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Hanky werkt graag samen met haar man Frans in de grote tuin rondom haar huis en atelier in Lepelstraat.  
‘De tuin is ook mijn groenleverancier.’

‘Bloemen zijn  
al mooi genoeg 
van zichzelf!’

Hanky Frèrejean

Interview
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In Lepelstraat, vlakbij Bergen op Zoom, woont 
bloemstyliste Hanky Frèrejean samen met haar man Frans 
heerlijk rustig buiten. Ze is er geboren en getogen. Hun 
huis is omgeven door een grote tuin van een halve hectare 
waarin Hanky graag werkt. ‘De tuin is ook mijn leverancier 
van bloemen, groen, bessen, zaaddozen, takken, grassen en 
heel veel meer’, vertelt ze. We zitten in haar atelier, in een 
aparte stenen ruimte naast haar huis. ‘In mijn tuin en 
atelier ben ik het gelukkigst, omgeven door mijn vier 
katten en alle mooie materialen waarmee ik mag werken. 
Het liefst laat ik mijn handen het werk doen. Vind je ‘t 
daarom goed dat ik doorwerk als jij de vragen stelt?’ Die 
vraag typeert Hanky, want ze is bescheiden en staat niet 
graag op de voorgrond. Dat onze gasthoofdredacteur 
Lucinda haar vroeg voor dit interview, daar moest ze goed 
over nadenken. ‘Maar het is natuurlijk ook een eer.’ 

Hoe heb je Lucinda leren kennen?
‘Ik ontmoette haar voor het eerst bij een Floral 

TweetJam van Pim van den Akker. Haar stijl viel me gelijk 

op, omdat ik zelf ook houd van natuurlijk bloemwerk 
zonder poespas. De bloemen zijn al mooi genoeg van 
zichzelf! Later heb ik haar twee keer geholpen bij het 
decoreren van een kamer in kasteel Alden Biesen voor 
Fleuramour. Dat was geweldig. We kunnen het goed 
vinden samen. Ik waardeer het dat ze altijd positief is en 
ook kritiek kan verdragen. Tijdens het werk op Fleuramour 
zei ik weleens tegen haar: "Nu even wat minder praten 
hoor en doorwerken." Dat kan ze heel goed hebben.’

Hoe is bij jouw liefde voor bloemen ontstaan?
‘Door mijn vader. Hij woont nog altijd in het ouderlijk 

huis hier vlakbij, ik ben mantelzorger samen met mijn 
broers en schoonzussen. Op z’n 88ste is hij nog best 
zelfstandig hoor, maar ik kijk wel naar hem om, zeker 
nadat twee jaar geleden mijn moeder is overleden. Mijn 
vader was een landbouwman, gespecialiseerd in uien en 
leerde me alles over planten, bloemen en zelfs het onkruid, 
dat ik beschouw als wilde bloemen. Ook op vakantie werd 
elk bloempje gedetermineerd. Eigenlijk wilde ik de zorg in 

H
Ze is niet haantje de voorste, maar wel gedreven. Zelfs tijdens 
ons gesprek werkt HANKY FRÈREJEAN gestaag door aan haar 

bloemwerk, dat ‘natuurlijk en zonder poespas’ is. Intussen vertelt 
ze over haar internationale carrière: ‘Toevallige ontmoetingen met 

bijzondere collega’s gaan als een rode draad door mijn leven.’ 

Natuurlijke materialen spelen de hoofdrol in Hanky’s bloemwerk.

Tekst Cornéline Lanooy / Fotografie Inga Powilleit
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– ik hou van verzorgen – maar toch koos ik voor Huis te 
Lande in Rijswijk. De liefde voor bloemen was nog groter 
dan de liefde om te zorgen. 

Maar ik kon moeilijk wennen in het westen en had 
enorme heimwee. De overgang van een beschermde jeugd 
in Lepelstraat naar het grote Den Haag en de meer 
afstandelijke mensen – in Brabant houden we van gezellig-
heid – vond ik heftig. Ik zat op kamers in Wateringen, dat 
was geregeld via de plaatselijke katholieke parochie, maar 
ik miste het boerenland.’

Haar moeder, die haar leerde altijd door te zetten, en 
Yvonne Kalkman, haar goede vriendin van Huis te Lande, 
zorgden ervoor dat Hanky uiteindelijk haar vakopleiding 
afrondde. En ook docent Henk Hamoen wil ze graag 
noemen, omdat hij haar de liefde voor het vak bijbracht. 
‘Toen ik bloemschikles van hem kreeg dacht ik: dit wil ik 
ook. Hij ging zo respect- en liefdevol om met de materia-
len, ik vond dat fascinerend om te zien.’

Na de opleiding trouwde Hanky met Frans en kregen 
zij dochter Vera (33) en zoon Bart (28). Naast het gezin 
had ze een baan bij Tuincentrum Halsteren (nu Intratuin). 
‘Ik vond het prima, was niet heel ambitieus om hogerop te 
komen. Het werken met bloemen en planten en de 
opvoeding van de kinderen kon ik zo goed combineren.’ 
Maar 'het lot' besliste anders, dat ook in haar verdere leven 
vaak een rol heeft gespeeld. ‘Ontmoetingen met mensen 
van buiten en binnen het vak hebben voor een groot deel 
mijn bloemencarrière bepaald. Zelf ben ik nooit haantje de 

voorste geweest om verder te komen. Dat past ook 
helemaal niet bij mij. Maar ik ben wel erg gedreven in wat 
ik doe.’

Vertel.
‘Ik werd in de jaren negentig benaderd door het Sociaal 

en Kultureel Werk Lepelstraat met de vraag of ik bloem-
schiklessen wilde geven van september tot maart, omdat 
daar veel animo voor was. Op het hoogtepunt had ik 94 
cursisten per week, verdeeld over verschillende groepen: 
van beginners tot gevorderden, die eens in de veertien 
dagen les volgden. In 2004 ben ik gestopt, omdat ik iets 
anders wilde. Inmiddels had ik via de lessen al zoveel 
klanten voor mijn bloemwerk dat ik me in 1994 heb 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en mijn eigen 
atelier ben gestart. Al mijn bloemwerk maak ik in op-
dracht. Er is geen winkel en de klanten kunnen niets 
uitzoeken. Mensen komen naar mij omdat ze mijn werk 
mooi vinden en erop vertrouwen dat ze iets bijzonders 
krijgen. Ik maak best arbeidsintensief werk, en daar hebben 
mijn klanten geld voor over. Ik voel mij erg bevoorrecht 
om op zo’n manier te mogen werken.’

Ook de ontmoeting met de Belgische bloemdesigner 
Tomas De Bruyne leverde Hanky zowel zakelijk als privé 
veel op. Ze ontmoette hem eind jaren negentig in Brugge 
op een kersthappening en voelde direct een klik met hem. 
‘Ik was helemaal verliefd op zijn bloemwerk en dat is altijd 
zo gebleven. Tomas is zo’n mooi mens. Hij laat je in je 
waarde, behandelt je met respect, laat je groeien en wat ik 
het allermooiste vind: hij deelt zijn kennis. Hij wil je altijd 
iets leren en houdt zijn technieken en tips en tricks niet 
voor zichzelf, wat andere arrangeurs nog wel eens doen.’

Wat heb je van hem geleerd?
‘Groots werken, maar altijd met oog voor detail. Dat 

kan Tomas als geen ander. Respect voor bloemen en 
natuur, luisteren naar elkaars verbeterpunten en daar zelf 
ook voor openstaan. Ik heb hem bij veel projecten mogen 
assisteren en hij vroeg me als een van zijn assistenten voor 
het Wereldkampioenschap op de Floriade in 2002 in de 
Haarlemmermeer, wat een eer! Een van onze mooiste 
opdrachten was de bloemdecoratie van het eerste Hofbal in 
Innsbruck in opdracht van Gerhard Swarovski. Het was 
een mooie en intensieve tijd, waarin we met gesloten 

‘Ik maak best arbeidsintensief werk en daar hebben mijn klanten geld voor over.  
Ik voel me bevoorrecht dat ik op zo’n manier kan werken.’

Vier katten omringen haar als ze aan het werk is in het atelier.

‘Ik maak alles in 
opdracht. Er is geen 

winkel en klanten kunnen 
niets uitzoeken: ze 

vertrouwen erop dat ze 
iets bijzonders krijgen’
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Door veel met collega’s samen te werken, leerde Hanky veel mooie en bijzondere technieken.  
Petra Konrad bijvoorbeeld leerde haar verfijnd te werken.

beurzen samenwerkten. Ik ontving veel vakkennis én 
misschien nog wel het belangrijkste: zijn vriendschap.’

Hanky werd ook door Alison Bradley, uitgever van 
floral magazine Fusion Flowers, gevraagd om ambassadeur 
te worden voor Floral Fundamentals. Ze behoorde tot de 
eerste groep van twaalf internationale arrangeurs die in 
2014 voor het eerst bij elkaar kwamen. ‘Een prachtige 
ervaring om met deze toparrangeurs een brug te bouwen 
tussen bloemisten en kwekers wereldwijd. Hoe mooi is het 
om te zien hoeveel liefde en zorg kwekers in hun product 
stoppen en dat wij met hun bloemen mooie creaties gaan 
maken. Inmiddels doen er meer dan 140 bloemisten mee. 
En het mooie van deze groep is dat we elkaar helpen, we 
zijn één grote Floral Fundamentals Family.’ In 2015 
assisteerde Hanky nog tijdens de Worldcup in Berlijn de 
Noor Stein Are Hansen die ze had ontmoet tijdens een 
bijeenkomst van Floral Fundamentals. 

‘Eigenlijk gaan toevallige ontmoetingen met bijzondere 
collega’s als een rode draad door mijn leven. En telkens 
vloeit daar weer werk uit voort. Ik geloof heel sterk dat je 
die mensen ontmoet die goed bij je passen; dat wat je geeft 
je terug ontvangt.’ Een van de belangrijkste personen in 
haar florale leven is de Duitse meesterbinder Petra Konrad 
van Floral Art Academy in Mainz. ‘Met haar heb ik een 
heel hechte vriendschap. Ik ken haar al meer dan vijftien 

jaar en ben haar veel dank verschuldigd. Ze heeft me 
bijvoorbeeld de techniek crossing lines geleerd, waarbij je 
bloemen door elkaar heen weeft. Daardoor ontstaat er 
beweging in je arrangement. Maar ook verfijnd bloemwerk, 
oog voor detail en dat goede techniek de pijler van je 
arrangement is, heeft ze me geleerd. Met Petra heb ik 
mooie projecten gerealiseerd in China en Bahrein. Nog 
steeds werken we samen als de tijd het toelaat. Petra en ik 
zijn twee handen op één buik, we hebben aan één blik 
genoeg en delen dezelfde humor.’

Maar is er maar één die met kop en schouders boven 
alle vrienden en collega’s in het vak uitsteekt: haar eigen 
Frans. ‘Ik heb alles aan hem te danken, hij is mijn grote 
liefde. In de tijd dat ik veel van huis was, zei hij: meisje, ga 
maar, ik zorg voor de kinderen. Als ik thuiskwam, stond er 
een wijntje klaar en was hij nieuwsgierig naar mijn verhaal. 
Daarna dook ik het liefst gelijk m’n atelier in om alles wat 
ik geleerd en gezien had in de praktijk te brengen.’

Hier staat een gelukkig mens.
‘Ik voel me een gezegend mens, met ons fijne gezin, 

onze prachtige tuin waarin we veel samen werken, mijn 
fijne vrienden en mijn trouwe klanten. Weet je wat zo 
bijzonder is? Toen ik door een rugoperatie noodgedwongen 
een halfjaar niet kon werken, heeft een collega mijn werk 
overgenomen. Hartstikke fijn natuurlijk, maar zouden de 
klanten weer naar mij terugkomen, vroeg ik me af. En dat 
hebben ze allemaal stuk voor stuk gedaan. Dat vertrouwen 
in mij is het mooiste compliment dat ik kan krijgen.’ 1

3 hankyfrerejean.nl

• TIPS VAN HANKY
• Deel je kennis. Laat zien hoe je iets maakt zodat 
ons mooie vak ook voor een volgende generatie be-
houden blijft. Delen van kennis creëert ook vriend-
schap.
• Accepteer dat niet iedereen hetzelfde is en dat 
een ander niet hetzelfde denkt, hoort en ziet als jij. 
Als je dat echt kan, dan verrijkt dat je leven. 
• Investeer in je medewerkers en stagiaires en 
behandel ze met respect. Hoe was jij zelf op je zes-
tiende? Wist je toen alles al? Besef dat jongeren het 
vak ook in de praktijk moeten leren en dat ze niet 
alles perfect doen. 

Hanky werkt ook graag met bijzondere bloemen van (bevriende) kwekers, 
zoals deze mini-Vanda’s van Anco Pure Vanda.

‘Het is prachtig om als 
Floral Fundamentals-

ambassadeur een brug 
te bouwen tussen 

bloemisten en kwekers 
wereldwijd’


