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Kanniedood
Vorig jaar maakten mijn man en ik een sprookjesreis door de Kaapprovincie 

in Zuid-Afrika, de natuur in, op zoek naar bloemen en planten. Uiteraard 
kwamen we ook wildebeesten, zebra’s, struisvogels en springbokken tegen. 

En uitgestrekte wijngaarden rond Stellenbosch en Franschhoek zolang je kon 
proeven… Terug in Nederland begon ik de plantjes te schilderen die ik tussen 
mijn kleren in de koffer had meegenomen. Een protea en een ‘kanniedood’ 
(Aloë variegata, ook wel patrijsveer aloë genoemd, omdat zijn blad met 
spikkels op de verenborst van een patrijs lijkt). Zijn bloemen hadden de reis niet 
helemaal overleefd, maar gelukkig had ik foto’s gemaakt. “Zet hem maar in onze 

tuin om wat op te knappen”, adviseerde mijn man die overal verstand 
van denkt te hebben. Ik legde hem uit, dat dit plantje alleen gedijt op 
kale, rode rotsachtige grond bij hoge temperaturen overdag en 

bij kou ’s nachts. Maar hij heeft het ook heel lang op mijn atelier 
uitgehouden en heet dus niet voor niets ‘kanniedood’.

Sous vide kippen
“Ma, je moet ook zo’n ding om te koken”, zei een schoonzoon. “Zo 
makkelijk, het kan niet misgaan.” Ik ging voor de bijl. Ik droomde al van 
mijn nieuwe kippen: boterzacht, supermals, sappig en mooi rozig. Je doet 
in een hoge pan vol water de Sous Vide en vacuüm verpakt eten en dat 
laat je dan op een lage temperatuur heel langzaam garen. Daarna nog 
even bakken voor een korstje. Mijn schoonzoon adviseerde ook een app 

waarmee je de temperatuur kunt instellen, maar oma Janneke is niet zo handig met 
dit soort dingen. Ik heb liever een gewoon kookboek. Maar ja, daarin staat alles 
in Celsius, terwijl mijn Amerikaanse Sous Vide op Fahrenheit werkt. Daarna ging 
het gigantisch mis. Ik bracht de hulp naar huis, omdat zij haar fietssleutel kwijt 
was. We moesten naar een concert en ik hoorde de kookwekker niet. 
Thuisgekomen staarden gortdroge kippetjes mij hulpeloos aan. Ik ga toch 
maar zo’n app gebruiken...

Luizenmoeder
Een Engelse lerares botanisch tekenen logeerde bij me. 
Samen gingen we naar de prachtige oude meesters in het 
Mauritshuis en stonden stil bij een schilderij van Gerard ter 
Borch: ‘De luizenjacht’, een moeder die het haar van haar 
kind kamt. Het deed me terugdenken aan onze kinderen 
vroeger en nu de kleinkinderen. Tijdens een skivakantie 
vorige maand bleken bijna alle kleintjes die beestjes bij 
zich te hebben. Die venijnige kriebelaars zijn dus 400 jaar 
later nog steeds niet uitgeroeid. Ze klampen zich het liefst 

vast aan schoongewassen haar, maar een kleinzoon met gel erin had nergens last van. 
Toevallig was ik erna bij onze degelijke, ouderwetse drogist die al sinds 1860 in de 
Leidse Douzastraat zetelt. Er stond een mevrouw die gehoord had dat ze daar moest 
zijn voor een afdoende middeltje tegen hoofdluis. De drogist toverde zijn authentieke 
geheime recept tevoorschijn en ik bestelde direct een portie van dat spul voor ons nog 
steeds uitdijende nageslacht. Waar een museumbezoek al niet goed voor is!
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