
mijn wereld
Begin en einde
Ooit begon ik met schilderlessen bij Leny Noyen, 
die toen lerares was bij het Leidse Ars Aemulae 
Naturae (‘De kunst wedijvert met de natuur’), de 
oudste schildersvereniging van ons land. Die werd 
al in 1694 opgericht en schilders als Floris Verster 
en Jan Wolkers kregen er ook les. Leny leerde 

me portretschilderen, naakten, stillevens en allerlei technieken met 
houtskool, olieverf en aquarel. Ook hoe je licht en donker op doek en papier krijgt, 
want contrast en vorm zijn minstens zo belangrijk als kleur. Onze kinderen hebben 
ook wel voor haar geposeerd, want er was altijd een tekort aan modellen voor de 
cursisten. Vorige maand is ze helaas overleden. Voor haar crematie werden met 
allerlei beelden mooie herinneringen teruggehaald. De kleine powervrouw met een 
scherp oog lag opgebaard in een eenvoudige rieten mand. Jaren terug kreeg ik een 
stevige kruk van haar mee, die nu op mijn atelier door mij en onze kleinkinderen in 
gebruik is. Een dankbare herinnering.

Dol op m’n soepje 
Vorige week de laatste pompoenen van het seizoen in de soeppan gedaan. 

Uitjes smoren, wat knoflook, pompoen in bouillon of fond laten sudderen. 
Eventueel een aardappel voor de binding. 
Oppassen dat de blender je niet onder spat, 
crème fraîche en kruiden erbij. Klaar is Kees, 
maar er kunnen best ook nog wat stukjes kip en 
een scheut gembersiroop in. De Fransen noemen 
dit ‘potage’, een glad soepje. Voor de afwisseling 
kun je hetzelfde doen met knolselderij, venkel, biet, 
pastinaak met paddenstoelen. Kijk maar wat er 
nog in de koelkast of anders vers in de winkel ligt!

Dagje shoppen
Niks leukers dan een dagje shoppen met een goede 
vriendin. Samen passen, kijken, elkaar adviseren, 
bijpraten over kinderen en kleinkinderen en over van 
alles en nog wat. Topdag! Eigenlijk heb ik niks meer 
nodig, terwijl ik vroeger voor premières, Prinsjesdag, 

recepties, het hof et cetera vaak op zoek moest naar wat 
nieuws. Heerlijk dat ik dat allemaal mocht meemaken. Op 

zolder kom ik nog heel wat lange jurken en hoedendozen tegen. Soms 
laat ik ze zien aan mijn kleindochters, die dol op kleren zijn. Maar ach… met een 
paar stukken kleding voor bijzondere gelegenheden valt uiteraard ook best te volstaan. 
“En je zou ook eens wat schoenen kunnen wegdoen”, kreeg ik van Elco te horen, toen ik extra 
kastruimte in huis zocht. Coco Chanel was zo gek nog niet met haar simpele zwarte jurkje en 
broekpak. Comfortabel, stijlvol, klassiek en het gaat jaren mee. Bovendien heb ik een vriend  
die met zijn ‘diamanten schaar’ een meester is in het uitleggen, nu het elk jaar moeilijker blijkt  
de traditionele januaribeperkingen bij het eten vol te houden. Toch blijft samen een dagje 
winkelen iets dat ik ook dit jaar niet wil missen!   

Janneke Brinkman (72)   
is bioloog en botanisch 
tekenaar, bekend om 
haar aqua rellen van de 
natuur, vooral bloemen.  
Op deze plek schrijft 
Janneke met regelmaat 
over de kleine en grote 
dingen in haar leven.  
Ze woont in Leiden en is 
getrouwd met politicus  
Elco Brinkman. Ze heeft 
een zoon, twee dochters 
en elf kleinkinderen.
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