
HAPPY ORCHID – ZES INTERVIEWS 

 

Vrouw (50 plus) weet wel een passende naam voor de plant: oma-orchidee. Komt omdat 

haar oma er altijd eentje had. Vindt zij het dat deze orchidee die vooral bij ouderen past? 

Nee, dat nou weer niet. Ze ziet de plant ook bij jonge gezinnen in de vensterbank staan. Het 

hangt een beetje van de kleur af. "Zo'n rode of gele vind ik echt een oma-orchidee. Jongere 

mensen zullen meer voor de witte gaan." Zelf heeft ze nooit een Phalaenopsis in huis 

gehaald. Wel heeft ze er ooit een gekregen. "Ik vind ze een beetje obsceen. Het is net alsof 

ze hun tong naar je uitsteken." Toch vindt ze het "een sfeervolle, zonnige plant, maar dat 

komt vooral omdat ik aan de huiskamer van mijn oma moet denken". 

Een vrouw (70 plus) heeft geen idee hoe de populaire of wetenschappelijke naam van de 

orchidee luidt. "Al sla je me dood." Ze heeft al verschillende malen in haar leven exemplaren 

gekocht, altijd bij de bloemist "want die zijn mooier dan bij de supermarkt". Ze vertelt dat ze 

"lopende de leeftijd" steeds positiever over deze orchidee is gaan denken: "Vroeger vond ik 

ze qua uiterlijk te exotisch, ze detoneerden in de vensterbank." Maar geleidelijk aan is haar 

vensterbank steeds leger geworden en heeft ze steeds meer planten de deur uit gedaan. Nu 

past de orchidee beter in haar interieur. "Als ik er naar kijk wordt ik een beetje vrolijk." 

Man en vrouw (30 plus) reageren blij verrast als ze een orchidee wordt aangeboden. Hoe de 

naam van de orchidee luidt weten ze niet maar de man, die de stickers op de bestelauto ziet, 

denkt zich er uit te redden door te antwoorden: "happy orchidee." Ze hebben in het verleden 

al ettelijke malen zo'n happy orchidee gekocht, zowel bij de bloemist, in het tuincentrum als 

ook "bij de Praxis". Haar doet de orchidee vooral denken aan een vakantie naar Singapore. 

"Daar zie je overal orchideeën. Ook aan de bomen groeien daar hele mooie bloemen." Hij 

moet bij het zien van de happy orchidee ook wel eens denken aan het vrouwelijk 

geslachtsdeel. 

Een vrouw (60 plus) moet bij het zien van deze orchidee denken aan een vleesetende plant. 

Die associatie is sterker naarmate de zogenaamde lip van de orchidee in kleur afwijkt van de 

kelk- en kroonbladeren. "Het is net alsof zo'n orchidee zijn tong uitsteekt en hoopt dat er een 

vlieg op gaat zitten, om die dan snel in te slikken." Om deze reden kiest de vrouw uit het 

aanbod van Phalaenopsis-orchideeen een kleinbloemige roze variant zonder afwijkend 

gekleurde lip. "Die lijkt nog het meest op de rietorchis, die elk voorjaar bij mijn vijver groeit." 

Is zo'n inheemse, wilde orchidee te prefereren boven een exotische orchidee van de 

kweker? "Ja, mag ik dat wel zeggen? Of krijg ik deze dan niet mee?" Ze krijgt ten antwoord 

dat ze alles mag zeggen wat haar voor de mond komt. "O goed zo, nou dank je wel. Ik vind 

het toch een heel mooie plant en ben er erg blij mee."  

Beeldend kunstenaar (20 plus) die toevallig in galerie Majke Hüsstege moet zijn om de 

galeriehoudster een aantal collages te laten zien. Hij wil zich best ontfermen over de 

(paarse) orchidee die hem wordt aangeboden, al heeft hij geen idee hoe de naam precies 

luidt. "Laat ik hem maar paarse orchidee noemen." Hij vindt de orchidee "op het kitscherige 

af" maar weet er toch waardering voor op te brengen. "Het is toch een dramatische 

verschijning, zo'n plant. Ik zie vooral beweging, dynamiek." Waar gaat hij de orchidee straks 

neerzetten? "Ik woon op een zolder, dus ik heb geen echte vensterbank. Ik denk dus op tafel 



of anders op de vloer. Mag ik ook een geel/bruine, ik denk dat mijn vriendin die mooier vind 

dan zo'n paarse."   

Een vrouw (60 plus), met vriend of echtgenoot een dagje op stap in Den Bosch, noemt 

zichzelf een echte orchideeënliefhebber. Ze heeft thuis een serre waarin diverse soorten 

orchideeën staan en lepelt dan ook moeiteloos de Latijnse naam op van de orchidee. Haar 

orchideeën betrekt ze altijd rechtstreeks van de kweker. Vergeleken met andere orchideeën 

roemt ze het onderhoudsgemak van de Phalaenopsis. Stoort de alomaanwezigheid van deze 

orchidee haar niet? "Nee hoor, moet ik het daarom een minder mooie plant vinden?" Heeft 

ze nog een speciale herinnering aan deze orchidee? "Bij mijn eerste huwelijk in 1972 zaten 

ze in mijn trouwboeket!" Met welke trefwoorden zou ze de Phalaenopsis willen kenschetsen? 

"Vrolijk, onbekommerd. Een tikkeltje opzichtig maar ongecompliceerd."  




