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Lenteboeket volgens 

de Hollandse Meesters

Nodig:  Een hoge glazen vaas  

  5 takken groene viburnum   
5 paarse papegaaitulpen  5 roze-

witte papegaaitulpen  5 oranje 

papegaaitulpen  5 witte pioen-

rozen met een rozerood randje  

 5 paarse tulpen met rafelrandje  
 6 groene ranonkels met paarse 

randjes  6 oranje-roze ranonkels  
 5 donkerpaarse chrysanten  

 10 kievitsbloemen  6 paarse 

Perzische keizerskronen  6 witte 

Perzische keizerskronen   
6 kleine lelies (fritillaria uva 

vulpis)  5 groene helleborussen

Voor dit lenteboeket in de stijl van schilders 

uit de zeventiende eeuw is gebruikgemaakt 

van lentebloemen met de nadruk op oranje en 

paarse schakeringen. Je kunt naar hartenlust 

variëren; je kunt vingerhoedskruid gebruiken in  

plaats van de keizerskronen, of meer pioenrozen  

in plaats van tulpen. Fritillaria uva vulpis is niet 

makkelijk te vinden, die kun je weglaten of wat 

meer kievitsbloemen ervoor in de plaats nemen. 

Plaats de viburnum-takken als eerste in de vaas. 

Laat de papegaaientulpen lang zodat ze in grote 

bogen vallen, maar houd de andere tulpen wat 

korter. Doe hetzelfde met de ranonkels, zet er 

steeds drie bij elkaar, verspreid over de vaas. 

De chrysanten krijgen ieder een eigen plekje 

omdat ze zo groot zijn. Voeg de kievitsbloemen 

toe. Laat sommige keizerskronen hoog uit het 

boeket steken en laat andere juist heel diep 

buigen, tot aan de tafel. Laat de helleborus over 

de randen van de vaas bungelen.

Weelderige boeketten voor een speciale 
gelegenheid, als pronkstuk op een feesttafel 

of als sfeermaker op een kastje. 
T E K S T  E N  P R O D U C T I E :  A R I E L L A  C H E Z A R  F O T O G R A F I E :  E R I N  K U N K E L
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Zomerfruitboeket

Nodig:  Een hoge, stevige glazen 

vaas of een karaf   5 grote  

gele rozen (Graham Thomas)   
5 kleine pruimentakken (mirabel) 

 3 perziktakken  3 abrikozen- 

takken  8 bramentakken (zonder  

doornen!)  6 frambozentakken  

  4 ranken witte clematis  

(Sweet autumn)

Kwestie van timing; 
er komt een dag in juli 

waarop al het fruit 
tegelijk rijp is

In dit arrangement worden vijf prachtige grote gele rozen omringd 

door een explosie van fruit. Begin met de zwaarste takken waaraan 

het meeste fruit hangt. In dit geval zijn dat de pruimen, gevolgd door 

de perziken en de abrikozen. Snijd met een scherp mesje aan de 

onderkant van elke tak een kruisje. Laat sommige takken in bogen 

bungelen. Laat de ranken van de bramen en de frambozen boven 

het andere fruit uittorenen. Zet nu de rozen naast elkaar in een neer-

gaande lijn in het midden van het fruit. Versier het boeket losjes met 

de stengels van de clematis. Je kunt hier en daar een losse pruim of 

abrikoos in het boeket plaatsen. Leuk styling-idee: leg wat fruit naast 

de vaas, of zet er een mandje met wat fruit neer, alsof je zojuist  

binnenkwam uit de boomgaard waar je fruit bent wezen plukken.

K L E U R E N  K I E Z E N
De verzameling zomerfruit zorgt voor een prachtige combinatie 

van kleuren; van de zachte oranjes van de perziken, de pruimen 

en de abrikozen tot het felroze en paars van de frambozen en 

bramen. Samen vormen ze de achtergrond voor de strategisch 

geplaatste rozen. De goudgele Graham Thomas-rozen zijn de 

hoofdrolspelers in dit boeket. Je kunt ze trouwens heel goed 

vervangen voor grote dahlia’s, en die hoeven natuurlijk niet geel 

te zijn. Wat ook heel mooi staat bij het fruit is een krachtiger 

oranje of juist heel zachtroze. Tip: kies voor een hoge glazen 

vaas die het arrangement lijkt op te tillen.
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Tafelschikking

Nodig:  heel veel kleine 

vaasjes  een armvol dahlia’s

Verwijder de blaadjes van de dahlia’s 

en schik twee tot drie kleinere bloemen 

per vaasje, zet hier en daar een groot 

exemplaar alleen in een vaasje. 

Herfstboeket met dahlia’s

Nodig:  Een matzwarte, stevige, 

hoge vaas  8 takken van een 

kardinaalsmuts-heester (of andere 

takken met bordeauxrode bladeren) 

 5 takken cranberry viburnum  
(of andere takken met bordeauxrode 

bladeren)  6 roze sneeuwbes-takken 
 5 grote cactus dahlia’s   

20 roze dahlia’s  5 roze- witte 

dahlia’s  5 bloemen van de 

 wonderboom (Ricinus communis)   

20 roze Japanse anemonen (herfst-

anemonen)  3 stengels van de 
 ballonnenplant oftewel blaasjes-

wingerd (Cardiospermum halicacabum)

De basis van dit boeket: acht takken van kardi-

naalsmuts, een heester waarvan de bladeren 

van groen naar koper naar rood veranderen in 

de herfst. Natuurlijk kun je ook andere takken 

gebruiken, als ze maar mooi bordeauxrood blad 

hebben. Snijd met een scherp mesje een kruisje 

onder in elke tak en zet er vier achter in de vaas, 

een paar links en een paar rechts. 

Nu volgen de viburnum-takken, samen met de 

kardinaalsmuts vormen ze de achtergrond van 

het boeket. Voeg de sneeuwbes-takken toe, 

laat ze over de randen van de vaas hangen. 

Verdeel de cactus dahlia’s en plaats er eentje 

in het midden, vlak boven de rand van de vaas. 

Knip de overige dahlia’s op verschillende lengtes 

en zet ze zo in de vaas dat ze een boog vormen 

tegen de achtergrond van de hogere takken. 

Mix de bloemen van de wonderboom met de 

dahlia’s en verdeel de anemonen. Slinger ten 

slotte de soepele ranken van de ballonnenplant 

door het arrangement heen.

D E  E E R S T E  D E  B E S T E
Bloemstylist, flowerfarmer en schrijfster Ariella  

Chezar was een van de eerste in Amerika die  

boeketten losser en natuurlijker bond. De schitterende 

arrangementen op deze pagina’s komen uit haar 

nieuwe boek: The flower workshop, Ariella Chezar  

en Julie Michaels, met fotografie van Erin Kunkel.

€ 26,90 (Ten Speed Press) ariellaflowers.com 
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