
Het is zeldzaam mooi weer. Met mijn middag-
boterhammetje zit ik op ons balkon. Deuren
open, stoel met uitzicht op het park, proberen
alvast een beetje bruin te worden. Over het
plantsoen met zijn eeuwenoude bomen ligt
een lichtgroen waas. Kwetterende eksters 
zitten elkaar achterna. Door de singel vaart

een bootje met een
man die nu al zijn
zwembroek aan
durft. Op een bank-
je aan het water
een jong paartje.
Zij in een strak,
zwart truitje met
opgestoken haar,
hij een modieus
brilletje op de neus,
vast studenten. Ze
gaan helemaal in
elkaar op. Wat is het
toch heerlijk als je
jong bent en zor-
geloos kunt vrij-
en op een bank-
je in het park. Ik
denk aan het ko-
mende huwelijk
van onze zoon en

schoondochter. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Hoe gaan we de kerk versieren? De
bruid vindt het leuk als het bruidsmeisje het
jurkje draagt dat mijn zusje en ik vroeger
mochten dragen. Dus de roze, handgeweven
tule en zijde van vijftig jaar geleden moe-
ten op de hand gewassen worden. De
bloemenmandjes van de bruidskinderen
worden uitgezocht en besteld. De recep-
tieruimte vinden ze in de Hortus Bota-
nicus, waar alles in bloei staat. Wat een
feest zal het worden. Onvergetelijk, en dus
met bloemen! De seringen zullen bloeien, maar
omdat hun bloeitijd zo kort is, haast ik mij van
het balkon terug naar de tekentafel waar ik er
een paar in een vaas heb gestopt. Ze komen
van de voorkant van ons huis. Het paartje in
het park heeft er geen oog voor. Ik blijf ook ver-
liefd. Na 33 jaar nog steeds op dezelfde man en
op dezelfde bloemen. In die volgorde.
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Een onvergetelijk feest.
Natuurlijk met bloemen
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www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Janneke
Brinkman-Salentijn

Mei

Geniet elke
maand van de
prachtige 
aquarellen van
illustratrice en 
biologe Janneke
Brinkman-
Salentijn.

margriet xx | 04 29


