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Janneke is biologe en botanisch tekenaar.
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

Ik kan maar 
beter gaan 
schilderen 

dan me druk 
maken om 

ruzies

Ruzie
Wat ruzie betreft ben ik een lafaard - die ga ik uit 
de weg. Ik hou niet van ruzie maken en nog min-
der van ruzie krijgen. Het waait wel weer over, 
denk ik dan. Vroeger niet. Toen wilde ik mijn ge-
lijk en voordat je het wist was je dagenlang boos 
en van slag. Nu ik een heel klein beetje ouder 
word, denk ik: laat het maar lopen. Het gaat 
vanzelf weer over, zodra de ruziemaker zijn ei 
heeft gelegd. Of geef hem of haar gewoon ge-
lijk. Overal en nergens wordt er zo veel over van 
alles en nog wat geruzied. Het lijkt wel op een 
soapserie op tv. Korte lontjes, een negatieve 
sfeer. Je zou bijna gaan denken dat dit normaal 
is. Bij Het Familiediner en De Rijdende Rechter 
proberen ze dan weer de boel recht te breien. 
Een burenruzie om  een overhangende tak die 
schaduw geeft. Je zou ook je tuinstoel wat meer 
naar de zon kunnen schuiven. Verongelijkt wil 
men z’n gelijk hebben. Hele volksstammen die 
ruziën. Politici voor de bühne. Familieruzies op 
het scherm, opgestoken middelvingers in 
het verkeer. Therapeuten, mediatoren en 
advocaten lijken er bijna van te bestaan. Met 
je familie in onmin raken is gevaar-
lijk. Je komt elkaar immers toch al-
tijd weer tegen en aan het graf nog 
iets te moeten bijleggen is meestal te 
laat. Het is verstandiger niet al te over-
gevoelig te reageren. Mijn heel oude vader 
zei: “Je moet ook eens de minste willen zijn. Laat 
maar eens wat over je kant gaan.” Zo voel ik het 
nu ook. Hij heeft natuurlijk gelijk. Ik kan maar 
beter aan mijn clematis gaan schilderen in plaats 
van me overal over op te winden.

Van 20 juli t/m 25 september toont Janneke haar 
 botanische tekeningen in Museum Jan van der Togt, 
Dorpsstraat 50 in Amstelveen.

19 | 11  107


