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

Ik lees graag 
recepten in 

alle bladen die 
ik tegenkom. 

Ons huis 
ligt ermee 

bezaaid

Eten
Ik vind het reuzeleuk om aan tafel over eten te  
praten. Elco zegt dan dat ik niet weet hoe het hoort. 
Staatsgeheimen en keukengeheimen vertel je niet 
door, zegt hij dan. Maar ik wil altijd weten hoe het is 
klaargemaakt en wat erin zit. Het is een familie-
kwaal, want mijn ouders deden het en mijn broer en 
zus doen het ook. Terug van een reis vertellen ze 
niet welke tentoonstelling ze hebben gezien, maar 
waar ze wat hebben gegeten. Nu heb ik deze ge-
woonte ook al op onze kinderen overgebracht. Elco 
zit alleen maar te smikkelen en over de kunst of de 
maatschappij te praten. Ik lees graag recepten in alle 
bladen die ik tegenkom en kijk met plezier naar 
kookprogramma’s. ’t Is dat ik al een paar kilo te veel 
tors, maar nog steeds wil ik weten hoe een goede 
beurre blanc wordt gemaakt. Het is mij nog altijd 
niet gelukt en ik schrijf dus precies op hoe de kok op 
tv het voordoet. Alles ligt in dikke mappen en na 
ons pensioen moeten we wel heel oud worden om 
alles uit te proberen en op te eten. 
Ik word wel erg onrustig van lang tafelen in een  
restaurant. Goedbedoelende gastheren en -vrouwen 
met dikke menukaarten en ellenlange wijnlijsten. 
Dat eindeloze indekken en afruimen, al die amuses, 
uitleg over alles en dan pas na een uur een voor-
gerecht op je bord en tegen twaalven, na nog een 
paar gangen, sta je weer op straat. Ik vraag liever of 
we tegen tienen al klaar kunnen zijn, maar de kin-
deren zingen dan als ze erbij zijn een toontje hoger: 
“Je kunt ook vragen of je het mee kunt krijgen, dan 
eten we het thuis op.” Eerlijk is eerlijk, het liefst eet 
ik thuis aan de keukentafel. Met familie en vrienden 
is lang tafelen leuk. Nog één glaasje erbij, want het 
bed is toch boven…  M’n klaprozen verwelken snel 
en ik hoor de kleinkinderen alweer uit hun bedje 
roepen: “Oma, ik heb honger!”
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Tegen inlevering van deze bon krijgt u 
 50% korting  

op de entreeprijs van de  
Expositie Botanische Tekeningen van  

Janneke Brinkman in Museum  
Jan van der Togt in Amstelveen.

U betaalt € 3 i.p.v. € 6
De bon is geldig van 20 juli t/m 25 september 2011. 

Museum Jan van der Togt, Dorpsstraat 50,  
1182 JE Amstelveen. Tel: 020 - 641 57 54

info@jvdtogt.nl

Op 20 augustus en 4 september is  
Janneke zelf aanwezig in het museum en geeft 
zij rondleidingen van 14.00-15.00 uur en van 

15.30-16.30 uur. Voor deze rondleidingen kunt 
u zich bij het museum opgeven. U krijgt dan 

bovendien een drankje aangeboden.
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