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Een	  festival	  van	  Amsterdammers	  voor	  Amsterdammers	  	  

Op	  31	  maart	  2015	  is	  de	  eerste	  editie	  van	  het	  Tulp	  Festival	  in	  Amsterdam	  feestelijk	  geopend	  op	  het	  
Artisplein.	  Gedurende	  de	  maand	  april	  zullen	  op	  vijftig	  locaties	  in	  de	  hoofdstad	  honderdduizenden	  
kleurrijk	  bloeiende	  tulpen	  te	  bewonderen	  zijn.	  Een	  gratis	  gids	  (Ned-‐Eng)	  beschrijft	  alle	  locaties,	  
zodat	  de	  bezoeker	  zijn	  eigen	  tulpenroute	  kan	  bepalen.	  De	  website	  www.tulpfestival.com	  geeft	  
informatie	  over	  de	  deelnemers,	  de	  locaties	  waar	  de	  gids	  verkrijgbaar	  is	  en	  levert	  gedurende	  de	  
maand	  april	  actuele	  informatie	  over	  de	  locaties	  waar	  op	  dat	  moment	  tulpen	  in	  bloei	  staan.	  

	  

Voor	  iedere	  Amsterdammer	  een	  tulp	  

Van	  oudsher	  is	  Amsterdam	  verbonden	  met	  de	  
legendarische	  tulp,	  maar	  de	  laatste	  decennia	  is	  de	  
bol	  steeds	  meer	  uit	  het	  straatbeeld	  verdwenen.	  
Het	  Tulp	  Festival	  wil	  de	  tulp	  weer	  zichtbaar	  maken	  
in	  de	  stad	  door	  zoveel	  mogelijk	  tulpen	  in	  
Amsterdam	  te	  laten	  bloeien.	  Initiatiefnemer	  van	  
het	  Tulp	  Festival	  is	  Saskia	  Albrecht,	  tuinontwerper.	  
Zij	  kwam	  op	  het	  idee	  een	  groots	  Tulp	  Festival	  te	  

organiseren	  in	  navolging	  van	  de	  miljoenenstad	  Istanboel	  met	  zijn	  befaamde	  tulpenfestival.	  Daar	  
worden	  jaarlijks	  14	  miljoen	  tulpen	  geplant	  door	  de	  gemeente,	  net	  zoveel	  als	  dat	  er	  inwoners	  zijn.	  
Voor	  iedere	  Amsterdammer	  een	  tulp,	  zo’n	  820.000	  tulpen,	  is	  het	  streven.	  	  

In	  het	  afgelopen	  najaar	  zijn	  423.207	  tulpenbollen	  geplant	  die,	  aangevuld	  met	  116.074	  tulpen	  in	  
potten,	  gedurende	  de	  maand	  april	  zullen	  bloeien.	  In	  verschillende	  stadsdelen,	  musea	  en	  bij	  andere	  
instellingen	  staan	  pleinen	  en	  tuinen	  vol	  met	  tulpen	  in	  bakken	  of	  in	  de	  volle	  grond.	  Het	  is	  gelukt	  voor	  
deze	  eerste	  editie	  een	  illuster	  gezelschap	  aan	  deelnemende	  instanties	  bij	  elkaar	  te	  brengen:	  bijna	  alle	  
musea,	  van	  het	  Rijksmuseum	  tot	  EYE,	  participeren,	  evenals	  een	  aantal	  prominente	  hotels	  zoals	  
Waldorf	  Astoria	  Amsterdam	  en	  het	  Amstel	  Hotel	  en	  daarnaast	  doen	  de	  stadsdelen	  Centrum,	  Zuid	  en	  
Noord	  mee.	  Zij	  hebben	  duizenden	  tulpen	  geplant	  en	  in	  bakken	  gezet	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Artis,	  
dat	  dit	  jaar	  weer	  in	  volle	  bloei	  staat,	  rolt	  ter	  ere	  van	  het	  Tulp	  Festival	  een	  tapijt	  van	  52.400	  tulpen	  uit	  
op	  het	  vrij	  toegankelijke	  Artisplein	  en	  is	  daarmee	  een	  van	  de	  meest	  prominente	  locaties	  van	  deze	  
eerste	  editie.	  	  

Festivalgids	  met	  routes	  	  

Er	  is	  een	  speciale	  Tulp	  Festivalgids	  uitgebracht	  (Nederlands/Engels)	  waar	  niet	  alleen	  alle	  locaties	  in	  
staan	  maar	  ook	  alle	  tulpennamen	  beschreven	  zijn.	  Van	  Zuid	  naar	  Noord	  is	  er	  veel	  kleurrijks	  te	  zien	  en	  
iedereen	  kan	  zijn	  eigen	  route	  kiezen.	  Een	  wandeling	  vanaf	  de	  Zuidas	  naar	  het	  Museumplein	  voert	  
bijvoorbeeld	  langs	  de	  drie	  pleinen	  van	  de	  Zuidas,	  vol	  met	  bakken	  tulpen,	  naar	  de	  Minervalaan	  en	  	  
Apollolaan	  waar	  tulpen	  in	  de	  volle	  grond	  geplant	  zijn.	  Tijdens	  een	  pauzedrankje	  in	  het	  Hilton	  hotel	  of	  
het	  Wyndham	  Apollo	  hotel	  zijn	  duizenden	  tulpen	  te	  bewonderen	  in	  de	  hoteltuin.	  Op	  het	  	  
Museumplein	  zullen	  honderd	  potten	  met	  bloeiende	  tulpen	  rond	  de	  vijver	  de	  aandacht	  trekken,	  het	  



	  
Conservatorium	  Hotel	  laat	  honderden	  biologische	  tulpen	  zien	  en	  wie	  een	  wandeling	  door	  de	  tuin	  van	  
het	  Rijksmuseum	  maakt,	  ziet	  tulpen	  in	  het	  kleurenpallet	  van	  Rembrandt.	  	  

In	  het	  centrum	  van	  de	  stad	  zijn	  routes	  langs	  locaties	  in	  openbare	  ruimte	  die	  in	  de	  buurt	  liggen	  van	  
deelnemende	  musea	  en	  hotels.	  Zo	  zijn	  er	  authentieke	  historische	  tulpen	  te	  bewonderen	  bij	  de	  
Hortus,	  Amerikaanse	  tulpen	  vlammen	  op	  bij	  het	  Waldorf	  Astoria	  Hotel,	  tulpen	  met	  vorstelijke	  namen	  
sieren	  de	  tuin	  van	  Museum	  Van	  Loon.	  Op	  de	  steiger	  van	  het	  Scheepvaartmuseum	  staan	  Turkse	  
naaldtulpen	  en	  ook	  het	  nabijgelegen	  Marineterrein	  hult	  zich	  in	  tulpentooi.	  Het	  Marineterrein	  opent	  
speciaal	  voor	  het	  Tulp	  Festival	  gedurende	  de	  maand	  april	  zijn	  poorten.	  Op	  het	  dak	  van	  NEMO	  staat	  
een	  kleurpatroon	  van	  vijftienduizend	  tulpen.	  Op	  andere	  locaties	  zijn	  bijzondere	  tulpen	  te	  zien:	  de	  RAI	  
tulp	  bij	  de	  RAI,	  de	  Anne	  Frank	  tulp	  op	  de	  Westermarkt,	  de	  beroemde	  dubbele	  Semper	  Augustus	  op	  
het	  Oudekerksplein.	  Het	  Canal	  House	  hotel	  heeft	  voor	  tulpen	  met	  zwoele	  kleuren	  gekozen	  en	  bij	  
Tassenmuseum	  	  Hendrikje	  staan	  damestulpen.	  De	  pont	  naar	  Noord	  leidt	  naar	  de	  tulpen	  voor	  EYE	  en	  
verderop	  in	  de	  fraai	  vernieuwde	  Van	  der	  Pekstraat	  staan	  prachtige	  potten	  met	  tulpen.	  De	  openbare	  
ruimte	  is	  uiteraard	  vrij	  toegankelijk,	  voor	  de	  musea	  gelden	  de	  normale	  toegangstarieven.	  	  

Inspiratie	  opdoen	  
Het	  Tulp	  Festival	  is	  zeker	  ook	  bedoeld	  om	  te	  inspireren	  en	  te	  verleiden	  tot	  het	  planten	  van	  tulpen	  in	  
eigen	  tuin	  of	  pot.	  Bij	  het	  Amsterdam	  Tulip	  Museum	  kunnen	  nu	  al	  tulpen	  worden	  besteld	  die	  in	  het	  
najaar	  geplant	  kunnen	  worden.	  	  

Deelnemers	  	  
Amstel	  Hotel,	  	  Amsterdam	  RAI,	  Amsterdam	  Tulip	  Museum,	  Artis,	  Bijbels	  Museum,	  Canal	  House,	  	  
Conservatoriumhotel,	  Filmmuseum	  EYE,	  	  Hermitage,	  Hilton	  Hotel	  Apollolaan,	  Hortus	  Botanicus	  ,	  
Marineterrein,	  	  Museum	  Het	  Grachtenhuis,	  Museum	  het	  Rembrandthuis,	  	  Museum	  Van	  Loon,	  
Museum	  Willet-‐Holthuysen,	  NEMO,	  	  Oude	  Kerk,	  Rijksmuseum,	  Scheepvaartmuseum,	  Stadsdeel	  
Centrum,	  Stadsdeel	  Noord,	  Stadsdeel	  Zuid,	  Tassenmuseum	  Hendrikje,	  Waldorf	  Astoria	  Amsterdam,	  
Wyndham	  Apollo	  hotel,	  Zuidas.	  	  

-‐-‐-‐	  

Tulpenmanie	  

Amsterdam	  heeft	  een	  turbulente	  geschiedenis	  met	  de	  tulp.	  Afkomstig	  uit	  de	  paleistuinen	  van	  Constantinopel	  	  was	  de	  tulp	  aan	  het	  eind	  van	  
de	  16e	  eeuw	  aan	  haar	  opmars	  over	  de	  wereld	  begonnen.	  Ook	  	  de	  Leidse	  Hortus	  had	  de	  hand	  weten	  te	  leggen	  op	  de	  op	  het	  eerste	  gezicht	  
onaanzienlijke	  bol.	  	  Nog	  even	  was	  gedacht	  dat	  het	  hier	  iets	  eetbaars	  betrof,	  maar	  al	  spoedig	  bleek	  dat	  de	  waarde	  ergens	  anders	  lag.	  Rond	  
1620	  ontstaat	  er	  een	  ware	  tulpenrage.	  Aanvankelijk	  aangeplant	  op	  de	  buitenplaatsen	  van	  rijke	  regenten,	  moest	  dit	  kleinood	  vooral	   laten	  
zien	  dat	  de	  eigenaar	  smaak	  en	  centen	  had.	  Maar	  in	  1636	  gaat	  de	  Hollandse	  koopmansgeest	  met	  de	  bollen	  aan	  de	  haal	  en	  al	  gauw	  was	  het	  
hek	  van	  de	  dam.	  Koopmannen	  investeren	  in	  bollen	  die	  ze	  niet	  gezien	  hebben	  en	  verkopen	  ze	  weer	  nog	  voordat	  de	  bol	  de	  grond	  uit	   is.	  De	  
nieuwe	  eigenaar	  kan	  slechts	  gissen	  naar	  de	  waarde	  van	  zijn	   rijkdom.	  Een	  verschijnsel	  dat	  hier	  enorm	  aan	  bijdroeg	  was	  het	   ‘breken’	  van	  
sommige	   tulpenbloemen.	   Een	   effen	   bloem	   kon	   zomaar	   het	   volgend	   jaar	   gevlamd	   zijn	   of	   geveerde	   blaadjes	   hebben.	   Waar	   dit	   door	  
veroorzaakt	   werd,	   wist	   niemand,	   maar	   dat	   het	   gebeurde	   was	   opzienbarend.	   Dit	   raadsel	   maakte	   de	   bol	   niet	   alleen	   vele	   malen	  
aantrekkelijker,	   maar	   bovendien	   viel	   hiermee	   geweldig	   te	   speculeren.	   Kwekers	   gingen	   er	   prat	   op	   het	   geheim	   ontdekt	   te	   hebben:	   ze	  
strooiden	  duivenpoep	  bij	  de	  bollen,	  experimenteerden	  met	  verfpigmenten	  in	  de	  grond	  en	  soms	  leverde	  dat	  iets	  moois	  op.	  	  In	  het	  begin	  van	  
1637	   bereikt	   de	   tulpenwindhandel,	   door	   latere	   generaties	   spottend	   tulpenmanie	   genoemd,	   haar	   hoogtepunt:	   de	   tulpenbol	   gaat	   voor	  
astronomische	  bedragen	  van	  de	  hand,	  de	  slimme	  koopman	  glorieert.	  Deze	  situatie	  duurt	  echter	  maar	  kort:	  al	  in	  februari	  1637	  valt	  het	  doek.	  
Achter	  elkaar	  worden	  drie	  bollen	  verhandeld,	  ieder	  ter	  waarde	  van	  een	  volledig	  grachtenpand	  en	  kort	  daarna	  stort	  de	  markt	  in.	  Velen	  gaan	  
bankroet	   en	   talloze	   spotprenten	   steken	  daar	   de	  draak	  mee.	   Pas	   in	   het	   begin	   van	  de	   twintigste	   eeuw	  ontdekt	  men	  dat	   het	   ‘breken’	   van	  
tulpen	  veroorzaakt	  werd	  door	  een	  virus	  dat	  werd	  overgebracht	  door	  bladluis,	  maar	  dan	  is	  de	  tulpenmanie	  al	  eeuwen	  verleden	  tijd.	  Het	  Tulp	  
Festival	  hoopt	  op	  een	  nieuwe	  tulpenrage,	  maar	  zonder	  de	  dramatische	  gevolgen	  van	  weleer.	  	  	  

	  

	  


