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“Oma, ik ga naar een galafeest, omdat het afscheids-
kamp van school niet doorgaat.”
“Heb je dan een jurk?”
“Ja, van mama. Hij is mooi blauw, maar moet nog 
wel vermaakt worden. Zal ik hem laten zien?”
Struikelend over de veel te lange rok komt ze met 
assistentie van haar zusje de trap af. Ontroerend!  
Ze is zo mooi met haar lange blonde haren en haar 
gave blanke huid. Nog puur en onbevangen, ook 
met een beugeltje. Na de zomer gaat ze naar de 
middelbare school en begint er een totaal nieuw 
leven voor haar. Daar in de grote stad Amsterdam 
is haar kindertijd op de basisschool nu echt voorbij.
“Nu nog een vriendje”, zegt ze ondeugend.
“Pas maar op voor de jongens”, zeg ik als bezorg-

de en tegelijk apetrotse oma. “Straks worden ze nog allemaal tegelijk 
verliefd op je.” Ben zo benieuwd naar de verhalen over haar eerste gala.  
Ik was in de Noordoostpolder destijds nog zo groen als gras op die leeftijd. 
Opgroeien in Amsterdam is nu wel een ander verhaal …

LEIDEN - GOED BEZIG
De binnenstad van Leiden wordt steeds leuker. Met het mooie weer zaten 
ondanks de corona de vele parken steeds vol met zonaanbidders. Ook bij 
ons voor de deur werd volop gepicknickt. Onder de oude bomen en bij 
de fontein was het goed toeven. Leiden heeft nu al zijn parken langs de 
eeuwenoude singels met elkaar verbonden. Vroeger waren het de 
verdedigingswallen van de stad. Nu is het het langste stadspark van 
Europa. Het is bijna klaar met her en der nieuwe bruggen, bankjes 
en oude straatlantarens, maar ook fitness toestellen. In een uurtje 
loop je zo de oude binnenstad rond. Je komt dan langs histori-
sche molens, de oude stadspoorten, de Hortus Botanicus en de 
Sterrenwacht. En overal zijn terrasjes. Het is een oase van groen. 
Langs één van de singels zijn nu koren- en boterbloemen tussen 
de klaprozen en grassen ingezaaid naast struiken en bomen die 
structuur aan het park geven. Leiden komt met dit Singelpark in 

volle glorie tot bloei. 
Nu maar hopen dat 
het er ’s nachts niet 
te lawaaierig wordt 
en dat de vele 
toeristen deze 
prachtstad ook voor 
de eigen inwoners 
leuk laten blijven.

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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