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Het eerste
tulpennetwerk
Wie tulp zegt, zegt tulpomanie. Maar
dat is maar een heel klein stukje van
die geschiedenis. Aan die periode
ging ongeveer 75 jaar vooraf waarin
de tulp zijn weg vond naar tal van
liefhebbers. Een boek uit de periode
1614-1617 geeft een mooi inkijkje in het
tulpennetwerk van die tijd.
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amen aan tulpen geven, er is niets gewoner. Maar
aanvankelĳk was daar helemaal geen sprake van.
Vanaf het moment dat de eerste tulpen in de Nederlanden arriveerden (rond 1565 in Antwerpen),
volstond een omschrĳving in het Latĳn. Deze gaf ofwel de
kleur ofwel de plaats van herkomst weer. Maar mede door
de vermeerdering via zaad nam het aantal tulpen snel toe en
werden de omschrĳvingen steeds langer om op die manier
toch nog een goed onderscheid te kunnen maken.
In het begin van de 17e eeuw komen tulpen steeds vaker
voor in tuinen van liefhebbers. En dan is het wel zo voor de
hand liggend om een tulpenaanduiding ook te koppelen aan
de eigenaar van zo’n tulp. In het Florilegium van Sweerts uit
1612, waarin twintig verschillende tulpen staan afgebeeld, is
dat nog niet het geval. Maar twee jaar later doet Chrispĳn de
Passe junior dit wel. Hĳ beeldt in zĳn Hortus Floridus, die in
1614 verschĳnt, 35 verschillende tulpen af. Daarvan verwĳzen er achttien naar een eigenaar.

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.

dwingt de inwoners van de stad om de remonstrantse leer af te zweren. Hĳ doet dat door de waardgelders te ontslaan als hĳ op 31 juli
1618 met zĳn troepen de stad bezoekt. Deze waardgelders waren
huursoldaten die niet door hem, maar door de regenten werden bestuurd en daardoor zĳn gezag konden ondermĳnen. En niet alleen de
soldaten trokken die dag aan het kortste eind, ook Jacob Bom werd
ontslagen als bestuurder. “Hy was bequaem en de Remonstrantse
religie met verstant toegedaen”, aldus een tĳdgenoot.
Ook is er een tulp van Octaviaen del Ponte. Hĳ is voor 1564 geboren
in Italië, maar komt in Utrecht terecht, waar hĳ zich ontwikkelt tot
kunstschilder. Zo schildert hĳ voor het Sint Jobs Gasthuis een tafereel
met dood gevogelte. Vanaf 1639 is hĳ regent van dit gasthuis.
Naast Utrecht zĳn er in 1614 ook al liefhebbers actief in Deventer,
Amsterdam en Kennemerland.

EERSTE NAMEN
De collectie tulpen die De Passe afbeeldt, vormt een mooi scharnier
naar unieke namen die tulpen krĳgen. Twee van de 35 hebben in dit
boek al een naam. Zo is er een tulp van Hugo de Goyer, die ook wel
Laprock wordt genoemd, een naam die meermalen in tulpenboeken
is terug te vinden. En de tulp van Joannis de Bier heet ook wel Goud
Laeckens. En dan te bedenken dat er ook nog zoveel andere siergewassen in dit boek staan.

KLEURRIJK
Wie de namen van deze personen bestudeert, ontdekt dat
veel van hen uit Utrecht kwamen, de woonplaats van graveur Chrispĳn van de Passe. En ze behoren tot de gegoede
burgerĳ. Dat geldt bĳvoorbeeld voor Hugo de Goyer en
Andrea van Helsdingen, die beiden tot families behoren die
meermalen bestuurders van de stad Utrecht zĳn.
Ook Jacob Bom is zo iemand. Van hem bevat de Hortus Floridus maar liefst drie tulpenafbeeldingen. Eigenlĳk heette
hĳ Jacob Bom van Cranenburg. Hĳ werd in 1570 geboren en
stierf in 1640. Hĳ studeerde rechten aan de toen nog jonge
universiteit te Leiden. Van 1613 tot 1618 was hĳ lid van de
raad van Utrecht. In het jaar 1618 maakt Utrecht aan den
lĳve de twist mee tussen de remonstranten en de contraremonstranten. Utrecht is een bolwerk van de remonstranten.
Maar liefst acht predikanten kiezen voor die richting, veelal
aangeduid als de rekkelĳken, terwĳl de contraremonstranten de preciezen zĳn. Prins Maurits, zelf contraremonstrant,
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