
Tulp

prijzen blijven hanteren, of wij nu 

vaststellen dat ze dat waard zijn 

of niet.

Eens kijken, laten we beginnen 

met uw trots, deze tulp. Rood 

en geel gestreept met zwarte 

stippen. Het is een Sierplant, 

vindt u? Helaas, die kent het 

Systeem niet, maar zo op het 

oog zou ik zeggen: een Kruid! 

Daarin onderscheiden wij dan 

weer de Rode, de Gele en de 

Blauwe kruiden. U ziet, het is een 

fijnmazig systeem!

Tja, uw tulp heeft twee kleuren. 

Maar zelfs voor veelzijdigheid 

bestaat een fraaie oplossing in 

het Systeem. Wij kennen uw 

tulp zowel het profiel van een 

Rood kruid toe, als dat van een 

Geel kruid. U bent vooral trots 

op de zwarte stippen, omdat u 

als enige erin geslaagd bent ze 

erin te kweken? Helaas, zwarte 

stippen zijn zo zeldzaam, daar is 

geen Profiel voor, dus die zullen 

we negeren.

Een Rood Kruid dus, maar 

van welke kwaliteit? We 

onderscheiden maar liefst vijf 

kwaliteiten van Rode Kruiden, 

dus daar is altijd wel een voor 

deze tulp bij, lijkt me.

Nee, dat houdt geen 

beoordeling in, we bekijken 

alleen de functies van de plant, 

niet het functioneren. 

Zo op het oog zou ik zeggen, 

een tweetje. Eens even toetsen 

aan de criteria:

(1) Bloem voor tenminste 90% 

rood. Ai, dat haalt hij niet, door 

al dat geel.

(2) Kruid eetbaar en zeer 

smakelijk. Lijkt me niet, hè? 

Vooruit, in de oorlog gegeten; 

maar zeer smakelijk? Onder die 

omstandigheden wel, zegt u? 

Tja, maar dit is een hedendaags 

systeem, hè. Ach, ik mats u en 

denk dat “zeer” even weg.

(3) Geneeskrachtig? Nouuu...

Helaas, u ziet het zelf, een 

tweetje zit er echt niet in, dat 

wordt dus een drietje. Nu het 

profiel Geel Kruid. Dat lijkt me 

dan, door al dat storende rood, 

niet verder te kunnen komen dan 

een vier.  Maar... voor het geheel 

telt de hoogste score, dus hij 

wordt gewaardeerd als rode tulp, 

kwaliteit drie!

U wilt graag kijken of het 

Bloemplantenprofiel beter past? 

Uitstekend, u komt voor uw 

kweeksels op, zoals uw taak is!

(1) Vangt hij zeer veel, veel, of 

weinig wind? Weinig dus.

 (2) Hoeveel bloemen telt hij (zijn 

omzet in bloemen, als het ware, 

ha, ha)? Meer dan tienduizend, 

meer dan duizend, meer dan 

honderd? EEN, zegt u? Daarmee 

valt hij meteen al het gehele 

Bloemplantenprofiel uit!

Als ik u mag adviseren: kweek 

liever effen gekleurde tulpen die 

lekker en geneeskrachtig zijn. 

Dat brengt meer op.

Jan Hemel
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Goedemiddag, de naam is 

Tuinstra,  van de commissie 

Universeel Flora Ordenen. 

Ik  zou graag samen met u de 

planten in uw kwekerij in ons 

nieuwe WaarderingsSysteem 

onderbrengen. Inderdaad, alle 

planten waren al geordend. Maar 

ja, vind nog maar eens iemand 

die door al die verschillende 

bomen het bos nog kan zien, 

ha, ha! 

In ons gestroomlijnde Systeem 

onderscheiden we slechts 

Hoge bomen, Vruchtdragende 

bomen, Bloemplanten, Kruiden 

en Onkruiden (maar wel met 

een hoofdletter, ha, ha). Dat is 

natuurlijk een stuk eleganter 

dan dat gedoe met  de flora’s 

van Heukels of Thijssen, 

nietwaar! We kunnen in dit 

systeem ook de prijzen van de 

planten vaststellen, zodat u 

gemakkelijker kunt uitwisselen 

met andere tuincentra. Nee, 

het is niet de bedoeling de 

waarde van uw kwekerij te 

verminderen, de Vereniging van 

Nederlandse Samenwerkende 

Tuincentra streeft naar 

budgettaire neutraliteit. Nu 

moet ik wel zeggen dat onlangs 

besloten is dat Bosbessen toch 

eerder als speciale vorm van 

Vruchtdragende bomen dan als 

Kruid moeten worden gezien, 

hetgeen ze aanzienlijk in waarde 

heeft doen stijgen, dus een 

paar waardedalinkjes zou niet 

onwelkom zijn, maar ach. 

Trouwens, u mag voor de planten 

die u nu al hebt, alle huidige 
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