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TULPOMANIA

Haarlem als bakermat van de bloembollenkweek en de eerste windhandel ter wereld
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Tegenwoordig denken we bij de Bollenstreek aan
de gekleurde bloemenvelden die van maart tot
en met mei het gebied tussen Leiden en Haarlem
sieren en vele duizenden toeristen trekken. Dit rijk
gekleurde gebied heeft een bijzondere historie. De
bollenteelt kent zijn oorsprong in Haarlem die zich
in de 18e en 19e eeuw uitbreidde naar de huidige
Duin- en Bollenstreek. Hoe is dat zo gekomen? En
wat was die tulpomania eigenlijk ook alweer?
Eerste tulpenbol
Dat het bolgewas nu volop in de streek groeit, is niet
zo vanzelfsprekend als je misschien zou denken. De
tulpenbol vindt zijn oorsprong namelijk niet in Nederland maar in Turkije. De Leidsche hoogleraar Carolus
Clusius, een belangrijke plantkundige in de 16e eeuw,
reisde veel door Europa om andere geleerden te ontmoeten en spreken. In 1593 werd hij aangesteld als
de eerste directeur van de Hortus Botanicus van de
toen net opgerichte Universiteit Leiden. Hij nam van
zijn verre reizen tulpenbollen mee en plantte die in
de Hortus. Toen in het voorjaar van 1594 zijn meegebrachte bollen bloeiden, waren dit de eerste tulpen
die in Nederland groeiden. De ‘nieuwe’ bloem werd
al gauw razend populair: het begin van een bloeiende
handel. In eerste instantie konden alleen vorstenhuizen en de hele rijke elite zich de bollen veroorloven,
later ook andere welgestelden.
Haarlem: bakermat van de bloembollenteelt
Halverwege de 17e eeuw vormde Haarlem het centrum van de bloembollenteelt. De zandige grond hier
was namelijk zeer geschikt voor de teelt. Bekende
Haarlemse kwekers in die tijd waren Barent Cardoes, Jan Quakel
en Pieter Bol. De tuinders kweekten steeds meer nieuwe varianten,
zo kweekte Pieter Bol bijvoorbeeld
de, naar hem vernoemde, ‘Generaal Bol’ tulp.
Door de toename van varianten, waaronder ook minder luxe
en minder zeldzame, werden de
bollen ook voor meer mensen
betaalbaar. Zo konden ambachtslieden in 1635 van hun bescheiden spaargeld een bol kopen. De

vraag steeg explosief en een speculatiegolf volgde:
de eerste windhandel ter wereld.
Tulpomania: 1636-1637
Wat begon als een handeltje voor een bescheiden
aantal kenners, werd al snel door personen zonder
deskundigheid bedreven. Er ontstonden handelscolleges, die samen kwamen in kroegen en herbergen.
Mensen maakten elkaar wijs dat er met de handel in
tulpenbollen snel enorme bedragen te verdienen waren. Al die wilde geruchten leidden
ertoe dat steeds meer mensen een
gokje gingen wagen. Vooral wevers
in Haarlem schijnen zich op deze
handel te hebben gestort.
Een tulpenbol veranderde soms
meerdere keren per dag van eigenaar, tegen steeds hogere prijzen.
Ook werd gespeculeerd in opties
op tulpen die op dat moment nog in
de grond zaten en die nog niemand
in bloei had gezien. Er was een lustige handel in leveringen op termijn.

De Semper
Augustus
tulp.

17e eeuwse plant- en bloembedden opgegraven aan de Dreef.

Zeldzame exemplaren kostten een paar duizend gulden. Het hoogtepunt was de ‘Semper Augustus’, een
rood gevlamde tulp met een witte achtergrond. Deze
tulp bracht 6.000 gulden op, bijna net zoveel als de
prijs van een grachtenpand! Deze situatie kon natuurlijk niet lang goed gaan.

De windhandel in tulpenbollen leverde een stroom
van spotprenten en moralistische geschriften op
waarin de dwaasheid van mensen werd gehekeld. Zoals in de spotprent Floraes Gecks-kap of Afbeeldinge
van’t wonderlijcke Jaer van 1637 doen d’eene Geck
d’ander uytbroeyde, de Luy Rijck sonder goet, en wijs
sonder verstant waeren, van Pieter Nolpe. In een herberg in de vorm van een grote narrenkap zitten tulpenhandelaren. Links op een verhoging staat de duivel met een zandloper, handelaren met een stok met
inschrijvingen en een boer die een mand met bollen

Hyacinthenmanie
Ook na de Tulpomania blijft Haarlem als een van de
weinige steden het centrum van de bloembollenteelt.
Vanuit heel Europa blijft de vraag naar de Haarlemse
gewassen, waaronder de tulp en hyacint, groot. In de
18e eeuw werd de hyacint een veelgevraagde modebloem. De populariteit kwam mede doordat Haarlemse kwekers fraaie dubbelbloemige soorten kweekten.
De beroemde Haarlemse kweker Pieter Voorhelm had,
min of meer bij toeval, de hyacint met dubbele bloemen ontdekt. Zo ontstaat er een ongekende vraag
van vorstenhuizen uit binnen- en buitenland naar de
hyacint. Met deze ongekende vraag naar hyacinten
dreigde opnieuw een windhandel te ontstaan.

Jong meisje met een bloempot met hyacinten,
Jean-Etienne Liotard, ca. 1750-1755. (RM)

op de mesthoop omkeert. Daarvoor en rechts zijn
verschillende bollenboeren afgebeeld. Op de achtergrond wordt Flora gezeten op een ezel weggejaagd.
De tekst eronder drijft via een gesprekje tussen een
paar personen de spot met de tulpenhandel.
In 1637 besloot de overheid iets aan de windhandel te doen. Geruchten daarover zongen in Haarlem
rond en deden op 4 februari 1637 de bubbel barsten.
Op de Haarlemse markt was totale paniek, handelaars wilden zo snel mogelijk al hun bollen verkopen.
Door deze ‘beurskrach’ stortte de hele bollenhandel
in Nederland als een
kaartenhuis in elkaar,
waardoor veel mensen met torenhoge
schulden kwamen
te zitten. Haarlemse
tuinders kregen een
jaar overigens enige
compensatie hiervoor van de overheid.

Tekening van het
kassencomplex van
de firma Krelage aan
de Kleine Houtweg,
ca. 1875 (NHA)

Van Haarlem naar de Bollenstreek
Inmiddels was er binnen en rond de stadsgrenzen van
Haarlem onvoldoende grond beschikbaar om aan de
stijgende vraag naar bloembollen te kunnen voldoen.
Daarom huurden de telers extra grond elders, op de
voormalige bleekvelden van Overveen, Bloemendaal en Heemstede. Vanaf de 18e eeuw zijn de eerste
bloembollenkwekers in de Duin- en Bollenstreek actief, al worden de meeste bloembollen nog geteeld
rond Haarlem. De bedrijven voor de bloembollenteelt In Haarlem concentreerden zich vooral rond de
Wagenweg en Kleine Houtweg. De levendige handel
en de grote vraag naar tulpen en later ook hyacinthen
maken kwekersbedrijven als Voorhelm, Schneevoogt
en Krelage beroemd in binnen-en buitenland.
Wanneer in de loop van de 19e eeuw de handel in
bloembollen een vlucht neemt, werd de vraag naar
grond om te telen ook steeds groter. Kwekers trekken
naar de geestgronden van Lisse, Hillegom en Noordwijk, maar ook bij Noordwijk en Katwijk worden steeds
meer oude duinen afgegraven om plaats te maken
voor de bollenvelden. De gronden hier zijn uitermate

Proefbakken met hyacinten in een kas van
de firma Kelage, 1895. (NHA)

schikt voor de teelt vanwege de bodemsamenstelling,
het klimaat en waterhuishouding van de streek.
Een uitgebreid stelsel van zanderijvaarten wordt gegraven om het zand via het water af te voeren. Het
zand dat hierbij vrijkwam werd gebruikt bij de uitbreiding van dorpen, steden, de aanleg van spoorwegen
en trambanen. Aan het begin van de 20e eeuw is er
nauwelijks meer iets over van het oorspronkelijke
landschap en werd het in rap tempo bepaald door
de bollenteelt. De mens heeft het definitief naar zijn
hand gezet.

Tuinen en lusthoven
Waar komen die prachtige, razend populaire bloemen en bloembollen terecht?
Ze sierden binnenhuis de kamers en
buitenshuis verfraaiden ze de vele tuinen. Op de stadsplattegrond van Pieter
Wils uit 1646 is een grote verscheidenheid aan tuinen te zien, zowel binnen
als buiten de stadsmuren. In de stad zien
we op veel achtererven van stadshuizen
tuinen weergegeven, ingericht als kleine lusthoven. De tuin van de welgestelde Haarlemmer was volgens de mode in
strenge symmetrie aangelegd. In kleine tuintjes was
een boom meestal het middelpunt, maar liever nog
had men een beeld of een fontein. Op de stadsplattegrond zijn ook tuinen afgebeeld die geen boom of
een andersoortig middelpunt hebben. Dat zijn waarschijnlijk moestuinen, kweektuinen en boomgaarden.
Rijke bewoners uit Haarlem en omgeving, zoals
kooplieden en regenten, kochten vaak een stuk grond
buiten de stad om daar buitenplaatsen met stijltuinen
aan te laten leggen. Die buitenplaatsen werden in de
zomer bewoond, dan kon men volop genieten van
het buitenleven in een stijlvolle omgeving. Op de
stadsplattegrond
uit 1646 staan de
meeste buitentuinen aangegeven ten westen
van het Spaarne,
aan de zuidkant
van de stadsmuren. Dit gebied
was in verband
met het schootsveld van de stad
lange tijd schaars
bebouwd. Vanaf de 16e eeuw
werden hier tuinderijen
aangelegd en mochten
er ook tuinhuisjes worden gebouwd. Het tuingebied liep vanaf
het Spaarne door
tot aan de Dreef.

Op deze kaart uit 1629 is te zien hoeveel duinen er in de tijd voor de grote bollenteelt zijn. (NHA)

‘Godt gaf in ouden tijdt de nieuw’ geschapen luyden.
Een tuyn, by hem beplant, met al de
beste kruyden. Met edel bloemgewasch, wat kond’
hij beter doen, Dan voor het jeugdig volck te
scheppen jeugdig groen? Maer dit wert haer vergunt,
niet om te liggen slapen; Of niet met al te doen dan
appels op te rapen, Neen, Godt die altijd werckt,
en is oneyndigh wijs. En wou geen ledigh volck,
oock in het Paradijs. ‘T was Adam opgeleyt den
hof te moeten bouwen Om in het schoon prieel
den Schepper aen te schouwen’

Haarlemse tuinpotten. (BAH)

In de welgestelde tuinen groeiden bijzondere uitheemse planten en bloemen, waaronder tulpen en
hyacinten. In tuinpotten kweekte men exotische
bloemen maar ook planten, zoals yucca, laurier en
oranjeboompjes. Omdat deze planten in potten stonden konden ze in de zomer buiten staan en in de winter gemakkelijk weer binnen worden gezet.

De verschillende vruchten, druiventrossen en engelen op chique 17e eeuwse tuinpotten die in Haarlem
zijn opgegraven, lijken vooral alleen het plezier en
genot in het leven te benadrukken.
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De verbeelding van de oudste tuin ter wereld, de
paradijstuin uit de Bijbel, speelde bij de aanleg van tuinen een belangrijke rol. Tuinen en lusthoven moesten mensen de illusie geven dat iets van het paradijs
op aarde na te maken was. Maar, schreef Jacob Cats
in de 17e eeuw, er moest wel gewerkt worden in de
paradijselijke tuin:
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Uitsnede van een stadsplattegrond van Haarlem uit 1646. Hier zijn de tuinen in de stad en daarbuiten duidelijk zichtbaar. (NHA)

