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Woensdag 1 april

6.45

— Julieeettte! Opstaan!

— HUMMM!

— JU-LI-ET-TE! OPSTAAN!

— Ja! Jaaa! Ik heb het gehoord! 

— Juliejettu! Sta op en kom ontbijten!

— Aaahhh!

— Juliejettu!

— Rustig, rustig! Ik kom al!

Hé, zeg, cool! 

Ik heet Juliette, ik ben dertien jaar en ik haat 

mijn voornaam. Vooral als mijn moeder mijn 

naam 's morgens om 6.45 zo hard schreeuwt. Mijn 

vrienden noemen me trouwens Juul en niet Juliette, 

bah, dat vind ik klinken als ' klarinet', of 'trompet'! 

Ik druk mijn kussen op mijn hoofd en grom. 



8

Juliette in New York

Genaaadeee! Het is toch niet menselijk om zo 

vroeg op te staan! Nog twee minuutjes…

— Juliejettu!

ARRRHHH! Ik schreeuw op mijn beurt:

— Oké, ik ben niet doof! Ik zei toch al dat ik er 

zo aankom?

De deur van mijn kamer vliegt plotseling open 

en mijn moeder verschijnt in de deuropening.

— Ik moet met je praten, Juliette, sta op!

— Ik heb nu geen tijd, mam. Kan het niet 

wachten tot vanavond?

— Nee, dat is het juist. Ik heb een brief 

geschreven die je aan het secretariaat van je 

school moet afgeven.

 Ze reikt me een in drieën gevouwen papier aan.

— Wat is dit? 

Mijn ogen zijn nog niet helemaal open en er 

hangt vooral nog veel mist in mijn hoofd. Ik laat 

met moeite één been vanonder de lakens uitsteken, 

daarna een tweede, voordat ik op de rand van het 

bed ga zitten en mijn hand richting papier uitsteek.

— Het is een formulier dat je aan het secretariaat 

van je school moet geven om te melden dat je 

volgende week afwezig zal zijn. We vertrekken 

vanavond namelijk naar New York.

— Wat?
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Rose-Line Brasset

Volgens mij heb ik dat niet helemaal goed 

gehoord!

— Ik heb een contract binnengehaald om een 

artikel over New York te schrijven. Ik heb 

gisteravond pas heel laat de bevestiging gekregen 

en jij sliep toen al. We nemen vanavond het 

vliegtuig.

— Wacht! 

In een ultieme poging om mijn gedachten te 

ordenen, doe ik mijn ogen wijd open. Ik open en 

sluit mijn mond terwijl ik het door mijn moeder 

getekende formulier voor meneer Gilbert, de 

onderdirecteur van mijn school, probeer te lezen.

— Ik kom je om 15.10 ophalen van school. 

Precies om 15.10 dus, hè! Ons vliegtuig stijgt op 

om 18.00 uur. Vergeet vooral niet dat formulier af 

te geven bij het secretariaat zodra je op school 

aankomt.

— Wat? Is dit soms een joke?

Ik leg het formulier op het bed.

— Ik heb dus maar tien minuten om mijn koffer 

in te pakken!

Ik werp een blik op mijn iPad, die op de grond 

naast mijn bed ligt en begint te rinkelen om me  

te wekken. Nu wordt alles me opeens duidelijk. Op 

mijn beeldscherm staat dat het vandaag 1 april is. 

Mijn moeder haalt een gigantische grap met me 
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Juliette in New York

uit. Goed, goed. Het ligt er wel heel dik bovenop! 

Er is wel wat meer voor nodig om mij in de val te 

lokken. Ik spring op en wankel richting de deur 

om verder op de tast in het donker de badkamer 

te vinden.

— Vergeet het maar, mam. Je had me bijna te 

pakken, maar ik weet dat het vandaag 1 april is.

— Wat!

Ze grijpt de brief en volgt me tot de deur van 

de badkamer. Ze ziet er zo stomverbaasd uit, dat 

ik een kwartseconde twijfel aan mezelf, maar ik 

herstel me.

— Als jij echt had voorzien om vanavond naar 

New York te gaan, dan had je daar de laatste 

dagen zeker dag en nacht over gekletst, dus 

probeer me niet voor de gek te houden met je 

1-aprilgrap. Zo naïef ben ik niet.

— Maar waar heb jij het over? Het gaat niet over 

een 1-aprilgrap, maar over een contract. Over geld  

verdienen. Weet je wel, die stukjes papier die je in 

de supermarkt kan ruilen voor voedsel.

— Oké, mam!

— Juliette, door al dit gedoe verliezen we 

kostbare tijd.

Ze legt haar brief op het badkamermeubel, 

draait zich om en loopt weer naar mijn kamer. Ik 

hoor dat ze mijn kast opent. Wat doet ze toch? Ik 
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Rose-Line Brasset

ga er snel heen om het van dichtbij te bekijken.  

Nadat ze mijn rolkoffer uit haar schuilplaats heeft 

gehaald, begint ze er allerlei dingen in te gooien.

— Wat doe je, mam? Het is oké, hou nu maar 

op!

— Zoals je ziet, pak ik je koffer in. Jij neemt me 

niet serieus dus doe ik het zelf maar.

Verdorie! Ze gaat wel erg ver met haar grap. Ik 

ken dit type humor van mijn moeder nog niet.

— Hé, zeg! Je wil toch niet zeggen dat we echt 

naar New York gaan, hè?

— Ons vliegtuig stijgt op om 18.00 uur. Dat 

probeer ik je al een kwartier lang uit te leggen. Ik 

heb het er niet eerder met je over gehad, want ik 

wilde je niet blij maken met een dode mus, mocht 

het niet doorgaan.

Twee gedachten drongen zich uiteindelijk op in 

mijn hoofd. Een: ik heb niets om aan te trekken 

voor zo'n soort reis. Een ramp! Twee: ik mis twee 

schooldagen. Super!

— Wil dat zeggen dat ik twee dagen niet naar 

school ga?

— Het is vervelend, maar je mist volgende week 

inderdaad twee schooldagen. Het spijt me, maar 

ik had geen keus. Gelukkig begint vanavond de 

paasvakantie. Vergeet vooral niet om dat formulier 

voor meneer Gilbert in te leveren.
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Juliette in New York

Een glimlach verlicht mijn gezicht. Ik ben nu 

helemaal wakker. Twee dagen, dat kan best. Dat 

kan ik makkelijk inhalen. Een week New York!  

Dat is echt FAN-TAS-TISCH! Behalve…

— Je hebt het echt over de stad New York, niet 

over een vaag klein stadje met een onuitspreekbare 

naam dat in de staat New York ligt?

— Ja, liefje! Ik heb het over New York City, de 

grootste stad van de Verenigde Staten, met haar 

vijf stadsdelen: Manhattan, Brooklyn, Queens, de 

Bronx en Staten Island, en haar acht miljoen 

inwoners. Pak je je toiletspullen even uit de 

badkamer?

— OMG ! OMG! Wat COOL!

Ik wil mijn enthousiasme tonen door mijn 

moeder om de hals te vliegen, maar ik realiseer 

me plotseling dat ik nog maar drie kwartier heb 

voordat de schoolbus langskomt, dus ik houd me 

in. Ik moet me nog wassen, aankleden, mijn 

koffer inpakken, mijn lunch klaarmaken en naar 

de bushalte rennen. Ik haal diep adem en zet de 

versnelling een tandje hoger. Snel, snel! Ik vlieg 

naar de mand met vuile was om mijn grijze 

jegging, mijn witte vest, mijn bh met roze kant 

en het kleine rode jurkje dat mijn moeder me 

voor kerst heeft gegeven eruit te halen. Ik breng 

mijn neus er vlakbij en snuffel voorzichtig. Poeh! 
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Rose-Line Brasset

Ze stinken een beetje. Dit is dus ECHT een ramp! 

Ga ik een keer naar de 5th Avenue, in New York, 

moet ik daar rondlopen in vodden. DE HELE 

stad zal me uitlachen. Mijn leven is een hel!

Laten we nog eens bij het begin beginnen. Ik 

heet Juul Bérubé en ik woon bij mijn moeder, 

Marianne Bérubé, van wie ik heel veel hou. Ehm, 

dat wil zeggen, meestal. Ze kan af en toe echt 

hot zijn, dat is het probleem niet. Eerlijk gezegd is 

het enige vervelende aan haar dat ze de neiging 

heeft om in de jaren '80 en '90 te blijven hangen 

en ons daardoor regelmatig in vreemde situaties 

manoeuvreert. Om je een idee te geven; ze heeft 

een goed betaalde baan als verpleegster opgegeven 

om haar droom, reiscolumniste worden, te kunnen 

realiseren.  Dat betekent dat ze artikelen en 

boeken schrijft over allerlei landen. "Te gek" zegt 

iedereen. Ja! Het lijkt heel cool, maar dat is niet 

altijd het geval, geloof mij maar. Haar artikelen 

en haar boeken gaan meestal over hele saaie 

onderwerpen zoals de Catalaanse schilderkunst 

in de 17e eeuw, of de herdenking van de komst 

van het koninklijke 22e regiment aan de oever van 

de rivier de IJssel (in Nederland), aan het einde 

van de Tweede Wereldoorlog, of de invloed van 

Canadese zangeressen op Franse artiesten. Poeh! 
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Juliette in New York

Echt niet zo glamorous als het leek, toen ze me 

dit vertelde op haar veertigste verjaardag. Het 

vervelende van dit alles is vooral dat haar salaris 

met de helft is gekrompen sinds ze dat 'briljante' 

idee heeft uitgevoerd. We moesten verhuizen en 

onze minibus verruilen voor een tweedehands 

Yaris. En dan heb ik het nog niet eens over het 

geld, dat we niet meer hebben, om te winkelen…

Maar goed, als dat alles is! Mama lijkt 

gelukkiger en ze lacht veel meer, dus bedenk ik 

maar dat er ergere dingen zijn dan steeds met 

mama op reis gaan tijdens de schoolvakanties… 

Mijn vader ken ik niet. Alleen god kan weten hoe 

mijn leven eruit zou hebben gezien als hij er 

geweest zou zijn!

Ik ga weer naar mijn kamer en open alle laden.

— Laat maar, ik zorg wel voor jouw koffer.

— Maar mam, jij vergeet vast alle belangrijke 

dingen, ik heb niets om aan te trekken en loop 

straks vast rond als een arme sloeber!

— Welnee, mijn kleine assepoester! Ik zal al 

jouw favoriete kleren inpakken. Ik ken je toch een 

beetje.

— Zeg, zou jij mijn vuile was willen doen?

Ze kijkt me spottend aan.
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Rose-Line Brasset

— Ik neem aan dat je het hebt over alles wat op 

de grond, onder je bed, op je kast en op je stoel 

rondslingert?

Grrr! Ik haat het als ze dat soort smalende 

opmerkingen maakt.

— Ah! Laat ook maar!

— Natuurlijk zal ik alles wassen voordat we 

gaan, snoepje. Maak je niet zo druk!

Ze pakt me bij de schouders en kust me 

lachend. Ik maak me voorzichtig los. Ze is echt 

heel lief, mijn moeder, maar ik vraag me af 

wanneer ze op zal houden met me altijd en overal 

te knuffelen en me 'liefje' en 'snoepje' te noemen.

Ik heb maar net de tijd gehad om me aan te 

kleden en mijn haar te doen en nu is het alweer 

tijd om naar de bus te rennen. In de hal reikt 

mama me mijn tas aan met mijn lunch en ik ren 

weg. Ik hoor haar stem achter me.

— Heb je de brief?

— Ja, mam!

— Vergeet vooral niet dat ik in een taxi op je 

wacht voor de schoolhekken om precies 15.10 uur!

— Nee, mam!

— Wat?

— Ik bedoel, ja, mam! Ik zal er zijn!
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Juliette in New York

7.45

Ik ren als een gek om de bus te halen. Eenmaal 

in de bus word ik me pas echt bewust van de 

situatie. Vandaag is mijn laatste schooldag en 

daarna ga ik naar The Big Apple! Jihoeoeoe! 

Afgelopen herfst heeft onze leraar Engels uitgelegd 

dat dat de bijnaam was voor de stad New York 

sinds de jaren '70. Ik vraag me af waarom… Eén 

ding is zeker, er zijn enorm veel winkels in die 

stad! Ik kan daar absoluut een massa te gekke 

nieuwe outfits vinden! Als ik dat had geweten, dan 

had ik vorig weekend natuurlijk nooit geweigerd 

om op die drie kleine monsters van mevrouw 

Gagné te passen. Gina, mijn beste vriendin, gaf 

die avond een pyjama party. Helaas ben ik zo blut 

als wat. Geeft niet, mama is er ook nog…

Gina zit al in de bus. Ik laat me naast haar 

neerploffen.

— Hoi!

— Hoi!

— Raad eens!

— Ehm! Je moeder gaat met Pasen naar New 

York?

Ze lacht. Mijn adem stokte in mijn keel.

— Hoe weet jij dat?

Haar lach verdwijnt.
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Rose-Line Brasset

— Hou je me voor de gek? Het is toch zeker niet 

waar, hè? Ik maakte maar een geintje! O, nee, je 

gaat toch niet weer de hele vakantieperiode weg? 

Waarom heb je me niets gezegd?

— Mama heeft het me pas net verteld.

Ik wil haar vooral niet tegenspreken of jaloers 

maken. Mijn vriendin Gina is de zus die ik nooit 

heb gehad! Zij is ook enig kind en wij zijn 

hartstweelingen. Het is alleen heel vervelend dat 

mijn moeder me tijdens alle vakanties overal mee 

naartoe sleept. Met het vliegtuig gaan we van de 

ene tijdzone naar de andere om landen te bezoeken 

waar ik vaak nog niet eens van had gehoord, zelfs 

niet tijdens mijn geografielessen! Het is niet 

makkelijk om vriendschappen te onderhouden 

onder dat soort omstandigheden. Ik hoor je al 

zeggen: "Het is super cool om te kunnen reizen en 

school te missen! Geluksvogel!" Ehm, vergis je 

niet. Het is juist helemaal niet zo leuk! 

In het begin leek het me helemaal niet zo gek, 

maar de realiteit is toch heel anders. Als je nooit 

eens feestdagen zoals bijvoorbeeld Pasen, of de 

zomervakantie met vrienden kan doorbrengen dan 

zak je al snel naar beneden op de sociale ladder. 

Elke keer als ik twee of meer dagen vrij heb voor of 

na het weekend, dan neemt mijn moeder me mee 

om andere horizonten te verkennen. Dat wil dus 
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1524 De Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da 
Verrazzano verkent de baai van New York en noemt 
het "Nouvelle-Angoulême". 

1624  De regio New York komt officieel in 
Nederlandse handen onder leiding van de West-
Indische Compagnie. Er komen dertig families wonen 
ten zuiden van Manhattan en ze noemen de regio 
"Nieuw Amsterdam".

1664 De Engelsen veroveren Nieuw Amsterdam en 
dopen het om tot "New York" ter ere van de hertog 
van York. 

1700 De stad groeit snel en heeft al bijna 5.000 
inwoners. 

1788 Na de strijd om de onafhankelijkheid wordt 
New York de hoofdstad van de Verenigde Staten.

1789 De eerste Amerikaanse president is George 
Washington. Hij werd beëdigd op het balkon van de 
Federal Hall in het zuiden van Manhattan.

1792 Een groep handelaren begint bijeenkomsten 
te organiseren onder een plataan, waar nu 68, Wall 
Street zich bevindt, de bekende beurs van New York.

1820 Door de snelle bevolkingsgroei is New York met 
ongeveer 200.000 inwoners de stad met het hoogste 
inwoneraantal van de Verenigde Staten.

1842-1850 Naar aanleiding van een cholera-epidemie 
wordt er een aquaduct gebouwd. De gemeente begint 
ook riolen aan te leggen en badhuizen te bouwen. 
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BEZOEKEN
In Manhattan kan je vele spannende toeristische 
attracties vinden. Voor alle smaken en alle leeftijden 
zijn er dingen te doen. Hierbij mijn eigen favoriete 
uitjes en wat aanbevelingen van mijn lieve moeder!

Het zuidelijke puntje van Manhattan

§ Ellis Island

Tussen 1892 en 1954 kwamen hier meer dan 17 miljoen 
mensen langs op doorreis naar een beter leven. Ellis 
Island wordt ook wel "traneneiland" genoemd en is 
een bedevaartsoord voor veel Amerikanen die op 
zoek zijn naar hun oorsprong. Er zijn ontroerende 
muurtekeningen bewaard gebleven net als vele 
objecten van de reizigers die ooit op het eiland hebben 
aangemeerd. Je kunt er heen varen met een veerboot 
vanaf Battery Park, op het zuidelijkste puntje van 
Manhattan. Buiten de zomermaanden om moet je je 
warm kleden voor de overtocht!

http://www.ellisisland.org

§ Het vrijheidsbeeld

Je hebt vast al eens gehoord van het gigantische 
monument waarvan de echte naam "Liberty 
Enlightening the World" is, ofwel "vrijheid verlicht 
de wereld". Maar wist je dat het een cadeau was 
van de Fransen voor het Amerikaanse volk om te 
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VRAGENLIJST 

1.  Wie hoort niet in dit rijtje met belangrijke 
personen thuis?
a) Michael Bloomberg
b) Rudolph Giuliani
c) David Dinkins
d) Abraham Lincoln

2.  Wat is de bijnaam van de stad New York?
a) The Big City
b) The Big Apple
c) The Beautiful Apple
d) The Love City

3.  Wie heeft het vrijheidsbeeld aan de bevolking 
van New York gegeven?
a) De familie Rockefeller
b) Abraham Lincoln
c) De Franse bevolking
d) De bewoners van Los Angeles
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Jouw bezoekboekje

Datum:  Het weer: 

Wat heb je vandaag bezocht?

Met wie? 

Wat vond je ervan? 


