
Deze druif heb ik gekregen van de trouwe vormgeefster van mijn agen-
da’s, adresboeken en andere stationary-artikelen. Ze is net verhuisd 
en bij haar nieuwe huis hoort een kas. Daar stonden nog druiven in van 
de vorige bewoners. Enorme takken met blauwe schoonheden tussen 
prachtig geelgoud verkleurend druivenblad. Ik snoep van haar laatste 
heerlijk zoete Westlandse druiven. Maar nu moet ik eindelijk weer gaan 
schilderen, want er komt een tentoonstelling van mijn werk aan in de 
Leidse Lakenhal. En er is ook een boek in de maak over mijn passie voor 
bloemen. Het is een drukke tijd en af en toe krijg ik er hartkloppingen 
van. Maar het is wel inspirerend om de geuren en kleuren van je huis 
en je leven op 160 pagina’s papier samen te vatten. Onze tuin door de 
seizoenen heen, bloemen schikken en schilderen, boeketten in voor- en 
najaar. Ik ben altijd bezig om de hal, zitkamer of eettafel te versieren met 
al dat moois uit de natuur. Mijn huis vol bloemen geeft me in het leven van 
alledag ongelooflijk veel plezier. Bloemen zijn een teken van schoonheid 
en vergankelijkheid, maar voor mij toch vooral een teken van kracht. De 
natuur begint immers elke keer opnieuw. Ik ben er nu wel achter dat het 
maken van een boek een hele klus is. Foto’s maken, teksten schrijven, 
bloemen schikken... De dagen vliegen voorbij en de druiven vallen al van 
hun takken. Ik prijs me gelukkig dat de vormgeefster van mijn boek haar 
verhuizing achter de rug heeft. Ik zal haar druif een ereplaatsje geven 
tussen mijn andere bloemenbeelden!
Het nieuwe boek ‘Passie & palet’ van Janneke Brinkman verschijnt in 
november, tegelijkertijd is er een tentoonstelling van haar werk in Museum 
Lakenhal in Leiden, van 23 november 2007 t/m 20 mei 2008. 
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