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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.

de, sterke jongeman. Het boek is bestemd
voor jongens en meisjes van elf tot veertien jaar en is, net als het boekje voor de
kleuters, een uitzondering in zijn genre.

FANTASIE

Begin bij de kinderen
Waar gaan kinderboeken over? Over de leefwereld van
het kind. Hebben bloembollen daarin ook een plaats?
Heel soms, zo blijkt uit de kleine stapel kinderboeken
die over bloembollen gaan. Ooit leerden kinderen zelfs
vertellen vanuit een boekje over hyacinten.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

‘K

leuter, vertel me eens… De
titel geeft de bedoeling van
deze boekjes voor de taalontwikkeling reeds aan. De stof
is gekozen uit de onmiddellijke omgeving
van de kleuter.’ Dat schrijft L. Rehwinkel
voor in een deeltje van een serie van acht
boekjes met alleen afbeeldingen, waarmee
de kleuterjuf met de kleuter kan gaan
praten over wat hij of zij ziet. Het boekje
stamt uit 1955 en in de serie komen ook
onderwerpen als hond, poes, zwaan, blad
en appel voor. En de hyacint, en dan met
name de bol die in de winter op glas in
bloei wordt getrokken. Dat hoorde toen
tot de onmiddellijke omgeving van de
kleuter.

GEZOND
Een heel andere invalshoek kiest Anna
van Gogh-Kaulbach in haar boek In het

Bloembollenland, dat in 1904 verscheen.
Ze kende de bloembollenwereld goed,
want haar echtgenoot Willem van Gogh,
neef van de schilder Vincent van Gogh,
was vijftien jaar lang bloembollenkweker.
Willem vestigt zich in 1890 als bloembollenteler in Voorhout, verhuist in 1892
naar Sassenheim, om samen met de heer
Krol een vennootschap te beginnen. In
1906 wordt deze opgeheven. In die jaren
schrijft zijn vrouw Anna het boek In het
bloembollenland. Thema is de lof op het
harde werken. Dirk, weeskind uit Amsterdam, trekt in bij zijn oom en tante die een
kwekerij hebben. Dirk leert daar wat al
het werk in de bollen inhoudt: ziekzoeken
met de paraplu, rooien, pellen, planten,
alles nog met de hand. De schrijfster heeft
genoeg kennis in huis om een realistisch
beeld te schetsen. Dirk verandert van een
bleek en slap stadskind in een zongebruin-

Meer op de fantasiewereld berusten
het rond 1930 verschijnende Jantje in
bloembollenland van Freddie Langeler en
het in 1950 uitgegeven Ollie en Pollie in
bollenland van de auteur B. Schippers.
Het eerste boek is een voorleesboek voor
kinderen van vijf tot zeven jaar en vertelt
het droomverhaal van Jantje, die met
een treintje waarin ook de huiskat, een
sneeuwklokjesmeisje en zijn knuffels zitten, naar bloembollenland rijdt. Daar beleven ze allerlei avonturen tussen de tulpen,
krokussen en narcissen.
Twintig jaar later verschijnt een wat
dikker voorleesboek: Ollie en Pollie in
bollenland. Daarin maken de buurkinderen Ollie en Pollie, allebei vijf jaar, allerlei
avonturen mee op en rond het bollenbedrijf. De vader van Ollie is bloembollenteler en -handelaar. Hij verkoopt zijn
bollen in Amerika en daar komen Ollie
en Pollie ook terecht, althans dat denken
ze. In werkelijkheid zijn ze met de beurtschipper in Amsterdam terechtgekomen.
Daarna gaan ze bollen planten en is er een
verhaal over bollen in huis in bloei trekken. En passant komt ook nog de tulpenwindhandel langs.

SCHAARS
Na 1955 zijn er nog twee kinderboeken
over de bloembollenwereld verschenen:
Binkie en Bollie in Bollenburg en Koe en
Tulpie. Het eerste gaat over twee bollen
die in het najaar worden geplant. Schrijfster Karen Span beschrijft wat ze allemaal
meemaken en legt op die manier uit hoe
de bollenteelt in elkaar steekt. Koe en
Tulpie is een verhaal over de bollenteelt
voor de allerkleinsten, geschreven onder
het pseudoniem ‘.mip’. Waar in 1955 de
bloembol nog tot de onmiddellijke omgeving van het kind behoort, is dat anno
2021 niet meer het geval. Misschien een
goede reden voor een kinderboekenschrij17 december 2021
ver om daar verandering in te brengen.
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