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Tulpenstrĳd
Honderd jaar geleden kreeg de tulpensector een nieuwe
impuls. Twee nieuwe groepen tulpen kwamen dat jaar
op de markt: Mendeltulpen en Triumftulpen. Het was het
begin van een strijd om waardering, die gunstig uitpakte
voor de laatste groep.
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ezoekers aan de bloemenkeuring
van 10 januari 1921 waren verrast. De firma E.H. Krelage & Zn.
baarde opzien met nagelnieuwe
tulpen die al bloeiden. Het waren kruisingen tussen Duc van Tol- en Darwintulpen,
die in 1922 de naam Mendeltulpen kreeg.
Vroege broeibaarheid kwam uit de eerste
groep, kleuren en lengte uit de tweede.
Het Weekblad van Bloembollencultuur
van 14 januari 1921 was vol lof over deze
aanwinsten: ‘We kunnen niet anders zeggen dan dat de firma [Krelage] er in is geslaagd, de goede eigenschappen van deze
twee zoo uit elkaar loopende tulpenrassen
in één ras te combineren.’
Mei 1921 schreef J.F.Ch. Dix in Floralia een
artikel over twee nieuwe tulpenrassen.
Naast informatie over Krelages Mendeltul-

pen, waarvoor Dix als veredelaar bĳ dat
bedrĳf zelf de basis had gelegd, noemt hĳ
ook een ‘ras van den Heer Nic. Zandbergen’. Daarover merkt Dix op dat het eigenlĳk niet één ras is, maar een verzameling,
‘omdat men allerlei vormen ziet, hooge en
lage, dubbele en enkele, vroegere en late.’
De herkomst van dit zaaisel: Zocher & Co
uit Haarlem, waar J.J. Kerbert de kruisingen maakte. Over broeikwaliteiten is dan
nog niets bekend, ‘maar indien deze even
voortreffelĳk zĳn als de hoedanigheden
voor den tuin, dan is de Heer Zandbergen
geluk te wenschen’, aldus Dix.

BREDER PALET
Grote vraag was welke groep het zou gaan
winnen. Krelage stond hoog aangeschreven en zorgde met de introductie van de

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.

Darwintulpen in 1885 voor een revolutie
in tulpenland. Aan de Mendeltulpen lag
een gedegen veredelingsprogramma ten
grondslag, dus grote kans op succes.
Rond de tulpen van Zandbergen bleven
nog lang vragen leven. Zo vermeldt het
Kweekersblad van 10 mei 1928 een bericht over deze nieuwe groep, die sinds
1923 Triumftulpen heet. Of veredelaar
J.J. Kerbert tekst en uitleg kan geven. Dat
doet Kerbert een week later. ‘Van 1895 tot
1908 kruiste ik in de tulpen en gebruikte
allerlei groepen, als Duc van Thol, Parkiet,
Vroege, Darwins, Greigi, Kaufmanniana
enz. Na mĳn vertrek uit de firma Zocher
in 1910 verloor ik ze geheel uit het oog
en bleek mĳ later, toen ik ze bĳ den heer
Zandbergen zag, dat deze zeer verschillende kruisingen na mĳn vertrek niet langer
uit elkaar waren gehouden.’ Zocher merkt
op dat er dus van verschillende kruisingen en verschillende zaaisels sprake was
‘waarbĳ o.a. Darwin x Duc van Thol, welk
ras later als Mendel in den handel kwam.’
Kerbert is kritisch over alle zaailingen onderbrengen in één groep. ‘Tegenover het
samenvoegen van deze tulpen onder één
groepsnaam neem ik een gereserveerde
houding aan, daar ik overtuigd ben dat ze
niet onder één groep thuishoren.’
Ondanks zĳn duidelĳke aversie, komen
in ieder geval alle enkele tulpen onder de
naam Triumftulp op de markt, aangevuld
met als herkomst alleen Enkele vroege
tulp x Darwintulp. Slechts een enkel
bloembollenbedrĳf is nog zorgvuldig in
de toelichting op deze nieuwe groep, zoals
Gebroeders van Zanten, dat in 1931 in zĳn
catalogus meldt dat er veel herkomsten in
deze groep zitten.
Uiteindelĳk hebben de Triumftulpen het
pleit gewonnen. Anno 2021 maken ze
veruit het grootste deel uit van het tulpensortiment, terwĳl Mendeltulpen al lang
uit cultuur zĳn. Sinds 1987 zĳn die uit
de tulpenclassificatie van de KAVB verdwenen. Maar ook voor de Triumftulpen
nadert het einde. In de nieuwe groepsindeling van de KAVB komt ook die groep niet
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meer voor.
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