TOPPERS

Om de opbrengst van een partij tulpen op peil te houden,
gebruikte men de ‘toppers’ om
door te telen. Toppers bestaan
ook in menselijke vorm. De
bollengeschiedenis kent diverse grootheden die met hun
prestaties de huidige generaties een dienst hebben bewezen. In de serie Toppers komen
ereleden van de (K)AVB en de
laureaten van het Damesfonds
in beeld. Dit keer Kornelius
Volkersz (1880-1965).
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n april 1908 benoemde de regering ir. Kornelius Volkersz, leraar aan de Rijkstuinbouwwinterschool in Aalsmeer, tot Rijkstuinbouwleraar. Er liep toen al sinds 1905 een
discussie over het stichten van een Rijkstuinbouwwinterschool voor de bloembollenteelt.
Belangrijke personen in de sector waren het
oneens over de plaats van vestiging: Haarlem
zoals Krelage en de AVB wilde, of in Lisse, zoals
Nicolaas Dames wilde. Volkersz, beoogd directeur van die school, kreeg tijdens die discussie dan ook geen ambtsgebied en geen standplaats. In augustus 1910 won Dames het pleit
en op 17 december werd Volkersz benoemd tot
directeur van de school, tevens Rijkstuinbouwleraar met als ambtsgebied de Bollenstreek en
als standplaats Haarlem. Op 17 februari 1912
betrok hij met zijn leraren en leerlingen een
nieuw gebouw in Lisse. Hij bleef directeur tot
zijn pensionering in 1947.

AALTJES IN NARCISSEN
Volop commotie in de algemene ledenvergadering van de AVB van 29 mei 1916. Aaltjesziek in narcissen dreigde tot een ramp uit te
groeien. De telers weten die aantasting aan de
jaarlijkse import van narcissen uit Engeland.
Vandaar dat de afdeling Sassenheim voorstelde aan de regering te vragen om alle import
door de deskundigen te laten onderzoeken.
Zo ver wilde het hoofdbestuur niet gaan. Eerst
moest Volkersz maar eens alle kennis op een
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Volkersz veel meer dan
directeur RMTuS

DIRECTEUR PROEFSTATION

een aanzienlijk vroegere broei kon leiden. Een
heuse doorbraak.
Toen de plantenfysioloog dr. A. Blaauw in
1918 hoogleraar werd in Wageningen koos
hij in overleg met Volkersz als een van zijn
onderwerpen het prepareren en forceren van
bloembollen. Volkersz leverde hem de bollen
en bleef goed op de hoogte van het Wageningse onderzoek. Zo vond hij in 1928 de tijd rijp
om uitgebreid voorlichting te gaan geven over
de resultaten van het onderzoek van Blaauw
en zijn medewerkers naar de vroege broei
van Darwintulpen. Honderden telers bezochten zijn lezingen die hij daarover in Noord- en
Zuid-Holland hield. Zo leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
broeierij in Rijnsburg en andere plaatsten.

Op 12 maart 1912 werd annex aan de tuinbouwschool een Vereeniging Proefstation
voor Bloembollencultuur opgericht. Volkersz
werd daarvan de directeur. Dames was een
van de bestuursleden. Zo genereus als het vak
was voor het laboratorium dat Van Slogteren
stichtte, zo stiefmoederlijk behandelde men de
aanvragen om subsidie van het proefstation.
Zo duurde het tot 1932 voordat er een gebouw
met bewaarcellen en een kas was. Desondanks vond belangrijk onderzoek plaats op het
gebied van bodem en bemesting, de bestrijding
van ziekten en de bewaring van plantgoed en
leverbaar. Zo ontdekte Volkersz rond 1936 dat
een 34 gradenbehandeling bij narcissen tot

Op 1 maart 1949 vergaderde de burgemeester
van Lisse met een aantal vakmensen, waaronder Volkersz, over een plan om een grote bloemenshow te organiseren. Volkersz maakte
deel uit van een commissie die, na onderzoek,
groen licht gaf voor dit plan en daarmee was
de bloemententoonstelling Keukenhof geboren. Hij trad ook toe tot het eerste bestuur tot
zijn aftreden in november 1958. Tevens was hij
lid van de financiële commissie.
Rectificatie: bij de vorige aflevering stond als
auteur Arie Dwarswaard vermeld. Dit moest
zijn Maarten Timmer.

rijtje zetten. Dat deed hij in een druk bezochte
lezing op 26 juni 1916 in Haarlem die door 150
leden werd bezocht. Zijn conclusie luidde dat
men bij de minister een verzoek moest indienen om, vanuit Wageningen, een fytopatholoog
in de Bollenstreek te detacheren. Hij had daarvoor al goedkeuring gekregen van het ministerie. Samen met Krelage bereikte hij dat in april
1917 dr. E. van Slogteren naar Lisse kwam. Ook
verzorgde Volkersz ruimte voor hem in de tuinbouwschool en had hij al grond voor proefvelden geregeld, zodat Van Slogteren meteen
aan de slag kon. Vanwege die bemoeienissen
benoemde de algemene ledenvergadering van
18 december 1916 Volkersz tot erelid.

KEUKENHOF

