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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.

In het voorjaar kleurt Anemone coronaria de velden van Israël rood.

Bijbelbollen
Af en toe duiken ze op: boeken die gaan over bollen en
andere planten uit de Bijbel. Wat maakt deze combinatie
toch zo aantrekkelijk om over te schrijven? En wat is de
belangrijkste valkuil bij dit onderwerp?
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isschien is het wel de bekendste tekst uit de Bijbel. ‘Let op
de leliën des velds, hoe zij
groeien: zij arbeiden niet en
spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo
in al zijn heerlijkheid niet bekleed was
als een van deze.’ Een tekst die een beeld
oproept bij de lezer. Natuurlijk, lelies zijn
prachtig en dat benadrukt de evangelist
Mattheüs hier heel goed. Wat mooi dat er
al lelies stonden in het Heilige Land toen
Jezus daar rondtrok. Zeker voor hen die
vertrouwd zijn met de Bijbel, is Israël betekenisvoller dan andere landen. Met dat
land komen automatisch ook planten en
dieren mee. En dus is het begrijpelijk dat
namen van planten uit de Bijbel iets wakker maakt bij de lezer.
Maar we moeten ons wel realiseren dat
deze tekst 2000 jaar geleden is opgeschreven en niet in de taal die wij lezen. Ook
zijn wij niet de eerst geadresseerden. Het
Nieuwe Testament is grotendeels in het
Grieks geschreven. Het is de vraag wat er

in de grondtekst van het woord lelie staat.
Daar staat ‘krinon’ en dat betekent ‘lelie’.
Dus op basis van die informatie zou het
moeten kloppen dat de evangelist hier
ook de lelie als bolgewas bedoelt die wij
kennen.
Maar dan is er nog een volgende vraag.
Wat bedoelt de schrijver met dit woord?
Lelie kan namelijk voor een scala aan
planten staan. Neem in onze eigen taal
alleen al de daglelie (Hemerocallis), het lelietje-der-dalen (Convallaria) en de waterlelie (Nymphaea alba). Ze heten allemaal
lelie, maar zijn in geen enkel geval direct
verwant aan het geslacht Lilium. Ook in
het boek Hooglied komt de lelie enkele
malen voor. Op andere plaatsen lezen we,
afhankelijk van de vertaling, over de roos
of de narcis van Saron.

GEEN LELIE
Heel verleidelijk is het om bij deze teksten
aan de Madonnalelie (Lilium candidum)
te denken, omdat deze zo vaak op schil-

derijen uit de late Middeleeuwen en de
Renaissance is te zien in relatie tot Maria,
de moeder van Jezus. Maar daar doet zich
echter een serieus probleem voor. Zoals al
in het boek Tijden en Jaren van F. Bruijel
uit 1948 wordt opgemerkt, komen er
in Israël geen leliesoorten in de natuur
voor. Alleen in Libanon en Syrië is deze te
vinden. Waar het de teksten in Hooglied
betreft, ligt Anemone coronaria veel meer
voor de hand. ‘Haar rode kleur geeft de
kleur weer van de lippen van de bruid’, aldus Bruijel. En de tekst uit Mattheüs heeft
naar alle waarschijnlijkheid betrekking op
het meer algemene begrip bloemen. Het
voorjaar is in Israël nog meer dan bij ons
een plotselinge explosie van kleuren. Kort
maar hevig is de bloei van al die verschillende planten.
Van andere planten die in de Bijbel voorkomen, is met meer zekerheid te zeggen
waar het om gaat. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de vijgenboom, de granaatappel en
de ceders van de Libanon. Die groeien nog
steeds in Israël.

GENOEG TE VINDEN
Is het dan zo dat er helemaal geen bolgewassen voorkomen in Israël? Dat is zeker
niet het geval. Wie bijvoorbeeld het enkele
jaren geleden verschenen boek Bulbs of
the Eastern Mediterranean van Oron Peri
doorkijkt, komt een heel gevarieerd scala
aan bolgewassen tegen: van tulpen, krokussen, narcissen en irissen tot Colchicum
en Sternbergia. Dus bollen zijn er genoeg
in Israël, alleen is de Bijbel niet de beste
bron om te bepalen welke bolgewassen er
tweeduizend jaar geleden in Israël groei9 april 2021
den.
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