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Ik ben een weekendje naar vrienden in Frankrijk
geweest. Dat is een heerlijke traditie. De winter in
warme vriendschap nog even op afstand gehou-
den. Hier is het al herfst, maar daar staat de plum-
bago nog volop in bloei. Het is de mooiste kleur
blauw die je kunt bedenken. Mooier nog dan de
Middellandse Zee. Ik heb heerlijk gezwommen, ter-
wijl het thuis regende en stormde. Aan de rand van

het zwembad stonden
olijfbomen. Ik mocht
er wat takken van heb-
ben. Voorzichtig heb ik
ze tussen mijn kleren
gestopt en een veilig
hoekje voor de
plumbago vrijge-
houden. De doua-
nier zag ze wel
op zijn scherm
voordat we in het
vliegtuig stap-
ten, maar de
koffer mocht on-
geopend mee naar
huis. Thuis kwamen
de kinderen onze en-
thousiaste verhalen
aanhoren. Die vertel
je altijd het beste aan
de eettafel. Een ge-

streept, grijsblauw linnen kleed en waxinelichtjes
vormden het decor voor de trofeeën van mijn plan-
tenjacht. In een paar glaasjes zorgden ze binnen
voor een warme sfeer. Ik had tarte tatin van vijgen
gemaakt en dat was een heerlijk toetje. De arti-
sjokken die ik bij de groenteboer had gehaald, om
nóg meer Frans gevoel bij me te houden, begon-
nen zelfs zonder water op mijn tekentafel spon-
taan paarsblauw te bloeien. Buiten waren de
straatvegers al druk met blazers in de weer, dus
moest ik me haasten om nog wat herfstblad voor
op de tekentafel te kunnen pakken. De laatste 
lavendelbloemen uit mijn tuin gingen ook mee.
Tere rozen die al een ’vriesje’ hadden moeten
doorstaan, fluisterden dat ze ook mee naar binnen
wilden, maar de grote agaven waren hen voor ge-
weest op de vlucht voor de nachtvorst. Als we over
een poosje weer naar buiten kunnen zonder weg
te waaien, heb ik de schatten die ik nu als een
eekhoorn bijeenbracht, al lang geschilderd.
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Franse olijftakken zorgen
voor een warme sfeer
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