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 Nicolaas
Damesfonds in beeld. In deze
aflevering aandacht voor Pieter Tjeenk Willink (1871-1926).
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ind april 1926 schokte de plotselinge
dood van twee ereleden binnen veertien dagen de AVB. J de Breuk overleed
tijdens een treinreis en mr. P. Tjeenk Willink
overleed na een operatie in het ziekenhuis. Hij
was tot zijn dood voorzitter van het ‘Scheidsgerecht voor den Bloembollenhandel’, het
Scheidsgerecht.
Toen Ernst Krelage als voorzitter van de AVB
het Scheidsgerecht op 27 mei 1907 installeerde, werd mr. J. H. Thiel tot voorzitter benoemd.
In januari 1908 bedankte hij omdat hij wethouder in Haarlem werd. In zijn plaats trad op 1
juni 1908 mr. P. Tjeenk Willink aan, advocaat en
procureur te Haarlem. Hij bekleedde het voorzitterschap tot zijn plotselinge dood in 1926.

EENPARTIJENBESLUIT
Taak en plaats van het Scheidsgerecht werden
vastgelegd in artikelen in de statuten van de
AVB. Dat leidde regelmatig tot discussie als er
wijzigingen werden voorgesteld. Dat begon al
in de algemene vergadering van 28 december
1908 toen de afdeling Haarlem voorstelde dat
alle geschillen tussen leden aan het Scheidsgerecht moesten worden voorgelegd dat in hoogste ressort een beslissing zou nemen, ook als
maar een van de partijen in het geschil dat verlangde. Tegen dit zogenaamde eenpartijenbe60 • BLOEMBOLLENVISIE • 20 maart 2015

Pieter Tjeenk Willink legde
stevige juridische basis
sluit rees veel verzet, met name uit de kringen
der exporteurs. Tjeenk Willink brak dat verzet
door op te merken dat als men het niet aannam
men beter het Scheidsgerecht kon opheffen.

HULDEBLIJKEN
Het vak waardeerde Tjeenk Willink zozeer dat
hij in de algemene ledenvergadering van 22
december 1912, toen het Scheidsgerecht vijf
jaar bestond en er bijna honderd uitspraken
waren gedaan, tot erelid werd van de AVB werd
benoemd. Op 23 december kreeg hij tijdens
een diner ter gelegenheid daarvan van Krelage een oorkonde met een gedicht op de beginletters van zijn naam inclusief zijn titel mr.
Op 17 december 1918 wees het Scheidsgerecht
de vijfhonderste uitspraak, waarvan 490 onder
zijn presidium. Op 22 december 1918 was
het 25 jaar geleden dat hij was gepromoveerd
in Leiden, reden voor de AVB om hem weer
te huldigen. Het bestuur stelde 700 gulden
beschikbaar om door P. Buysman zijn twee kinderen te laten schilderen. De portretten werden hem aangeboden tijdens een bijzondere
zitting van het Scheidsgerecht op 3 mei 1920.
Ook toen op 19 oktober 1925 de duizendste uitspraak viel, werd dat gevierd. Na afloop
van de 152ste algemene ledenvergadering op
21 december 1925 vond ter ere hiervan een
diner plaats. In aanwezigheid van het hoofdbestuur en de leden van het Scheidsgerecht kreeg

Tjeenk Willink een 31-delig Frans rechtskundig werk en zijn vrouw een schemerlamp.

VEILINGWEZEN
In november 1914 bleek dat de betalingszekerheid bij groene veilingen volgens Krelage
een ‘hersenschim’ was. Door de oorlog vielen
de betalingen aan de exporteurs uit het buitenland weg en betaalden zij ook de door hen
op de groene veilingen gekochte bollen niet.
Notarissen en directeuren bleken niet aansprakelijk zoals velen wel dachten en de strop
was groot. Krelage besteedde er ook een deel
van zijn openingswoord aan voor de algemene ledenvergadering van 21 december 1914
en de afdeling Haarlem vroeg in een motie om
bemoeienis van de AVB met het veilingwezen.
Op dat moment had Krelage al van Tjeenk
Willink een uitgewerkt voorstel gekregen voor
de oprichting van een veiling. De AVB stelde
op 18 maart 1915 een commissie veilingwezen
in met daarin ook vertegenwoordigers van de
Bond en het HBG. Voorzitter werd Tjeenk Willink. Door onderlinge tegenstellingen duurde
het tot 11 februari 1916 eer het eindrapport
uitkwam. Vanwege die tegenstellingen durfde
vervolgens het hoofdbestuur van de AVB het
ook niet aan het daarin vervatte voorstel om
een coöperatieve veiling te stichten uit te voeren. Tot groot verdriet van Krelage. Hij vond
het een ‘onherstelbare fout’ van de AVB.

