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Haarlems recept

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.

Iedereen kent het verhaal: in de Tweede
Wereldoorlog werden tulpenbollen
gegeten om daarmee de hongerwinter
door te komen. Zo’n verhaal krijgt een
extra dimensie als iemand daar een
persoonlijk verhaal bij vertelt. Hoe een
Haarlemse apotheker menig mensenleven
redde met tulpenbollen.
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H

ĳ droeg het meer dan twintig
jaar bĳ zich in zĳn portefeuille.
En nu bevindt het zich in de
bibliotheek van de KAVB. Op
zĳn verzoek, omdat hĳ wist dat hĳ niet
lang meer te leven had. Het verhaal dat
hierbĳ hoort, is de moeite van het vertellen meer dan waard.
Een paar maanden geleden kreeg de KAVB
een envelopje met daarin op een doorslagpapier getypte tekst. Gebruik van tulpenbollen voor voeding, staat erboven. Daarna
volgen suggesties hoe die tulpenbollen te
bereiden in de keuken. Stamppot met tulpenbollen, soep, stamppot met zuurkool,
gebakken tulpenbollen en pannenkoeken.
Het kan allemaal met een product dat
normaal gesproken geliefd is om de bloem.
Maar nu is het oorlog en voedsel is schaars.
Export van tulpen is lastig, omdat handel
met grote afnemers als de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrĳk verboden is.
Het briefje viel uit een boekje dat de eigenaar van het recept kreeg van zĳn oudere
zus. Zĳ wist hem te vertellen dat dit briefje met recepten werd meegegeven door
apotheek Begemann & Sneltjes, gevestigd
aan de Kruisweg in Haarlem. Zĳ wist nog
dat de apotheker meermalen met paard
en wagen naar de Bloembollenstreek ging
om tulpenbollen op te halen, die hĳ aan
zĳn klanten meegaf om ze zo te behoeden
voor ernstige honger.
De eigenaar droeg dit doorslagje meer dan
twintig jaar bĳ zich in zĳn portefeuille.
Als het op een bĳeenkomst of bĳ een
bezoek aan een ondernemer over de oorlog en over het eten van tulpenbollen
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ging, dan liet hĳ
dit zien en vertelde hĳ er ook dit
verhaal bĳ.

MEER BOLLEN
Naast dit recept
waren er meer
teksten in omloop. Zo stelde de
Rubber-Stichting
in Delft in januari
1945 voor de personeelsleden een
document samen
met aantal recepten
en de kosten per
kilo. Die hingen af
van de hoogte van het
jaarinkomen. Wie meer
dan vierduizend gulden per jaar verdiende, betaalde 2,50 per kilo, kwam er per
jaar minder dan duizend gulden binnen,
dan kostte een kilo tulpenbollen 10 cent.
“Met deze prĳzen komt de Rubber-Stichting niet uit. Ze is echter bereid het verlies
voor haar rekening te nemen”, zo deelt
het bedrĳf mee.
Overigens bleek niet alleen de tulp geschikt voor consumptie. Het Voorlichtingsbureau voor den Voedselraad gaf in
de Tweede Wereldoorlog ook recepten uit
om dahlia’s en krokusknollen te gebruiken voor consumptie.

PANNENKOEKJES
De schenker van het doorslagje was Jan
Hein de Boer. Hĳ vertelde mĳ zĳn verhaal
een paar weken voordat hĳ overleed. Hĳ

werd geboren in 1943 in Haarlem, en een
van zĳn vroegste herinneringen was dat
zĳn moeder pannenkoekjes had gebakken
van tulpenbollen. “Ze had ze gebakken en
toen hoorden we een geluid van overvliegende vliegtuigen. We gingen naar buiten
om te kĳken wat er aan de hand was. De
geallieerden vlogen over. De oorlog was
bĳna voorbĳ. En mĳn carrière in de bloembollen startte met het eten van tulpen.”
Op 13 augustus 2021 is Jan Hein de Boer
gestorven. Zĳn naam blĳft verbonden aan
dit getypte velletje papier dat inmiddels is
opgenomen in de KAVB-bibliotheek en aan
het verhaal dat erbĳ hoort. Het zĳn mensen die geschiedenis maken en Jan Hein
de Boer was daar een heel mooi voorbeeld
van.
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