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Winkelen met mijn dochters is een van de leukste 
bezigheden die ik mij kan voorstellen. Onder het 
motto dat we er nu echt hoognodig opuit moeten 
voor een nieuw seizoen, arriveren zij. Stipt op tijd voor een nieuw seizoen, arriveren zij. Stipt op tijd 
‘s morgens vroeg, terwijl ik aan hun schorre 
kelen kan horen dat het de avond ervoor nogal 
laat is geworden. De jongste heeft een winter-
jas en avondkleding nodig en de oudste kan 
voor werk en privé ook nog wel wat gebruiken, 
hoewel haar kasten al uitpuilen. 
Het is verraderlijk als je jong bent, maatje 36 
hebt en bijna alles je leuk staat. Beide doch-
ters komen voor de zoveelste keer het pashok-
je uit. “Wat vind je?” vragen ze eerst argeloos en 
daarna fluisteren ze: “Het is wel hartstikke duur.” 
Trots antwoord ik dat ik wel wat zal bijspringen 
en gemakshalve vergeet ik dat ik dat vandaag 
al eerder heb gezegd. Ze zijn zo blij. “Dankjewel, 
mam!” Samen lekker lunchen met een salade en 

een wijntje. Praten over hun liefdes. Na afloop 
gaan we even bij mijn 90-jarige, opgewekte en 
vitale schoonvader langs. Die zien ze ook niet 
elke dag. Hij vindt het jammer dat niemand hem 
zo ziet, met twee van die mooie jonge meiden om 
zich heen. Thuis eten we nog een snelle hap, want 
ze hebben beiden alweer afspraken voor de boeg. 
Met tassen aan alle handen zwaaien ze ons uit. 
Bij het hek waait er een lieve handkus over het 
dahliabloemperk in mijn richting. Bekaf sluit ik de 
deur, maar voor onze dochters lijkt de dag pas te 
beginnen. Een paar dagen later bellen ze om nog 
eens te bedanken. “Hij zit me zo lekker en ik heb 
hem elke dag aan. Gaan we nog eens een keertje 
winkelen, mam?” Maatje 36 hoef ik niet meer, 
maar hun energie zou ik nog wel willen lenen.

Bij Uitgeverij Terra Lannoo zijn onlangs twee 
boekjes van Janneke verschenen: Bloemen in mijn 
leven en Bloemen van vriendschap. De boekjes 
kosten  8,95 per stuk.
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