VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015

Haarlem en
omgeving

VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015

Bijna vierhonderd jaar geleden beleefde Haarlem de
tulpomania. De stad was het centrum van de
tulpenhandel in de 17de eeuw, de bloem kende toen
een ongekende populariteit. De tulpengekte van
toen komt nu weer tot leven dankzij de Tulpomania
Tour, waarbij de gemeente Haarlem, Keukenhof, het
Frans Hals Museum en Jopen Bier eendrachtig
samenwerken.
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Tulpomania Tour
gaat donderdag
van start

Haarlem ✱ Gaat de roemruchte
tulpomania in Haarlem even herleven? Als het aan Haarlem Marketing, Keukenhof, het Frans Hals
Museum en Jopen Bier ligt, wel.
Volgende week donderdag wordt
daarvoor in de Jopenkerk de aftrap
gegeven.
De vier partners presenteren dan
hun Tulpomania Tour. Die neemt
de bezoekers mee in het bijzondere
verhaal van de tulpenmanie die in
de Gouden Eeuw heerste. De tulpenmanie was een zeer kortstondige hausse in de tulpenhandel in
Holland en Utrecht. Rond 1634
kwam die handel opzetten en in
februari 1637 kwam er al weer een
einde aan. Het verschijnsel wordt
ook tulpomanie, tulpenwoede,
tulpengekte, bollengekte, dwaze
tulpenhandel en bollenrazernij
genoemd. En Haarlem met zijn
vele bloemkwekerijen speelde
daarin een grote rol. De stad vormde het centrum van de tulpenhandel, ook in de eeuwen daarna nog,
mede dankzij onder meer de familie Krelage en hun kwekerij De
Bloemhof.
In de Gouden Eeuw bereikten de

prijzen van de nieuw geïntroduceerde tulpenbollen ongekende
hoogten. In januari 1637 werd een
tulpenbol verkocht voor prijzen
van 3.000 tot 4.200 gulden, meer
dan tien keer het jaarsalaris van
een ervaren vakman. Een record
was de verkoop van de beroemdste
tulpenbol, de Semper Augustus.
Deze werd in Haarlem voor 6000
gulden, de prijs van een Amsterdams grachtenhuis, verkocht. Ook
werd er volop gespeculeerd in
opties op tulpen, die op dat moment nog in de grond zaten. Grote
winsten, maar ook verliezen waren
het gevolg.

Windhandel
Op dinsdagavond 3 februari 1637
stortte in Haarlem de windhandel
abrupt in, toen een verkoper bleef
zitten met een partij. De impact
van de tulpenmanie was zo groot
dat het door economen wordt
gezien als de eerste beschreven
speculatiegolf in de wereldgeschiedenis, meldt Wikipedia.
,,De tulp maakt deel uit van het
DNA van Haarlem’’, stelt Esther
Brasser, directeur van Haarlem
Marketing. ,,Wij wilden al langere
tijd iets samen doen met de Keukenhof. De tulp vormt onze verbindende factor, dat heeft geleid tot
deze unieke samenwerking met

Tulpen op zaal in het Frans Hals Museum, een jaarlijkse traditie, maar ook tijdens de Tulpomania Tour.

ook het Frans Hals Museum en
Jopen Bier. In zowel het museum
als Keukenhof krijgen de bezoekers nieuwe tentoonstellingen te
zien over de geschiedenis van de
tulp en de tulpenmanie in de 17de
eeuw.’’
De tentoonstelling bij Keukenhof
vertelt het bijzondere verhaal van
de tulp, van zijn herkomst uit Azië

en zijn reis via Turkije naar Nederland, en de tulpenwindhandel. De
tentoonstelling geeft ook inzicht in
de moderne tulpenteelt en de economische waarde van de tulpenexport. Tijdens het Keukenhof-seizoen slaat de ’bloemengekte’ toe in
het Frans Hals Museum. De zalen
zijn versierd met bloemboeketten
in speciaal gemaakte bloemenva-
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zen en antieke tulpenvazen. De
bezoeker kan ook kennis maken
met de beroemde schilders uit de
Gouden Eeuw, het leven in die tijd
en de bijzondere betekenis die
bloemen daarin hebben. Originele
schilderijen die de tulpenmanie
bespotten, zoals het schilderij van
Hendrik Gerritsz. Pot met Haarlemse burgers achter de zegekar

van de godin Flora, vormen de
climax van de tentoonstelling in
het Frans Hals.
Een nieuwe, speciale buslijn van
Arriva brengt de bezoekers direct
van Haarlem naar de Keukenhof en
maakt een combinatiebezoek aan
stad en lentepark mogelijk. Dat
arrangement kost 23,50 euro. Het
valt uit te breiden met een bezoek

aan het Frans Hals Museum en/of
de Jopenkerk, voor 42,50 euro zijn
alle onderdelen te bezoeken. Jopen
brouwt voor de gelegenheid een
speciaal bier, het Tulpomaniabier,
naar een in oude archieven teruggevonden receptuur van een bier
uit de 17de eeuw. Het eerste vat
wordt donderdag 19 februari aangeslagen in de Jopenkerk.

De poster van de Tulpomania Tour. De
website van de tour gaat donderdag
de lucht in.

Schilderij van Hendrik Gerritsz. Pot: Haarlemse burgers achter de zegekar van de godin Flora. FRANS HALS MUSEUM

De kwekerij Bloemhof van de familie Krelage langs de Kleine Houtweg.
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Tulpenveld in de Bollenstreek.
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