ERNST HEINRICH KRELAGE (1869-1956)
en zijn betekenis voor Lisse
Door Maarten Timmer

Ernst Krelage was een druk bezet man.
Hij was eigenaar van de firma E.H. Krelage en
Zoon, een firma die befaamd was om haar succesvolle kruisingen van bolgewassen. Krelage had
een briljant organisatietalent. Zo was hij jarenlang
voorzitter van de Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur. Met Lisse waren er vele contacten. De belangen lagen soms ver uiteen.
Enkele voorbeelden uit 1910
Op 28 januari vierde hij samen
met zijn moeder zijn 41ste verjaardag in hun huis op Wilhelminastraat 34 in Haarlem. Zijn
moeder was op dat moment al 82
jaar. Zijn vader, Jacob, was al ruim
negen jaar dood. Ernst was hun
enige kind en eigenaar van de
tuinbouwinrichting Bloemhof,
de firma E.H. Krelage en Zoon,
die door zijn opa, ook een Ernst,
was gesticht. De hoofdvestiging
van het bedrijf lag aan de Kleine
Houtweg. Ernst was bezig met
het schrijven van een gedenkboek
want in 1911 zou het bedrijf 100
jaar bestaan. In 1891 had hij zijn
studie biologie bij professor Hugo
de Vries (een familielid en vriend
van zijn vader) in Amsterdam,
met spijt in het hart, voortijdig
afgebroken om zijn oude, zieke en
door allerlei functies overbelaste

vader in het bedrijf
te helpen. In januari 1910 verscheen
ook de eerste van
tien catalogi die zijn
bedrijf dat jaar zou
uitbrengen, waarvan
één voor de Russische
markt. Op 23 maart
opende prins Hendrik in Haarlem
de door de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
(AVB) ter gelegenheid van haar
50 jarig bestaan georganiseerde
Nationale Bloemententoonstelling,
Bulbi-Cultura 1860-1910. Het was
de eerste grote buiten- en binnententoonstelling van bloemen en
planten van dien aard in Nederland. Een initiatief van Ernst, die
sinds 1907 voorzitter van de AVB
was. Om die tentoonstelling tot
stand te brengen had hij zich in
1908 laten kiezen in de gemeente-

raad van Haarlem. Volgens tijdgenoten werd hij het beste lid van die
raad. Tot de sluiting op zondag 29
mei 1910 kwamen er ruim 160.000
bezoekers naar de tentoonstelling.
Een groot succes! Uit die tentoonstelling kwam in 1960 de eerste
Floriade in Rotterdam voort. De
Floriade werd en wordt georganiseerd vanuit de Nederlandse
Tuinbouw Raad waarvan Ernst
in 1908 eigenlijk de voornaamste
oprichter was! Op zondag 1 mei
leidde Ernst de oud-president van
de VS Theodoor Roosevelt rond

op de tentoonstelling. Omdat
Roosevelt ‘toevallig’ de 100.000ste
bezoeker was kreeg hij een klein
model in zilver van ‘de Halve
Maen’ het scheepje waarmee Nederlandse kolonisten eertijds naar
Amerika overstaken om New York
te stichten. Ernst zond zelf ook in
op die tentoonstelling. Naast zijn
nieuwe Darwin- en Rembrandttulpen trok zijn inzending van 120
cultivars van narcissen die als afgesneden bloemen werden geshowd
veel aandacht. Daaronder nieuwe
verscheidenheden die afkomstig
waren van het kruisingsprogramma dat hij in 1902 samen met zijn
medewerker J. Dix was begonnen.
Omdat het ging om doelbewuste
kruisingen was het in de sector een
innovatie van de eerste orde. Uit
die kruisingen ‘ontstond’ in 1912
een beroemde witte trompetnarcis
die hij de naam gaf van zijn vrouw:
‘Mrs. Ernst H. Krelage’.

In de officiële catalogus van die
tentoonstelling stond op bladzijde
117 een bijzondere advertentie: ’Speciaal cultuur van vroeg
broeiende Hyacinthen. Bij goede
behandeling gegarandeerde Kerstmisbroei, ook in de slechtste jaren,

mits besteld voor einde mei’.
Bij N.Dames te Lisse. Zo maakte
hij de door hem uitgevonden
preparatiemethode bekend en te
gelde. Ook die methode was een
innovatie van de eerste orde: ‘het
gewas ligt in de schuur’, zei hij
erover.Op 17 juli verloofde Ernst
zich met de 27 jarige Elisabeth
(Lizzy) Keppel Hesselink. Hij had
haar in dat jaar leren kennen bij
een gemeenschappelijke tante in
Leiden. Zij was geboren in Indonesië, had een heerlijke jeugd gehad die duurde tot ze zestien was
(1899). Toen, tijdens een verlof
in Nederland, schoot haar vader
haar moeder dood en pleegde hij
zelfmoord. Eind december 1907
trouwde zij in Indonesië en werd
daar na 15 dagen al weduwe (haar
man overleed aan tyfus). Zij ging
toen wonen bij haar schoonmoeder in Overveen. Ernst en Lizzy
trouwden op 2 december 1910.
Op de menukaart van het diner
stonden hun initialen EHK en
EKH. Het paar vestigde zich op
Wilhelminapark 35. Het park lag
op de vroegere bollengrond van
een vestiging van Bloemhof aan de
Wagenweg en was na de verkoop
van grond, onder meer door zijn
vader Jacob, in 1898 ontwikkeld
tot bouwlocatie. Omdat datzelfde
gold voor meer vestigingen van
Bloemhof in en om Haarlem kocht
Ernst op 17 mei 1910 bij Vijfhuizen in de Haarlemmermeer ruim
twee hectare bouwland, in drie
stukken en ‘voor bloembollenteelt
uitnemend geschikt’. Op dinsdag
27 december zat Ernst de 101ste
algemene ledenvergadering van de

AVB voor. In de rondvraag van die
vergadering vroeg H. van Zanten
uit Hillegom, lid van het hoofdbestuur, aandacht voor de methode
Dames. Die bood een perspectief
van ‘onberekenbare waarde’ zei
hij: ‘zoo zelfs dat het niet onwaarschijnlijk geacht wordt, dat de millioenen Romeinsche Hyacinthen
(afkomstig uit Zuid-Frankrijk)
mettertijd door Hollandsche
miniaturen geheel kunnen worden vervangen’. Dus de AVB zou
een proeftuin moeten stichten om
dit verder te onderzoeken. Ernst
beloofde dat het hoofdbestuur zich
er over zou beraden. Die proeftuin
kwam er niet, wel Kerstkeuringen.
Het laatste woord in die vergadering was voor Dames zelf: ‘Kom
maar kijken ik heb ongeveer 1000
hyacinten in bloei staan’.
Na die vergadering werd Ernst
gehuldigd voor zijn werk voor
de tentoonstelling en het Gedenkboek over 50 jaar AVB. Hij
kreeg een Rembrandt-album en
een fraai bewerkte oorkonde die
gewag maakte van ‘den voortreffelijken voorzitter…den volijverigen samensteller van het…
Gedenkboek….den talentvollen en
krachtige leider van de….tentoonstelling…(en) zijn belanglooze en
buitengewone toewijding’.

Het a.s. echtpaar Krelage in januari 1910

Bloembollen in Lisse, ‘Lissers’
In dat Gedenkboek over 50 jaar
AVB, dat in 1910 uitkwam, besteedde Ernst ook aandacht aan
de regionale afdelingen. De AVB
werd in 1860 mede door zijn vader
opgericht maar leidde zo langzamerhand een kwijnend bestaan.
Door het stichten in 1879 van
regionale afdelingen ontstond
een nieuw elan. Dit hielp, het
ledenaantal ging omhoog. Op 13
maart 1879 was dat als zesde (na
Hillegom, Schoten-Velsen, Overveen-Bloemendaal, SassenheimVoorhout en Heemstede) ook het
geval in Lisse. Voorzitter werd A.
de Graaff, M. van der Vlugt (een
van mijn voorvaderen van mijn
moeders kant) werd penningmeester en G. Blokhuis secretaris. Een
en ander nauwkeurig verdeeld
over geloof (katholiek, niet katholiek) en professie (kweker, kwekerexporteur, exporteur). Zo moest
de voorzitter een niet-katholiekekweker-exporteur zijn. De eerste
berichten over bloembollen in
Lisse dateren van rond 1735. Ernst
schreef over de bloembollenteelt
in Lisse het volgende ‘….In 1840
onderging de teelt eenige uitbreiding. Zij werd toen door een
achttiental personen beoefend,
die te zamen evenwel niet meer
teelden dan ongeveer anderhalf
bunder Hyacinten en wat Tulpen
en Crocussen….. In 1841 werd

voor het eerst een stuk weiland
van 1000 roeden voor de cultuur
ingestoken en ofschoon zulks later
ook af en toe geschiedde, bleef het
een zeldzaamheid tot aan…1865.
Toen begon men de bloembollenteelt niet meer als een bijzaakje te
beschouwen, maar zochten sommigen daarin hun hoofdbestaan.
Eerst in 1880 evenwel ging de teelt
met reuzenschreden voort. Ettelijke bunders weiland werden jaar
op jaar voor de cultuur geschikt
gemaakt zoodat in 1892…..niet
minder dan 40 bunders voor de
teelt werden gereed gemaakt. Er
waren in dat jaar ongeveer 250
bunders land voor de Hyacintenteelt in gebruik en er werd jaarlijks
ruim 120.000 gulden aan arbeidsloon uitgegeven’. Bij de oprichting
van de afdeling telde die 37 leden,
in 1891 waren dat er 47 en in 1892:
84.
Het is een bekend feit dat hyacintentelers hun eigen teeltgebied als
het beste beschouwen. Zo staat er
nog steeds in allerlei beleidsnota’s
dat de Zuid (Lisse e.o.) een beter
teeltgebied voor hyacinten is dan
de Noord (Breezand e.o.). Het was
vroeger niet anders. Toen de teelt
van hyacinten in Lisse opkwam
noemden de gevestigde telers
uit Haarlem en omgeving Lisse
het ‘kerkhof der hyacinten’. Een
historicus schreef: ‘Men ging zelfs
zoover, dat wanneer in sommige

De Witte Zwaan waar de eerste vroegbloei tentoonstellingen in Lisse werden gehouden.

Links een ‘Lisser’ besmet met fytoplasma en
rechts een gezonde hyacint.

partijen bollen voorkwamen, die
tengevolge van den sterke groei
van het vorige jaar geen wortel
maakten, wel is waar bloeiden
maar volstrekt niet groeiden, deze
de naam te geven van Lissers’.
Nu nog worden dergelijke hyacinten aangeduid als ‘Lissers’ en
weten we dat het een ziekte is
veroorzaakt door een fytoplasma,
overgebracht door cicaden (insecten). Recent onderzoek concludeert dat het een aantasting is die
‘we waarschijnlijk niet meer kwijtraken’ en die door de klimaatsverandering (warmere winters)
nog zal toenemen. Het onderzoek
leerde ook dat cicaden meer voorkomen op luwe percelen: ‘In de
Bollenstreek, rond Lisse, komen
meer met fytoplasma besmette cicaden voor dan in Kennemerland
of….. de Noord… ’Lissers’ lijken
zich duidelijk in de Bollenstreek
hebben gevestigd’.
Om te bewijzen dat hun hyacinten
niet, zoals de Haarlemmers ook
beweerden, minder geschikt waren
voor vervroeging, organiseerden
de Lisser kwekers al in het eerste
deel van februari tentoonstellingen om het tegendeel te bewijzen.
Dat was gewaagd omdat de wintertentoonstellingen die de AVB
in Haarlem organiseerde pas na
half maart gehouden werden. De

eerste tentoonstellingen in Lisse
werden gehouden in 1881 en 1882,
de volgende in 1886 en de derde
in 1896. Alle in de bovenzaal van
hotel ‘de Witte Zwaan’. Zij bewezen
het ongelijk van de Haarlemmers,
trokken veel bezoek en droegen bij
aan de bekendheid van bloembollen uit Lisse. Aanvankelijk zich
bescheiden aanduidend als ‘bij
Haarlem’, later zich trots noemend
‘Centre of the Bulb-district’.
De hyacinten uit Lisse kregen dan
ook een ereplaats bij de tentoonstelling van 1910.
Amerikaanse Verzendersbond,
Dames versus Jacob Krelage
De in 1862 in Heemstede geboren
Nicolaas Dames trouwde op 18
november 1896 met Anna Maria
Kieft en vestigde zich met haar in
Lisse. Hij was niet alleen bloembollenkweker maar ook veredelaar
(zo won hij de hyacint ‘Anna Marie’ naar zijn vrouw vernoemd, en
de eerste gele Darwintulpen). Dames werd ook lid van de afdeling
Lisse van de AVB, die inmiddels
(1896) 108 leden telde, de vierde
in grootte van de 25 afdelingen die
de AVB toen telde.
Dames was ook exporteur op
Amerika. Dat was gebruikelijk zo
rond 1890. De eerder genoemde
historicus daarover: ‘Jongelieden,
die in het vak kwamen, leerden
allen zonder uitzondering de taal,

om later in het land der dollars
hun fortuin te zoeken.’ Waarschijnlijk vertrok Dames in 1891
naar Amerika en deed daar goede
zaken. Mede veroorzaakt door het
feit dat in 1890 het invoerrecht
op bloembollen in Amerika was
verlaagd van 20 naar nul procent.
Het leidde tot een toename van de
uitvoer, maar er gingen ook dingen mis. Vandaar dat mede op zijn
initiatief op 18 december 1896
vertegenwoordigers van 20 exportbedrijven op Amerika in Lisse bij
elkaar kwamen om: ‘te bespreken
of het wenschelijk en noodzakelijk
was om later op reis te gaan, en
door het aanleggen van een Zwartboek het aanknoopen van onsolide relaties met onsolide huizen
in Amerika te voorkomen’. Het
initiatief sloeg aan en op 15 januari 1897 werd de Verzendersbond
opgericht. Ze konden meteen aan
de bak want in maart 1897 kwam
het bericht dat de Amerikaanse
regering van plan was het invoerrecht te verhogen naar 30 procent.
Namens de AVB kwam de voorzitter Jacob (de vader van) in actie
die het via de minister van Buitenlandse Zaken speelde en voor hem
een uitvoerige nota schreef. De
Verzendersbond huurde in Amerika een lobbyist in om de senaat te
bewegen het voorstel van de regering af te wijzen. Alleen daar wist
de AVB dan weer niks van totdat

de afdeling Lisse een besloten algemene ledenvergadering afdwong
om de kosten die de Verzendersbond zou kunnen maken (2500
gulden als het de lobbyist lukte)
te laten vergoeden. De gemoederen liepen in die vergadering
hoog op. ‘Warme beraadslaging’
schreef Ernst in het Gedenkboek,
maar de Verzendersbond kreeg
die toezegging. Het lukte echter
allemaal niet, het invoerrecht werd
op 25 procent vastgesteld. Weer
dwong Lisse een besloten algemene ledenvergadering af om de
AVB te laten opdraaien voor de
kosten die de Verzendersbond had
gemaakt. Weer waren de discussies fel en Jacob dreigde zelfs als
voorzitter af te treden als men een
bijdrage gaf! Want de Verzendersbond jaagde het eigen belang na
en dat mocht niet via het algemeen
belang worden betaald. In de
openbare algemene ledenvergadering van 19 december 1898 viel het
doek. Ondanks een negatief advies
van het hoofdbestuur stemde de
vergadering (met 54 voor en 49
tegen) in met het verzoek van de
afdeling Lisse om aan de Verzenderbond f 465,82 over te maken.
Ernst schreef er later over in zijn
‘bollenbijbel’ dat het een strijd was
geweest tussen de oude garde en
de jongere exportfirma’s die het
gelijk aan hun zijde hadden: ‘Het
hoofdbestuur, waarvan geen enkel

De hyacinteninzending van de afdeling Lisse op de Nationale Bloemententoonstelling, Haarlem 1910

De Rijkstuinbouwwinterschool,
Dames versus Ernst Krelage
10 jaar na de oprichting van de
Verzendersbond nam Dames
het weer op tegen een Krelage.
Aanleiding was de strijd om de
vestigingsplaats van de Rijkstuinbouwwinterschool. De eerste
tuinbouwwinterschool werd al in
1896 in Naaldwijk gesticht. Maar
pas in 1905 vroeg het hoofdbestuur
van de AVB aan het ministerie
om een tuinbouwwinterschool
voor de bloembollenteelt. Men
opteerde voor Haarlem als vestigingsplaats. Die gemeente had al
grond beschikbaar gesteld. Echter
Kornelius Volkersz midden achter met
op aandringen van de afdeling
zijn leraren op 1 juli 1914.
Lisse van de AVB had Lisse dat ook
gedaan en later voegde Sassenheim
lid Amerika uit eigen aanschouzich er ook bij. Het leidde in de
wing kende en dat vreemd stond
woorden van de latere schooldirectegenover de Amerikaansche toestanden, verwierp elke actie buiten teur Volkersz tot een strijd tussen
‘de Noord’ en ‘de Zuid’. Anders
den officieelen weg’.
Toen in december 1899 ook de En- gezegd in de woorden van Ernst
in het Gedenkboek ’het bleek…
gelse exporteurs een verzendersbond wilden vormen greep Ernst, dat de meeningen in den boezem
beducht voor een verdere versnip- der vereeniging ten aanzien van de
plaats van vestiging eener eventueele
pering in. Er was in Haarlem ook
school niet onverdeeld waren’. Op
al een Bloemistenvereeniging van
17 december 1907 begon Dames
exporteurs die in 1869 door zijn
zijn strijd voor Lisse met het schrijvader was opgericht. Samen met
ven van een brief in het Weekblad
een aantal medestanders richtte
voor Bloembollencultuur. Daarin
hij op 5 februari 1900 de Bond
bestreed hij alle argumenten van
van Bloembollenhandelaren op.
De Amerikaanse Verzendersbond het hoofdbestuur voor vestiging
ging daarin op als de Amerikaanse in Haarlem en was de strijd tussen Dames en Krelage begonnen.
Groep terwijl de Engelse exporteurs ook hun eigen Groep kregen Een van Dames argumenten tegen
Haarlem was dat hij zijn zoons
(naast drie andere, vrij autonome
van 15 tot 18 jaar liever naar een
landengroepen). De Bloemisdorp stuurde dan naar een stad
tenvereeniging leidde daarna een
als Haarlem. Ook betoogde hij dat
kwijnend bestaan. Ernst schreef
de streek rond Lisse meer dan de
daarover enigszins vilein in zijn
streek rond Haarlem het centrum
bollenbijbel: ‘ Het handhaven van
den jaarlijkschen maaltijd in Hotel van de teelt was en dat het dus een
algemeen belang was niet voor
Fünckler met den traditioneelen
Haarlem te kiezen. Natuurlijk reakalfskop als hoofdschotel kon het
geerde Krelage met een weerwoord
ongemerkt wegkwijnen der vereeniging na enkele jaren niet voor- en zo ging het door tot de redactie
van het Weekblad voor Bloembolkomen’. De opheffing geschiedde
lencultuur het debat op 7 januari
in december 1918.
1908 sloot. Alhoewel de algemene

ledenvergadering van 23 maart
1908 uiteindelijk koos voor Haarlem was de kous daarmee niet af.
Dat gebeurde pas toen de minister,
A. Talma, de tentoonstelling van
1910 op 20 april bezocht en een
rondrit door de streek, van Den
Haag tot Alkmaar maakte, zodat
hij kon zien waar de bloembollenvelden lagen. Talma, een sociaal
bewogen dominee, koos voor de
argumenten van Dames en bepaalde in augustus 1910 dat de school
in Lisse moest komen. Overigens
waren er ook wel bedenkingen in
Lisse: zou de school geen ‘kweekplaats van ontucht worden?’ Ernst
vond het ‘pijnlijk’ zei hij in zijn
openingswoord voor de algemene
ledenvergadering van 27 december
1910 dat het advies van de AVB
niet was gevolgd. Toch werd Talma
erelid van de AVB en werd Ernst
herkozen als voorzitter. Hij zou
dat, met een onderbreking in 1920
en 1921 (hij had tijd nodig om
Bloemhof grotendeels te liquideren), tot en met 1935 blijven. Een
week na de algemene vergadering
werd ir. K. Volkersz benoemd tot
directeur van de school. Hij was
al sinds 1909 Rijkstuinbouwleraar
voor de Bloembollenstreek. Op
17 februari 1912 werd de nieuwe
school, aan de Rijksweg bij de Jannetjesbrug, overgedragen aan het

Kornelius Volkersz (1880-1965).

Rijk. De school werd gebouwd op
het land dat de gemeente eerder
gekocht had van Hein van Ruiten
om er een gasfabriek te bouwen,
een plan dat uiteindelijk elders
gerealiseerd werd. De lessen aan
vijftien leerlingen waren al in oktober 1911 begonnen, door Volkersz
en drie andere leraren.

onderzoek van allerlei vakproblemen’. Het gebouw en de kassen
kwamen er pas in 1932! Wel kocht
men door vrijwillige persoonlijke
borgstelling van alle leden van
de CvT in maart 1918 ruim twee
hectare grasland naast en achter de school en richtte die in als
proeftuin voor veldproeven. Voor
onderzoek is geld nodig en daarProeftuin, Proefstation
voor klopte men onder meer aan
Bij Rijkstuinbouwwinterscholen
bij het hoofdbestuur van de AVB.
konden, via aparte verenigingen,
Op 9 februari 1914 behandelde
proeftuinen worden gesticht. Het
dat hoofdbestuur onder leiding
bestuur van zo’n vereniging werd
van Ernst de aanvraag. Vlasveld,
gevormd door een Commissie van voorzitter van de proeftuin en dat
Toezicht. Zo’n commissie werd
jaar ook ondervoorzitter van de
door de minister op voordracht
AVB, moest aanhoren dat men de
van het bedrijfsleven bij de school ingediende begroting veel te hoog
benoemd. In die in februari 1912
en het onderzoekprogramma te
benoemde CvT van zeven leden
weinig wetenschappelijk vond.
werd ook N. Dames benoemd.
Zonder een cent kon hij terug
Men werkte snel: een maand later naar Lisse. Daar besloot men zich
(12 maart) richtte men de Ververvolgens Proefstation voor de
eeniging Proeftuin Lisse op. Drie
Bloembollencultuur te noemen.
dagen later stond er in het WeekNaam en statuten werden 21
blad voor Bloembollencultuur een augustus 1914 koninklijk goedgeoproep om aandelen te kopen om keurd. Rond die tijd had Volkersz
de bouw van een bollenschuur
van ‘Wageningen’ en het ministerie
met cellen en kassen mogelijk te
al groen licht gekregen voor zijn
maken. Er kwamen alleen bijdraplan om voor het onderzoek naar
gen uit ‘de Zuid’ en tegen 1914
het om zich heen grijpende aaltjeshad men 20.000 gulden toegezegd ziek in narcissen een onderzoeker
gekregen. Toen besloot men de
bij het Wageningse Instituut voor
bouw vanwege de oorlog uit te
Phytopathologie aan te stellen en
stellen. Een besluit dat Volkersz
die dan in Lisse te detacheren. Hij
later ‘uitermate schadelijk’ noemde stelde daarvoor een lokaal van zijn
vanwege het ‘daarmee gepaard
school beschikbaar en kwekers
gaande belangrijke tijdverlies voor zoals Dames stelden schuurruimte
het zo dringend noodzakelijke
beschikbaar. Vandaar dat er vrij

E. van Slogteren rond 1925

snel kon worden gehandeld toen
het aaltje een ramp werd. Volkersz
en Krelage zorgden er toen voor
dat op 12 april 1917 een jonge
bioloog E. van Slogteren aan de
slag ging in Lisse. Het bleek een
briljante greep. Van Slogteren was
een uitstekend onderzoeker die
binnen de kortste keren bewondering afdwong door de manier
van onderzoek en zijn resultaten
(warmwaterbehandeling bij narcissen tegen het aaltje, het koken
en ruimtewarmte-behandeling
bij hyacinten tegen geelziek, het
heetstoken). Hij was ook autoritair
en eigenzinnig en kon niet goed
overweg met Volkersz maar had
grote bewondering voor kwekers
als Dames. Het was vooral zijn
verdienste dat Dames in 1932 een

1930 de herbouw van het Laboratorium

gedenkteken kreeg in de tuin van
het LBO met daarop de befaamde

Nicolaas Dames, medaille

spreuk: ‘voor kunde en gemeenschapszin’. Met het overschot aan
geld dat hij samen met een comité
inzamelde voor het gedenkteken
werd het Nicolaas Dames Fonds
opgericht dat tot op de dag van
vandaag medailles uitreikt aan
personen die grote verdiensten
hebben voor de bloembollensector. Ernst was in 1935 de eerste
die er een kreeg, een grote gouden
medaille.
Plant-Exclusion en de bouw van
het LBO
Eind november 1918 was men
in Amerika van plan de invoer
van boomkwekerijproducten en
bloembollen te verbieden, om de
insleep van ziekten te voorkomen.
Men noemde dat Plant-Exclusion
maar het was in feite het begin van
een soort ‘America-First’ beweging. In opdracht van het ministerie vertrok de bekende Boskoopse
handelaar P. Koster medio december naar Amerika om het tij te
keren want het invoerverbod zou
op 1 juni 1919 ingaan.
Op 2 juni 1919 bracht hij voor een
zaal met maar liefst 300 leden van
bloembollenverenigingen verslag
uit. Voor bloembollen bleef de

mogelijkheid van invoer bestaan
mits de bollen vrij van ziekten
waren. Vandaar dat Volkersz in
die vergadering een bevlogen
pleidooi hield voor meer armslag
voor Van Slogteren. Hij pleitte
voor regeringssteun en zei dat er
al plannen werden gemaakt. Hij
doelde op zijn plannen voor de
bouw van ‘zijn’ proefstation. Die
zouden dan zo worden aangepast
dat Van Slogteren daar een plaats
in kreeg. De bloembollenverenigingen togen hiervoor in de zomer
naar de minister en kregen hun
zin. In september kwam het geld
beschikbaar. Volkersz kreeg echter
toch zijn proefstation niet. Van
Slogteren, gesteund door Krelage,
wilde een eigen laboratorium,
niet inwonen bij een ander en
zeker niet samen met Volkersz. Zo
gebeurde het uiteindelijk. In 1922
verrees, na een grondruil met het
Proefstation, het Laboratorium
voor Bloembollenonderzoek met
Van Slogteren als directeur. Hoe
dit precies in zijn werk is gegaan
heb ik niet kunnen achterhalen,
maar het is wel een nader onderzoek waard. Volkersz bleef achter
met lege handen…Omdat het vak
boos was dat er door de regering
zoveel was bezuinigd op de bouw
kwam er toen geen officiële opening van het LBO. Dat gebeurde
pas in 1930 na de herbouw na de
brand in 1928. Een foto van die
opening is te vinden in de beeldbank van VOL.
Iets goed te maken?
Het was waarschijnlijk om iets
goed te maken dat Ernst zich op
4 oktober 1939 liet benoemen tot
lid van de Commissie van Toezicht bij de school in Lisse. Een
jaar later werd hij voorzitter van
zowel de CvT als het bestuur van
de vereniging Proefstation voor de
Bloembollencultuur. Hij zou het
blijven tot half april 1949 (toen
was hij al tachtig). In de periode
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dat hij voorzitter was stoelde hij
de vereniging op een wat bredere
bestuurlijke grondslag, gaf hij
meer inspraak aan de leden en
wist hij de financiering wat beter
te structureren. Op 16 mei 1947
leidde hij de huldiging ter gelegenheid van het afscheid wegens
pensionering van Volkersz. Hij
speldde hem de versierselen op
van Officier in de Orde van Oranje
Nassau en bedankte hem voor wat
‘deze consulent had gedaan voor
het bodemkundig onderzoek, het
bemestingsvraagstuk, het vraagstuk betreffende wateronttrekking, het bloeien en forceren van
onze bolgewassen’. Bovendien
had Ernst een belangrijke stem in
de benoeming van ir. A. Vlag tot
directeur van de school en rijkstuinbouwconsulent.
Crisis
Tijdens zijn periode als voorzitter van de AVB gaf Ernst leiding
aan het vak tijdens twee crisisperioden: die tijdens de Eerste
Wereldoorlog en die tijdens de
dertiger jaren. Heftige tijden met
een steeds dieper ingrijpende
rijksoverheid en steeds meer
tegenstellingen binnen de sector
over nut en noodzaak daarvan.

W. H. J. M. Lambooij Burgemeester
van Lisse (1947-1950) in die korte tijd
heeft hij veel gedaan voor Lisse.

is geweest van de huidige burgemeester van Lisse (Spruit).
Zoals bekend werd Keukenhof niet
unaniem welwillend in het bollenvak ontvangen. De Bond van
Bloembollenhandelaren steunde
het initiatief en deed openlijk en
op de achtergrond actief mee,
de AVB moest er eigenlijk niets
van hebben. Tentoonstellingen
dienden vanuit het collectief en
niet vanuit persoonlijk initiatief
te worden georganiseerd en de
Tot zijn dood in 1920 liet Dames
reclame die er van uitging diende
zich regelmatig horen over de
niet vanuit een persoonlijk belang
regeringsmaatregelen, hij was het
gegeven te worden maar onperdaarin niet altijd eens met Ernst en soonlijk. Vandaar ook dat de AVB
kreeg met zijn ingezonden stukken geen voordracht deed voor een
in het Weekblad voor Bloembolbestuurslid van de stichting. Ernst,
lencultuur regelmatig honderden
gevraagd op 31 januari 1950,
collega’s achter zich. Daarop nader schreef op 2 februari wegens ‘erningaan zou echter te veel tijd
stige bezwaren’ niet toe te treden
kosten. Daarvoor verwijs ik graag
tot het erecomité. Volkersz werd
naar mijn boek ‘Bloembollen in
een van de stichters van KeukenHolland’.
hof, Vlag en Van Slogteren traden
wel toe tot het erecomité. Drie jaar
Keukenhof
later werd Ernst wel een van de
Het is geen al te boude bewering te erevoorzitters van het erecomité
stellen dat het ontstaan van Keuvan de door de AVB georganiseerkenhof vooral te danken is aan de
de Flora 1953. Van deze internatoenmalige burgemeester van Lisse tionale bloemententoonstelling
(Lambooij) en dat het voortbewerd hij ook voorzitter van de
staan ervan in hoge mate het werk internationale jury. Van Slogteren,
In het jaar van de opening op 2 mei 1950 kwam Koningin Juliana naar de Keukenhof.

Volkersz en Vlag traden toe tot het
erecomité, samen met vele anderen, waaronder T. van Waveren,
voorzitter van Keukenhof.
Een ernstig woord
Januari 1922 werd Ernst weer
voorzitter van de AVB en hij stelde
meteen een informeel overleg
in tussen de AVB, de Bond van
Bloembollenhandelaren en het
Hollandsch Bloembollenkweekers
Genootschap (HBG). Dit overleg
kreeg al gauw de naam Centraal
Bloembollen Comité (CBC).
Uiteraard was Ernst voorzitter.
Dat CBC werd uitgebouwd na het
verschijnen van het manifest ‘Een
Ernstig Woord’ in januari 1925.
Dat manifest, geschreven door
Van Slogteren samen met negentien vooraanstaande vakgenoten
(onder leiding van C. Grullemans
uit Lisse), was een pleidooi voor
meer geld voor het wetenschappelijk onderzoek. Men pleitte voor
het instellen van een fonds waarin
per roe geteelde bollen twee cent
zou moeten worden gestort, het
twee-cent-per-roe-fonds. Het
kreeg brede ondersteuning en
werd ondergebracht bij het CBC
dat werd omgevormd tot een
federatie van verenigingen. Bij de
constituerende vergadering van
deze federatie op 2 juli 1925 waren
dat naast de drie oorspronkelijke,
hier voor genoemde, organisaties: De Narcis en De Tulp (beide
onderverenigingen van de AVB),
de Coöperatieve Haarlemsche
Groenten- en Bloembollenveiling
en de Bloembollenveilingsvereeniging West-Friesland. Later dat
jaar traden nog toe de Bond van
Westlandsche Bloembollenkweekersvereenigingen Het Westland,
de Bloembollenkweekersvereeniging Floralia uit ‘s Gravenzande,
de Nederlandsche Gladiolusver-

Heemstede voorjaarsbloemen tentoonstelling “De Flora” in 1925.
Fotograaf Leendert Blok, gemaakt volgens het autochrome systeem.

eeniging en de Hyacinth (Groep
De Keukenhof “Beukenlaan” 1970
van de AVB). Het fonds werd niet
alleen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor
onpersoonlijke reclame. Voor
beide doelen werd een commissie
gevormd uit vakgenoten, de CWO
en de COR. In het teeltjaar 192425 kwam uit het fonds,voor het
wetenschappelijk onderzoek ruim
24.000 gulden beschikbaar en voor
de onpersoonlijke reclame ruim
7000 gulden. In 1936 werd het
stelsel van private heffingen voor
het fonds met de daaraan gekoppelde bezwaren (hoge inningskos- werd gesloopt. Dit gold vooral
ten, veel niet-betalers), vervangen de opheffing van het IBC in 2011
en het Productschap Tuinbouw
door een publiekrechterlijk stelin 2014 en de daarvan het gevolg
sel, eerst door het Surplusfonds,
laatstelijk door het Productschap zijnde grote bezuinigingen op
het onderzoek (PPO) en onpervoor Tuinbouw. 1971 was het
soonlijke reclame (IBC). In 1991
laatste jaar dat het CBC als zowaren al de laatste diploma’s
danig functioneerde. Toen ging
ruim 2,5 miljoen gulden naar het uitgereikt aan de RMTS te Lisse,
was het schoolgebouw gesloten
wetenschappelijk onderzoek en
en het onderwijs overgebracht
ruim 8 miljoen gulden naar de
onpersoonlijke reclame. Over de naar Aalsmeer (daar was de
geschiedenis van het CBC en wat Rijkstuinbouwwinterschool al in
er daarna kwam verwijs ik graag 1897 opgericht). Had men maar
van de geschiedenis geleerd en
naar mijn boek ‘Het Centraal
hadden Anthos, de brancheorgaBloembollen Comité’, te verkrijnisatie van de handelsbedrijven
gen bij ‘blurb’.
in bloembollen en boomkwekerijproducten, en de KAVB in
Erosie
Na 1971 erodeerde de succesvolle 2011 maar gezamenlijk weer
samenwerking die er in het CBC ‘Een Ernstig Woord’ geschreven
en een CBC nieuwe stijl opgewas. Het vak was niet in staat
tuigd. Dan was er misschien wel
eensgezind op te treden toen de
meer opgehaald dan de ongeveer
erfenis van Krelage, Van Slogte350.000 euro door de AVB voor
ren en Volkersz langzamerhand

Fotocollectie: Spaarnestadphoto

onderzoek en rond 1,2 miljoen
euro door Anthos voor i-bulb.
Het onderzoek verliest daardoor
aan samenhang en diepgang
en valt uiteen in afzonderlijke
projecten zoals NLG, IPM, ICM
etc. die, hoe waardevol ook, een
samenhangende overkoepeling
van een gedeelde visie op de
toekomst van de bloembollensector missen en vooral praktijk
gericht zijn. Fondsen ontbreken
voor de zo noodzakelijke theoretische onderbouwing en validatie. Hetzelfde geldt voor de
afzetbevordering, het ontbreekt
aan fondsen voor het ontwikkelen van diepgaande visies op het
gebied van marktontwikkeling
en -vernieuwing en voorwaartse
integratie in de keten. Door
deze gemiste kansen is helaas de
toekomst van het vak op het spel
gezet en lijkt er zich niemand
druk om te maken……■
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