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Hanky Frèrejean uit Lepelstraat heeft 
een eigen atelier waarin ze voor particulie-
re en zakelijke klanten wekelijks bloem-
werk verzorgt (zie interview op pagina 6). 
Ze werkt het liefst in een natuurlijke stijl 
waarin alle bloemen een podium krijgen. 
Transparantie en licht speelt in haar werk 
een belangrijke rol. ‘Zo krijgen alle 
materialen de ruimte.’ Ook details zijn 
belangrijk, zodat je als kijker als het ware 
naar haar bloemwerk wordt toegetrokken. 
‘Er zit vaak diepte in door de verschillen-
de lagen; het blijft je als kijker verrassen.’

Het ultieme plantaardige materiaal dat 
voor Hanky het themaverbeeldt, is Lunaria annua (judas-
penning). De planten hebben zich veelvuldig uitgezaaid in 
haar grote tuin rondom haar huis en atelier. ‘Wanneer ik de 
zon op de zilverkleurige zaaddozen zie schijnen, blijf ik er 
altijd vol verwondering naar kijken. Het is echte magie.’

Pijpenragers en papier
Haar liefde voor details komt ook tot uiting in 

bruidswerk, dat Hanky graag maakt. Ze lijmt bijna al haar 
bruidsboeketten, omdat het tijd bespaart, de bloemen goed 
vast blijven zitten en omdat het ervoor zorgt dat een boeket 
goed draagbaar blijft. Alleen grote bloemen worden op 

draad gezet. ‘Te vaak zie ik nog van die 
grote zware boeketten met een dik 
handvat die een bruid niet makkelijk kan 
dragen.’ Ook corsages en polsdecoraties 
maakt Hanky daarom met lijm. ‘Ik gaf 
ooit een workshop aan collega-arrangeurs 
en -bloemisten en die waren helemaal 
verrast over mijn lijmtechniek. Maar ze 
vonden het ook allemaal heel handig.’

Hanky zoekt ook naar bijzondere 
materialen. Zo maakt ze een krans van 
pijpenragers, verwerkt ze Japans papier, 
pluis van de Asclepias en het kleinste 
Vanda-soortje dat kweker en vriend Steef 

Adrichem van Anco Pure Vanda in zijn assortiment heeft. 
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Transparantie en ruimte vindt HANKY FRÈREJEAN belangrijk.  
En dus bevalt ons thema ‘licht’ haar wel. Haar bruidswerk houdt ze 
letterlijk licht door alles vast te zetten met lijm: ‘Te vaak zie ik van 

die grote zware boeketten die een bruid niet makkelijk kan dragen.’
Tekst Cornéline Lanooy / Fotografie Rein Janssen

Krans van pijpenragers

Van pijpenragers maakt Hanky een 
krans die ze met een paar zuignapjes 
op een spiegel vastzette. ‘De spiegel 
weerspiegelt het licht zo prachtig.’ 
De vele bloemen verwerkt ze in 
buisjes, lang houdbare materialen 
zijn door de krans geweven. De 
uiteinden van de ragers werkt 
ze af met houten kralen. ‘Zo’n 
arrangement vind ik mooi voor 
bijvoorbeeld de opening van een 
bedrijf.’

Maken 90 minuten

En toen  
was er licht

• TIP VAN HANKY
Maak de stelen van bijvoorbeeld Anthurium warm 
door erover te wrijven, dan kun je ze goed buigen. 
Doordat ze gebogen zijn, gaan de bloemen als het 
ware dansen in je bloemwerk.
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Nodig Adiantum aethiopicum  
* Anthurium (pot) * Asclepiaspluis  

* Azalea * Borago officinalis  
* Cyclaamblad * Jacaranda zaaddoos 

* Lunaria annua * Mahonia japonica  
* Matricaria tanacetum parthenium  

* Phalaris * Scabiosa * Syngonium 
Pixie * Vanda Magic Orange  

* Vanda Mandarin * Vanda Natcha  
* Vanda Princess Orange * Viburnum 

opulus ‘Roseum* houten kralen  
* pijpenragers * spiegel * zuignappen



Rubriekskop

Bruidsboeket

De basis van dit bruidsboeket dat om 
de pols gedragen wordt, is warme 
lijm. ‘Ik gebruik altijd een lijmpistool 
van Low Melt, heel handig want je 
brandt nooit je handen en de lijm 
laat makkelijk los van het glas.’ Hanky 
maakte de vorm door de lijm rondom 
een smalle glazen vaas te spuiten 
met een opening aan één kant. Met 
behulp van water is de basis van 
de vaas te halen en vervolgens kan 
de opening gedicht worden. Door 
de lijm van ruime afstand op de 
vaas aan te brengen, ontstaan fijne 
draadjes. Vervolgens bevestigde ze 
de bloemen met bloemenlijm, deels 
met een pincet, ‘mijn tweede hand’. 
Bovenin de meeste bloemen, naar 
onderen steeds minder; helemaal 
onderaan zitten de bloemen 
binnenin. ‘Dat versterkt het gevoel 
van transparantie.’

Maken 80 minuten
Nodig Astrantia major  
* Chrysanthemum * Cyclaamblaadjes 
* Gerberabloemblaadjes  
* Hyacinthus * Kalanchoe * Lunaria 
annua * Ornithogalum arabicum  
* Phalaenopsis * Sempervivum  
* Senecio rowleyanus * Stephanotis 
floribunda * Vanda Orange mini  
* warme lijm en bloemenlijm Oasis  
* Japans papier

Gevulde schaal

Een glazen schaal vult Hanky met 
verschillende materialen die ze deels 
uit haar eigen tuin haalde. Ze begon 
met een kransvorm die ze maakte 
van kleine stukjes steekschuim. Mos 
en de houtvezels zorgen ervoor dat 
het steekschuim op z’n plaats blijft 
liggen. Door openingen vrij te laten 
kan het licht mooi door het glas 
schijnen en behoudt het arrangement 
luchtigheid en transparantie. 'Je kijkt 
als het ware naar binnen. En je ziet 
op deze manier ook aan de zijkant 
alle prachtige materialen.’

Maken 45 minuten
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Nodig Aster novi-belgii * Carpinus 
betulus * Chamelaucium uncinatum  

* Chrysanthemum * Craspedia  
* Hypericumbessen * Lisianthus  

* Muehlenbeckia * Ostrya carpinifloa 
* Ranunculus * Rosa tros * Salix  

* bolletjes mos * houtvezels  
* glazen schaal


