
JANNEKE’S WERELD

Janneke (73) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon,  
twee dochters en twaalf kleinkinderen.

SCHITTEREND
In ons Singelpark staat een wonderschone boom met schitterende 
hemelsblauw-lavendelkleurige bloemen. Na de uitbundige bloei komen er 
goudbruine, snavelachtige doosvruchten aan, met duizenden vederlichte 
zaden. De verf- en waterbakjes en mijn hele ateliertafel liggen ermee 
bezaaid. Deze boom is vernoemd naar Anna Paulowna van Rusland. Zij was 
getrouwd met onze koning Willem II. Afwisselend woonden zij in Brussel 
op Huis Tervuren en op Paleis Soestdijk. Anna Paulowna was van 1840 tot 
1849 koningin der Nederlanden, tot de dood van Willem II. Zij voelde zich 
verheven boven het volk en gedroeg zich ook zo. En ze hield van pracht en 
praal. De tsarina’s waren echte eksters en hun boudoirs waren gevuld met 
alles wat schitterde. Toen Anna in 1816 met hobbelende koetsen uit Rusland 
naar ons land vertrok, bracht zij een bruidsschat ter waarde van één miljoen 
roebels mee. Omgerekend zou dat nu tien miljoen euro zijn. Helaas is maar 
een deel behouden voor Nederland. De rest ging later naar haar dochter 
en zoon in Duitsland. Het pareldiadeem dat Anna Paulowna droeg bij de 
inhuldiging van koning Willem II heeft koningin Wilhelmina laten namaken. 
Nu wordt het door Máxima gedragen. 

Pinksteren en prikken
Eindelijk hebben onze eerste anti-coronaprik gehad. Het ging er 
allemaal heel snel en overzichtelijk aan toe bij de GGD hier in 
Leiden. Na de prik was er gastvrije koffie uit literkannen die af en aan 
gedragen werden. Het verplichte kwartiertje wachten-na-de-prik gaf  
ons de tijd voor een soort vergelijkend warenonderzoek onder onze 
73-jarige leeftijdgenoten. Een wonderlijke confrontatie met jezelf… 
Binnenkort krijgen we onze tweede prik en kan gelukkig na bijna 
anderhalf jaar onze vrijheid terugkeren. Ik heb nog heel wat winkels, 
musea, terrassen, cursussen en reisjes op mijn lijstje met tegoeden staan. 
Misschien kan ons vaccinatiebewijs helpen om daar de toegang simpel 
te houden, want we hebben nu wel genoeg gedoe achter de rug. Wel 
beken ik dat deze erge crisis ook voordelen had. Zo veel mogelijk elke 
dag wandelen is beter dan alleen maar zitvlees kweken op mijn atelier. 
Meer genieten van ons bloemrijke tuintje op het zuiden. Na bijna elke 
avond scrabble aan de keukentafel is mijn geheugen wat opgefrist en 
soms win ik nu ook van mijn taalvaardige levensgezel. Toch moeten 

we maar de hemel prijzen dat er nu rond Pinksteren licht 
aan de horizon lijkt te gaan schijnen. Een jaar geleden 

werd ons jongste kleinkind geboren. Wat een groot 
geluk, ook al zagen we hem te weinig. Dit jaar kon 
er nog geen familiefoto worden gemaakt van ons 
allemaal met dat vrolijke mannetje erbij. Misschien 
met Pinksteren?
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BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN. 
Deze week vindt ze inspiratie bij de trompetboom in het Singelpark bij haar huis in Leiden.


