
Onze jongste dochter heeft een stage geregeld voor 
haar studie, ver weg. De ‘kleine’ wordt 25 en ik denk 
dat ze zit te verpieteren in een kamertje ergens mid-
den in Manhattan. Er staat ‘verboden voor man-
nen’ op de deur van het gasthuis, vertelt ze door de 
telefoon. Ik beloof dat ik samen met haar zus een 
lastminutetrip zal uitproberen, maar haar verjaardags-
weekend komt niet goed uit. “Dan komt m’n vriendje 
over, kunnen jullie niet eerder komen?” Natuurlijk, 
want het is super om samen met je dochters in een 
koud, maar toch vaak zonnig New York te mogen shop-
pen tot we erbij neervallen. Vooral veel kijken. Musea, 

galeries, musicals - alles is groot, 
groter, grootst, maar we genieten 
het meest van de kleinoden die 
we elkaar in een museumwinkel 
cadeau doen. Het zijn kopieën 
van sieraden uit de oudheid en 
de tsarentijd. Toen wisten ze ook 
al wel wat mooi was. De dochters 
vonden dat we ook zeker naar de 
manicure en de pedicure moes-
ten. Die zijn er op elke straathoek. 
Je kunt er zonder afspraak terecht 

en het kost – zeiden ze – bijna niets. Na een dag slen-
teren zijgen we neer in heerlijke stoelen. We leggen 
onze vermoeide voeten in een warm schuimbadje. 
Onze pootjes en kuiten worden vakkundig gekneed 
en gemasseerd. Terug in het vliegtuig dagdromen we 
nog wat na. We zijn jaloers op onze jongste, die er 
nog wat langer van kan genieten. Als ik haar bel om 
na te praten, krijg ik haar vriendje aan de lijn. “Ze is 
nog moe van het genieten.” Ik haast me met mijn 
voorjaarsboeketje van tulpen, narcissen en krokus-
sen. Het is al gauw weer zomer en dan is mijn ‘kleine’ 
gelukkig weer terug.

Het is al gauw weer zomer, dus ik haast 
me met mijn voorjaarsboeketje 
van tulpen, narcissen en krokussen
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