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WIE ZIJN DE MENSEN ACHTER DIE
BIJZONDERE WINKEL?

Joost Baart
van bloemenwinkel
Pompon
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WAT EEN TOPLOCATIE! ‘Ja hè? Amsterdam blijft een van de mooiste
steden ter wereld, en dit is een heel bijzonder hoekje! De winkel
zit hier inmiddels al vijftig jaar. De visie is al die jaren onveranderd
gebleven: schoonheid is leidend. Mijn vrouw Hilde nam de winkel
dertig jaar geleden over. Zij is opgegroeid tussen de bloemen; als kind
had ze al een lapje grond om bloemen te kweken. Twintig jaar geleden
heeft ze mij bij de lurven gegrepen. Ik zat nog niet in de bloemen
destijds, ik was een gesjeesde student.’ WAAROM BLOEMEN?
‘Bloemen zijn een toevoeging aan een huiskamer, maar ook aan gebeurtenissen en evenementen. Bloemen begeleiden vaak emoties. Mensen
komen veel in onze winkel tijdens emotionele momenten zoals een
huwelijk of begrafenis, en dat kan ons enorm raken. Bloemen spelen
vaak een grote rol in mensenlevens en ons werk kan dan ook heel intens
zijn. Maar ik kom ook bij veel mensen over de vloer. Dan kijk ik wat
past in welke vaas en op welke plek. Geen dag is hetzelfde bij ons en
dat geldt ook voor onze bloemstukken. Die zijn altijd uniek.’ HOE
SELECTEER JE DE BLOEMEN EN VAZEN? ‘We kiezen alleen
maar bloemen, vazen en potten die we erg mooi vinden en dat is per
dag anders. En wat wij heel mooi vinden blijkt ook te verkopen. Het is
niet zo dat we daar heel commercieel over nadenken. We volgen
gewoon onze eigen smaak.’ WAAR LAAT JE JE DOOR INSPIREREN? ‘Dat kan van alles zijn. Allereerst de bloemen zelf. Ik mag met
mooiere bloemen werken dan heel veel andere bloemisten, omdat ik
een bepaalde afzet heb. Maar ook kunst kan mij inspireren.’
WAT KOMT JOUW WINKEL ABSOLUUT NIET IN? Geen idee.
Vroeger vond ik orchideeën heel lelijk, maar in de juiste context krijgen
ze toch iets bijzonders.’ ZIJN ALLE BLOEMEN MOOI? ‘Ja.’ ZELFS
ANJERS? ‘Zeker. Je hebt heel bijzondere soorten, die je bijna nooit
tegenkomt. Elke variant kan me nog steeds verrassen. Net als die grote
ranonkels uit Japan die nu in de etalage staan. Die zijn heel zeldzaam
en kostbaar. Ze zijn oogverblindend en dat willen we laten zien. Daar
gaat het hier immers om. Ik heb het geluk in deze snoepIN HET KORT winkel te mogen werken!’ WAT IS JULLIE SIGNATUUR? ‘Die is altijd anders en heeft met onze manier van
WIE: Joost Baart kijken naar bloemen, vormen en kleuren te maken.’
IS: Samen met zijn vrouw WAAR GA JE ONS BINNENKORT MEE VERBLIJHilde eigenaar van DEN? ‘We komen met zijden bloemen. Een heel andere
bloemenwinkel Pompon dynamiek, ja. Maar als je ze in het juiste perspectief plaatst
WAAR: hartje Jordaan, net zo fraai.’ ZIJN BLOEMEN IN HUIS ONMISBAAR?
Prinsengracht 8-10, ‘Zeker, het is fijn om bloemen in huis te hebben. Net als
Amsterdam lekker eten geven ze een gevoel van joie de vivre.’
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