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Een etentje organiseren voor familie of vrienden 
vind ik altijd heel ontspannend en tegelijkertijd 
verbaast het me hoeveel werk het steeds weer 
is. Deze week was er de jaarlijkse traditie om met 
vroegere buren aan de keukentafel dertig voorbije 
jaren opnieuw in te lijsten. De wildragout was al 
klaar en ook de selderiepuree en cranberry-
compote had ik van tevoren klaargemaakt. 
Ik had ‘s morgens de tafel gedekt en dacht 
een hele dag te kunnen schilderen. Om 
vijf uur zou ik dan de laatste hand leg-
gen aan het eten. Geloof het maar 
niet. Toch nog een paar boodschap-
pen. Gewoon aan de keukentafel is 
wel erg kaal. Paar bloemen uit de tuin 
in een leuk vaasje. Nieuwe kaarsen in 
de kandelaar. Heb ik eigenlijk nog wel 
een stukje kaas voor toe? Koffiekopjes 
klaar zetten, want steeds van tafel lopen 

is zo ongezellig als iemand net een verhaal vertelt. 
Wat verse druiven bij de kaas zou wel leuk staan. 
Vergeten de kruiden fijn te hakken. Nu de boontjes 
afhalen. Hoeveel tijd heb ik nog om te schilderen? 
Ik wil een ontspannen gastvrouw zijn, zodat we 
samen kunnen genieten. Mijn dochters en schoon-
dochter zeggen dat ik me er minder druk om moet 
maken, maar als ik ze ’s zaterdags bel, zijn ze ook 
aan het inkopen voor een etentje. Zondag laat in 
de middag doen ze pas de afwas. Ondanks mijn 
voorbereidingen gaat er nog wel eens wat mis in 
de haast om niets van de gezelligheid te missen. 
Mijn hand verbrand, omdat ik te snel iets wilde 
afgieten. Taai vlees, want dat heb ik te lang in de 
oven laten staan. Elco stuurt me naar bed en ruimt 
de boel op, zodat ik de volgende morgen achter 
de zonnebloemen kan zitten. Die heb ik al vaker 
geschilderd, maar het is net als met eten met 
vrienden en familie: het verveelt nooit.

Het schilderen van
zonnebloemen is net 
als eten met familie: 
het verveelt nooit 
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Geniet elke maand van de prachtige aquarellen van illustratrice              
    en biologe Janneke Brinkman-Salentijn.




