
JANNEKE’S WERELD

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

TWICKEL
Het is in Twente zo mooi! Het eeuwenoude kasteel en 
landgoed blinken in de zomerzon. In de schitterend 
verzorgde landschapstuin is geen onkruidje te bekennen. 
Zeldzame oude bomen, een waterpark en een rotstuin - 
alles is een lust voor het oog. En wat een rust en kalmte 
vergeleken bij onze eigen drukke Randstad. Ik was er 
omdat in de orangerie van Twickel een expositie is van 
zo’n dertig botanische tekenaars, die de citrusplanten, 
waaronder ook ananas, agave en andere exoten, aan hun papier hadden 
toevertrouwd. Nu stonden deze oude vruchtbomen in grote bakken op het 
voorplein en langs de lanen van de buitenplaats te pronken tussen marmeren 

beelden en een historische zonnewijzer.

JANNEKE BRINKMAN

ORANJEGEVOEL
Zo jammer dat het EK voetbal voor Nederland eropzit. Met elke 
voor- en nabeschouwing van de kenners kreeg ik langzamerhand 
meer verstand van voetbal. De regels, de VAR, buitenspel en 
penalty’s - ik begon het steeds leuker te vinden. Alle emoties 
en spanningen tussen landen. De behendigheid en het 
uithoudingsvermogen van de spelers. Hun lenigheid, techniek 
en tactiek. Het gaf ook een soort verbroedering. Onze zoon 
vertelde dat ze met de hele straat gezamenlijk keken. Iedereen 
zorgde voor happen en drankjes, de kinderen speelden met 
elkaar. Goed voor het buurtgevoel! Na lange tijd mocht ik weer 
met mijn buurtvriendinnen naar ons oude buurtcafé om de hoek. 
Bijpraten over ons laatste boek, kinderen en kleinkinderen, 
kwaaltjes, politiek en voetbal. Wij hebben geen regeerakkoord 
nodig om het eens te zijn dat de buurt je beste vriend is. 

Smakelijk
In dit cultuurmonument overleed de laatste barones-eigenaar 
helaas kinderloos. Het kasteel, haar pareltje, wordt nu bewoond 
door haar achterneef Zu Castell Rüdenhausen en zijn gezin. Zij 
gebruiken de moestuin van het kasteel zelf, maar op woensdag- en 
vrijdagmiddagen is deze gebruikstuin te bezoeken en kan men 
er groenten, fruit, bloemen en planten kopen. Het kasteel is met 
rondleiding op afspraak te bezoeken. Vergeet na afloop niet om naar 

de nieuwe landgoedwinkel te gaan waar voor schappelijke prijzen 
velerlei heerlijkheden je herinneringen aan een verkwikkend bezoek ondersteunen. Smakelijke 
natuurproducten van het landgoed, beeldschone citrusborden en -mokken, textiel naar ontwerp 
van de huidige bewoonster, nostalgische tuinbenodigdheden. Een volgend bezoek blijft de 
moeite waard en de tentoonstelling is nog tot en met 23 september te bezoeken. 
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BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN. 
Deze week kijkt Janneke met plezier terug op het buurtgevoel door het EK voetbal. 

Mijn kleinzoon Ebe (3) 
in zijn Oranjetenue. 


