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In een artikel dat in haar eigen orgaan, namens de leiding van de "Koninklijke Algemeene 
Vereeniging voor Bloembollencultuur", bij het overlijden van Dr. Ernst H. Krelage werd 
geschreven, staan deze woorden: "Hij heeft het aanzien van het bloembollenvak - en van de 
Nederlandse tuinbouw - zéér bepaald verhoogd door zijn doelbewust optreden". Ofschoon de 
laatste twintig jaar van zijn leven niet meer actief aan de bevordering der vakbelangen deelnemend, 
heeft hij ook de jaren die hem "als welverdiende rust" waren toegewenst, besteed aan het 
vastleggen van de geschiedenis van de recente ontwikkeling van het bloembollenbedrijf, waarop hij 
van de leidende plaats, die hij zolang had ingenomen, zo grote invloed heeft uitgeoefend. Tot kort 
voor zijn overlijden op 87-jarige leeftijd, was hij nog van alle hoofdzaken op de hoogte, had hij zijn 
visie paraat als hem daarnaar gevraagd werd en deed hij van zijn waardering blijken als een 
bepaalde stap was gedaan of achterwege gelaten. Voor het eerst van zijn leven was hij de laatste 
paar maanden aan zijn huis gebonden en zag men hem niet meer, zoals hij gewoon was, 
vergaderingen, tentoonstellingen, recepties en congressen bezoeken, waar speciaal de 
"tuinbouwwereld" zichtbaar was, waarvan hij een der prominenten was. Geboren als enige zoon 
van de Haarlemse kweker-handelaar J. H. Krelage, die eveneens veel gedaan heeft voor de 
emancipatie van de Nederlandse tuinbouw, heeft de man die wij thans herdenken, reeds op jeugdige 
leeftijd ingezien, dat het combineren van de leiding van een koopmanshuis met de beslommeringen 
van het leiding geven aan het organisatieleven, een te zware opgave was, vooral als men niet 
gemakkelijk werk "uit handen" kan geven, dat ook een ander doen kan! De jonge Krelage had van 
zijn vader alle gelegenheid gekregen voor zijn ontwikkeling en vorming als vakman. Toentertijd 
kon die ontwikkeling slechts in de practijk-zelf en voor een toekomstig handelskweker, slechts in 
het buitenland worden verkregen. Toch heeft Krelage ook aan zijn theoretische vorming tijd 
gegeven. Enige jaren stond hij als student in de biologie ingeschreven bij de Amsterdamse 
Universiteit. In 1901 overleed zijn vader en kreeg hij de taak om het inmiddels over de gehele 
wereld bekend, ja befaamd geworden tuinbouwhandelshuis te leiden en van de uitgebreide cliëntèle 
een vraagbaak en vertrouwde leverancier te worden. En tot aan de eerste wereldoorlog ziet men de 
exporteur-kweker Krelage de toen snel toenemende liefhebberij voor bloemen en planten tot in de 
hoogste kringen stimuleren. De met gekleurde afbeeldingen versierde prijscouranten van de firma 
E. H. Krelage en Zoon uit die tijd waren, wat uiterlijk aanzien en wat degelijkheid van voorlichting 
betreft, een grote stap vooruit op een terrein waar de "standwerkers"-termen nog veelal werden 
gebruikt. En het goede voorbeeld, door Krelage toen gegeven, heeft hen die hier en in het 
buitenland hem hebben nagevolgd, geen windeieren gelegd. Krelage's voorbeeld vond navolging 
door hen die hem moesten concurreren. De door zijn vader in 1860 reeds opgerichte Vereniging 
van bloembollenkwekers ter behartiging van hun (gemeenschappelijke) algemene vakbelangen 
(thans Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) heeft kort na diens dood een 
plaats in haar hoofdbestuur beschikbaar gesteld voor de jonge, energieke vakman, die in 
vergaderingen van allerlei organisaties telkens nieuwe denkbeelden opperde en krachtiger eenheid 
aanbeval. In 1905 verkoos de algemene vergadering hem tot voorzitter en met een onderbreking 
van ruim een jaar in de twintiger jaren, is Krelage meer dan 27 jaar op deze plaats gehandhaafd. 
Reeds spoedig bleek, dat hij van de Vereeniging voor Bloembollencultuur een op democratische 
grondslag georganiseerde centrale organisatie van vakmensen wilde kweken, die, naar binnen, de 
vaktechnische vraagstukken door onderlinge voorlichting en overleg wilde behartigen, en tegelijk, 
naar buiten, de kwekers en handelaren, wier aantal in die jaren snel toenam, zou vertegenwoordigen 
bij de overheid en hun belangen invoegen in die van de exporthandel in Nederlandse producten. 
Van het eerste zijn voorbeelden de instelling (1908) van het instituut der bloemenkeuringen, 



onderlinge vaktentoonstellingen waarbij onder leiding van commissies van deskundigen, het 
toezicht berust voor de vernieuwing van de sortimenten der bolgewassen, en de oprichting van het 
Scheidsgerecht voor den Bloembollenhandel (1907), ten doel hebbende onderlinge 
handelsgeschillen die zich voor en na voordoen langs de weg van arbitrage door deskundige 
lekerechters goedkoop en snel uit de weg te ruimen. Deze beide instituten, thans nog op volle 
kracht werkzaam, getuigen van de vooruitziende blik van Krelage en de inspanning - soms de strijd 
die hij had te voeren om zijn denkbeelden uitgevoerd te krijgen - waren dikwijls het gevolg van het 
feit, dat hij zijn tijd vooruit bleek te zijn. Het bloembollenvak als onderdeel van de Nederlandse 
tuinbouw had méér nodig dan onderlinge bijeenkomsten, hoeveel nut die ook voor de deelnemers 
mogen hebben gehad. De tentoonstellingen van bloemen en planten, die wel reeds in de 19e eeuw 
werden gehouden, moesten naar Krelage meende voortaan dienstbaar worden gemaakt aan de 
inschakeling van Nederlandse siergewassen in de export van Nederlandse producten over de 
Nederlandse grenzen. En omdat bijvoorbeeld tentoonstellingen het nieuwe konden tonen, kwamen 
ook de buitenlandse tuinbouwers gaarne hier, toen Krelage hen - op Belgisch voorbeeld trouwens - 
begon uit te nodigen om als deskundigen de jury te vormen voor de inzendingen der Nederlandse 
tuinbouwers. De nationale tuinbouwtentoonstelling, in de Haarlemmer Hout in 1910 gehouden, was 
voor Krelage het beginpunt van een reeks van manifestaties van internationale allure, waarvan de 
gevolgen onberekenbaar groot zijn geweest voor de ontwikkeling van de exporthandel in de 
producten die er werden tentoongesteld. En het peil, waarop Krelage deze tentoonstellingen wist te 
handhaven, maakte ze tot gebeurtenissen van nationale betekenis, ook in de ogen van de regering. 
En niet alleen door tentoonstellingen hier te lande, maar ook door regelmatig deel te nemen aan 
allerlei manifestaties in het buitenland, heeft, op initiatief van Krelage, het bloembollenvak de weg 
geleerd naar de "Onpersoonlijke Reclame", die heden ten dage enige millioenen guldens per jaar 
besteedt aan het bevorderen van het verbruik van onze bloembollen en planten, schier "overal ter 
wereld". 
De eerste wereldoorlog heeft aan de snelle ontwikkeling van de export van hoog gekwalificeerde 
tuinbouwproducten enige jaren een halt toegeroepen. En Krelage, die meer en meer door zijn werk 
voor de organisaties werd opgeëist, besloot zijn bedrijf te liquideren. Het was wel te zien, dat de 
vermogende tuinbezitters, die Krelage's cliëntèle vormden, niet op die voet konden voortgaan. Met 
die liquidatie die o.m. bestond in het voor bouwgrond verkopen van verscheidene uitgestrekte 
kwekerijen der firma in de naaste omgeving van Haarlem, zijn enige jaren heengegaan. In die jaren 
kwamen voor de kwekerij en de handel ook beschikbaar de opmerkelijke resultaten van de 
hybridisatie-arbeid van Krelage. Had zijn vader reeds baanbrekend werk verricht voor de 
introductie van de langstengelige in Mei bloeiende tulpen, die hij Darwintulpen noemde, de zoon 
heeft daaruit, door kruising, een nieuw ras doen ontstaan, dat hij Mendeltulpen noemde, een buiten 
vroeger bloeiend en in de kas des winters zeer vroeg te forceren langstengelig tulpenras, dat voor 
de snijbloemencultuur onder glas veel is gaan betekenen. Maar niet tot de tulpen bleef de arbeid 
van Krelage tot verbetering en verrijking van het sortiment beperkt. Narcissen, amaryllissen, 
hyacinten, irissen, dahlia's en gladiolen zijn door mensen onder zijn leiding aan kruisingsproeven 
onderworpen, en de resultaten waren in vele gevallen van blijvende betekenis. 
Het is dan ook om de man te eren, die voor zijn vak het nodige heeft gepresteerd, dat acht 
buitenlandse tuinbouworganisaties hem tot hun erelid benoemden en vier andere hem persoonlijke 
medailles schonken als eerbetoon voor zijn verdiensten. Krelage heeft zich temidden van zijn 
vakgenoten onderscheiden en de erkenning van zijn arbeid vond uitdrukking in Nederlandse en 
buitenlandse officiële ordetekenen. Voor hem had bijzondere waarde het Ridderschap in de 
Kroonorde van Oranje waarmee de Koningin hem vereerde toen hij eens zeer bijzondere diensten 
had bewezen. De grootste onderscheiding die aan de thans overleden tuinbouwer, in Nederland kon 
worden uitgereikt, was dat hem in 1947 te Wageningen het eredoctoraat in de landbouwwetenschap 
werd verleend. Dit eerbetoon van een zijde, die zeker tot oordelen volkomen bevoegd was, heeft 
ongetwijfeld sterk in verband gestaan tot Krelage's arbeid als schrijver op tuinbouwgebied. 



Een jaar tevoren was van de pers gekomen het uitvoerige boekwerk: Drie eeuwen bloembollen-
export; tijdens de bezettingsjaren geheel voorbereid, was het uitgeven van dit boek in 1946 door het 
Departement van Landbouw een teken van herwonnen levenskracht en voor den bejaarden schrijver 
een reden tot grote voldoening. Het boek, door sommigen, niet alleen vanwege zijn omvang, de 
"bloembollenbijbel" genoemd, is een bron van gegevens uit de verre historie en het recente 
verleden en is in een de schrijver typerende, zeer critische schrijftrant geconcipieerd. 
Ook heeft hij de lectuur over de plaats van bloembollen in de historie van ons land verrijkt met 
bewerkingen van de pamfletten over de Tulpomanie E. H. Krelage, De pamfletten van den 
Tulpenhandel 1636-1637 (Werken van het NEHA, no. 11, 1942) en de slechts nog antiquarisch 
verkrijgbare exemplaren van het Florilegium Harlemense (1896) getuigen eveneens van de 
verknochtheid van Krelage aan het historische detail. Krelage heeft trouwens veel meer dan 
anderen, die vroeger leiding gaven aan de tuinbouw, de waarde ingezien van het in dienst stellen 
van de wetenschap. Ziektebestrijding, nieuwe cultuurmethoden, bemestings- en 
sortimentsverbeteringsvraagstukken, zouden zeker niet die aandacht ontvangen hebben, als niet 
Krelage, als leider van organisaties op het juiste moment en met het gezag van de ontwikkelde 
vakman, gepleit had voor het instellen van een onderzoek, het aanstellen van een onderzoeker, het 
oprichten van een wetenschappelijk instituut. Het bloembollenvak, dat zijn belangen zo vele jaren 
aan hem toevertrouwde, heeft ondervonden hoezeer de voor wetenschappelijk onderzoek op zijn 
voorstel beschikbaar gestelde gelden en toewijding, rente opleveren, indien de juiste mensen op de 
juiste plaatsen worden gebracht en tot werken in staat gesteld. Krelage heeft in zijn langdurig leven 
veel tot stand gebracht, waarvoor velen hem dankbaar zullen blijven. Hij heeft aan enkelen veel 
geleerd, niet het minst door een enorme werkkracht, een eerbiedwekkende kennis en een 
fenomenaal geheugen "ter beschikking" te stellen. Wat zijn aard aan soepelheid miste, vergoedde 
zijn voorgaan in toewijding. Het langst zal misschien de herinnering blijven aan Krelage als 
voorzitter van vergaderingen, want deze vrij zeldzame gave bezat hij in hoge mate. Zijn 
redevoeringen, die hij altijd geheel opschreef, waren in de regel prachtig van formulering en stijl en 
niet zelden met humor doorspekt; zijn kennis van de drie moderne talen was benijdenswaard. In 
kleine, zowel als in grote vergaderingen was hij als voorzitter dezelfde: de zaken waren te voren 
door hem overdacht, de formulering van de conclusie der besprekingen was onmiddellijk 
beschikbaar en kon letterlijk worden genotuleerd. De debatten werden steeds op correcte wijze in 
de banen van het behandelde onderwerp gehouden. Zijn gezag was onbetwistbaar, zijn invloed 
groot en een besluit, door zijn autoriteit gedekt, maakte een grote kans. In geval van botsing der 
meningen bleek Krelage een strateeg; op moeilijke momenten wist hij een uitweg, en manifesteerde 
zich de diplomaat. In de kringen van het bloembollenvak kunnen zeer velen er over meepraten, dat 
een vergadering, die Krelage presideerde, bijna steeds tot een resultaat kwam. En dit spreekt in dit 
wereldje niet vanzelf! De ervaring van vele jaren heeft geleerd dat deze resultaten vaak heilvol 
geweest zijn voor het bloembollenbedrijf in Nederland, dat Dr. Ernst H. Krelage zo voortreffelijk 
heeft gediend. 
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