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De laatste
catalogus
Jubileumjaren zijn mooie momenten om terug te blikken
op de ontwikkeling van een bedrijf. Maar wat doe je als
een bedrijf stopt? Dat gebeurt meestal in stilte. En zo
verscheen, zonder veel ophef, honderd jaar geleden de
laatste catalogus van de firma E.H. Krelage & Zn. Na 111
jaar stopte dit bedrijf met de handel in bloembollen.
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N

iet het aanbod veranderde, maar
de klantenkring. Na de Eerste
Wereldoorlog vielen tal van particuliere welgestelde kopers in
Europa weg voor de Haarlemse firma E.H.
Krelage & Zn. Vooral vorstenhuizen behoorden tot de klandizie van dit gerenommeerde
Haarlemse bloembollenbedrĳf en juist deze
oorlog maakte aan die veelheid van hertogen, baronnen en prinsen een
einde. Ernst Heinrich Krelage,
derde generatie, moest een lastige beslissing nemen in het jaar
1920. Tĳdens een lezing voor de
Haarlemse Rotary in 1950 verwoordde hĳ het zo: ‘De beslissing kostte mĳ slapeloze nachten. Waren op dat ogenblik nu
een of meer volwassen zoons
in de zaak werkzaam geweest dan had voortzetting
der firma zeker de voorkeur
verdient, maar mĳn zoontje
was pas 8 jaar.’
Levensvatbaar was het
bedrĳf op dat moment
nog zeker, ook al was de
klantenkring veranderd.
Eind 19e eeuw startte
Krelage samen met
J.F.Ch. Dix met gerichte
kruisingsprogramma’s
in diverse gewassen,
waarvan vanaf 1910
de eerste vruchten

werden geplukt. Dat betrof bĳvoorbeeld de
eerste leliebloemige tulpen, fraaie trompetnarcissen, maar ook dahlia’s en gladiolen.
In feite kwam dit succes voor het bedrĳf te
laat.
Het besluit van Ernst Krelage dat hĳ in 1920
nam, betekende saneren van het bedrĳf.
Dat was in de handel van het bedrĳf nog
niet direct merkbaar. In 1920 en 1921 ver-

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.

schenen nog veertien respectievelĳk tien
catalogi voor afnemers in tal van landen. De
allerlaatste catalogus kwam in het voorjaar
van 1922 uit. Het is niet veel meer dan een
folder: vier zĳden bedrukt op A4-formaat,
meer niet. Een uitgave die slechts een schim
is van het vele dat drie generaties Krelage
aan catalogi uitbracht: in totaal meer dan
duizend handelscatalogi, soms tientallen
pagina’s met aanbod van bloembollen, aardbeien, grassen en tuinbenodigdheden. En
dan die laatste in 1922 met slechts enkele
zomerbloeiende gewassen. Krelage maakt er
wel werk van, door te benadrukken dat deze
gewassen vrĳwel allemaal nieuw zĳn en uit
de eigen veredeling komen.

PER VLIEGTUIG
Bĳ de dahlia’s vermeldt Krelage de successen van een aantal van hen op shows waaraan hĳ meedeed. Meest opvallend is het
bericht dat menige krant haalde in binnenen buitenland. Krelage deed op 7 september
1920 mee aan de dahliashow van de Royal
Horticultural Society in Londen. Maar hoe
krĳg je een tere bloem als de dahlia snel
in Londen? Per vliegtuig! De KLM opende
op 17 mei 1920 een lĳndienst van Schiphol
naar vliegbasis Crowden bĳ Londen. Dat
werd al snel zo’n succes, dat
elke dag een of meer keren het
Kanaal werd overgestoken. En
zo ging op 6 september met de
vlucht van drie uur ’s middags
een zending vers gesneden dahlia’s per vliegtuig naar Crowden,
waar het toestel om zeven uur ’s
avonds plaatselĳke tĳd arriveerde.
De volgende morgen om negen uur
stonden de dahlia’s van Krelage te
schitteren in de Great Hall op Vincent Square in Londen.

VIJF VEILINGEN
Naast de laatste catalogus die in 1922
verscheen, organiseerde Krelage dat
jaar ook vĳf groene veilingen, waarbĳ
het merendeel van zĳn kraam werd
verkocht. Al eerder was hĳ begonnen
met het afstoten van onroerend goed,
waarbĳ in 1922 voor 95.000 gulden
grond werd verkocht aan de gemeente
Heemstede. In totaal leverde alle onroerend goed bĳna 300.000 gulden op. ‘De
verkoop van onroerend goed en de bollenvoorraden verzekerde mĳ een toekomst
vrĳ van financiële zorgen’, zo vatte Krela11 februari 2022
ge dit proces kernachtig samen.
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