Bloemiste lacht het laatst!
Zo op de valreep van het oude jaar heb ik het zo druk als een “klein baasje”.
Dagelijks zijn er zaken en gebeurtenissen waarop gereageerd dient te worden maar zo vaak een stuk
schrijven als in deze laatste dagen is wel bijzonder gezien de tijd van het jaar.
Neem nu vandaag 30 december. In de Volkskrant stond het volgende in een artikel wederom over
vaccinaties:
“Het afgelopen jaar bracht een bezorgde moeder annex bloemiste uit Bergen bijna net
zoveel teweeg als de oproep van de minister van Volksgezondheid.
Meisjes zouden zijn gestorven aan het vaccin, rattengif zou zijn toegevoegd. Veel ouders
hielden hun dochters thuis. Bij de eerste vaccinatieronde in maart kwam de helft van de 13‐
tot 16‐jarigen opdagen.”
Zo dat staat! Toen ik dit las schoot ik eerst in de lach en daarna bedacht ik waarom dat “bloemiste”
er nu altijd bij moet. Men heeft ontdekt dat mijn activiteiten in het verleden op dat vlak lagen. En ja,
dat is waar en ik kijk terug op een enerverend leven wat betreft het “bloemisten verhaal”.
Veel gedaan, veel te weeg gebracht, ook in die tijd… maar altijd met passie en het gevoel anderen blij
te maken. Blij met mooie boeketten, blij met bruidswerk, op een andere manier blij met rouwwerk
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook blij met wat men leerde tijdens de cursussen en workshops
en ik was blij met de stralende gezichten als men tevreden was over dat wat men zelf had gemaakt
tijdens de vele workshops die wij gaven. Ook was ik blij met de lieve mailtjes als er een groepje
gezamenlijk iets had gevierd onder het genot van een workshop. We zijn altijd “opvallend” bezig
geweest in de goede zin van het woord. Met een goed gevoel kijk ik terug op die periode. Eind 2005
besloten wij te stoppen met de manier zoals we toen bezig waren en in 2006 besloot ik definitief dat
ik voldoende mensen van alles had geleerd, het was mooi geweest en definitief viel het doek. Geen
spijt, geen weemoed, geen verlangen terug… Nee, het is goed geweest. Dus ruim drie jaren begeef ik
mij niet meer op dit pad en steeds wordt nu overal, te pas en te onpas, dit overigens prachtige vak
erbij gehaald.
Wat is dat? Klinkt “bloemiste” te min om nu te doen wat we doen? Kun je als je uit die branche komt
geen andere interesses hebben? Ben je dan minder “slim” om zaken te onderzoeken? Mag iemand
uit de bloemenbranche niet zijn of haar mond open doen en een mening naar buiten brengen?
Laat ik het omdraaien. Wat als er geen “bloemenmeisjes en ‐jongetjes” zijn?
Weet een ieder dat een mensenleven van wieg tot graf begeleid wordt door bloemen? Is het bekend
dat bloemen geen taal spreken? Als we een zaal vol mensen nemen uit vele landen, diverse rangen
en standen… Wedden dat ze allemaal het zelfde reageren als zij een mooie bloem krijgen? Wat is een
huwelijksfeest zonder bloemen? Wat is een belangrijke conferentie zonder bloemen? Wat is een
gebouw zonder groen? Wat is… ? Zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. Al die gebeurtenissen
waren zeer steriel en kaal als er geen “bloemenmeisjes en ‐jongetjes” zijn.
Dan het volgende: Een arts helpt de patiënt en deze ligt daarna op zaal. Wat geven de bezoekers als
pleister op de wond? Juist, heel vaak bloemen en die worden dan enorm gewaardeerd. Het is soms
letterlijk net dat stukje extra wat die zieke nodig heeft.
Door persoonlijke ervaring weet ik dat het bloemenvak hard werken is en dat beweegt mij dit stuk te
schrijven. Want hoe de term “bloemiste” steeds gebruikt wordt in verband met het vaccinatieverhaal
is ten opzichte van allen die nu volop werkzaam zijn in dit vak enigszins denigrerend.
Je moet Latijn gestudeerd hebben om mee te kunnen praten op hoog niveau lijkt het wel. Wel, ik kan
iedereen verzekeren dat dit “bloemenmeisje” lijsten met Latijnse woorden en namen moest kunnen
verklaren. Officinalis betekent geneeskrachtig. Dat brengt mij weer in de kruidenhoek. En ja de term
“kruidenvrouwtje” had ik ook al eerder gekregen. Laat dat nu een compliment zijn! Onze voorouders
worden massaal beledigd door de huidige farmaceutische industrie. Zij werkten al met kruiden en
andere gewassen die geneeskrachtige werkingen hadden maar sinds de invloed van “Big farma” is dit
allemaal aan de kant geschoven en wie nu met tips komt uit dat circuit wordt aangekeken of hij of zij
niet van deze wereld is.

Kruidenvrouwtje, bloemiste het is mij allemaal om het even en weet dat personen uit deze richting
een enorm gevoel hebben voor de natuur, deze eren. Met bewondering kunnen wij kijken naar al het
moois om ons heen tijdens een wandeling in het bos of elders. Wat ook een pluspunt is van personen
die dit kunnen is het feit dat zij ook sneller voelen en door hebben wat werkelijk goed is voor lijf en
leden. Een ander bekend gegeven is dat ons lichaam al decennia lang “spreekt” met de natuur, alle
cellen in ons lichaam herkennen dat wat puur natuur is en stoten af wat chemisch is.
Kan het zo zijn dat de farmacie niets kan verdienen aan puur natuur? Worden daarom
kruidenvrouwtjes als belachelijk neergezet? Want wie daar naar luistert, is minstens ook een beetje
gek!
Je kunt veel beter luisteren naar alle sluikreclame die gemaakt wordt op radio en TV over allerlei
mogelijke kwalen. Wie dan een beetje angstig wordt volgt het advies van een website op en gaat
naar de dokter voor weer een recept! Een chemisch recept wel te verstaan.
Geef mij maar een kruidenboek met verrukkelijke recepten om je huis, lichaam en omgeving mee te
verwennen!
Allen die werkzaam zijn in de bloemenbranche en andere natuurlijke bedrijven, houdt vol en geniet
van al het schoons!
Weten de kinderen van tegenwoordig wel hoe worteltjes groeien? Of denken zij dat ze automatisch
in de glazen potten en blikken komen? Geld komt toch ook “zomaar” uit de muur?
Er gaat niets boven vers en het genot van het zelf halen daar waar deze producten met liefde geteeld
worden.
Graag besluit ik met u allen een bloemrijk 2010 te wensen want dan heeft u veel blijde
gebeurtenissen… ;‐)
Enne… Rattengif in vaccins? Bepaalde bestanddelen kunnen voorkomen in... Het is maar een
nuanceverschil! Het is maar hoe het gebracht wordt niet waar?
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