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Tijdens onze vakantie in Noordwijk aan Zee 
komen de kleinzonen een paar dagen logeren. 
Ze nemen prachtig weer mee en ze genieten met 
volle teugen van zon, zee en zand. Scheppen zand 
tegen de branding en met een lekkend emmertje 
water van en naar de zee dragen. Elke dag sprin-
gen over de golven en gillend wegrennen als er 
een heel grote aanrolt. Ik beleef mijn eigen jeugd 
aan hetzelfde strand opnieuw. Heerlijk lange 
zomers, eindeloos en ongecompliceerd genieten. 
Zo proberen we het nog steeds te doen. Lekker lui 
liggen in een lange stoel met je voeten in de bran-
ding. Boek op ooghoogte, maar liever over de zee 
staren en de zon aanbidden. Als de kleinzoon-
tjes later weer weg zijn, nemen we het er samen 
van. Fietsen door de duinen, een visje in Katwijk 
en een salade op de Haarlemse Grote Markt in de 

koesterende avondzon. Gewoon rustig, dicht-
bij om de hoek, is het leven heel bijzonder als je 
gewend bent aan altijd maar op stap te zijn, een 
telefoon die niet stilstaat en een agenda die je 
meer dicteert dan je lief is. Het leven is hier ‘gran-
diflora’. Voor boeiend en bloeiend hoef je wat mij 
betreft niet ver weg te gaan of halsbrekende toe-
ren uit te halen. Ik kan er weer een jaartje tegen 
zonder bijzondere vakantieverhalen. De foto’s 
van de jongetjes met hun schepje en emmertje 
zijn dezelfde en even gewoon als ongeveer zestig 
jaar geleden. Zo zal vroeger altijd kunnen blijven, 
want dat was te mooi om te vergeten. En elke dag 
aan zee, elke vakantie, ook in de toekomst, zal er 
toch als nieuw uit blijven zien voor al die lekkere 
knulletjes en schattige kleine meisjes. Maar ook 
voor mij.

Magnolia Grandiflora
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Janneke Brinkman-Salentijn Janneke is biologe en 
botanisch tekenaar.
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Er zijn nu ook speciale
Janneke Brinkman-
postzegels! Kijk op
www.margriet.nl/janneke.


