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‘Registratie blĳft basis
voor kwaliteit’
Duizenden bolgewassen trokken aan zijn
oog voorbij. Of het nu ging om tulpen,
hyacinten, narcissen of een schare aan
bijzondere bolgewassen, als taxonoom
van de KAVB zag Johan van Scheepen het
allemaal. Wegens pensionering neemt hij
afscheid van de KAVB. Tijd om terug te
kijken op zijn werk, dat in essentie niet is
veranderd. Registreren is een voorwaarde
voor kwaliteit, tot de consument aan toe.

Johan van Scheepen
Op 23 maart 2021 neemt Johan van Scheepen afscheid bij de KAVB.
Hij begon op 1 januari 1989 als taxonoom en was de opvolger van
Jan Stuurman. Hoofdtaak van zijn werk was het registreren van
bol-, knol- en wortelstokgewassen waarvan de KAVB internationale of nationale registratie-autoriteit is. Nauw samenhangend met
dit werk was de verantwoordelijkheid voor de KAVB-bibliotheek.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

In 1988 zag Johan van Scheepen een advertentie staan voor
de functie van taxonoom bĳ de KAVB. De gestelde eisen
sloten naadloos aan bĳ zĳn kennis en ervaring. Met zĳn
achtergrond als afgestuurd bioloog met specialisatie in de
taxonomie, ervaring in Engeland en Frankrĳk en interesse
in bloembollen begon hĳ op 1 januari 1989 om dit werk tot
zĳn pensionering te blĳven doen. Nooit saai, zeer gevarieerd
en vooral een unieke positie op het snĳvlak van wetenschap
en praktĳk.

Je hoofdtaak was het registreren van nieuwe cultivars.
Waarom is dit werk zo belangrijk?
“De KAVB is al meer dan zeventig jaar de internationale
registratie-autoriteit voor tulp, hyacint en heel veel bĳzondere bolgewassen, en nationale registratie-autoriteit voor
lelie, narcis en dahlia. Registreren van nieuwe cultivars is
noodzakelĳk, omdat daarmee de basis wordt gelegd voor
kwaliteit en marktordening. Van een geregistreerde cultivar
zĳn heel veel eigenschappen beschreven, zodat de gebruiker
weet wat hĳ kan verwachten. Een broeier moet de zekerheid
hebben dat een tulp geschikt is voor de broeierĳ en een
landschapsarchitect moet zeker weten dat een tulp goed
bruikbaar is voor massabeplanting. Overigens heeft de sector
dit via de KAVB al begin 20e eeuw opgepakt en werd het net
na de Tweede Wereldoorlog internationaal geregeld.”

studenten onder leiding van Onno Wĳnands aan heel wat
geslachten. Het eindresultaat was in 1991 klaar. Op mĳn initiatief zag dat boek er anders uit dan wat de leden gewend
waren. Geen hagelwit papier meer, want als je met zo’n boek
buiten aan het werk bent, doet die witte kleur bĳ zonnig
weer zeer aan je ogen. Dus werd gekozen voor zachtgeel papier. Daarnaast had deze uitgave een kunststof omslag. Dit
boek wordt veel buiten gebruikt en dan moet het niet vies
worden van wat grond en water. Deze keuzes bleken goed
uit te pakken, zodat ook voor de in 1996 verschenen Classified List of Tulip Names voor deze aanpak werd gekozen. De
KAVB gaf deze boeken uit om de sector te informeren over
de ontwikkelingen in het sortiment. Dat was sinds vorige
uitgaven sterk veranderd. Bĳ de tulp was bovendien in de
jaren negentig al sprake van een nieuwe groepsindeling. Die
is er toen niet gekomen, maar komt er nu wel. Dat is tevens
mĳn laatste grote klus. De KAVB geeft, behalve de jaarlĳkse
registratiebĳlage bĳ Greenity, nu geen gedrukte registers
uit, omdat we alweer heel lang een database siergewassen
hebben, waarin alle gegevens zĳn terug te vinden.”
“Naast tulp en bĳzondere bolgewassen is er ook een nieuwe
groepsindeling voor Hippeastrum en voor Galanthus tot
stand gekomen, waarbĳ de KAVB betrokken was. Die zĳn wel
op papier uitgegeven, met het toen beschikbare sortiment.”

Tastbaar resultaat van dat werk: diverse classified lists.
Waarom gaf de KAVB die uit?

Een andere publicatie waar je een belangrijke rol in speelde, was het overzicht van gewassen die tot de bollensector
behoren. Waarom kwam dat overzicht er?

“Toen ik begon, werd er al gewerkt aan een nieuwe versie
van het zogenoemde ‘bĳgoedboek’. In Wageningen werkten

“Toenmalig BKD-directeur Van Os vroeg aan mĳ om zo’n
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over welke bol- en knolgewassen door de BKD gekeurd
moesten worden. Het resultaat kwam na veel overleg tot
stand en was een overzicht op geslachtsniveau en was voor
de BKD helder. Daarna stelde het toenmalige Productschap
Tuinbouw dit overzicht vast en enkele jaren geleden kreeg
het zelfs een wettelijke status omdat het is opgenomen in de
nieuwe regels voor het kwekersrecht voor bloembollen. Dit
overzicht is leidend als het gaat om de vraag welke gewassen
hieronder vallen.”

Internationale contacten horen bij dit werk. Hoe was dit
voor jou?
“Vanaf het begin heb ik veel contact gehad met de Royal
Horticultural Society in het Verenigd Koninkrijk, omdat die
vereniging lelies, narcissen en dahlia’s registreert. Zij kijken
daar wel wat anders naar dan dat wij het doen. Het is allemaal wat academischer en tegelijk meer vanuit het oogpunt
van liefhebbers. Dat verklaart mede waarom bijvoorbeeld de
groepsindeling bij lelie niet meer past bij de ontwikkeling
van het Nederlandse leliesortiment. Ze werken aan een nieuwe opzet, maar dat gaat langzaam. Vooral met de RHS heb
ik wel heel plezierige contacten gehad met mensen als Alan
Leslie en Sally Kington.”

Naast registreren was de wekelijkse bloemenkeuring ook
een vast onderdeel van je werk. Wat trof je aan toen je in
1989 begon?
“De wekelijkse bloemenkeuring was een beetje op zijn
retour. Ik vond dat erg jammer, want juist die keuringen boden de gelegenheid aan ondernemers om de ontwikkelingen
in het sortiment te volgen. Op mijn initiatief kregen inzenders en commissieleden koffie. Dat was niet de gewoonte,
maar het hielp wel om mensen naar Hillegom te laten rijden
met drie potten tulpen in een ijskoude auto om te voorkomen dat ze zouden openklappen. Met inzenders voerde ik
gesprekken, ook dat was niet gebruikelijk. Daarnaast werd
in die tijd ook de wekelijkse bloembollenbeurs gehouden,
waar ik altijd even rondliep om vragen te beantwoorden.
Daardoor werd ook weer de belangstelling gewekt voor de
keuring. Toen het oude gebouw werd verlaten door de KAVB
zijn we via Keukenhof bij Hobaho en later CNB terechtgekomen. In beide gevallen was daar een geklimatiseerde ruimte,
wat de mogelijkheid bood om een inzending de hele week te
laten staan. De afgelopen jaren bleef de belangstelling voor
gewasgerichte keuringen, maar werden de gewone keuringen steeds meer door liefhebbers voorzien van inzendingen.
Dat is vooral toe te schrijven aan schaalvergroting en een
verschraling van het sortiment. De coronacrisis heeft deze
activiteit helemaal stilgelegd. Aan mijn collega’s Saskia
Bodegom en Roderick Bouman om dit jaar na te gaan wat er
nog wel kan.”

Het dopen van nieuwe cultivars hoorde ook bij jouw werk.
Hoe kijk je naar deze activiteit?
“De eerste jaren kreeg ik vaak telefoontjes van mensen waarnaar een tulp was vernoemd. Ze wilden weten of die tulp nog
werd geteeld en al te vaak was dat niet zo. Dopen vond nogal
gemakkelijk plaats. Met bijvoorbeeld Keukenhof lukte het
om zorgvuldiger te kijken naar welke tulp er werd gedoopt.
Vanuit de KAVB zitten we er constant bovenop om bedrijven
uit te leggen dat een doop alleen zin heeft als een tulp of lelie
ook wordt geregistreerd. Dat zendingswerk blijft nodig.”

Onmisbaar voor het werk: een vakbibliotheek. Hoe bijzonder is die?
“De KAVB heeft al meer dan zeventig jaar een vakbibliotheek, die met dank aan oud-voorzitter Ernst Krelage flink
is uitgebreid. Toen zijn bibliotheek werd geveild hebben
leden van de vereniging uit die veiling nog heel wat be8

‘De KAVB-bibliotheek heeft een
schat aan kennis als het gaat om
resultaten van onderzoek’

langrijke naslagwerken kunnen aanschaffen die ook aan de
bibliotheek zijn toegevoegd. De afgelopen dertig jaar hebben
we de collectie flink uitgebreid. Het aantal publicaties is
gegroeid van 30.000 naar nu 67.000. Door de sluiting van
de RMTuS in Lisse en de verhuizing van het LBO hebben we
veel hiaten kunnen vullen. Daarnaast zijn er door de jaren
heen door bedrijven tal van schenkingen gedaan. Daardoor
is de bibliotheek echt een unieke collectie als het gaat om de
bloembollensector. Niet alleen oude boeken zijn er te vinden,
maar ook de meest recente publicaties over onderzoek en
sortiment. Voor het taxonomisch werk is de bibliotheek essentieel. Pas nog kreeg ik een vraag van een van onze leden
over Achimenes. Met twee publicaties uit 1860 en 1849 uit
de bibliotheek kon ik die vraag oplossen. En het is ook goed
om te merken dat onze voorzitter Jaap Bond telkens weer benadrukt dat de KAVB-bibliotheek een schat aan kennis heeft
als het gaat om resultaten van onderzoek.
Na mijn pensionering blijf ik overigens nog een aantal dagen
per week actief als vrijwilliger voor de bibliotheek. Er is
altijd genoeg werk te doen. Bovendien blijf ik beschikbaar
voor mijn collega’s Saskia Bodegom en Roderick Bouman om
taxonomische vragen te beantwoorden.”

Wat blijft je bij nu je de sector verlaat?
“Oud-bibliothecaris Leo Vogelenzang kende ik al voor ik
bij de KAVB kwam werken. Hij zei altijd: ‘Het zijn aardige
mensen in de bloembollensector’. Daarin heeft hij helemaal
gelijk gehad.”
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