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In de Wereldbol is op verschillende manieren stil gestaan in de geschiedenis. Telkens zijn de aan bollen gerelateerde zaken
beschreven. Maar er gebeurde in die jaren
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ook het een en ander in de wereld en in
Nederland. Om gebeurtenissen in de bollensector te plaatsen wordt in twaalf afleveringen met zevenmijlslaarzen door de
afgelopen 120 jaar gestapt. Uit de periode
1890-2010 is per decennium één jaar gekozen en zijn de zaken in de wereld, in Nederland en in de bollensector op een rij gezet.
Tekst: Peter Knippels
Fotografie: archief KAVB

Het eerste nummer van Het vakblad voor kwekerij en handel

1948: aanpak virus in lelie
H
et jaar 1948 begint bloedig met de
moord op Mahatma Gandhi op 30
januari. We maken kennis met de Koude Oorlog. De communisten in Tsjecho-Slowakije plegen met steun van de Sovjet-Unie een
staatsgreep. De Sovjet-Unie blokkeert de toegang over de grond tot de geallieerde delen van
Berlijn. De Engelsen en Amerikanen reageren
met het instellen van de luchtbrug op het Berlijnse vliegveld Tempelhof. David Ben-Goerion
roept half mei de onafhankelijke staat Israël uit.

1948 is in eigen land het jaar van drie koninginnen. Koningin Wilhelmina treedt terug als
vorstin na een ambtsperiode van vijftig jaar.
Zij wordt in september opgevolgd door haar
dochter Juliana. De koningin van de Olympische Spelen in Londen is de Nederlandse Fanny Blankers-Koen met vier gouden medailles. De douane-overeenkomst van de Benelux
treedt in werking, de eerste stap naar de Europese Unie. De Avonden van Gerard Reve wordt
gepubliceerd.

NARCIS IN VS
Op 14 februari 1948 overlijdt op 75-jarige
leeftijd Thomas Marinus Hoog van C.G. van
Tubergen jr uit Haarlem. Thomas is een van
de veredelaars binnen het bedrijf. Op 1 april
verschijnt het eerste nummer van Het Vakblad voor bloembollenteelt en handel, uitgegeven door de bloembollenveilingen H.B.G.
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in Lisse en West-Friesland in Bovenkarspel. In
april viert Fred. de Meulder NV. haar vijftigjarig
bestaan.

In maart verschijnt het Bloembollenrapport,
opgesteld door de 'Commissie ter Bestudering
van de Mogelijkheden op Bloembollengebied
In dit rapport staan veel statistische gegevens,
waaronder die over de teelt en broeierij in het
buitenland. In 1930 wordt in de VS 1.121 hectare narcissen geteeld, met name broeicultivars zoals 'King Alfred Dit is de helft van het
Nederlandse areaal in dat jaar. Na 1930 is het
Nederlands areaal narcissen gekrompen tot
1.000 hectare, terwijl dat in de VS is toegenomen. De productie per are bedraagt in de VS
1.401 stuks tegen 937 stuks in Nederland. De
productie in de VS van tulpen bedraagt in 1930
11,5 miljoen stuks. Het aantal naar de VS geëxporteerde aantal tulpen bedraagt in 1934 81
miljoen stuks. Niet-officiële bronnen geven aan
dat het bollenareaal in de VS in 1946 2.500 hectare bedraagt tegen 1.183 hectare in 1930. De
groei zit met name in narcissen en gladiolen.
In Engeland is sprake van een krimp van het
bollenareaal: van 3.125 hectare in 1939 naar
840 hectare in 1946. De helft betreft narcissen. Eén van de conclusies in het rapport is dat
de 'Buy British' propaganda voor de Tweede
Wereldoorlog om producten van eigen bodem
te kopen de Nederlandse import niet zichtbaar
heeft geschaad.

LELIEVIRUSSEN

De onderzoekers Brierley en Smith, beiden
werkzaam bij de USDA in Maryland, schrijven in The Lily Year Book 1948 van de El-IS het
artikel 'American Research on Virus Diseases of Lilies: Hun artikel heeft betrekking op
symptomen en schadelijkheid van verschillende virussen in Easter Lilies (Longiflorum
hybriden) en andere soorten en rassen, de
verschillende stammen van Lily Mottle Virus
en de relatie van dit virus met Tulip Breaking
Virus. In het artikel staat een mooie beschrijving hoe om te gaan met virussen: 'There are
two schools of thoughts with reference to control of Lily virus diseases. One plan is to grow
all Lilies from seed and to grow the seedlings
at a safe distance from contarninated Lilies.
This is a slow method, and one that necessarily rules out certain hybrid Lilies and named
clones that are not reproducible from seed.
The alternative program, called 'living with
Lily Mosaic', proposes to take advantage of
resistance and tolerance to Lily viruses, and
to grow only Lilies that will persist and flower
under the impact of such `The program of living with mosaic is best considered
as an individual venture, to be operated on a
trial and error base. Commercial culture of
Easter Lilies in the United States is a special
case of 'living with mosaic', for these Lilies are
generally infected with both the Lily symptomless virus and the Lily mottle virus.'

