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Losse eindjes

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.

Aan alles komt een einde, zo ook aan deze
rubriek. Na bijna 125 afleveringen is het tijd
om de balans op te maken. Een terugblik en
nog een paar losse eindjes.
Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard
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eptember 2016 startte de rubriek
Ooit, waarin de rĳke historie van
de bloembollensector vanuit drie
invalshoeken werd beschreven.
Achtergronden werden geschetst bĳ boeken uit de KAVB-bibliotheek, ingezoomd
op wat er 25, 50, 75 of 100 jaar geleden
gebeurde en objecten die kenmerkend zĳn
voor de bloembollensector werden uitgediept. Die drieslag zorgde voor een grote
variatie in onderwerpen: van steekhout
tot gaasbak, van de eerste Triumftulp tot
het Gebruikswaardeonderzoek Nieuwe
Stĳl en van een zeldzaam Russischtalig
boek tot een boek dat te slecht was voor
de jeugdige bloembollenteler.

WROETEN
Die ene pagina liet zich niet altĳd zomaar
vullen. Zo was het een hele toer om het
leven te ontrafelen van tulpenveredelaar
Gerbrand Kieft. Hier een zinnetje, daar
een kort verhaal, een persoonlĳke mededeling en nog iets in de eigen herinnering
zorgden voor een prachtig verhaal van
deze man die het liefste in alle stilte zĳn
werk deed.
Vele malen was de digitale kranten- en
tĳdschriftenbank Delpher echt een uitkomst bĳ het zoeken naar vroege bronnen. Dat gold bĳvoorbeeld voor de geschiedenis van de sorteermachine, maar ook
voor het begrip Bollenzondag.
In veel gevallen bood ook de bibliotheek
van de KAVB een schier onuitputtelĳke
bron van informatie. Vele malen discussieerde ik met mĳn collega Johan van
Scheepen over een onderwerp, wat weer
nieuwe inzichten opleverde.
Soms leverde een boek dat aan de beurt
was, een complete verrassing op. Neem
het prachtwerk Icones plantarum rariorum van Georg Voorhelm Schneevoogt,
dat bĳ een nadere bestudering maar één

Hollands bolgewas bleek
te bevatten, namelĳk
de hyacint ‘Madame de
Saint-Simon’. De lĳst
met intekenaren maakte
duidelĳk waarom juist
deze hyacint in dit boek
vol met siergewassen uit
alle windstreken van de
wereld was opgenomen.
Mĳnheer de Saint Simon
staat in die lĳst bovenaan
en nam maar liefst zes
exemplaren af van dit werk
en was daarmee een van de
belangrĳkste kopers. Een
vriendendienst dus.

TULPENHISTORIE
Het goed doornemen van
oude boeken heeft voor de
rubriek Ooit ook tot de nodige nieuwe inzichten geleid in de vroege
jaren van de tulp. Waar wĳ tegenwoordig
bĳ de tulp vooral aan de bol denken, was
dat de eerste honderd jaar helemaal niet
zo vanzelfsprekend. Op oude houtsneden
en waterverftekeningen staat maar al te
vaak een tulpenbloem met daarnaast een
zaaddoos, en dat is niet voor niets. Aanvankelĳk is de tulp vooral via zaden verspreid. Logisch dat Lobelius in zĳn kruidboek uit 1581 een uitgebreide beschrĳving
geeft van het zaaien van tulpen. En wat
hĳ bĳna 450 jaar geleden opschreef, klopt
nog steeds.
Ook kwam via deze rubriek het moment
waarop tulpen een naam krĳgen beter in
beeld. Het boek Hortus Floridus van Passeus uit 1614 markeert dat moment eigenlĳk heel goed. Sommige tulpen hebben
nog een Latĳnse aanduiding van bloeitĳd
en kleur, andere hebben al een naam die
veelal verwĳst naar de eigenaar.

Van 1941 tot 1944 verscheen het
Duitstalige vakblad Der Blumenzwiebel

LOSSE EINDJES
Is in die bĳna 125 afleveringen de hele
bloembollengeschiedenis belicht? Nee, zeker niet. Niet elk onderwerp is even uitgebreid aan de orde gekomen. Zo zit er nog
een aardig verhaal in de liefhebberĳ voor
narcissen van predikanten en pastoors in
Nederland en Engeland. Een onderwerp
dat zich zelfs leent voor een wat uitgebreidere publicatie, betreft de Tweede Wereldoorlog. Veel verder dan gedroogde en gemalen hyacintenbollen als surrogaattabak
ben ik niet gekomen. Over hoe telers en
handelaren zich staande wisten te houden,
geld investeerden in nieuw sortiment en
door de bezetter goedgekeurde bladen verspreiden is nog maar weinig geschreven. Ik
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hoop dat het ooit een boek wordt.
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