IN MEMORIAM
JAN B. B. TROMP

Op 7 april 199 1 is vrij plotseling overleden Johannes Bernardus Bastiaan Tromp op de leeftijd
van 60 jaar.
Van ons is heengegaan een bijzonder man met vele in de boomkwekerswereld zeer gewaardeerde
eigenschappen.
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Opvallend was zijn joviaal optreden, waarschijnlijk een karaktertrek, die hij mocht erven van zijn
vader. Daarnaast bezat hij een brede interesse, een kwaliteit, die hij meekreeg van zijn moeder.
De boomkwekerij mocht vele jaren profiteren van zijn bestuurlijke capaciteiten, waarin hij werkelijk
een uitblinker was.
Zo was hij achtjaar lang voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, die hij
" De Koninklijke" placht te noemen. Men zou bijna kunnen zeggen "Zijn Koninklijke" , want tot op
letterlijk het laatste moment was hij hiermee bezig. Vooral het leiden en activeren van de diverse
commissies in de vereniging, zoals de keuringscommissie, de boekencommissie, de tentoonstellingscommissie en de redactiecommissie van Dendraflora - waarvan hij van 1964 t/m 1969 deel uit
maakte - deed Jan Tromp als geen ander.
Begin van dit jaar liet zijn gezondheid al meer te wensen over dan hij zelf vermoedde. Zijn
optimisme weerhield hem echter niet in februari nogmaals een ambtstermijn van drie jaar als
voorzitter van " De Koninklijke" te aanvaarden. Helaas het mocht niet zo zijn; zijn Schepper
beschikte anders.
Naast het voorzittersschap van de K.V.B.C. was hij tweede voorzitter van de Bond van Plantenhandelaren en hij maakte tevens deel uit van de E.G.-werkgroep voor de Boomkwekerij. Hij was ook
voorzitter van het Bedrijfsschap voor Boomkwekerijprodukten, vice-voorzitter van Stibos en
mede-oprichter van de Raad voor de Boomkwekerij . In de laatste jaren was hij actief bezig met de
verbetering van de kwaliteit van het boomkwekerijprodukt Ook was hij sterk betrokken bij het nu
enkele jaren gebruikte kwaliteitskeurmerk.
In mei 1985 werd hij lid van de Academie d' Agriculture de France, een eer, die slechts drie
Nederlanders ten deel viel. De waardering, die hij ook in de internationale boomkwekerswereld
mocht genieten werd bekroond met de benoeming tot Officier in de "Ordre National du Merite
Agricole" .
In Duitsland, waar zijn vader al zakelijke relaties onderhield, beijverde hij zich voor de verbetering
van de kwaliteit van boomkwekerijprodukten. Ook hier mocht hij veel waardering oogsten.
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Naast al deze activiteiten wist Jan Tromp tijd vrij te maken voor het schrijven van enkele boeken,
onder andere:
"Honderd jaar boomkwekerij in Boskoop" 1962
"De schone schijn in Boskoop" 1982
"Boskoops Koninklijke" 1986
Zijn genoemde brede interesse bleek uit zijn inzet op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Zo was hij
actief lid van de bouwcommissie voor de nieuwbouw van de R.K. Kerk te Boskoop en lid van het
hoofdbestuur van de Nederlandse Tafelronde.
Het was daarom niet verwonderlijk, dat hij door Hare Majesteit Koningin Beatrix in 1986 werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een onderscheiding, die hem door de minister
van Landbouw en Visserij ir. G. Braks werd uitgereikt.
Namens de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen wil ik hem bijzonder danken voor zijn
grote inzet en wens ik zijn vrouw, kinderen en vrienden veel sterkte toe.
Jan P. Kortmann,
Vice-voorzitter van de Koninklijke
Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Prunus sargenti i 'Rancho'
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