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Summary 

Centered around five sets of inquiries, this thesis has used the following concepts to 
explore, tease out, and deepen my investigation into Dutch horticulture and 
FloraHolland Aalsmeer: moral economy, commodity, world system, networks, 
horticulture, aesthetics, masculinity, cooperative, and the market. In different ways, and 
from various angles, these concepts have helped illuminate what I argue are core aspects 
of Dutch horticulture and the workings of one of its core institutions, FloraHolland 
Aalsmeer. I have shown some of the ways that Dutch horticulture was and is embedded 
in national planning, policy, infrastructure, and aesthetics, both in the early stages of 
Dutch horticulture, with its environment of an emerging consumer and commodity 
culture, and in the twentieth century, as contemporary auctions and horticulture 
developed in its myriad influences.  

 This study has described patterns and relationships in different contexts and 
historical periods, relying on eclectic methodologies and sources that are historical, 
sociological, and ethnographic. It argues that modern flower culture really begins with 
the tulip, since it was with tulip production that science and aesthetics first came 
together in ways familiar to us today, where people first began in earnest to study, 
refine, and learn from each generation of flower. Early botany and ornamental 
gardening overlapped with and were made possible by scientific discoveries, inventive 
economic practices, and expanding commerce, as well as spatial planning, and an 
aesthetic consumer culture. These were cemented by social practices (male networks, 
shared outlook, and cooperative enterprises that distribute risk). Not until the late 
nineteenth and early twentieth centuries would today’s flower industry really take shape 
and take off. But when it did, it was through male networks coming together to create 
their own institutions that distribute risk. As in its foundational era, the industry was 
characterized by the overlap of science, business acumen, and a keen aesthetic sense. As 
in the seventeenth century, in the twentieth century the development of flower 
institutions has been made possible by state support, male networks, planning, and 
social policy. Masculinity helps to cement social bonds and ensure the smooth running 
of business both in the auction and throughout the industry. Furthermore, cooperation, 
historical patterns, personal camaraderie and networks define practice — not commonly 
accepted ideas about market principles. Similarly, aesthetics evolve and are sustained 
through certain traditions and social infrastructure as much as through more strictly 
market forces. Finally, as Dutch flower culture continues to unfold within shifting 
global market forces and historical patterns, this dissertation argues that although the 
balance of production and consumption is changing across the globe and the Dutch role 
continues to evolve, the Netherlands is likely to remain at the dynamic center of the 
market. 
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Chapter 1: Early Dutch Horticulture. How did flowers become integrated commercially 
and culturally in the Netherlands?  

Chapter 2: The Rise of Aalsmeer’s Cooperative Grower’s Association. How did a small 
town named for eel fishing come to organize the first flower auctions, and then rise to 
be the center of the world market?  

Chapter 3: The Dutch Horticultural Auction: Traders. Why are flowers sold at auction—
and for that matter, why are U.S. Treasury bonds, high art, or anything else sold in that 
manner? How do Dutch horticultural auctions work?  

Chapter 4: Horticultural Aesthetics. What do flowers look like as commodities, and 
what has the Netherlands contributed to inventing, producing, and marketing these 
commodities?  

Chapter 5: Planet of Flowers (the Dutch flower industry on the world stage). Why are 
more and more of the flowers sold in Aalsmeer grown in other parts of the world? And 
as international growing increases, how does the Netherlands maintain itself at the 
center of an increasingly global industry? Also, Aalsmeer’s auctions were founded by 
growers to protect grower’s interests, but what happens to them as the cooperative 
institution expands internationally, incorporating more and more grower-members from 
abroad? How do those abroad understand and relate to the industry’s heart in the 
Netherlands. 

Samenvatting 

 Dit proefschrift beschrijft hoe Nederland, en meer specifiek, het dorp Aalsmeer 
het centrum werd van een wereldwijde miljardenindustrie. Ik gebruik een aantal 
concepten om mijn analyse van de Nederlandse tuinbouw en FloraHolland Aalsmeer 
vorm te geven en te verdiepen: moral economy, commodity, wereldsysteem, netwerken, 
tuinbouw, esthetiek, mannelijkheid, coöperatie en de markt. Deze concepten dragen bij 
aan het verhelderen van wat ik zie als kernaspecten van de Nederlandse tuinbouw en het 
reilen en zeilen van een van zijn belangrijkste instituties, FloraHolland Aalsmeer. Ik 
belicht de inbedding van de Nederlandse tuinbouw in nationale planning, beleid, 
infrastructuur en esthetiek, zowel in het vroege stadium van de Nederlandse tuinbouw, 
in de context van een opkomende consumptiecultuur, en in de twintigste eeuw waarin de 
huidige veilingen en tuinbouw zich ontwikkelden. 

 Deze studie beschrijft patronen en relaties in verschillende contexten en 
historische periodes, en maakt daarbij eclectisch gebruik van historische, sociologische 
en etnografische bronnen en methoden.. Het stelt dat de moderne bloemencultuur begon 
met de tulp; in de tulpproductie  kwamen wetenschap en esthetiek samen op de manier 
die wij nu kennen. Het betekende het begin van het serieus bestuderen, verfijnen en 
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leren van elke generatie bloemen. De vroege plantkunde en tuinsierkunst overlapten met 
en werden mogelijk gemaakt door wetenschappelijke ontdekkingen, vernuftige 
economische praktijken en een toenemende handel, evenals ruimtelijke ordening en een 
esthetische consumptiecultuur. Deze werden verbonden door sociale praktijken, 
waaronder mannennetwerken, een gedeelde visie en coöperatieve bedrijven die 
risicospreiding mogelijk maakten.  

 De hedendaagse bloemenindustrie kreeg pas in de laat negentiende, begin 
twintigste eeuw vorm. De ontwikkeling van de industrie vond plaats middels 
mannennetwerken die aan de basis stonden van instituties die zorg droegen voor 
risicospreiding. Net als in het begintijdperk werd de industrie gekenmerkt door een 
overlap tussen wetenschap, zakelijk instinct en een scherp oog voor esthetiek. En net als 
in de zeventiende eeuw werd de twintigste-eeuwse ontwikkeling van de 
bloemeninstituties mogelijk gemaakt door staatsondersteuning, mannennetwerken, 
planning en sociaal beleid. Mannelijkheid hielp sociale banden te verstevigen en droeg 
bij aan het soepel functioneren van de industrie. Samenwerking, historische patronen, 
persoonlijk kameraadschap en netwerken bepalen de alledaagse praktijk – niet, zoals 
algemeen wordt aangenomen, marktwerking. Ook de esthetiek ontwikkelt zich niet 
alleen onder invloed van de markt, maar ook onder invloed van bepaalde tradities en de 
sociale infrastructuur. Ten slotte, de Nederlandse bloemencultuur krijgt vorm in een 
wisselwerking van veranderende mondiale marktrelaties en bestaande historische 
patronen. Dit proefschrift stelt dat, hoewel de balans tussen productie en consumptie 
over de hele wereld verandert en de Nederlandse rol niet ongewijzigd blijft, Nederland 
hoogstwaarschijnlijk het dynamische centrum van de markt zal blijven.   

Hoofdstuk 1: Vroege Nederlandse tuinbouw. Hoe werden bloemen in commercieel en 
cultureel opzicht geïntegreerd in de Nederlandse economie en samenleving? 

Hoofdstuk 2: De opkomst van de Centrale Aalsmeerse Veiling. Hoe kwam het dat een 
dorp dat zijn naam ontleent aan het palingvissen de eerste bloemenveilingen 
organiseerde, om vervolgens het centrum te worden van een wereldmarkt? 

Hoofdstuk 3: De Nederlandse bloemenveiling: handelaren. Waarom worden bloemen 
verkocht op de veiling – waarom worden überhaupt staatsobligaties, kunst, of wat dan 
ook verkocht op deze manier? En hoe werken Nederlandse bloemenveilingen? 

Hoofdstuk 4: De esthetiek van de tuinbouw. Hoe fungeren bloemen als handelswaar, en 
wat heeft Nederland bijgedragen aan het uitvinden, produceren en de marketing van 
deze producten? 

Hoofdstuk 5: Wereld van bloemen (de Nederlandse bloemenindustrie op het 
wereldtoneel). Waarom worden meer en meer van de bloemen die in Aalsmeer geveild 
worden in andere delen van de wereld gekweekt? En hoe behoudt Nederland zijn 
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centrale positie in een mondiale industrie gekenmerkt door een sterke 
internationalisering van de tuinbouw. Aalsmeers veiling was oorspronkelijk opgezet 
door kwekers ter bescherming van hun belangen. Wat gebeurt er met die zelfde kwekers 
nu de coöperatieve institutie zich internationaal uitbreidt en meer en meer kwekers uit 
het buitenland in haar rangen opneemt? En hoe zien en verhouden diegenen in het 
buitenland zich tot het hart van de bloemenindustrie in Nederland? 

 

 
  


