‘Tulp herinnert
aan verloren cultuur’
Onze wereld wordt opgefleurd door tal van prachtige bloemen en bolbloemen
met elk hun eigen aantrekkingskracht. Toch lijkt tulp net iets specialer.
Welk ander gewas heeft ooit een heuse goudkoorts veroorzaakt, om maar iets
te noemen. Tulp is, samen met klompen en molens, hét symbool voor Nederland
en heeft een sterk, positief imago. Met name in Amerika zijn ze er dol op.
Waarom is dat eigenlijk zo?
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Tijdens het tulpenevent op
de Dam in Amsterdam blijkt
keer op keer hoe populair
tulp is bij de consument.

‘Met prĳs heeft de populariteit
niets te maken. Het imago kan zelfs
sterker worden als de prĳs stĳgt.’
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V

oordat we ingaan op de vraag
waarom tulp zo populair is,
vragen we trendwatcher Aafje
Nĳman eerst om een beschrĳving van de term ‘imago’. Wat verstaan
we daaronder? Zĳ omschrĳft: “Een imago
is dat wat bĳ een groep mensen in het
hoofd opkomt als iets of iemand ter
sprake komt. Dat kan visueel zĳn, je kunt
er bepaalde beelden bĳ krĳgen. Het kan
ook gaan om de waarde die iets of iemand
vertegenwoordigt: vriendelĳk, uitdagend,
sportief, goedkoop, exclusief, duurzaam,
bedenk het maar. Je hebt er een bepaalde
associatie mee.” Het imago wordt veelal
ingezet om een product of een persoon
‘snel te kunnen duiden en te promoten’,
aldus Nĳman.

IMAGO BEÏNVLOEDEN
Een imago is geen vast gegeven. “Je kunt
het op allerlei manieren beïnvloeden, in
positieve en in negatieve zin. Als je eenmaal een slecht imago hebt, moet je daar
heel veel goeds tegenover stellen om er
weer vanaf te komen. Denk aan influencer
Famke Louise die als ‘dom’ werd bestempeld na haar optreden bĳ talkshow Jinek,
waar ze vertelde ‘niet meer mee te doen’
aan de coronaregels. Het beeld dat ze daar
heeft neergezet, blĳft nog lang aan haar
kleven. Als je een heel positief imago hebt,

AAFJE NIJMAN:
“Het imago van tulp is
groter dan de tulp zelf.”

Tulp speelt een
hoofdrol in de
producten van
Bloomeffects.

Een imago klopt niet altĳd met de werkelĳkheid. “Het merk Coca Cola profileert
zich als leuk en gezellig en claimt de gezelligheid rond de kerstdagen, terwĳl het
in feite een mede-veroorzaker is van obesitas. Pepsi claimt jonger en sportiever te
zĳn, maar in wezen gaat het om hetzelfde
drankje. Door je product op een bepaalde
manier te promoten, kun je echter wel
een beeld neerzetten. Een ander kan jou
ook een negatief imago bezorgen, zoals
Trump bĳ de vorige verkiezingen allerlei
narigheid heeft toegevoegd aan het imago
van Hillary Clinton. Imago is dus een
schil, een buitenkant, die soms iets zegt
over de kern, maar soms ook niet.”

Nĳman verwĳst in dit verband ook naar
de tulpomanie, de hausse die in de 17e
eeuw ontstond rond de handel in tulp.
“Er ontstond een ware goudkoorts. Het
gewas was toen dus ook al heel populair.
Dat beeld van ‘bĳzonder’ en ‘waardevol’
is altĳd aan tulp blĳven hangen.” Het
imago van tulp is ‘groter dan de tulp zelf’,
concludeert Nĳman. “Tulp brengt een
stuk nostalgie met zich mee en doet het
ook goed als souvenir, dat heeft lelie bĳvoorbeeld niet.” Waarom lelie wereldwĳd
niet dezelfde populariteit geniet, blĳft
vooralsnog een beetje gissen. “Als je puur
naar de bloem kĳkt, begrĳp je eigenlĳk
niet waarom lelie niet minstens zo geliefd
is. Een lelie heeft meer bloemen per tak,
een enkele tak is al een sieraad op de vaas
en de bloem is lang houdbaar. Wellicht
zou je lelie internationaal ook groter kunnen maken als je inzet op een imago van
oosterse mystiek en er een bepaalde claim
of waarde aan toevoegt.”

BLAUWE TULPEN

SENTIMENT

Het imago van de tulp is in het buitenland
zeer positief, met name in de Verenigde
Staten. Daar heeft Nĳman wel een verklaring voor. “Dat heeft te maken met de
verloren cultuur van de huidige Amerikanen. Hun geschiedenis op dit continent
is relatief kort en gaat niet verder terug
dan begin 16de eeuw. Daarnaast heeft
een belangrĳk deel van de Amerikaanse
bevolking van oorsprong Europese wortels.
Alles wat met Europese symboliek heeft te
maken, doet Amerikanen denken aan hun
voormalige vaderland en hun verloren cultuur. Ze zien het als authentiek. Overigens
hoeft die authenticiteit niet bewaard te
blĳven in het product. Toen ik drie jaar geleden tĳdens de Philadelphia Flower Show
mocht spreken over trends in het paviljoen
van de Nederlandse ambassade, stond de
ruimte vol met tulpen, die daarna werden
verkocht voor een goed doel. Mĳ viel op
dat vooral de blauwe tulpen, die natuurlĳk geverfd waren, ongelooflĳk populair
waren. Het gaat dus vooral om de symboliek die tulp vertegenwoordigt, de link met
Nederland en Europa.”

Met prĳs heeft de populariteit niks te maken, integendeel: “Ik denk zelfs dat het
imago alleen maar sterker wordt als de
prĳs stĳgt. Met een sterk positief imago
maakt het minder uit of de bloem 3 of 5
euro per steel kost. De consument koopt
puur vanwege de emotie die tulp oproept
en de waardes die hĳ eraan toekent.” Als
je eenmaal weet waar het sentiment zit,
kun je dat ook toepassen op andere producten, vertelt Nĳman. Ze verwĳst daarbĳ naar de huidverzorgingsproducten
van Bloomeffects van Kim van Haaster
(zie editie 73 van Greenity), gebaseerd op
werkzame stoffen van tulp. “Tulp speelt
een hoofdrol in de verpakking, de term
‘Dutch’ en ‘double Dutch’ komt terug
in productnamen, en daarmee spreekt
Bloomeffects met name de Amerikaanse
consument, voor wie dit product in eerste
instantie is gelanceerd, ongelooflĳk aan.
Alle pĳlen zĳn gericht op het hart van
het sentiment en ze kunnen eigenlĳk niet
missen. Dat is een mooi voorbeeld van
wat een sterk imago voor je product kan
doen.”

kun je wel een potje breken, maar ook dan
kan het nog flink misgaan als je iets doet
wat door het grote publiek als negatief
wordt ervaren. Het opbouwen van een positief imago kost de nodige moeite, en het
vervolgens behouden minstens zo veel.”
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