‘Zonder Krelages
zou sector niet zijn
wat het nu is’
Negen boeken, een veelvoud aan artikelen
en vooral een veel beter beeld van de
ondernemers- en bestuurdersdynastie
Krelage uit Haarlem en de geschiedenis
van de bloembollensector. Dat is het
resultaat van het Krelageproject, waar
Maarten Timmer in 1997 mee startte en
dat onlangs werd afgerond met een boek
over de Krelages van Bloemhof.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas
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aartoe een bezoek aan de jaarlijkse Boekenmarkt van Deventer op 3 augustus 1997 al
niet kan leiden. Maarten Timmer liep de vele
kraampjes langs en vond daar een boek van
J.G. Veldink over de geoloog-landbouwwetenschapper W.C.A.
Staring. In de trein op weg naar huis begon hij erin te lezen
en kwam daarin de naam Krelage tegen. Geen onbekende
voor Timmer, die opgroeide in de bloembollen en in die tijd
een groeiende interesse kreeg in de historie van zijn familie
in de bollen. “Daar was ik de naam Krelage al een paar keer
tegengekomen. Verder had mijn vader bij zijn afscheid als lid
van het hoofdbestuur van de KAVB een exemplaar gekregen van Drie Eeuwen Bloembollenexport. Dat vond ik een
indrukwekkend boek, maar wel lastig te begrijpen.”
De biografie van Staring zette Timmer aan het denken.
Zou zo’n boek ook over Ernst Krelage geschreven kunnen
worden? “Ik zette hiervoor een aantal ideeën op papier en
realiseerde me dat voor een dergelijk project geld nodig
was. Ik benaderde hiervoor de KAVB, CNB en de Hobaho,
waarvan de eerste en de laatste bereid waren om jaarlijks
2.000 gulden te betalen. Ook mijn toenmalige werkgever, het
ministerie van LNV, droeg bij. Verwacht werd dat het project
drie jaar zou duren, het werden er meer dan twintig.
Ik zocht contact met Jan Bieleman, de toenmalige wetenschappelijk medewerker agrarische geschiedenis aan de
Landbouwuniversiteit. Bieleman adviseerde me om mijn
onderzoek niet te beperken tot Ernst Krelage, maar om te
gaan kijken naar de relatie tussen de familie Krelage en de
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ontwikkeling van de bloembollensector. Dat voorstel heb
ik overgenomen en dat werd uiteindelijk de basis voor het
Krelageproject.”

GROOT ARCHIEF
Aan onderzoeksmateriaal was geen gebrek. In het
Noord-Hollands Archief bevond zich het familiearchief, dat
deels nog niet eens was uitgezocht. De meeste informatie
over het bedrijf was te vinden in de bibliotheek van de KAVB
in Hillegom. Beide locaties bezocht Timmer vele tientallen
keren. Menigmaal keerde hij huiswaarts met nieuwe inzichten. “Wat ik als historicus altijd weer bijzonder vind, is dat
het oorspronkelijke materiaal kan laten zien dat mythes die
ooit zijn opgeschreven, in werkelijkheid niet kloppen. Dat
was bij dit project ook het geval. Zo schrijft Ernst Krelage
in het boek over honderd jaar Kwekerij Bloemhof dat zijn
grootvader Ernst arm en berooid in Haarlem aankwam en in
1811 zijn eigen bedrijf startte. Dat blijkt niet te kloppen. Hij
was niet arm en werd in Haarlem opgevangen door familie
en streekgenoten, die hem op weg hielpen.”

SECTORORGANISATIE
Het onderzoek leverde een schat aan informatie op. Hoe viel
daar enige structuur in aan te brengen? Timmer: “Ik heb me
eerst gericht op de ontwikkeling van de bloembollensector
van 1860 tot 1919. Die periode is niet toevallig gekozen. In
1860 wordt de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (AVB, nu KAVB) opgericht. Die vereniging staat veertig
jaar onder leiding van Jacob Heinrich Krelage, waarna zijn
zoon Ernst nog eens 25 jaar voorzitter is. In die periode
worden eigenlijk alle organisaties die van belang zijn voor de
hele sector opgericht. Dat geldt niet alleen voor de vereniging zelf, maar ook voor het wetenschappelijk onderzoek,
waar in 1881 al een eerste begin mee wordt gemaakt. Het
eerste vakblad komt in 1890 op de markt en in 1893 krijgt
de sector zijn eigen belastingregels. Ook komt er in 1907
een Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel en krijgt het
fenomeen internationale tuinbouwtentoonstelling vorm
op initiatief van de AVB. In al die initiatieven spelen vader
en zoon Krelage een wezenlijke rol. Zonder de visie van de
Krelages zou de sector niet zijn wat het nu is, daar ben ik
van overtuigd.”
De ontwikkelingen van de sector sinds 1860 beschreef
Timmer in verschillende boeken (zie kader). Daarna richtte
hij zich op de figuur van Ernst Krelage, wat resulteerde in
een tweedelige biografie. Hij stond onder meer aan de wieg
van het Centraal Bloembollen Comité (CBC), dat in feite de
basis vormde voor de collectieve financiering van wetenschappelijk onderzoek en promotie. Het lukte Krelage om
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Het Krelageproject:
vijf boeken
Alle resultaten van de ruim twintig jaar onderzoek door Maarten
Timmer zijn terug te vinden in vijf boeken. Dit zijn:
• Bloembollen in Holland, 1860-1919, 2009, Hes en de Graaf
• Van windhandel tot wereldhandel, Canon van de bloembollen,
(samen met Arie Dwarswaard), 2010, Hes en de Graaf
• Tuinders, bollenbouwers en saetluyden, deel 8 in de serie West
Friesland Oud en Nieuw, 2010, Waanders
• Bloembollen, deel 1 in de serie De agrarische geschiedenis van
Oostelijk West-Friesland 1880-1930, Waanders, 2011
• Keukenhof. Van Keukenduin tot Lentetuin. De
wordingsgeschiedenis van de Internationale
Bloemententoonstelling Keukenhof (met medewerking van Arie
Dwarswaard), 2012, Hes en de Graaf
• Ernst H. Krelage, deel 1: burger, publicist, bestuurder, 2017
• Ernst H. Krelage, deel 2:ondernemer, 2017
• Het Centraal Bloembollen Comité: succesvolle samenwerking die
niet duurzaam bleek te zijn, 2018
• De Krelages van Bloemhof, 2019
• De uitgaven 1 t/m 5 zijn verkrijgbaar via www.bol.com,
de uitgaven 6 t/m 9 zijn te bestellen via www.blurb.com.
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alle partijen in de sector achter dit plan te krijgen. Doordat
er geld vrijkwam voor onderzoek en promotie kon de sector
vooruitgang boeken waar het ging om plantgezondheid en
internationale bekendheid. Timmer betreurt het dat in 2011
de collectieve promotie stopte en dat het collectieve bloembollenonderzoek ook niet meer de omvang kent die het ooit
had.
Over de geschiedenis van het CBC rondde Timmer in 2018
een boek af, dat ook paste binnen het project. Uit de goedgevulde archieven van de vakorganisaties was veel informatie
te halen over de behaalde resultaten.
Als laatste aspect kwam het bedrijf E.H. Krelage & Zn. aan de
orde. Drie generaties Krelage leidden dit Haarlemse bedrijf,
dat al snel internationale bekendheid genoot, leverde aan
tal van vorstendommen in Europa en samenwerkte met
buitenlandse bedrijven als Damman & Co., Van Houtte en
Vilmorin.

Jubileumjaar
Aanvankelijk was het de bedoeling om het laatste boek van het
project te presenteren tijdens een Historiedag, waarvoor bij de
KAVB plannen in voorbereiding waren. Immers, in 2020 valt er
genoeg te gedenken. De Algemeene Vereeniging (AVB) werd 160
jaar geleden opgericht, mede op initiatief van Johan Heinrich
Krelage. In 1890, 130 jaar geleden, verscheen het eerste vakblad
voor de bloembollensector: het Weekblad voor Bloembollencultuur, dat werd uitgegeven door diezelfde AVB en waar eveneens
J.H. Krelage een stimulerende rol speelde. En in 1920 overleed
Nicolaas Dames, de ondernemer die een belangrijke rol speelde
in nieuwe inzichten in de preparatie van hyacinten, en die kennis
ook deelde. Door de uitbraak van het coronavirus kon deze dag
helaas niet doorgaan.
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Een belangrijke basis voor dit laatste boek vormden de autobiografieën van de drie generaties. “Heel bijzonder dat ze
alle drie een autobiografie hebben geschreven. De eerste was
aanvankelijk alleen beschikbaar in een samenvatting, maar
de oud-leraar Duits Jos Kaldenbach uit Alkmaar bleek deze
autobiografie getranscribeerd te hebben. Daar heb ik dankbaar gebruik van kunnen maken. Deze en de twee andere
biografieën zijn vrijwel geheel opgenomen in dit boek.”
Daarnaast ging Timmer aan de slag met de ruim duizend
catalogi die het bedrijf tussen 1816 en 1921 produceerde.
Het leverde veel informatie op over de ontwikkelingen in het
sortiment dat het bedrijf voerde. Het bedrijf gaf ook diverse
tijdschriften uit, waarvan er eentje niet meer terug te vinden
is. “Dat is wel intrigerend, hoor, een tijdschrift dat nergens
meer is. Je bent toch nieuwsgierig wat daar dan in gestaan
zou hebben.”

NOG EEN WENS
Terugkijkend op het project, denkt Maarten Timmer dat er
niet veel meer te vertellen is over de Krelage-dynastie. Alle
archieven zijn door hem doorgespit. Hij heeft nog wel een
wens, en daarin staat hij in de traditie van de laatste telg,
Ernst Krelage. “Na het verschijnen van zijn standaardwerk
Drie Eeuwen Bloembollenexport kreeg Krelage contact met
Frans Verdoorn. Die toonde zich bereid om een Engelse
vertaling ervan uit te geven. De hele correspondentie over
dit project is bewaard gebleven bij de KAVB. Het is treurig
om te zien hoe Krelage door Verdoorn aan het lijntje wordt
gehouden, met als uiteindelijk resultaat dat het hele project
niet doorgaat. Het boek is internationaal gezien nog steeds
interessant. Het manuscript is er, nu alleen nog een financier die wil investeren in dit project.”
Wat Timmer betreft, is het zo mooi geweest. Op dit moment
werkt hij nog een paar onderwerpen nader uit over de regionale geschiedenis van West-Friesland en de historie van zijn
familie en het ouderlijk bloembollenbedrijf. En de toekomst?
“Ik zie wel wat er komt en of er nog wat komt. Geschiedenis
blijft zo boeiend om mee aan de slag te gaan.”
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