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Roos

Er was niemand. Met haar rug tegen de muur geleund keek
Roos naar de lege ruimte voor haar. Er was geen beweging,
geen geluid, niets. Alleen zonlicht gleed door de hoge ra-
men naar binnen om in stoffige banen op de donkere vloer
te eindigen. Maakte niet uit, ze had de tijd. Roos draaide
langzaam haar hoofd om alles in zich op te kunnen nemen:
opzij, voor, de andere kant. ‘Hé!’ schreeuwde ze ineens. ‘Het
leven begint!’ 

Ze deed een paar passen naar voren, speurde alle kanten
op, wachtte nog even, en begon te lopen, lukraak door de
leegte, paniekerig bijna. ‘Waar zijn jullie? Dit wil je niet mis-
sen! Kom op nou!’

Nee, ze wilde niet alleen zijn, niet alleen aan het leven be-
ginnen. Waar was iedereen? Plotseling struikelde een groep
naar binnen om direct uiteen te vallen in zeven losse indivi-
duen. Al pratend en gebarend vulden ze de ruimte om Roos
heen. Ze kende hen niet, en ze wilde hen wel leren kennen,
dus gaf ze iedereen een hand.

‘Hoi, ik ben Niek.’
‘Mijn naam is Annemijn.’
‘Lana, hallo.’
‘Ik ben Stella.’
‘Renzo.’
‘Mei-Lan.’
De laatste die Roos ontmoette, was een jongen met krul-
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len. Hij was van haar leeftijd, schatte ze, vijftien of zestien.
Van dichtbij kon ze zien dat hij lichte zomersproeten had en
groenbruine ogen waarmee hij haar vrolijk aankeek. Ineens
had ze kriebels in haar buik. Ze lachte. ‘Hai.’

‘Hallo, ik ben Joppe.’
‘En ik ben Roos.’
‘Jij ook hier?’
‘Ja, ik ook hier. En de anderen. Gelukkig dat jullie er zijn.’
Ze stonden nu in een kring om haar heen. Ze keken elkaar

aan: en nu? Hoe zouden ze beginnen? Hoe pakten ze het aan?
‘Zitten jullie ook hier op school?’ vroeg Renzo. Ze be-

gonnen door elkaar heen te kakelen. Over de schooldag die
voor hen lag. Over de leraren. Over muziek. Over huiswerk.
Renzo en Niek haalden sigaretten tevoorschijn. Annemijn
begon met haar mobiel te spelen. Mei-Lan strikte de felge-
kleurde veters van haar sneakers. Lana deed oortjes in en
plukte wat aan de kleren van Joppe. Roos staarde naar hem
tot ze werd opgeschrikt door de schoolbel.

‘Waarom zouden we naar binnen gaan?’ vroeg Stella ineens.
Verbaasd keek de groep naar haar, vervolgens probeerden

ze voorzichtig: ‘Om iets te leren?’
‘Om iets te worden?’
‘Om iets te ontdekken?’
‘We moeten op alles voorbereid zijn!’
‘We moeten de mogelijkheden op een rijtje zetten.’
‘Of gewoon omdat het moet…?’ Dat laatste antwoord

kwam van Mei-Lan, de jongste onder hen. 
‘Wij doen toch niets omdat het móét?!’ Vol afgrijzen keek

Joppe de anderen aan, die instemmend knikten. 
‘Maar we moeten volwassen worden… toch? Hebben we

een keus?’ hield Mei-Lan vol.
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‘Mei-Lan heeft gelijk!’ Roos omarmde het meisje. 
‘Ook als we niets doen, worden we vanzelf wel volwas-

sen,’ grijnsde Renzo, die bijna achttien was.
Annemijn was het niet met hem eens. ‘Niets doen is geen

optie. Het is mijn leven, daar wil ik iets van maken. Jullie
niet dan?’

Natuurlijk wilden ze iets van hun leven maken. Maar hoe
deed je dat? 

‘Kom, dat gaan we onderzoeken!’ stelde Lana voor.
‘Yep,’ zei Joppe. ‘We gaan beginnen.’
‘Dat zeg ik,’ mompelde Roos, ‘het leven begint…’

‘Stop maar, tot hier.’ De regisseur stond op van de stoel waar
hij met een kaarsrechte rug op het puntje naar hen had zit-
ten kijken. ‘Zie je? Dit is veel spannender dan een gewoon
schoolplein waar iedereen alleen of met z’n tweeën naartoe
komt, lopend of fietsend. We doen het nog een keer, en
probeer dan niet alleen naar elkaar, maar ook naar voren,
naar het publiek te focussen. Probeer open te zijn, Joppe, dus
niet je armen over elkaar, want dan sluit je je af. Mei-Lan,
maak je gebaren groter. “We moeten volwassen worden.”
Geef maar aan hoe groot je wilt worden.’

Ze lachten. Mei-Lan was niet alleen de jongste, ook de
kleinste. 

‘Roos,’ ging Finn verder, ‘kun je meer schrik in je stem
leggen? Ren in het rond, voel de paniek! Je bent alleen op
een plek waarvan je helemaal niet had verwacht alleen te
zijn, het schoolplein is normaal vól met leerlingen.’

Finn gaf iedereen aanwijzingen. ‘Oké, dan doen we het
nog een keer! Ga klaarstaan!’

Opnieuw leunde Roos tegen de muur van de zaal waar de
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jeugdtheaterschool repeteerde, de anderen wachtten in de
hoek tegenover haar. Improviseren moesten ze, uitproberen.
Finn zou er dan later een geheel van maken. Nogmaals keek
Roos naar de leegte voor zich: zwarte vloer, zwart plafond,
witte muren. Er hingen zwarte gordijnen, die nu open wa-
ren en achter haar het zonlicht doorlieten. Tegen de achter-
wand stond een rij krukken, aan de korte kant voor was een
verhoging waarop stoelen geplaatst konden worden als er
mensen keken. Nu zat alleen Finn er, die de komende maan-
den het stuk met hen zou maken en repeteren. 

‘Niet te lang wachten, Roos!’ kwam een stem van ver. ‘Nú!’
En weer schreeuwde ze: ‘Hé! Waar zijn jullie? Het leven

begint!’

‘Oké mensen, genoeg voor vandaag.’ Finn maakte een be-
weging alsof hij hen allemaal in één keer wilde omhelzen.
‘Goed gedaan, lekker gewerkt! Morgen graag iedereen in het
zwart, dat maakt het beeld rustiger. Tien uur beginnen we
met stemles. Iedereen is op tijd, ook Renzo.’

Lawaaiig verlieten ze de zaal. Vanuit haar ooghoeken keek
Roos naar de rode wangen van Joppe. Boven gingen de jon-
gens naar hun kleedkamer, de vijf meiden kleedden zich daar-
naast om. Roos trok het elastiekje uit haar blonde paarden-
staart en borstelde het haar voor ze het opnieuw bij elkaar
bond. Joggingbroeken werden verwisseld voor rokjes, tele-
foons werden gecheckt. 

Waren de jongens al weg? Er kwam geen geluid meer uit
de ruimte waar zij zich hadden omgekleed. Nou ja, morgen
zag ze iedereen weer.

Zomervakantie, en dan op tijd opstaan - niemand van hen
vond dat erg. Allemaal waren ze blij mee te kunnen spelen,
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ze hadden tenslotte allemaal auditie gedaan voor De voorstel-
ling van je leven. 

Met een klik haalde ze haar fiets van het slot en reed weg. 
‘Roos, wacht!’ Iemand kwam haar achterop gefietst. ‘Ik

moet ook die kant op.’ Ineens was Joppe naast haar, zijn wan-
gen nog steeds rood. 

‘Fijn hè, vandaag?’ vroeg ze blij.
‘Ja, een werelddag! Heb nu al zin in morgen. Gave groep,

ook.’ Hij gaf een knipoog. ‘Ik speel alleen met leuke mensen.’
Roos lachte. ‘Alsof jij kunt bepalen wie er meespelen.’
‘Ze worden vanzelf leuk als ik meedoe.’
‘Of word jij leuk als je met ons meedoet?’
Joppe grijnsde. ‘Misschien is het dat ook wel.’
Roos wees. ‘Ik moet deze kant op.’
‘O, ik ook,’ zei hij.
Haar benen trapten rond. Binnen in Roos leek het ook te

draaien en het voelde of haar hart even moest zoeken waar
zijn plek ook alweer was. Híj is leuk, dacht ze. 

‘Je hebt al vaker meegespeeld, hè?’ vroeg Joppe. 
‘Met een productie bedoel je? Ja.’
‘Spelen in een productie, dat is het toppunt, hè?’
‘Ja, vind je? Ik houd ook erg van de gewone lessen, als ik

maar kan spelen. Maar dit is wel een uitdaging.’
Zeker, ze had meegedaan aan verschillende producties, ze

speelde immers al heel lang toneel. Je deed afwisselend óf al-
leen de lessen óf je oefende voor een voorstelling, en dan
stonden alle lessen in het teken van die productie. 

‘Ik hou wel van improviseren,’ zei Joppe. 
‘Dat wordt later allemaal vaste tekst, hoor. Ze laten niets

aan het toeval over.’
‘Toeval! Nee, beter van niet. En toch… Dat ik al die leu-
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ke mensen ontmoet bij de theaterschool is ook toeval! Dat
ik nu met jou in een productie zit. Dat ze juist déze voor-
stelling gaan maken! Dat die vrouw…’ Hij wees op de vrouw
die ze voorrang moesten verlenen op het zebrapad. ‘Dat we
die vrouw nu zien oversteken, want dan kan ik je vertellen
dat ze me aan mijn stiefmoeder doet denken. Ik heb na-
tuurlijk een hekel aan mijn stiefmoeder dus het liefst rijd ik
haar van de sokken.’

Roos lachte. ‘Natuurlijk?’
‘Stiefmoeders zijn toch boze vrouwen?’
‘Volgens mij alleen in sprookjes.’ Roos dacht aan de stief-

moeder van haar vriendin Naomi, die erg aardig was.
‘Ik geloof in sprookjes,’ maakte Joppe duidelijk.
‘Jammer voor jou als je stiefmoeder niet aardig is.’
‘Ik heb niet gezegd dat ze niet aardig is.’
Roos keek met opgetrokken wenkbrauwen opzij. Hè? Dat

zei hij toch net? ‘O, maar…’
Joppe legde heel even zijn hand op haar mouw. ‘Toeval

brengt mensen bij elkaar.’
‘Zo toevallig is het niet dat we nu samen spelen,’ reageer-

de Roos nuchter. ‘Jij woont hier in deze stad, en ik ook, en
we houden allebei van toneelspelen. En er is maar één jeugd-
theaterschool.’

‘Maar dat we allebei van toneelspelen houden, dát is toch
toeval.’

Roos trok een gezicht. ‘Als je naar onze hobby’s kijkt: ja,
dan heb je gelijk. Maar als je mensen ontmoet bij de jeugd-
theaterschool, is het dan ook nog toeval dat ze van toneel-
spelen houden?’

‘Eh…’ zei hij. ‘Maar dat we allebei dezelfde kant op moe-
ten? Is dat toeval?’ En hij bleef naast haar fietsen.
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‘En Finn, hoe vind jij die?’ ging Roos maar op iets anders
over. De regisseur was voor hen allemaal een onbekende. 

‘Oké, volgens mij is hij oké. En de rest van de groep, ken
jij die goed?’

Roos kende hen allemaal, sommigen wat beter, anderen
alleen van gezicht, dan hadden ze in een andere groep dan
zij les gehad. Al had de theaterschool veel leerlingen, je ken-
de elkaar wel min of meer.

‘Wij hebben nog niet eerder samen gespeeld,’ stelde ze
vast. 

‘Dat werd hoog tijd,’ beaamde Joppe. 
‘Heerlijk, hè,’ zei Roos opnieuw. ‘De hele week toneel-

spelen.’
‘En aan het einde van de zomervakantie weer zo’n week,’

vulde Joppe aan.
‘Ja, super!’ Dat hoorde erbij als je bij de theaterschool

kwam: elke zaterdag spelen en als je meedeed aan een pro-
ductie ook vaak in de schoolvakanties.

‘Ga je nog weg in de vakantie?’ vroeg Joppe.
‘We gaan drie weken naar Frankrijk. Jij?’
‘Ik heb nog geen plannen.’ Nu stak Joppe zijn hand op.

‘Hé, ik moet hier af.’
‘Naar de boze stiefmoeder?’
‘Nee, naar mijn vader. Nou, tot morgen!’ Joppe sloeg af

en Roos zuchtte diep. Woonde die boze stiefmoeder dan
niet bij zijn vader? Vreemd.

Opgewonden fietste Roos het laatste stuk naar huis, ze kon
niet wachten om thuis over haar dag te vertellen. 
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Aan tafel ratelde ze aan één stuk door. Ze had concurrentie
van Jasmijn, die bij een vriendinnetje had gespeeld. Roos
rolde ongeduldig met haar ogen toen haar zusje van elf het
kwekkebekken van haar overnam. Haar verhalen waren
nooit zo interessant, vond Roos. Beurtelings kwebbelden ze
verder terwijl hun oudere broer Floris zwijgend at, net als
hun ouders.

Roos keek de tafel rond. ‘Praat ik te veel?’ 
‘Nee hoor!’ zei haar moeder.
Jasmijn begon snel aan een nieuw verhaal, maar Roos zag

dat haar vader en moeder er met hun aandacht niet bij wa-
ren. Voor Floris was dat gewoon, die interesseerde zich nooit
voor de verhalen van zijn zusjes, maar haar ouders…

‘Hebben jullie vandaag niets meegemaakt?’ Ze was gewend
dat iedereen aan tafel vertelde over zijn of haar dag, op Flo-
ris na dan.

Haar ouders keken elkaar aan.
‘Jawel, maar eh…’ zei haar moeder. Toen haar vader een

hand op haar arm legde, ging ze niet verder.
‘Is er iets?’ Roos schrok van de ernst in hun blikken. Had-

den ze de hele tijd al van die slechtweergezichten? Ze was
zo opgegaan in wat ze vertelde… 

‘Jasmijn, liefje, praat maar verder,’ zei haar moeder. 
Roos was stilgevallen. Automatisch bracht ze haar vork

naar haar mond. De maaltijdsalade met stokbrood en krui-
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denboter die haar moeder had gemaakt, smaakte niet meer.
Uiteindelijk hield ook Jasmijn op met haar verhalen. 

‘Iedereen uitgegeten?’ vroeg haar moeder en ze begon de
borden te stapelen. Ze kwam met ijs terug uit de keuken.

‘IJs?’ vroeg Floris. ‘Op maandag?’
Hun moeder haalde haar schouders op. ‘Zomer, eerste

echte vakantiedag…’ deed ze een poging de uitzondering te
verklaren. Jasmijn viel enthousiast op haar toetje aan, maar
Roos zag de blikken die over en weer gingen. Er klopte iets
niet.

‘Neem gerust nog een beetje,’ moedigde hun vader hen
aan, maar nog voor ze hun schaaltjes leeg hadden, schraapte
hij zijn keel: ‘Blijf alsjeblieft nog even zitten, jongens. Jullie
moeder en ik moeten iets met jullie bespreken.’

Roos zag Jasmijn vol vraagtekens opkijken, en ze zag de
witte knokkels van Floris’ rechterhand, alsof hij zijn lepel fijn
wilde knijpen. Wat was er toch?

Hun ouders wisselden een blik. ‘Ja, eh…’ begon haar moe-
der.

‘Wij, eh…’ nam haar vader het over. Maar hij kwam ook
niet verder. 

‘Zeg het nou maar!’ snauwde Floris.
‘Ik weet niet of jullie er iets van hebben gemerkt…’ deed

haar moeder een nieuwe poging.
Jasmijn likte haar schaaltje uit. Het leek net of ze zich er-

achter wilde verstoppen. En terecht, dit werd vast geen goed
nieuws... Roos wilde haar handen ook al uitsteken om haar
bordje op te pakken en schoon te likken, maar dat had ze al
jaren niet meer gedaan, en ze ergerde zich altijd aan Jasmijn
wanneer die dat wel deed. Ze strengelde haar vingers in el-
kaar en kneep in haar eigen handen.
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‘Zeg jij het nou maar,’ beet haar vader haar moeder toe. 
‘Lieverds…’ Hun moeder keek hen drieën een voor een

aan. ‘Papa en ik… We hebben het al een tijd erg moeilijk
met elkaar. Wij… we kunnen niet goed met elkaar praten,
we kunnen niet goed meer dingen delen of samen doen. En
in een goed huwelijk… in een relatie… moet je respect heb-
ben voor elkaar, moet er ruimte zijn voor de verschillen.
Maar wij botsen alleen maar, onze karakters worden steeds
meer een struikelblok, we zijn te veel met eigen dingen be-
zig, en eigenlijk is er niets meer wat…’

Floris schoof met een kwade ruk zijn stoel naar achteren,
die met een klap op de grond viel. ‘Ja hoor, dat dacht ik al.’
En met grote passen beende hij de kamer uit.

‘Floris! Floris, kom terug!’ Beide ouders riepen haar broer,
maar die bleef weg.

Roos keek van haar ouders naar haar zusje, die met een
lijkbleek gezicht vanachter het dessertschaaltje vroeg: ‘Gaan
jullie scheiden?’

Haar ouders? Scheiden?! De verschrikkelijke waarheid zak-
te als een baksteen tot op de bodem van haar wezen om daar
loodzwaar te blijven liggen. Roos keek over haar schouder
naar de deur waardoor Floris was verdwenen. Hij had het
eerder begrepen dan zij… Ze zag dat haar zusje met een tril-
lende lip en knipperende ogen tegen de tranen vocht. Daar-
na draaide Roos haar hoofd naar haar ouders. ‘Gaan… gaan
jullie scheiden?’ stamelde ze.

Haar vader hield zijn lippen op elkaar. Hij zag er kwaad
uit, maar het kon ook dat hij zo zijn emoties in bedwang
probeerde te houden, schoot het door Roos heen. Zo was
haar vader: altijd kalm en beheerst. 

Haar moeder, die veel emotioneler was, gaf antwoord: ‘We
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hebben eigenlijk niets meer samen, er is geen liefde meer,
we zitten elkaar in de weg… En ik kan zo niet verder…’
Tranen klonken door in haar stem.

‘Maar jullie hebben ons toch?’ riep Jasmijn.
Scheiden. Het woord echode onheilspellend in haar hoofd.

De buren waren gescheiden, haar tante en oom waren ge-
scheiden, de ouders van haar beste vriendin Naomi waren
gescheiden, en op de theaterschool… Ze wist dat ook de ou-
ders van Lana uit elkaar waren, en in de klas, even denken,
de ouders van Pieter en die van Feline, maar háár ouders gin-
gen toch niet scheiden?! 

Haar moeder kneep met haar hand in die van Roos en met
de andere streek ze over het haar van Jasmijn. ‘Ja, gelukkig
hebben we drie fantastische kinderen en we zijn allebei heel
blij met jullie. Dat blijft, hoor. Dat heeft er helemaal niets
mee te maken.’

‘Papa?’ vroeg de bibberstem van Jasmijn.
Roos zag dat haar vader moeite moest doen om te kun-

nen antwoorden: ‘Ja, lieverd, we staan er samen achter en
we zijn er samen voor jullie.’

Roos keek haar vader aan. Dat was helemaal niet waar!
Dat zag ze toch! O, papa… Het gat dat in haar was gesla-
gen, werd gevuld door medelijden. 

Haar ouders keken nu allebei naar haar. Zij had nog niks
gezegd.

‘Ik weet niet wat ik moet zeggen…’ Haar stem piepte net
zo gek als die van Jasmijn. Normaal was zij niet zo gauw om
woorden verlegen.

Plotseling klonk achter hen de zware stem van Floris, die
met zijn jas aan bij de achterdeur stond: ‘En weet je wat mij
zo kwaad maakt? Tegen ons zeggen jullie: “Ruziemaken
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mag, als je het maar oplost.” En wat doen jullie? Jullie gaan
uit elkaar! Nou, mooie oplossing! Ik ga!’

‘Waar ga je heen?’ riep haar moeder hem na, maar hij gaf
geen antwoord.

De tranen liepen nu vrijuit over Jasmijns wangen, zag
Roos. Haar moeder had haar arm om haar zusje geslagen.
Ze wilde ook wel een arm om zich heen. Van haar vader
hoefde ze die niet te verwachten, die zag er ook uit alsof hij
een arm om zich heen kon gebruiken. 

Dit is ook een plek waarvan ik helemaal niet had verwacht al-
leen te zijn, dacht ze. Ik zit aan tafel, met ons gezin. Nog maar
een kwartier geleden waren we met zijn vijven, was alles nog nor-
maal. En nu…

De paniek vanmiddag vanwege de lege toneelzaal… Je
speelt een gevoel, maar het ligt dicht bij echt voelen. Maar
dat was een moment, dat was spel, en ze had het tien keer
overgedaan. Wat nu binnenkwam, greep haar bij de keel,
brak haar doormidden, gooide haar plompverloren in een
eenzaamheid die onomkeerbaar was. Vanmiddag waren er
leeftijdgenoten geweest om het leven mee te delen, nu was
er nooit meer wij vijven…

Waarom had ze dit niet aan zien komen? Maar daarover
kon ze nog genoeg piekeren. Nu borrelden vragen op die
een antwoord nodig hadden: ‘Wanneer gaan jullie scheiden?
Wat gebeurt er nu? Wie gaat er weg? Waar moeten we wo-
nen?’

‘Voorlopig verandert er niet zo veel,’ antwoordde haar
moeder. ‘Een scheiding regelen kost tijd. Weken, maanden
misschien. Ik ga een nieuw huis zoeken, maar zolang ik nog
niets anders heb, blijf ik hier wonen en zijn we hier nog ge-
woon met zijn allen.’
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Hoezo ‘gewoon’, dacht Roos opstandig. 
Jasmijn vroeg: ‘Tessa woont bij haar moeder en bij haar

vader. Gaan wij straks ook heen en weer?’
Tessa was Jasmijns beste vriendinnetje, wist Roos. Zelf

kende ze ook mensen die in twee huizen woonden, maar
haar vriendin Naomi woonde op één adres.

Hun moeder haalde haar schouders op. 
‘Ik wil bij jullie allebei…’ zei Jasmijn.
Haar moeder pakte een streng van Jasmijns haar beet en

draaide daarmee rond haar vingers. ‘Dat kan toch…’ 
‘Ik bedoel,’ zei Jasmijn, ‘bij jullie allebei in één huis.’
Nu kreeg ze ook van hun vader een aai. ‘Dát kan niet, maar

je zult ons allebei blijven zien, hoor meisje.’ Daarna keek hij
Roos aan: Zeg jij ook eens wat, leek hij te willen zeggen.

‘Ons lijkt het prettig dat jullie bij elkaar blijven,’ zei haar
moeder toen Roos zweeg. 

‘Dus we kunnen het niet zelf bepalen,’ zei Roos kwaad,
‘als we alle drie hetzelfde moeten kiezen.’ 

Haar moeder zuchtte vermoeid. ‘En ik ben meer thuis dan
papa. Houd daar ook rekening mee.’

Haar moeder had een klein baantje, haar vader werkte ál-
tijd. Roos wist best dat ‘werk’ een punt van discussie was
tussen haar ouders. Wanneer was iets discussie en wanneer
ruzie? En wanneer een reden om te gaan scheiden? Haar ou-
ders schreeuwden nooit tegen elkaar. En als je je ouders hoort
discussiëren, ga je toch niet meteen denken dat ze gaan schei-
den…? 

‘Wacht nou maar even af,’ hoorde ze haar vader tegen haar
moeder zeggen. ‘Ze hoeven nú nog niet te kiezen.’

Jasmijn trok aan haar moeders mouw. ‘Kan jij niet hier
blijven wonen?’
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‘Zo veel verdien ik niet, dat kan dus niet…’
‘En papa kan het wel betalen?’
‘Dat moeten we nog uitzoeken,’ antwoordde die. Maar

Roos wist best dat hun ruime huis te danken was aan haar
vader met zijn leidinggevende functie op de bank en het bij-
behorende riante inkomen. Het kleine baantje van haar moe-
der was bij wijze van vervelingstherapie, zoals hun vader wel-
eens schamper had opgemerkt. Het gekwetste gezicht dat
haar moeder daarbij had getrokken, zag ze nóg voor zich.
Maar haar moeder was veel thuis, en dat vonden ze alle drie
fijn, dat wist Roos zeker.

‘En hoe moet dat met mijn spullen?’ was Jasmijns volgen-
de vraag.

‘Een deel van je spullen kun je meeverhuizen. Je hebt straks
twee kamers, en wat je nog nodig hebt, kunnen we bij Ikea
gaan uitzoeken. Lijkt je dat niet leuk, een nieuwe kamer in-
richten? Misschien moeten we ook extra kleren voor je ko-
pen, maar dat komt allemaal nog wel.’ 

Geschrokken bedacht Roos iets heel anders. ‘En de va-
kantie dan? Gaat die nog wel door?’

Ze zag haar ouders tegelijk ‘nee’ schudden. 
‘Ik ga met jullie nieuwe plannen maken, verzin maar wat

leuks,’ zei hun moeder. ‘Je mag wensen inleveren. Tenmin-
ste…’ liet ze er snel op volgen, ‘als ze niet te duur zijn.’

‘En papa gaat dan niet mee?’ vroeg Jasmijn.
‘Nee, alleen jullie en ik.’
Nu voegde hun vader eraan toe: ‘En dan gaan wij ook nog

een paar dagen weg, jullie hebben straks gewoon twee va-
kanties.’

Het tolde in Roos’ hoofd. Ze stond op. ‘Mag ik van ta-
fel?’ 
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Haar moeder knikte en ze werd niet eens teruggeroepen
voor het inruimen van de afwasmachine, ook al was het haar
beurt. 

Jasmijn kwam haar achterna. ‘Roos, wat ga je doen?’
Roos keek naar het trieste smoeltje van haar zusje. ‘Een

ijsje eten? Ga je mee?’
‘We hebben net ijs gehad…’ 
‘Ik heb wel zin in nog één, zo’n lekkere bij de Italiaan.’
Jasmijn knikte en samen verlieten ze het huis.
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Met een ik-kan-vast-nooit-meer-spelengevoel in haar borst-
kas fietste Roos de volgende dag naar de theaterschool, maar
zodra ze begonnen met de stemles, die gegeven werd door
een gastdocent, was ze een en al concentratie en vergat ze
dat rotgevoel. Des te venijniger keerde het terug in de pau-
ze. Knabbelend aan haar appel luisterde ze naar het geklets
van de anderen. Ze zei niets over haar ouders, ze kende de-
ze groep nog niet goed genoeg om dit nieuws met allemaal
te willen delen. Maar Stella, met wie ze buiten de theater-
school ook omging en die haar redelijk goed kende, zag het
natuurlijk aan haar. ‘Wat is er?’

Roos boog opzij. ‘Slecht geslapen. Ik vertel het nog wel.’
Daarna begon de les van Finn. Ze moesten eerst allemaal

een kruk pakken en in een kring zitten. ‘We zijn gewoon
maar gestart,’ begon hij, ‘met een paar scènes spelen. We
moeten aan elkaar wennen en ik wilde jullie vast een beet-
je leren kennen. We zijn bezig geweest met het begin van
een schooldag, vol verwachting klopt ons hart, zoiets is het
geworden. Roos heeft er heel mooie beeldspraak van ge-
maakt: het leven begint. Want school is meer dan alleen maar
school, en leven doe je óók op school.’

De groep keek naar Roos. Naast haar gaf Niek haar een
goedkeurend klopje op haar knie, maar Roos ving de blik
op van Joppe, en ze voelde zich blij worden. Gelukkig, dat
kon dus gewoon doorgaan.
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‘De voorstelling die we gaan maken,’ ging Finn verder,
‘gaat over jonge mensen. Jullie moeten allemaal volwassen
worden. De jongeren die jullie spelen net zo goed. Maar hoe
doe je dat? Wat houdt het leven voor jullie in? Hoe stel je
je leven voor? Daar ben ik nieuwsgierig naar.’ 

Finn keek hen een voor een aan. ‘Ik hoef geen antwoor-
den vanaf jullie krukjes. We gaan dat onderzoeken met spel.
De grote items van het leven!’

‘Zoals?’ vroeg Renzo.
‘Zeg het maar,’ kaatste Finn de bal terug.
‘De liefde!’ riep Lana al nog voor Finn was uitgespro-

ken.
‘Vriendschap,’ bracht Annemijn in.
‘Eenzaamheid,’ zei Joppe. 
‘Dromen,’ bedacht Mei-Lan.
‘Mooi, prima, daar kunnen we wat mee.’ Finn keek de an-

deren vragend aan. 
Renzo grijnsde. ‘Seks.’
‘Natuurlijk,’ beaamde Finn met een knipoog. ‘Dat moet

je ook ontdekken, heel spannend.’
‘Mwah, niet zo moeilijk,’ reageerde Renzo, nog steeds met

die grijns op zijn gezicht. 
‘En de anderen?’ vroeg Finn.
‘Angst,’ zei Stella.
‘De dood,’ zei Annemijn.
Dat ging over haar zieke vader, wist Roos. Hier zei je

nooit zomaar iets. En als je wat zei, moest je er wat mee.
Zou zij…

Maar Joppe was haar voor. ‘Zó zwaar allemaal?’ protes-
teerde hij. 

‘Yolo,’ zei Niek. ‘You only live once.’
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‘Yeah.’ Joppe stak twee vingers de lucht in. ‘Yolo.’
Renzo grijnsde alweer of nog steeds. ‘Lol hebben is su-

perbelangrijk.’
Nu greep Finn in. ‘Ik gun iedereen veel plezier in zijn le-

ven, daar gaan we zeker mee aan de slag, maar soms loopt
het anders. We zullen ook over verlies spelen.’

Ze wilde het niet, maar ineens zaten Roos’ ogen vol tra-
nen. In haar ogen vegen zou te veel opvallen, dan zou ze de
aandacht er maar op vestigen, maar het verdriet om haar ou-
ders was ineens zo onverdraaglijk dat het wazige scherm tus-
sen haar en de groep niet weg te knipperen viel. Niet janken,
niet janken, hield ze zich voor, ondertussen haar neus opha-
lend, want die stroomde ook al bijna over. 

‘Roos?’ Finn had het toch gezien. De groep was stilgeval-
len en alle blikken waren op haar gericht. Dát was niet de
bedoeling. Ze deed haar mond open om te zeggen: Let maar
niet op mij, maar het enige wat ze kon doen, was in huilen
uitbarsten. Ze stond op en met haar hand voor haar mond
liep ze de zaal uit. 

Stella kwam achter haar aan. ‘Hé Rosie, wat is er?’
Op de gang bracht ze haar vriendin met een paar woor-

den op de hoogte, ze snoot haar neus, dronk een slok water
en de arm van Stella rond haar schouders kalmeerde haar.
Even later konden ze terug naar de zaal.

‘Wil je ons vertellen wat er is?’ vroeg Finn. 
‘Mijn ouders gaan scheiden,’ wist Roos uit te brengen.
‘Ze heeft het gisteren pas gehoord,’ vulde Stella voor haar

aan.
‘Shit,’ zei Finn. ‘Wat vervelend voor je.’
Roos slikte. ‘Er was nooit wat aan de hand in mijn leven,

en nu dit. Ineens is alles onzeker…’
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