‘Van bolbloemen
gaat mijn hart sneller
kloppen’
Karin Looijesteijn werd geboren in een bollenkwekersfamilie in Breezand, in het
Noordelijk Zandgebied. Daar sloot ze de bloembollen voor altijd in haar hart.
Als meester in bloemen maakt zij kleine kunstwerkjes met dat wat het seizoen
voortbrengt. In het voorjaar zijn dat vooral bolbloemen. “Bolbloemen hebben
allemaal hun eigen stijl.”
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K

arin Looijesteijn heeft al haar hele leven bloemen
om zich heen. Eerst op het bedrijf van haar vader
Jaap en ome Kees Looijesteijn in Breezand, waar zij
als kind vaak in de schuur was te vinden. Toen ze
wat ouder werd, maakte ze de nodige uren in de bloemenwinkel van familie in Anna Paulowna. Toch bedacht ze pas
veel later om hier haar vak van te maken. “Ik ben begonnen
aan een opleiding in de richting economie, maar dat werd
hem niet. Dat paste zó niet bij mij. Ik ben graag met mijn
handen bezig.” Zo kwam ze alsnog op de bloemistenopleiding terecht. “Ik heb in het tuincentrum gewerkt en bij
diverse bloemisten, onder andere in de Cornelis Schuytstraat
in Amsterdam in de winkel van Thera de Groot. Zij was ook
een kwekersdochter, we hadden als vanzelf een klik. Daar
heb ik ontzettend veel geleerd.” Ondertussen rondde ze haar
opleiding tot meester in bloemen af. “Ik wilde de beste in
mijn vak worden.”

ALLEMAAL ANDERS
Ze ging als freelancer aan het werk en deed mooie klussen
over de hele wereld. “Ik heb veel gereisd en allerlei projecten
gedaan, zoals feesten, evenementen en beurzen.” Drie jaar
geleden vestigde zij zich met haar atelier in hartje Amsterdam aan de Kerkstraat, aan de oever van Amstel. “Voor corona was ik vooral druk met opdrachten van bedrijven, stylisten en cateraars, maar dat is natuurlijk allemaal stukken
minder geworden. Ik besloot het anders te gaan aanpakken.
Zo heb ik tijdens de kerstdagen samen met een cateraar een
plan gemaakt: zij bereidde de maaltijden en ik verzorgde de
tafeldecoraties. In deze buurt zitten veel kunstenaars, fotografen en stylisten. Met elkaar proberen we leuke projecten
te bedenken. Met de verswinkels in de buurt hebben we een
verspakket ontwikkeld. Verder ben ik twee dagen per week
open voor klanten en maak ik boeketten op bestelling.”
Als we Karin opzoeken in haar atelier, wanen we ons in een
snoepwinkel. Dat deze meester in bloemen van bolbloemen
houdt, is wel duidelijk. We zien allerlei bijzondere bolgewassen in de emmers staan, klaar om in mooie boeketten te
worden verwerkt, zoals tulp ‘Acuminata’ en tulp ‘Clusiana’.
Tijd om te gaan zitten voor het interview is er eigenlijk
niet, want klanten lopen in en uit om een boeket te kopen.
“De buren hebben mij als het ware herontdekt”, vertelt ze,
terwijl onder haar handen weer een nieuwe creatie ontstaat.
Ze werkt het liefst met bloemen van het seizoen, en dan nog
het allerliefst met bolbloemen. “Daar gaat mijn hart echt
sneller van kloppen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met
mijn achtergrond.” De liefde zit zelfs zo diep, dat ze een
tatoeage van drie bolgewassen op haar onderarm heeft laten
zetten: Ze wijst: “Dit zijn Fritillaria meleagris, Anemone en
Tulipa ‘Flaming Parrot’, de bolgewassen die op ons familiebedrijf werden geteeld. Die staan voor mijn roots.”

EIGEN STIJL
Wat ze het fijne vindt van werken met bolbloemen, is de levendigheid ervan. “Bolbloemen doen allemaal iets op de vaas
en ze hebben stuk voor stuk hun eigen stijl. Dat maakt een
boeket met bolbloemen heel levendig, uniek en mooi.” Omdat
ze graag met bijzondere soorten werkt die ook nog eens goed
van kwaliteit zijn, heeft ze zo haar eigen toeleveranciers. “Bij
Patrick Dobbe in Aalsmeer klop ik aan voor buitentulpen. Die
zijn vaak wat steviger en groter, daar word ik blij van. Laatst
had ik voor een klus heel snel 10.000 bijzondere tulpen nodig.
Daar heb ik Jan Ligthart in Breezand voor gebeld. Ook voor
andere producten, zoals rozen, heb ik mijn vaste adressen.”
Inmiddels verwachten klanten van haar dat ze ‘altijd met iets
bijzonders’ komt. “Daarom kiezen ze er ook voor om met mij

te werken. Ik hou ervan als een boeket anders is dan anders.”
Als een product niet aan haar verwachtingen voldoet, neemt
ze contact op met de kweker. “Het zou kunnen dat ik in de
verzorging in de winkel iets verkeerd heb gedaan. Dan is dat
goed om te weten. Ik wil graag dat mijn klanten lang van de
bloemen kunnen genieten.”
Een bloemwerk moet ook iets uitdrukken, vindt Karin. En volledig passen bij de gelegenheid en/of de opdrachtgever. “Als je
bij mij komt met je favoriete vaas en de opdracht ‘maak hiervoor een boeket’, ga ik je eerst allerlei vragen stellen. Hoe ziet
de ruimte eruit waar de vaas staat, wat is de sfeer die je voor
ogen staat? Voor een bruiloft of een evenement vraag ik ook
altijd een goede briefing. Alleen dan kan ik iets maken wat
het juiste gevoel uitdrukt en past bij degene voor wie ik het
maak.” Hoe dat creatieve proces werkt, is lastig uit te leggen.
“Ergens in mijn hoofd gaat er een luikje open en dan ontstaat
het.” Dat ze blij wordt van creëren, is duidelijk zichtbaar. Terwijl ze voor de foto een mooi boeket met bolbloemen maakt,
staat ze er stevig bij te stralen. “Hier word je toch blij van?”

KUNST
Inmiddels is de business weer wat aangetrokken en staat Karin op het punt om een medewerker aan te nemen. Zo nu en
dan werkt ze ook met stagiairs. “Wat opvalt van stagiairs die
de opleiding groenstyling doen, is dat ze niets weten over de
producten waarmee ze werken. Als je geen kennis van bloemen hebt, hoe weet je dan wat je moet inkopen en wat je er
allemaal mee kunt doen? Het is erg op vormgeving gericht.
Dat vind ik geen goede ontwikkeling.” De term ‘bloemist’
vindt ze ook eigenlijk een understatement voor het werk dat
zij en haar collega-meesters maken. Enthousiast vertelt ze:
“Ik ben nu bloemwerk aan het maken dat door een fotograaf
wordt vastgelegd. Die foto’s komen in een galerie te hangen,
als kunst. Ik zie mezelf ook veel meer als een kunstenaar
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met bloemen. Een prachtig vak.”
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