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‘Dit boek draag ik op aan mijn moeder Louisa Erna Stern-Janssen. 
Zij leerde me te houden van bloemen en hun schoonheid te zien.’ 

Veronique Stern
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Voorwoord

‘I suppose that flowers, when they’re through blooming, have some sort of awa-
renesss of some purpose having been served’. 

Kurt Vonnegut 1973

Wie fotografeert er nu uitgebloeide bloemen in een kliko? Eh...ja, dat 
ben ik dus. Bij toeval ontdekte ik de combinatie van dode bloemen 
en het ‘licht-donker’ van de kliko. Ik maakte er een foto van. Die foto 
plaatste ik op Facebook en het leverde, naast een grote hoeveelheid 
likes, ook veel erg leuke reacties op. 
Dat zorgde ervoor dat ik voortaan bijna iedere bos uitgebloeide bloe-
men ging fotograferen. Aangemoedigd door uitgever en auteur Taco 
Meeuwsen, enthousiast over dit idee, besloot ik de stoute schoenen 
aan te trekken en er een boek van te maken. In dit boek treft u een 
selectie van wat we de mooiste foto’s vonden, door de jaren heen.
Taco schreef met een knipoog naar de geschiedenis van het stilleven, 
de ‘nature morte’, en het verhaal van de kliko, een interessante en 
amusante inleiding.

In dit boek vindt u ook prachtige kleine botanische aquarellen van de 
hand van de kunstenares Anja C. Pieké. In 2018 werd Anja al fietsend 
door een auto aangereden en zweefde zij op de rand van de dood. 
Door dit ongeluk kreeg Anja Niet Aangeboren Hersenletsel. Zij ervaart 
de gevolgen nog dagelijks en elke tekening die ze maakt doet haar 
fysiek pijn. Maar Anja heeft zich met heel veel wilskracht grotendeels 
teruggevochten. De aquarellen in dit boek tonen zowel haar kwets-
baarheid als haar kracht. Net als de bloemen in de kliko.

Mede vanwege Anja’s verhaal wil ik de opbrengst van dit boek en de 
veiling van haar ingelijste aquarellen graag doneren aan de Stichting 
BreinPijn Nederland - Helpen bij Hersenletsel. 

‘Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat is ontstaan 
na de geboorte, zowel het letsel door ongevallen zoals het gewelds-
letsel, als de schade die optreedt door aandoeningen zoals een her-
senbloeding, een hartstilstand of een hersentumor. Er is dus mini-
maal perspectief geweest op een leven zonder hersenletsel...’ (Jenny 
Palm, neuro-psycholoog, NAH- specialist, en schrijfster van vele 
boeken over dit onderwerp). 

Jaarlijks lopen in Nederland in elk geval (geregistreerd) 140.000 men-
sen hersenletsel op, van wie er 40.000 (geregistreerd) forse blijvende 
beperkingen overhouden in de vorm van Niet Aangeboren Hersenlet-
sel. Daarvan zijn er 19.000 kinderen en jeugdigen. Elk jaar opnieuw. 
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Dit zijn de laatste cijfers van de Hersenstichting. In heel Nederland 
leven ongeveer 646.000 mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. 
Iedereen van ons kent zeker drie mensen in zijn of haar naaste omge-
ving die dit is overkomen. En het kan iedereen gebeuren. 

De Stichting BreinPijn Nederland stimuleert meer aandacht voor Niet 
Aangeboren Hersenletsel en vormt een Innovatiefonds voor Hersen-
letsel waarmee mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel die als 
‘uitbehandeld’ worden beschouwd, kunnen worden geholpen met de 
daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van het dagelijks bestaan 
op allerlei gebied. Ik help daar samen met u heel graag een beetje aan 
mee.

Ik zou heel veel mensen willen bedanken die bijgedragen hebben aan 
de totstandkoming van dit boek en de bijbehorende veiling van aqua-
rellen, maar het zijn er gewoon te veel om op te noemen. Dus zeg ik 
het maar met bloemen...

Veronique Stern (Hollandia, Nieuw-Guinea 1958)

De ‘Admiraal van Enkkuizen’, een 
destijds peperdure tulp. 

Eind van de 16e eeuw raakte de tulp 
geleidelijk aan bekend in de Nederlan-

den. Mensen hoorden erover spre-
ken, hadden misschien een bloem of  

afbeelding ervan gezien, maar kenden 
de plant zelf  niet. Tot de tulp een ware 
rage werd en de prijzen per bol en per 

cultivar absurde vormen aan zouden 
nemen. ‘Nederlandsch Bloemwerk’ 

door een gezelschap geleerden. 
te Amsterdam 1794. PI. IV. Bibliotheek 

Landbouwuniversiteit Wageningen. 
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Bloemstillevens in een kliko?

De Italiaanse meester Caravaggio (1571-1610), een kunstschilder die leefde in de 
periode van de Barok, schilderde wat wellicht het eerste schilderij is met een ‘stil-
leven’ als onderwerp. Het zou ook zijn enige stilleven blijven. Maar het schilderij 
‘Fruitmand’, dat naar wij aannemen werd vervaardigd tussen 1595-1601, heeft 
alles wat het genre in later jaren tot aan het heden zou perfectioneren: wat verlepte 
bladeren en een handvol fruit in een mandje op een plankje met aantrekkelijke 
schaduwen tegen een enigszins verweerde muur. Het groen bevat geen bloemen 
en is zijn beste dagen voorbij, het fruit oogt wormstekig, maar dat maakt van 
‘Fruitmand’ allerminst een onaantrekkelijk schilderij. De achtergrond, zo wordt 
aangenomen, is later door een andere schilder hier en daar overgeschilderd. Erg? 
Welnee, en ook beslist niet ongebruikelijk.

Bloemenpracht, rust zacht
Bloemen zijn voor velen (van vooral vrouwelijke kunne) een dagelijkse vreugde. 
In de kunstgeschiedenis vervullen bloemen allerlei rollen en krijgen ze vaak meer-

Michelangelo Merisi da Caravaggio - ‘Fruitmand’ (Canestra di frutta) circa 1599, olieverf  op 
doek, 46 cm x 64,5 cm, collectie Pinacoteca Ambrosiana, Milaan.
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dere betekenissen toegedicht. Ze zijn veelvuldig geboetseerd, gesmeed, gebatikt, 
geborduurd, getekend, en geschilderd. En dat al vele eeuwen achtereen.

De botanie
Beroemde bloemstillevens van oude meesters komen in een oogwenk aan de 
beurt, vrees niet, maar laten we eerst even kort stilstaan bij Janneke Brinkman-
Salentijn. Eertijds vooral de echtgenote van Elco Brinkman, nu een merk. Een 
bloemenmerk, want ze aquarelleert als biologe beslist niet onverdienstelijk bloe-
men en planten op botanisch verantwoorde wijze. Ze deed dat jarenlang voor het 
vrouwenblad Margriet, maar heeft inmiddels ook een uitgebreide lijn van met 
bloemen gedecoreerd bedtextiel, servies, 
fleurige wenskaarten, papier- en schrijf-
waren en zelfs uitvaartkisten. Ik zou er 
niet dood in gevonden willen worden, 
maar anderen weer wel. ‘Memento mori’ 
met een bloemextract, zeg maar Bach 
Bloesemtherapie die te laat is gekomen. 
Haar serieuze en echt verbluffend prach-
tige aquarellen passen echter in een lange 
traditie van het botanisch tekenen en 
schilderen naar de aanschouwing en ter 
determinatie van de soortenrijkdom in de 
natuur die ons omringt.

Een prijzig bolletje. Uit: ‘Verzameling van een 
Meenigte Tulipaanen, Naar het Leven geteekend 

met hunne Naamen, en Swaarte der Bollen, zoo als 
die publicq verkogt zyn, te Haarlem in den jaare 

Ao 1637’, door P. Cos, Bloemist Te Haarlem. 
Bron: Bibliotheek Landbouwuniversiteit 

Wageningen. 



10

De ‘Magnarum Medicinae partium herbariae et zoographiae imagines’, door Oellinger, Georg 
(1487-1557) Quichelberg, Samuel (1529-1567), uitgave: Samuel Imprint Nürnberg, 1553.
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Kunst doodt
Interessant is wat er allemaal doodgaat aan, zeg maar, ‘de wilde gladiool’ van 
Gherardo Cibo voordat die bloem met steel, bol en blad als ‘ministilleven’ bota-
nisch verantwoord in verf is getroffen. Dat kost namelijk weken, en weken hebben 
uit de grond gerukte gladiolen niet meer. Peperdure exotische tulpen evenmin.

Dat probleem, maar dan in het kwadraat, speelde de oude meesters van het 
bloemstilleven naar de natuur ook parten. Hele ingewikkeld samengestelde bossen 
bloemen moesten (nog voordat de fotografie zijn intrede deed) een aantal keer 
achter elkaar exact zo worden samengesteld, omdat ze vroegtijdig verwelkten en 
de schilder tijd nodig had om zijn natte pigmenten te laten drogen. Dat was nog 
een klus: het exact rangschikken van een bos bloemen die een kopie moest zijn 
van het oorspronkelijke bloemstilleven. Er gingen heel wat bloemen doorheen in 
die dagen, want meneer en mevrouw Chrysal bestonden nog niet.

Gherardo Cibo - ‘Gladiolus Italicus’ uit de ‘De ‘Materia Medica’ van Pedanius Dioscorides circa 
1564 -1584.
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Een rijke traditie
Toen de impressionisten en later de abstract-impressionisten het alla prima 
schilderen (het nat-in-nat schilderen) gingen gebruiken, verwelkten er beduidend 
minder bloemen, want de vaardigheid van de schilder bestond nu juist uit het snel 
en naar de natuur penselen van stillevens en landschappen en portretten. De onder-
werpen werden een ‘aanleiding’ en de schilder ging diens eigen gang.

Het bloemstilleven kent een traditie van bijna vier eeuwen. De oude meester 
Hans Gillisz. Bollongier was in Haarlem circa 1600 een Nederlands kunstschilder 
behorend tot de Hollandse School. Hij was gespecialiseerd in bloemstillevens 
in een zeer persoonlijke stijl, die onder meer gekenmerkt wordt door een sterke 
licht-donker tegenstelling (het latere clair-obscur uit de Gouden Eeuw). Zijn rijke 
bloemstillevens met alle mogelijke verschillende bloemen, al dan niet zeldzaam en 
bijzonder, lieten soms ook insecten zoals vlinders en torren zien. Omdat het stille-
ven al vroeg een (veelal christelijke) diepere betekenislaag had, denken we bij zijn 
bloemstillevens soms aan thema’s als ‘vanitas’, de ijdelheid en de leegte, en de 
vergankelijkheid van de aardse weelde, maar ook aan adoratie van de complexiteit 
van de schepping. Heel nuttige gedachten zeg maar.

Hans Bollongier, ‘Stilleven met 
bloemen’, 1644, collectie Frans Hals 
Museum, Haarlem.
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Pierre Auguste Renoir - ‘Bloemen met katjes’ - privécollectie.



14Hans Bollongier, ‘Stilleven met bloemen’, 1639, collectie Rijksmuseum, Amsterdam. 
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De flora slaat terug
Snijgras is geen snijbloem. Snijgras is gras dat te hooi wordt gebruikt. Een snij-
bloem is een bloem die afgesneden is en ook dood. Snijbloemen ‘op vaas’ werden 
en worden al eeuwen gebruikt als onderdeel van ‘stillevens’, een eufemisme voor 
het Franse ‘nature morte’, een omschrijving die de werkelijkheid meer rechtdoet. 
Want je kunt betogen dat verstilde levens feitelijk morsdood zijn. 

Laten we het maar gewoon zeggen zoals het is. De bloemen die ‘op vaas’ staan 
zijn dood. Ze worden met water en wat chemische, levensverlengende middelen 
zoals natrium, suikers, zuurregelaars (pH 4-5), voedingssupplementen en water-
opname-bevorderaars kunstmatig in leven gehouden, en vertonen ‘noodbloei’. Ze 
schieten snel in de bloei, want dat is de laatste opdracht van de levende plant die 
de bloem ooit maakte: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’. 
Een zinloze laatste daad voor de snijbloem, want zaad wordt er niet gemaakt. 
Interessant is het om te lezen dat de producenten van snijbloemvoedsel, meneer en 

Maria van Oosterwijck: ‘Vanitas met hemelglobe’, 1668, met een ‘gedenk te sterven’-moraal en 
veel symboliek, uitgewerkt in de theatrale opzet van het pronkstilleven. Collectie het ‘Kunst-
historisches Museum’ te Wenen, Oostenrijk.
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mevrouw Chrysal, spreken van het ‘vaasleven’ van de bloem. Wat een prachtige 
verhullende omschrijving voor het voorportaal van de dood.

De flora slaat terug
‘Snijden aan gras’ is, net als de bloemstillevens, een schilderij. Een beroemd 
schilderij zelfs. Gemaakt door de Nederlandse schilder Co Westerik (Jacobus Co 
Westerik 1924-2018), die meerdere versies van ‘Snijden aan gras’ heeft vervaar-
digd. Het schilderij doet zeer, want je ziet tot in detail hoe een grasspriet de op-
perhuid van een vinger doorsnijdt. In ‘Snijden aan gras’ slaat de flora eigenlijk een 
beetje terug. Je zou zo’n afgesneden vinger in een vaas kunnen zetten. Wat zeg ik, 
een hele hand met vingers en je hebt een boeket. De ‘noodbloei’ van het gesepa-
reerde lichaamsonderdeel. Je houdt het met wat steroïden van meneer en mevrouw 
Chrysal nog vrij lang goed ook. 

Altijd van je af snijden
Snijbloemen bloeden ook als je ze afknipt of doorsnijdt voor een boeket. Maar 
daar spreken we niet over. Als je ze onder een hoek van 45 graden afsnijdt, dan 
staat de steel niet plat op de bodem van de vaas en wordt het oppervlak waarlangs 
de snijbloem het infuus dat wij toedienen kan opnemen, vergroot. De bloem raakt 
wel uitgebloeid, maar dat duurt soms 60% langer wanneer je de eerste hulp bij 
stillevens goed toepast. En dat doet Veronique Stern als geen ander.

‘Snijden aan gras’, Co Westerik, Den Haag, 1966, Collectie Rijksmusem Amsterdam.
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De schoonheid van het ‘stille sterven’
Veronique is dol op bloemen en de eigenaar van de bloemenstal van de zaterdag-
markt in Hellevoetsluis is dol op Veronique. Wij trouwens ook, want ze decoreert 
en fotografeert niet alleen prachtige boeketten in en om haar huizen en die van 
haar vrienden en kennissen, ze heeft ook de tegenwoordigheid van geest gehad om 
de eenmaal uitgebloeide boeketten die in de kliko worden gemikt nog een laatste 
keer op de gevoelige plaat vast te leggen. 

En wat blijkt? Dode bloemen in een halfduistere kliko vormen een adembenemend 
mooi ‘stilleven’. Het clair-obscur van het grijze plastic van de kliko maakt de 
foto van de terminale flora welhaast tot een klassiek 17e-eeuws meesterwerk. Een 
Gouden Eeuw met witte lelies bijvoorbeeld. Gewoon aan de straat op maandag-
ochtend. Dat is niet spottend bedoeld, dat is echt zo. Al zal Veronique het nooit zo 
pretentieus willen formuleren.
Zo fraai is de klikokunst dat enkele kijksters naar de meesterwerkjes van 
Veronique Stern op bijvoorbeeld Facebook haar soms vermanend toespreken dat 
die bloemen helemaal nog niet dood genoeg zijn en nog best een weekje meege-
kund hadden. Aan hen zou ik adviseren: lees hier even hoe het vroege intreden 
van de botanische dood op de vaas zich al voltrekt op het moment dat we de steel 
afsnijden, afknippen, afrukken of zoals we bij voorkeur zeggen ‘plukken’. Pluk-
ken heeft iets liefs namelijk. Jantje plukt. Pruimen. En dat mag, want pruimen zijn 
er om te oogsten. Een appels en peren ook. Bloemen? Eh...ik weet het niet.

In de jaren dertig van de vorige eeuw brengen bosjes bloemen als het voortoneel van een 
geposeerd nette familiefoto troostrijke vrolijkheid in een overigens hardvochtig bestaan.
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Bloemen spreken
Dat de vaas met bloemen al eeuwenlang een pronkend en geurend juweel in elk 
soort interieur is, dat weten we nu wel. Maar de bloem biedt ook troost. Bossen 
bloemen verrijken menig ziekbed, ook als je door een buikwond beslist niet mag 
niezen. Boeketten stemmige bloemen schragen een overledene en bieden troost. 
Er is een oud gebaar waarmee we een bloem werpen in een vers gedolven graf en 
ook dat is symbolische troost. De rode liefdesroos die een enkele wanhopige heer 
in zijn revers draagt bij de eerste ontmoeting (date) van wat wel eens de liefde van 
zijn leven zou kunnen worden, is een signaal van niet te onderschatten kracht. 
Familiefoto’s uit een ver verleden laten zien wat bloemen vermogen te camoufle-
ren van het dagelijkse sappelen. Bloemen zijn, ik durf het nu best hardop te 
zeggen hoor, van groot gewicht in geur en kleur en dat al heel lang. Zo.

De vuilniscontainers van Kliko
Even wat anders. Kliko is een merk dat wereldwijd wordt verkocht. Het heeft zijn 
oorsprong in Nederland en is ontstaan uit de combinatie van de namen Klinken-
berg en Koster: ‘Kli-Ko’. Veel bedrijfsnamen komen op deze vreselijk originele 
wijze tot stand. Mercedes is genoemd naar de dochter van Emil Jellinek, de 
ingenieur die de wagen ontwikkelde. De Jellinek Kliniek is overigens niet naar de 
uitvinder van de Mercedes vernoemd. En dat terwijl het rijden van een Mercedes 
voor sommigen hoogst verslavend is. Boeing is genoemd naar de stichter, William 
Boeing, Dell dankte zijn naam naar de stichter, Michael Saul Dell. Enzovoorts.

Meneer en mevrouw Klinkenberg en Koster, die eind jaren vijftig van de vorige 
eeuw huisvuilauto’s verkochten, noemden deze auto’s al ‘KLIKO huisvuilwa-
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gens’. Toen zij in de jaren zeventig van de vorige eeuw als eersten in Nederland de 
afvalcontainers ontwikkelden en in hun handelsprogramma opnamen, werden deze 
eveneens Kliko’s genoemd. Inmiddels is de kliko in de Nederlandse volksmond 
een algemeen gebruikte aanduiding voor afvalcontainers die trouwens overal op 
de wereld terug te vinden zijn. Ook in Frankrijk, waar we ze ‘poubelles’ noemen 
naar de Franse jurist en bestuurder Eugène-René Poubelle (1831-1907) afkomstig 
uit een burgerlijke familie te Caen, die als eerste in Parijs vuilnisbakken en een 
vuilnisophaaldienst introduceerde. De bakken dienden van een deksel te zijn voor-
zien en voldoende ruim te zijn om het huishoudelijk afval te bevatten. Het wer-
den bakken van 40 tot 120 liter. Inmiddels zijn heel wat Franse bakken gewoon 
kliko’s, maar Fransen staan niet bekend om hun ijver in het juist benoemen van 
niet-Franse uitvindingen. In Duitsland heet de bak gelukkig ‘Kliko Entsorgungs-
system’. In de Benelux, Europa en op de Antillen worden de kliko’s vermarkt door 
Eurobins B.V. En Veronique mikt er de uitgebloeide boeketten in. 
Kijkt u zelf maar.

Taco Meeuwsen

‘Clair-obscur’ - de verborgen lichtbron 
van de Gouden Eeuw (fotograaf  

onbekend).
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‘The whole point of  taking pictures is so that you don’t have to explain things with words.’ 
Elliott Erwitt
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‘Les pensées sont comme les fleurs, celles qu’on cueille le matin se conservent le plus longtemps
André Gide
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‘Ik ween om bloemen in den knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Ik ween om liefde, die niet is ontloken,
En om mijn harte die niet werd verstaan.’
WillemKloos
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‘Deep in their roots, all flowers keep the light.’
Theodore Roethke
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‘Après les femmes les fleurs sont les créations les plus divines.’ 
Christian Dior
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‘Hij zegt: ik hou van dieren, maar hij eet ze op. 
Hij zegt: ik hou van bloemen, maar hij plukt ze. 

Daarom ben ik bang wanneer hij zegt: ik hou van je.”
Najat Bodara
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‘Love is the flower you’ve had to let grow’
John Lennon
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‘For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,

They flash upon that inward eye
Which is the bliss of  solitude;

And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.’

William Wordsworth
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‘But he who dares not grasp the thorn should never crave the rose.’
Emily Brontë
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‘The earth laughs in flowers.’
Ralph Waldo Emerson
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‘Je suis obligé d’avoir des fleurs toujours et chaque jour.’
Claude Monet
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‘‘A weed is but an unloved flower.’
Ella Wheeler Wilcox



43



44



45

‘I know a bank where the wild thyme blows,
Where oxlips and the nodding violet grows,
Quite over-canopied with luscious woodbine,
With sweet musk-roses and with eglantine.’
William Shakespeare



46

‘L’odeur est l’intelligence des fleurs.’
Henri de Montherlant
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‘Blumen sind an jedem Weg zu finden, Doch nicht jeder weiss den Kranz zu winden.’
Anastasius Grün
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‘Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen zijn om goed te zijn.’
Phil Bosmans
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‘La bonne foi n’est pas une fleur spontanée, la modestie non plus.’
Sidonie-Gabrielle Colette
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‘‘De mens kan niet duizend dagen ononderbroken goede tijden beleven, 
zoals bloemen niet honderd dagen kunnen bloeien.’

Tseng-Kuang
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‘Mama was my greatest teacher, a teacher of  compassion, love and fearlessness. If  love is sweet 
as a flower, then my mother is that sweet flower of  love.’
Stevie Wonder



58

‘Pendant une bouffée de silence, épaisse comme une brume, je viens 
d’entendre choir sur la table voisine les pétales d’une rose qui n’attendait, 

elle aussi, que d’être seule pour défleurir.’’
Sidonie-Gabrielle Colette
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‘Weeds are flowers too, once you get to know them.’
A. A. Milne
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‘Be honest, be nice, be a flower not a weed.’
Aaron Neville
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‘Ein Leben ohne Träume ist wie ein Garten ohne Blumen’
Gertrude Beese
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‘Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.’
 André Gide
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‘Pluk geen bloemen, het houdt u tegen op uw weg en onder ‘t gaan zullen zij verwelken. Zie 
ze aan en bewonder hun schoonheid en op uw reis zullen zij u begeleiden met een groetende 
glimlach.’
Inayat Khan
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‘Zo tedere schade als de bloemen vrezen
Van zachte regen in de maand van mei,

Zo koel en teder heeft uw sterven mij
Schade gedaan, die nimmer zal genezen.’

J.W.F. Werumeus Buning
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‘Et les fruits passeront la promesse des fleurs.’
François de Malherbe
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‘Liefde kweekt bloemen in het hart, lijden wiedt er het onkruid uit.’
H.J. Schimmel
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‘Wat zou een mensheid zijn die geen bloemen kende?’
Maurice Maeterlinck
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‘Si la vie est un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs.’
François-Augustin de Paradis de Moncrif
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‘Comme des fleurs blêmes et vigoureuses, les grands mots défendus
tournaient, et celui-ci plus fort que tous les autres : le désir.’
Christine Denis de Rivoyre
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‘Je me souviens du moins d’une grande fille magnifique qui avait dansé 
tout l’après-midi. Quand elle passait près des tables, elle laissait après elle 

une odeur mêlée de fleurs et de chair.’
Albert Camus
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‘I will be the gladdest thing under the sun! 
I will touch a hundred flowers and not pick one.’ 
Edna St. Vincent Millay
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‘Les vraies dames ne savent pas le prix des choses, elles aiment les belles folies, leurs yeux sont 
de belles fleurs candides, des fleurs de serre.’
Jean-Paul Sartre
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‘Mooie bloemen, mooie dood
gesneden bloemen, nog even
leven, nog even langdurig
geduldig gedragen verkleuren.’
Rutger Kopland
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‘To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If  ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.’

John M Crae 
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Nooit uitgebloeid

Sinds ik jaren geleden de uitgebloeide boeketten in de kliko ben gaan 
fotograferen, zal ik nooit meer anders naar bloemen kunnen kijken. 
Er is in zekere zin grote schoonheid in verval. 
Dat wist ik al. Dat bewonder ik bijvoorbeeld lopend door Rome en 
Athene, kijkend naar de ruïnes van hoogstaande beschavingen die 
ons voorgingen. 
De vervallen resten zijn voor mij net zo mooi en indrukwekkend als al 
die bouwsels tijdens hun hoogtijdagen.

Natuurlijk is een verse bos bloemen in de huiskamer een genot. 
Maar nu is het hele verloop van dat boeket een vorm van schoonheid 
en aandacht geworden die ik niet meer kwijtraak.
Als ik erin geslaagd ben om dat bij u ook een beetje te laten 
gebeuren, dan maakt me dat gelukkig.
Want we besteden aandacht aan het ‘stille sterven’ en moffelen het 
niet meer weg. Het hoort er bij.

Ook het lot van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in 
Nederland en daarbuiten, moffel ik niet meer weg. Dat vaak 
verborgen verdriet is me ineens heel erg duidelijk geworden. Een 
inzicht dat nooit meer verdwijnt. En zo is het goed.

Ik hoop dat het boek en de bijhorende veiling heel veel geld 
opbrengen voor dit waardige doel.
Dan heb ik een klein beetje bereikt van wat ieder van ons kan doen in 
deze wereld.

Ik hoop natuurlijk ook dat u gewoon hebt genoten van dit boek en van 
de fraaie aquarellen van Anja. We hebben er met zoveel plezier aan 
gewerkt.

Wedden dat ik binnenkort weer een nog betere telefooncamera ga 
aanschaffen? Wedden dat ik bloemen blijf vastleggen? Wedden dat 
bloemen mij blijven vinden?

Veronique Stern (Hellevoetsluis 16 september 2019)
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