Dahlialiefde spat van
de pagina’s af
Wat begon als een initiatief van twee schoolvriendinnen van vroeger, is inmiddels een
hype op Instagram: FAM Flowerfarm. Beelden van dahlia’s en tulpen gaan de wereld
over en bereiken bijna 90.000 volgers. Vooral de dahlia is populair. Reden voor Linda
van der Slot en Marlies Weijers om een boek over dit trendy knolgewas te schrijven,
samen met schrijfster Katja Staring. Dahlialiefde die 224 pagina’s duurt.
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etbare dahlia’s. Het is niet het eerste waaraan je
denkt bij dit knolgewas. En toch zijn ze er. Niet
alleen als zoete verrassing in de vorm van petitfourtjes tijdens de boekpresentatie, maar ook in het boek
Liefde voor dahlia’s, dat vrijdag 28 augustus werd gepresenteerd door Linda van der Slot, Katja Staring en Marlies
Weijers op het bedrijf van Weijers Dahlia’s. Het is een invalshoek die nieuw is en waar maar al te graag ruimte voor is
gemaakt in dit boek. Anna Koster uit Avenhorn is gespecialiseerd in eetbare bloemen en vertelt tijdens de boekpresentatie dat die wereld vele malen groter is dan menigeen denkt.
Als voorbeeld laat ze bloempjes proeven van de dropplant.
Verrassend aromatisch, zonder nare bijsmaak. Hoe is dat
voor de bloemblaadjes van dahlia? Weer heel anders, zo
merkte ze zelf. Een zacht witlofaroma vult de mondholte
als er bloemblaadjes rondgaan. Koster benadrukt dat ook
de knol eetbaar is. Nieuwe mogelijkheden voor de horeca
dienen zich aan. Zet de dahlia eens op het menu.

INSTAGRAMWERELD
Het boek Liefde voor dahlia’s is het resultaat van een vriendschap van Linda van der Slot en Marlies Weijers. Ze leerden
elkaar kennen op de middelbare school en dachten er niet
aan om met een bloembollenkweker te trouwen. En dat
gebeurde dus wel. Henk van der Slot teelt tulpen en narcissen en broeit tulpen en Hubert Weijers teelt een gevarieerd
sortiment dahlia’s. Linda en Marlies zagen met verbazing
hoe hun echtgenoten werkten met de mooiste sierteeltproducten, terwijl niemand daar ook maar iets van wist. Drie
jaar geleden namen ze samen het initiatief voor FAM Flowerfarm. Doel: via de sociale media elke week beelden van
tulpen en dahlia’s laten zien. Het bleek een uitstekende zet.
Want wie mooie beelden deelt, krijgt daar reactie op. ‘Welke
tulp is dat?’, ‘Waar is die dahlia te koop?’, ‘Hoeveel kan ik er
bestellen?’. Vragen die telkens weer werden gesteld.
Het wakkerde het ondernemersinstinct aan van de dames,
met een webshop als gevolg. En als het om de dahlia ging,
merkten ze dat dit de trendy bloem was waar wereldwijd
op werd gereageerd. Met nieuwe contacten tot gevolg. Twee
jaar geleden nodigden Marlies en Linda een aantal van hen
uit om te komen lunchen tussen de dahlia’s. Onder hen
schrijfster Katja Staring. Ze kende de dahlia wel, omdat
ze regelmatig schrijft voor tuinbladen. Een ronde langs de
velden van Hubert Weijers deed haar duizelen. Zijn er zoveel
kleuren en vormen? Het maakte haar enthousiast voor de
dahlia. Gevolg: een plan om met zijn drieën een boek over
de dahlia te maken, waarbij zij alle teksten schreef. Uitgeverij Terra vond het een goed plan en na ruim een jaar is het
resultaat er.

MEER LAGEN
Het resultaat is een boek dat voor een brede groep lezers
interessant is. Wie wil genieten van prachtige foto’s, heeft
er een heel mooi boek aan. Instagram is nu eenmaal een
‘stylish’ forum, waar dit type beelden volop voorkomt. De
dahlia past daar naadloos in met zijn schier oneindige variatie in kleuren en vormen en mogelijkheden om met andere
bloemen te combineren.
Wie meer over dat sortiment wil weten, komt ook aan zijn
trekken. Honderden namen en afbeeldingen passeren de revue, vervat in een aantal thema’s zoals Expressief, Liefdevol
en Mysterieus. Een alfabetisch overzicht achter in het boek
geeft de gewenste extra informatie.

Liefde voor dahlia’s is een uitgave van Uitgeverij Terra. ISBN
9789089897947, 224 pagina’s. De Engelstalige versie is getiteld
The joy of dahlias, ISBN 9789089898258. Verkrijgbaar bij elke
boekhandel in Nederland en via bol.com. De prijs bedraagt
29,99 euro.

Als het gaat om de gewenste vakkennis, dan is die er ook.
Hoe een jaar er uitziet in de professionele dahliateelt wordt
kort en krachtig uitgelegd. Ook de benodigde inzet voor de
liefhebber komt aan de orde in de zogenoemde planthandleiding. En wie de verdieping wil, krijgt dat ook aangereikt met een historisch perspectief. Waar komt de dahlia
vandaan, waarom heten ze soms nog steeds Georginen en
wie was Opa Baard? Het is er allemaal. Ook het belang van
een correcte naamgeving is een onderwerp dat in het boek
aandacht krijgt.
Ten slotte krijgt de lezer die buiten de gebaande paden wil
wat betreft de dahlia, ook genoeg aangereikt. Niet alleen de
eetbare dahlia komt langs, ook de mogelijkheid om ze te
gebruiken als droogbloem en het werk van bloempatissier
Natasja Sadi, die van flinterdunne suikerlaagjes de mooiste
dahlia’s kan maken, komen aan bod.
Natuurlijk ontbreken meer gangbare ingrediënten niet,
zoals het verhaal van veredelaar Jozef Weyts, teler Hubert
Weijers en de dahliavereniging Leusder- en Bergkwartier uit
Amersfoort. En dan is er, met dank aan de internationale
contacten via sociale media, een schare aan liefhebbers uit
de hele wereld die langstrekt met inspirerende verhalen.
Zoals Erin Benzakein van Floret Flower Farm uit de VS,
die vaststelt dat we nu in midden in de dahlia-renaissance
zitten. Of de Parijzenaar Edoardo Grassi, die zichzelf Dahlia
Daddy noemt en inmiddels meer dan honderd verschillende
dahliacultivars heeft voor de snijbloementeelt.

LIEFDE
Wat al die zo sterk uiteenlopende personen van over de
hele wereld met elkaar verbindt, is de liefde voor de dahlia.
Van die liefde is het boek doortrokken, van de eerste tot de
laatste pagina. En dat voor een bloem die nog maar tien jaar
geleden afgedaan werd als een ouderwetse boerenbloem.
Het kan verkeren, en dat geldt ook voor de dahlia. Nu deze
bloem zo populair is, komt dit boek op het goede moment.
En de uitgever laat het niet bij een Nederlandstalige uitgave,
er is ook een Engelstalige. Want als er iets duidelijk is geworden dankzij de wereld van Instagram en Facebook, dan is het
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wel dat de dahlia wereldwijd geliefd is.
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