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Kennis als
hoeksteen
In elke sector kom je ze tegen: leergierigen die meer willen
weten dan anderen. Zo ook in de bloembollensector. Dat
resulteert al heel lang in allerlei wedstrijden waar kennis
noodzakelijk voor is. Of het nu ging om tulpensortiment,
ziektebeelden of cultivars herkennen aan de bol, gestreden
werd er. En de kennis vermeerderde zich.
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I

n 1965 won mijn vader in Breezand de
eerste prijs bij een ziektebeeldenwedstrijd. Bij het gewas narcis was hij de
beste. Zijn kennis van ziek en zeer was
groot en tijdens zo’n wedstrijd kon hij bepalen hoe het met zijn kennis gesteld was. Bij
de hyacint werd hij dat jaar derde.
Tijdens de komende editie van Lentetuin
Breezand vind voor de 35e keer de soortenkenniswedstrijd plaats, die de Zandhaastrofee kan opleveren. Hier draait het om kennis van bolgewassen in bloeiende vorm, die
ergens op de show staan. Tot enkele jaren
geleden was er ook nog een categorie herkennen van droge bollen. Elk jaar weer zijn
er deelnemers die hoog scoren en een van
hen mag met de felbegeerde prijs naar huis.
Het is niet vreemd dat het vooral leraren
waren die graag zagen dat kennis van werk-

nemers en ondernemers in de sector groeide. Zo stond begin jaren dertig in Limmen
meester Piet Boschman aan de wieg van een
jaarlijkse tulpenkenniswedstrijd. Daarvoor
werden vierhonderd cultivars opgeplant, die
in twee rondes in het voorjaar werden bekeken: de eerste keer ging het om de vroege
bloeiers, de tweede keer om de late. De
afdeling Limmen van de KAVB riep iedereen
op om mee te doen, ook werknemers. ‘Den
patroons (wordt) verzocht hun personeel
voor deelneming aan den wedstrijd in de
gelegenheid te stellen.’
In diezelfde tijd organiseerden in 1932 in
Langedijk de leraren Band en Mallekote een
soortenkenniswedstrijd, waar 150 cultivars
van een naam moesten worden voorzien.
Winnaar werd Jac. Groen, die er zestig goed
had.

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

De tulp bleef het goed doen in het kennisvermeerderingscircuit. Nog steeds worden
er in de winter tulpenkeuringen gehouden, waar vaak ook de cultivarnaam moeten worden geraden. Tussen 1960 en 2000
vormde Stichting Van den Hoek’s Broeiproevenbedrijf een essentiële bron voor
honderden jonge vakgenoten die hier hun
kennis in de wintermaanden elk weekend
konden bijspijkeren in de onderlinge competitie van de soortenkenniswedstrijd.

BOL EN KWAAL
Er kwamen ook andere varianten in beeld.
Een van de meest briljante was die van de
wedstrijd waarbij de deelnemers aan de
hand van de bol dienden te bepalen om
welke cultivar het ging. Dat vroeg van de
deelnemers echt heel veel kennis. Toch
slaagden de deelnemers erin om op dit
topniveau te acteren.
In februari 1934 werd in Hillegom een
‘bekwaamheidswedstrijd in het ziekzoeken’ gehouden in het gebouw van de
coöperatieve veilingsvereniging Hillegom
aan de Van Tetsstraat. Centraal stonden de
hyacinten, waarin tal van ziekten konden
voorkomen. Twaalf dagen lang konden
deelnemers langs de kisten lopen om
te bepalen om welke aandoeningen het
ging. Bedrijven zonden hun bekwaamste
ziekzoekers hiernaartoe, al miste ene P.G.
uit Hillegom ook een aantal collega’s,
zo schrijft hij in het Kweekersblad van 2
maart 1934. ‘Naar ik vernomen heb zijn
er enkele ziekzoekers, die ‘thuis’ gebleven
zijn, omdat zij hun goeden naam als ziekzoeker niet in de waagschaal hebben durven stellen, bevreesd zijnde deze te zullen
verliezen, indien zij met minder gunstig
gevolg uit den strijd zouden komen.’
Van het bloembollenbedrijf Van Zanten
& Co deed wel een flink aantal medewerkers mee. Van de in totaal driehonderd
deelnemers, kregen de tachtig besten een
oorkonde, waarvan vijf van Van Zanten
& Co. Alleen de Vereenigde Culturen uit
Noordwijk scoorde met zes oorkondes iets
beter.
Dezelfde P.G. dankte initiatiefnemer Dirk
van Egmond voor deze wedstrijd, ‘waaruit
zooveel leerzaams is geboren geworden en
hetwelk een hoeksteen vormt voor de ge28 februari 2020
zondheid van onze hyacinthenculturen.’
28 februari 2020

021 Ooit 61.indd 21

28 februari 2020

21

24-02-20 10:10

