van zijn graf en een huilend 
meisje ernaast (moet ik voorstellen).

Bladzijde 3: Papa en mama hebben alweer ruzie (weer 
een tekening van een huilend meisje).
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Bladzijde 4: Een tekening van een poedel (lijkt meer op 
een kruising tussen een kameel en een ezel), een lijst met 
namen en een heleboel hartjes eromheen. Er staat een 
groot, boos kruis doorheen.
Daarna zijn er een paar bladzijden uitgescheurd 
(mislukte tekeningen) en zit er een bladzijde in met twee 
geplette boterbloemen (ik heb even gedacht dat bloemen 
drogen een leuke hobby zou zijn).

Verder is het dagboek leeg. Ik had gewoon niks te 
vertellen. Het saaie leven van Rosa van Dijk, daar krijg je 
geen dagboek mee vol.
U gaf als schrijftip dat het interessant is om in je dagboek 
te beschrijven wat je voelt en denkt, in plaats van alleen 
maar wat je doet, of wat er gebeurt. Dat je hem dan 
makkelijk vol krijgt en er ook nog iets aan hebt.
Als oefening heb ik dat er nu in kleine lettertjes bij 
geschreven. Ik typ het even over:
Bladzijde 1: Het was een hele leuke dag. Dit was de 
stomste verjaardag ever. Normaal brengen papa en mama 
cadeautjes en een feestontbijt op bed, en zingen ze voor 
me. Vanmorgen heb ik heel lang moeten wachten omdat 
ze beneden tegen elkaar stonden te schreeuwen. Toen ze 
bovenkwamen had mama rode ogen, papa een mond als 
een streep en deden ze nepvrolijk. Gezongen hebben ze niet 
en ze waren vergeten slingers op te hangen! Ik baal dat ik 
zo weinig van mijn verlanglijst gekregen heb. Die armband 
vind ik stom, wat heb ik nou aan een bedeltjespoedel! En die 
woestijnrat vind ik eng. Ik heb maar net gedaan alsof ik er 
blij mee was. ’s Avonds was het ook al niet leuk. Papa zou 
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koken (macaroni met kaas uit de oven), maar hij was te laat 
thuis en toen heeft mama friet en kroketten gehaald. Met 
appelmoes uit een potje.
Bladzijde 2: Oei, wat ben ik opgelucht, die knagende stinkerd 
is dood.
Bladzijde 3: Ik ben megaverdrietig. En bang. Ik heb het aan 
Lidwien verteld (dat ze best vaak ruziemaken) en die zei: 
Misschien gaan ze wel scheiden! Daar schrok ik ontzettend 
van. En ik durf niet aan papa en mama te vragen of ze dat 
van plan zijn.

Ik heb Gurk niet expres vermoord, hoor. Ik moest zijn hok 
verschonen en toen ik hem eruit haalde beet hij me en 
liet ik ’m van schrik vallen. Hij kwam op zijn kop terecht. 
Eerst leek er niks aan de hand te zijn, maar de volgende 
ochtend lag hij als een stijf, koud augurkje in zijn kooi. Ik 
heb geprobeerd te huilen, maar dat lukte niet.
Na Gurks dood en na mijn verjaardag leek het net alsof 
er dingen anders werden. Alsof ik anders werd. Ik kreeg 
allemaal gedachten die ik vroeger niet had. Die heb ik 
nu nog steeds. Ik zal een paar voorbeelden geven: Wat 
gebeurt er met je als je dood bent? Is er dan gewoon 
niks meer? (zegt papa) Of ga je naar de hemel? (zegt 
Lidwien) En waar is die hemel dan? Is Gurk daar ook, of 
is de hemel alleen voor mensen? Waar ben je voordat je 
geboren wordt? Wanneer ga ik dood? En papa en mama? 
(Als ik daaraan denk word ik heel bang en verdrietig, dat 
probeer is dus maar niet te doen.) Zal ik ooit borsten 
krijgen? En een hond? En een vriendje?
Dat soort vragen kraken mijn hersens tegenwoordig. Dól 
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word ik er soms van. Ik heb in een tijdschrift gelezen dat 
piekeren bij de puberteit hoort. Maar dat is bij mij verder 
nog nergens aan te zien. Daar maak ik me óók al zorgen 
om. Ik ben bijna twaalf en een platte dwerg.

Bladzijde 4 (bij de tekening van de poedel): Ik hoop zo mega-
ontzettend dat ik toch nog een hond krijg. Papa vindt het 
goed! Hij gaat er nog eens met mama over praten. Duimen, 
duimen, duizend keer duimen!
’s Avonds: Het is niet gelukt. Mama heeft nee gezegd. 
Omdat het rommel in huis geeft. Stom en gemeen! Ik mag 
nooit iets van haar. Grrrr.

Misschien ga ik maar weer eens beginnen met dagboek 
schrijven. Want het lucht best op om te schrijven wat je 
voelt, merk ik. Maar eigenlijk vind ik brieven schrijven 
leuker. Dan krijg je tenminste antwoord terug. In groep 
zes had ik een penvriendin. We schreven elkaar vaak 
brieven. En we versierden ze ook, met tekeningen en 
plakplaatjes. Maar een halfjaar geleden of zo zei ze dat 
ze ermee wilde stoppen, omdat ze er geen tijd meer voor 
had. Daar was ik verdrietig om, want ik dacht dat het aan 
mij lag. Dat ze mijn brieven saai vond of zo. Ik hoop niet 
dat u deze mail saai vindt.
Ik zit ook wel erg veel over mezelf te praten. Daarvoor 
mail ik u eigenlijk helemaal niet. Ik schrijf omdat ik een 
spreekbeurt over u ga houden!
Zou u daarvoor een paar vragen willen beantwoorden?
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 1. Hoe ziet uw werkdag eruit?
 2. Waar haalt u uw ideeën vandaan?
 3. Had u vroeger een hekel aan school?
 4.  Wat vond u vroeger moeilijk (toen u zo oud was als 

ik)?
 5.  Wilde u vroeger ook al schrijfster worden?
 6.  Bent u rijk? Heeft u bijvoorbeeld een bodyguard, een 

limousine en een groot huis met een zwembad en 
een hek eromheen?

 7.  Wordt u herkend op straat en is dat leuk of 
vervelend?

 8. Wat is uw lievelingseten?
 9. Wat zijn uw hobby’s?
 10. Heeft u een man en leest hij uw boeken ook?
 11. Heeft u de dingen in uw boeken zelf meegemaakt?
 12. Met welk boek bent u nu bezig?

Ik kon best veel dingen op het internet vinden, maar 
de antwoorden op deze vragen niet. Ik ben ontzettend 
zenuwwappig voor mijn spreekbeurt. Ik ben bang dat ik 
alles vergeet, een hoofd als een biet krijg en ga stotteren, 
net zoals bij mijn vorige spreekbeurt (die ging over 
woestijnratten, ik had een zes min). Ik vind het niet fijn 
als iedereen naar me kijkt. Er zitten een paar vervelende 
kinderen in de klas, die (zogenaamd) lollige opmerkingen 
maken tijdens spreekbeurten. Als ik daaraan denk krijg ik 
al buikpijn.

Ik hoop dat u mijn mail niet te lang vindt. In ieder geval 
bedankt voor het lezen! Ik hoop dat u me terugmailt, 
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maar als u geen tijd en/of zin hebt snap ik dat ook, hoor. 
Als u al die duizenden kinderen terug moet schrijven dan 
komt er natuurlijk nooit meer een boek. En dat is niet de 
bedoeling!

Veel groetjes van Rosa van Dijk
(uit groep 8 van de Regenboogschool in Den Bosch)
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Stroopwafeltje

Net als Rosa op Verzenden heeft gedrukt, hoort ze de voor-
deur open- en dichtgaan. Ze verstijft. Wie kan dat zijn? 
Een inbreker? Ze heeft de neiging om achter de bank te 
duiken. Had ze nu maar een hond. Hoewel een minipoedel 
misschien niet zo handig zou zijn. Beter een Duitse herder, 
of een bloeddorstige buldog. Dan klinkt het vertrouwde 
fluitje van haar vader. Opgelucht rent ze naar de voordeur.
‘Papsieflapsie! Ik dacht dat je morgen pas thuis zou ko-
men!’
‘Hé, kleine kokosmakroon!’ Rosa’s vader tilt haar de lucht 
in en geeft haar een kus. ‘Nee hoor, vandaag!’
‘Wat ben je bruin!’
‘Het was mooi weer in Florida.’
‘Zit je tijdens een congres niet binnen?’
‘Jawel... maar spijbel jij nooit eens?’
‘Nee!’
‘Braaf meisje! Dat heb je niet van mij!’ Rosa’s vader lacht 
en bekijkt haar met een schuin hoofd. ‘Zeg, volgens mij 
ben je gegroeid!’
Rosa loopt naar de muur, waar groeistreepjes op staan ge-
tekend. Ze gaat er zo recht mogelijk tegenaan staan. ‘Meet 
eens!’
Haar vader legt zijn hand plat op haar hoofd. ‘Niet op je 
tenen! Wow! Een heel stuk!’
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‘Echt?’
Haar vader schudt lachend zijn hoofd. ‘Twee millimeter!’
‘Twee millimeter...’ Rosa kijkt sip. ‘Op school noemen ze 
me de kabouter.’
Ze vertelt er maar niet bij wat haar andere bijnamen zijn.
‘Dan word je volgend jaar een brugkabouter!’
‘Dat overleef ik niet!’
Haar vader woelt lachend door haar haar. ‘Jawel hoor. Jij 
overleeft alles. Zet gewoon een rode puntmuts op.’
‘Ja, doei! Doe het zelf!’
‘Maak je geen zorgen, spritsje. Op een gegeven moment 
krijg je een groeispurt en dan steek je zo meters boven ie-
dereen uit.’
‘Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Tegen de tijd dat ik 
vijfenzestig ben, zeker.’
Haar vader knoopt zijn stropdas los en hangt hem om haar 
nek.
‘Vast al wat eerder, ik schat zo rond je dertigste.’
‘Echt?’
‘Nee, mallerd! In de brugklas, denk ik. Maak je geen zor-
gen. Alles op z’n tijd.’
‘Ik haat dat soort afgezaagde spreekwoorden. Doet mama 
ook, als ze het even niet meer weet. Haastige spoed is 
zelden goed, boontje komt om zijn loontje, bla-bla-bla.’
‘Waar is mama eigenlijk? Nog niet thuis?’
Rosa probeert de das bij zichzelf om te doen. ‘Ze moet 
overwerken, zoals gewoonlijk.’
‘Wanneer dan nog meer deze week?’
‘Gisteren en eergisteren, nee... eer-eergisteren.’
‘Was jij dan alleen thuis?’
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Rosa knikt. ‘Vind ik niet erg, hoor. Ik kan prima voor me-
zelf zorgen.’
Rosa’s vader trekt zijn wenkbrauwen op en loopt naar de 
woonkamer. ‘Mag die herrie uit?’
Rosa rent naar de tv en doet hem uit. ‘Ik was toch nergens 
naar aan het kijken!’ roept ze. Ze loopt haar vader achterna, 
naar de keuken.
‘Waarom zet je hem dan aan?’
‘Gewoon, voor de gezelligheid. Oeps... Sorry voor de 
troep pap, ik heb nog geen tijd gehad om de ontbijtspul-
len op te ruimen.’
‘Hoe laat komt mama thuis?’
‘Rond een uur of tien, zei ze.’
‘Dus jij moet jezelf naar bed sturen?’
Rosa giechelt. ‘Ja, en ik ben heel streng! Als ik drie keer 
moet waarschuwen geef ik mezelf een schop onder m’n 
achterste!’
‘Kun je dat?’
‘Ja, hoor, kijk maar!’
Rosa doet het voor.
‘Au!’ zegt ze met een hoog stemmetje. En dan met een 
zware stem: ‘Hup, naar boven jij, anders vertel ik het aan je 
moeder en dan zwaait er wat!’
Haar vader lacht. ‘Maar gezellig is anders, toch?’
‘Nou... zo gezellig is het niet met mama, hoor. Die is zo 
chagrijnig de hele tijd. Ik weet niet wat ze heeft.’
‘Tja... weet ik ook niet. Gaat wel weer over.’
Rosa’s vader trekt de ijskast open, tuurt erin en gooit hem 
weer dicht. ‘Heb je al gegeten, stroopwafeltje?’
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Roze olifanten

‘Een pizza met salami neem ik, wat wil jij?’
‘Ik ook, lekker!’
Glunderend kijkt Rosa om zich heen. Het is druk en ge-
zellig in de pizzeria. Uit eten gaan is iets heel speciaals, dat 
gebeurt bijna nooit. En ook niet dat ze haar vader voor 
zich alleen heeft.
 ‘Cola voor de jongedame?’
‘Ja, graag!’
Haar vader knipoogt naar de serveerster. Rosa ziet dat ze 
bloost.
Ze heeft er nooit zo op gelet, maar haar vader is eigenlijk 
best knap. Lang, met brede schouders, bruin krullend haar, 
blauwe ogen en mooie tanden. Die van Lidwien is bijna 
kaal, met een bril en een strandbalbuik. Hoe zou Sascha’s 
vader eruitzien? Vast als een Hells Angel, met een baard, 
zwarte zonnebril, piercings en onder de tatoeages.
‘Waar ging je congres over, pap?’
Haar vader kijkt met een vragende blik op van zijn tele-
foon. ‘Congres?’
‘Ja, daar was je toch?’
‘Och ja, natuurlijk. Het was zo saai dat ik het al bijna weer 
vergeten ben. Het ging over online marketingstrategieën. 
Ah... dat sms’en... ik typ telkens verkeerd.’
Rosa pakt de telefoon uit zijn handen. ‘Laat mij het maar 
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doen, ik kan het heel snel.’ Ze kijkt naar het schermpje.
Ik mis je nu al, lieve Jojo xxx
Rosa giechelt. ‘Pff! Jojo? Ha! Noemt mama je tegenwoor-
dig zo?’
Met een rood gezicht grist haar vader de telefoon uit haar 
handen.
‘Ik mis je nu al... Heb je mama vandaag gezien?’
‘Nee, eh... ja. Dat... dat is een oud berichtje, van vorige 
week. Had ik nog niet op gereageerd. Blijf voortaan van 
mijn telefoon af, oké?’
‘Sorry hoor! Ik wilde je alleen maar helpen. Hoef je niet 
zo boos te doen.’
Haar vader begint weer te typen. Rosa zucht en kijkt om 
zich heen.
‘Gezellig hoor... Heb je nog roze olifanten gezien in 
Florida?’
‘Mmm...’
‘Die limonade spoten met hun slurf ?’
‘Ja...’
‘Pap! Je luistert helemaal niet naar wat ik zeg! Hou nou op 
met die stomme mobiel.’
‘Ik moet nog één berichtje naar mijn secretaresse sturen.’
‘Nou, met dat tempo ben je wel een paar uur bezig.’
‘Het is zo gebeurd.’
Rosa bestudeert haar vader. Er is iets aan hem veranderd. 
Maar wat?
‘Pap, mag ik een telefoon voor mijn verjaardag?’
‘Ja, schat...’
Rosa grijnst. ‘Beloofd?’
Haar vader knikt afwezig.
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‘Oké, dat is dan geregeld! Dan ben ik lekker de eerste in 
de klas.’
‘Wat? Waarmee?’ Haar vader kijkt op.
‘De eerste met een mobiele telefoon!’
‘Hoe kom je daar dan aan? Toch niet van je moeder?’
‘Nee! Jij hebt net gezegd dat ik er een voor mijn verjaar-
dag krijg.’
‘Helemaal niet! Ik zou het nog wel goed vinden, maar ik 
wil geen ruzie met je moeder. Van haar mag je er pas een 
als je zestien bent. En je moeders wil is wet, dat weet je.’
‘Is ze dan ook de baas over jou?’
Met een pruillip en haar armen over elkaar staart Rosa 
naar de menukaart. ‘Je hebt het me net beloofd.’
‘Koekie, ik heb je niks beloofd.’
‘Jij houdt je nooit aan je beloftes...’
‘Wanneer dan niet?’
‘Twee weken geleden zouden we naar de bioscoop gaan 
en toen moest je opeens weg.’
‘Dat was voor mijn werk.’
‘Wie werkt er nou op zondag? Laatst zouden we naar het 
Tikibad en dat ging ook al niet door.’
‘Sorry, schat. Ik maak het goed met je, dat beloof ik. Ik heb 
het gewoon érg druk.’ Haar vader pakt haar hand. Rosa 
trekt hem terug.
‘Beloof gewoon maar niks meer, dat lijkt me beter.’
De serveerster zet een karafje wijn en een glas cola op ta-
fel neer.
‘Ik vond je vroeger veel leuker. Je doet anders de laatste 
tijd.’
‘Hoezo, anders?’
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‘Weet ik niet.’ Rosa neemt een grote slok cola en knijpt 
haar neus dicht. Ze mag van haar moeder geen prik.
‘Misschien ben jíj veranderd! Je hebt zoveel commentaar 
op me tegenwoordig. Waar is die lieve kleine ontbijtkoek 
van me gebleven?’
Haar vader probeert haar een knuffel te geven, maar Rosa 
duwt hem weg.
‘In de koektrommel, nou goed?’
‘Ik beloof je dat ik m’n telefoon verder met rust zal laten. 
Hoe was het vandaag op school?’
‘Dat heb ik al verteld, in de auto. Je lijkt oma wel, die moet 
ik ook alles tien keer zeggen.’
‘Ik heb heus wel geluisterd. Op school-tv heb je een inter-
view gezien, met een... een voetballer.’
Rosa geeft haar vader een duw. ‘Nee, met een schrijfster! 
Barbara Broos.’
‘Dat was een grap, roomsoesje.’
‘Echt niet!’
‘Kende je haar boeken?’
‘Nee, ik had nog nooit iets van haar gelezen, maar dat ga 
ik wel doen! Ze schrijft over kinderen met gescheiden 
ouders. En over pesten en dierenmishandeling.’
‘Dierenmishandeling?’
‘In de bio-industrie. Weet je eigenlijk wel wat daar ge-
beurt?’
‘In de bio-industrie? Daar fokken ze dieren.’
‘Die wij opeten.’
‘Ja...’
‘Vind je dat niet zielig?’
‘Daar heb ik nooit over nagedacht.’
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‘En waarom niet?’
‘Daarom niet. We moeten toch vlees eten?’
‘Dat hoeft dus helemaal niet! Mevrouw Broos zei in het 
interview dat mensen over sommige dingen liever niet na-
denken, omdat dat makkelijker is. Zoals over wat er met de 
dieren gebeurt.’
‘Hm...’ Haar vader pakt zijn telefoon en werpt een blik op 
het schermpje.
‘Pap, wat had je nou gezegd?!’
‘Sorry, stroopwafeltje.’
‘En wanneer hou je nou eens op met die koekjesnamen? 
Ik ben geen vijf meer.’
‘Ik zal het niet meer doen, boterkoekje van me.’
‘Aaargh! Ik vermoord je. Nee... ik weet iets beters. Ik ga 
jou gewoon uhm... bejaarde schimmelpoep noemen. Of 
dikke oude papzak!’
Haar vader trekt een geschrokken gezicht. ‘Nee, nee! Als-
jeblieft niet! En ik ben toch geen papzak? Vind je mij 
oud?’
‘Ja, stokoud. Bejaarde-schimmelpoep-oud. Zo meteen pak 
ik je telefoon af en dan spoel ik hem door de wc! Ik was je 
iets aan het vertellen.’
‘Over die voetballer, ja.’
Boos slaat Rosa haar armen over elkaar. ‘Pfft. Nou, laat 
maar!’
‘Grapje!’
‘Niet leuk! Je hebt gewoon geen aandacht voor me. Ik heb 
je een week niet gezien!’
‘Kom kom, niet zo lichtgeraakt. Vertel verder over de zie-
lige kinderen en de mishandelde dieren. Leuk onderwerp!’
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‘Nee, het hoeft niet meer.’ Rosa neemt nog een slok cola. 
‘Heb je een pen bij je?’
Haar vader haalt er een uit zijn borstzak. Rosa begint te 
tekenen op de papieren placemat. Haar vader neemt een 
slok wijn en trommelt met zijn vingers op tafel.
‘Jeetje, het duurt wel lang voor die pizza komt. Kom, laten 
we nog even gezellig praten. Wat heb je allemaal gedaan 
deze week, tompoesje?’
‘Niks bijzonders...’ Rosa kijkt op van haar tekening. ‘Weet 
je wat ik later misschien wel wil worden, dikke oude pap-
zak?’
Haar vader grijnst. ‘Geen bejaarde schimmelpoep, schat ik 
zo in.’
‘Schrijfster! Dat lijkt me geweldig! Dan hoef je nooit naar 
kantoor, zoals jij en mama. Schrijven kan je gewoon thuis. 
Aan de keukentafel, in de tuin, maar ook in een café, in een 
hangmat op een tropisch strand, in de trein, in het vlieg-
tuig... Dat vertelde Barbara Broos. Haar lievelingsplek om 
te schrijven is in bed!’
‘Had ik dat maar geweten, dan had ik een ander beroep 
gekozen.’
‘Denk je dat ik het kan?’
‘In een hangmat liggen?’
Rosa rolt met haar ogen en zucht. ‘Schrijfster worden.’
‘Wie weet!’
‘Tekenen doe ik eigenlijk nog liever. Dan word ik, hoe 
heet dat illu... tratrie...’
‘Illustratrice.’ Haar vader kijkt vertederd naar haar. ‘Je denkt 
al na over de toekomst! Je wordt groot, koekie.’
‘Een meter vijfenvijftig. Een rasechte dwerg.’
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‘Dat bedoel ik niet. Je wordt een grote, slimme meid. Ik 
ben trots op je.’
Rosa bloost. Ze pakt haar vaders hand. ‘Ik vind het fijn zo 
samen, papsieflapsie.’
‘Vind ik ook, we moeten dit vaker doen.’
Haar vaders telefoon gaat. Snel haalt hij de mobiel uit zijn 
zak.
‘Hallo? Uh... ja, natuurlijk... Ja. Ja, wacht even...’ Haar vader 
staat op. ‘Sorry Roos, ik loop even naar buiten. Dit is be-
langrijk, ben zo terug.’
Rosa voelt zich opgelaten. Ze heeft het gevoel dat ieder-
een naar haar kijkt. Ze staat op en loopt naar de wc. Voor 
de spiegel trekt ze haar haar naar achteren en steekt haar 
borst vooruit. Met make-up ziet ze er misschien wat ouder 
uit. Er zijn al meisjes in haar klas die zich opmaken.
‘Kleine koekiekabouter!’ fluistert Rosa, en ze steekt haar 
tong uit naar zichzelf.
Als ze het restaurant weer binnenloopt gaat haar vader net 
zitten.
‘Wie was dat?’ vraagt Rosa.
‘Uh... Marieke, mijn secretaresse.’
‘Is ze nu nog aan het werk?’
‘Ja... Het congres, we moeten wat dingen opvolgen.’
‘Opvolgen?’
‘Mails versturen en zo.’
De serveerster zet de pizza’s voor hen neer.
‘Dank je wel, dat ziet er goed uit!’ Haar vader wrijft in zijn 
handen. ‘Eet smakelijk, schat!’
Rosa pakt haar mes en vork en begint in haar pizza te 
zagen.
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‘Zal ik het even voor je doen?’
‘Nee, natuurlijk niet. Hallo! Dat kan ik zelf.’
‘Dat weet ik wel, maar de messen zijn bot. En ik heb enor-
me spierballen!’
‘Die heb ik ook.’ Rosa steekt een stuk in haar mond. 
‘Mmm... lekker! Zeg pap, waarom hebben jij en mama 
eigenlijk zoveel ruzie de laatste tijd?’
Er verschijnt een frons tussen haar vaders wenkbrauwen.
‘Niet met volle mond praten!’
Rosa slikt. ‘Nou? Waarom?’
‘Zoveel ruzie hebben we toch niet?’
‘Vind ik wel. Echt niet leuk.’
‘We hebben het allebei een beetje te druk, denk ik.’
‘Misschien kunnen jullie samen op vakantie gaan.’
‘En jij dan?’
‘Dan blijf ik wel alleen thuis.’
‘Dat kan niet.’
‘Net zei je dat ik al zo groot ben!’
‘Dat je groot aan het wórden bent.’
‘Ik kan ook bij Lidwien logeren.’
‘Ik denk niet dat het erin zit, Roos.’
Rosa zucht. ‘Nou, dan moeten jullie het zelf maar we-
ten. Ik vind het stom dat jullie zo hard werken. En zoveel 
ruzie maken. En je haar zit ook raar. Ben je naar de kapper 
geweest in Amerika?’
Haar vader lacht. ‘Aha! Ik weet wat er aan de hand is. Mijn 
dochter begint te puberen!’
‘Helemaal niet! En praat niet zo hard! Iedereen kan het 
horen!’
Haar vader schatert het uit. ‘Nu weet ik het zeker!’


