Zakenman van het jaar!
Zakenman, zakenvrouw… een term die je niet aan iedereen kunt geven maar er is één
persoon in dit land die ik graag de zakenman van het jaar wil noemen. Ja, nu al, want ik heb
het vermoeden dat niemand kan overtreffen wat deze persoon heeft bedacht. Eerlijk gezegd
moet ik bekennen dat ik jaren geleden deze slimme gedachtegang niet heb gehad voor
mijzelf.
Jaren geleden is voor mij in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Met een zelf bedacht concept hadden we veel succes.
Boeketten van bloemen die je kon drogen. Met verse bloemen mengden we boeketten die
dan door de koper nog een dag of veertien omgekeerd opgehangen moesten worden in een
droge ruimte. Als resultaat had je een jaar lang een knap droogboeket staan.
Dit idee was een waanzinnig groot succes en in januari moest ik elk jaar weer al aan een
kweker doorgeven hoeveel bossen ik ging afnemen. Van elk soort dat daar gekweekt werd
moest ik een begroting maken voor mijzelf. En de deal was dat ik alles wat ik had besteld ook
daadwerkelijk af zou nemen.
Natte vinger in de lucht, zo veel keer in de week op een braderie of markt staan, zoveel
weken vanaf eind juni tot half september… is zoveel bossen rhodante, zoveel bossen statice
wit, zoveel rose… en de rest werd ook zo bedacht.
In januari de hele partij besteld voor de zomer die daarop volgde. Dan ging ik ook een paar
keer per week in het zomerseizoen naar een bloemengrossier voor aanvullende voorraad,
want een veldboeket bestaat uit diverse soorten bloemen.
Maar de partij die van te voren besteld werd was van een behoorlijke omvang, al snel
duizenden bossen.
Dat was normaal, die kweker verkocht zijn handel of aan mij of aan anderen maar het was
zijn brood. Afspraken waren afspraken en aan mij de schone taak om te zorgen dat ik half
september overal vanaf was. Dat heet verantwoording nemen!
Dat liep altijd goed en op de laatste zaterdag, half september, was het echt uit de laatste
bossen op het laatst van de dag nog wat creëren, want het was dan op! Schoon op!
Op één jaar na toen had ik zo’n honderd bosjes over van één soort. Wat is nu honderd bosjes
als je er duizenden hebt gehaald? Niets! En uiteindelijk verdwenen die bosjes op de
composthoop bij familie. Echt maar één jaar dat die over waren…
Dat was mijn zaak en niet van de kweker!
Zou ik nu net zo gedacht hebben als minister Klink met de vaccins doet… dan had ik het
probleem bij de kweker neergelegd.
Fronst nu iemand zijn wenkbrauwen? Gelijk heb je! De kweker had mij de gelegenheid
gegeven om zelf te beslissen hoeveel ik wilde bestellen.
In latere jaren toen ik met een heel ander concept bezig was, workshops op het gebied van
huis‐ en tuindecoraties en bloemschik cursussen, heb ik wat lopen slepen met kratjes mos.
We werden in Aalsmeer, op de veiling, de “mosvreters” genoemd want de hoeveelheden
kistjes waren enorm die er doorgingen.
Zoveel dat de grossier wilde meewerken om de partij bij mij te brengen als we op een fair
stonden. Een paar honderd kistjes werden dan op de locatie gebracht. Maar… wat over was

na vijf dagen op de fair gedemonstreerd te hebben moesten we uiteraard wel zelf weer
meenemen.
Als ik toen had gedacht net als minister Klink nu doet, dan had ik de grossier weer gebeld en
om hulp geroepen.
Is dit een gek voorbeeld? Wel, qua product is het appels en peren vergelijken, maar het
principe is hetzelfde.
Wat wil minister Klink dan? Onderhandelen met de fabrikanten om 19 miljoen vaccins terug
te laten kopen!
Wauw, dan ben je zakenman van het jaar! Alle hulde als dit lukken gaat!
Eerst heeft hij 34 miljoen van die spuiten besteld, twee per persoon in ons land. Meer dan
de helft is “over” en nu mag de fabrikant weer meedenken!?
Als allen dat in het zakenleven zouden doen, wat veroorzaken zij dan met elkaar? Chaos!
Of is er iets wat ik niet begrijp? Had ik die honderd bosjes ook terug moeten brengen? Had ik
de hulp in moeten roepen om de overgebleven voorraad van de fair weer op te halen? Als ik
dat nu eens met alle groothandels had gedaan, had ons dat heel veel opruim werk
gescheeld. Op een ander tijdstip had ik het weer aangeschaft! Gemak dient de mens!
Tja, zo zitten deze zaken niet in elkaar, sterker nog wij verzonnen het niet maar zoveel
vaccins mogen terug naar de fabrikant als het aan minister Klink ligt.
De woordvoerder van Novartis in Zwitserland heeft al aangegeven dat zij weinig kunnen met
de overtollige vaccins, eventueel uit elkaar halen en ingrediënten hergebruiken voor een
nieuw vaccin. Maar vertelt men erbij, dit is duurder dan onze normale productiemethode.
Daar trap je dan toch niet in? Niet dat ik nu medelijden heb met de farmaceutische industrie,
integendeel, maar het gaat om de gedachte, om het principe.
Bovendien is het toch zo dat we nu toch nog niet weten welke griep ons komend jaar zal
“overvallen”?
Dus kan men toch nog niet aan dat proces beginnen?
Dan een andere kanttekening. Ons is verteld dat de lichaamsvreemde stoffen geen
schadelijke werking hebben op ons lichaam. Dat is te verwaarlozen.
Maar wat ook bekend is, is het feit dat overgebleven vaccins bij chemisch afval gedaan
moeten worden.
Zijn wij dan toch een soort afvalbak?
Allemaal vragen waar we nooit een helder antwoord op krijgen. Maar voor mij staat als een
paal boven water dat minister Klink DE ZAKENMAN van dit jaar is, niemand zal hem nog
overtreffen! Zoveel vaccins “over”en dan terug willen verkopen aan de fabrikant! Als dat niet
lukt is de berg chemisch afval wel heel groot! Thiomersal, conserveermiddel in de
griepvaccins, mag ook niet zomaar gedumpt worden dus tja… te hopen dat de fabrikant
meedenken wil?
Wat liepen wij in het verleden te sjouwen zeg… had ik toen minister Klink maar als voorbeeld
gehad. Had ik nog meer kunnen inkopen om flink uit te pakken op een fair… hoe meer je
hebt hoe meer het lokt! Tsjonge, eigenlijk hadden we nog gekker kunnen doen dan we al
deden! Alles wat over was had ik weer terug laten nemen! Eigenlijk is het dus zo dat de

fabrikanten verantwoordelijk zijn en wij allemaal onze gang kunnen gaan… hmm… had ik dat
echt maar eerder als voorbeeld gehad! Gemiste kansen!
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