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WERELDBOL

In de Wereldbol zijn telkens de aan
bollen gerelateerde zaken uit her verleden beschreven. Maar er gebeurde
in die jaren 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 18902010 is per decennium één jaar geko-

zen en zijn de zaken op een rij gezet.
Tekst en fotografie: Peter Knippels

Tulp 'Sal mon Pa rrot'

1956: kostprijs tulp berekend
n het jaar 1956 zijn vanuit de hele wereld
de ogen gericht op Hongarije. De studentendemonstraties in de hoofdstad Boedapest in september leiden tot de inval van troepen uit de Warschaupactlanden in november.
In reactie hierop boycot een aantal landen,
waaronder Nederland, de Olympische Spelen in Melbourne. Het Amerikaanse bedrijf
IBM introduceert als eerste de harde schijf als
opslagmedium.
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NATIONAAL MONUMENT
Het eerste NTS-journaal is op de Nederlandse televisie. De bokslegende Bep van Klaveren, The Dutch Windmill, bokst op 48-jarige
leeftijd zijn laatste wedstrijd. Koningin Juliana
onthult tijdens de Dodenherdenking het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.
Het Duitse blad Der Spiegel onthult de Greet
Hofmans-affaire. KVP-politica Marga Klompé
is, in het kabinet Drees III, de eerste vrouwelijke minister van Nederland.

E.H. ICRELAGE OVERLIJDT
De Plantenziektenkundige Dienst start de veldkeuring van tulpen 'vanwege van door importerende landen gestelde eisen tot het uitvoeren van een veldkeuring'. Er wordt een formele
regeling vastgesteld die bepaalt dat 'sommige
variëteiten tulpen alleen gezond beschouwd
worden als ze tijdens de bloei beoordeeld zijn
door de met de veldkeuring belaste ambtenaren: Dit geldt voor 'Brilliant Star: 'Brilliant Star
max' en alle Darwinhybriden.
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Op 3 april overlijdt op 87-jarige leeftijd Ernst
Heinrich Krelage. Het Vakblad voor Bloembollenteelt en -Handel schrijft: 'Hij was een
geboren Leider. Zijn rijzige gestalte scheen te
demonstreren, hoe hij altijd over de hoofden
van andere mensen heen reeds het doel zag,
dat zij nog niet konden onderscheiden: 1956
is ook een jaar van jubilea. De heer J.F.C. Dix
viert zijn 75e verjaardag. In mei viert Theorie
en Praktijk haar 25-jarig bestaan in De Nachtegaal in Lisse. De vereniging van oud-leerlingen
van de Lissese Rijkstuinbouwschool telt 625
leden en donateurs.
In Het Vakblad voor Bloembollenteelt en -Handel van 18 mei staat het artikel 'De Murillo-verloping dezer eeuw: Hierin is een brief van dr.
W. de Mol van het Laboratorium voor Stralengenetiek in Amsterdam opgenomen. Hij
beschrijft de vondst van een forse plant in de
Dubbele Vroege Tulp 'Mr. Van der Hoeff' door
de Gebroeders P. en W. Kok te Bovenkarspel
in 1943. De plant is 12 cm hoger dan de gewone variëteit en is opmerkelijk zwaarder van
blad, stengel en bloem. De oorzaak ligt in het
chromosoomaantal: 48 tegen 24 in Murillo's.
De Mol heeft in de Murillo's niet eerder een
mutant gezien met afwijkend chromosoomaantal. Deze mutant krijgt de naam 'Bovenkarspel Yellow Blossom:
In de Tuinbouwgids 1956 staat het artikel
'Kostprijsberekening in de bloembollenteelt;
samengesteld door L. Mulder van het LEI uit
Den Haag. Het gaat over de kostprijs van de
tulpenteelt. Mulder berekent de opbrengst

van een hectare tulpen aan de hand van het
aantal geoogste bollen. Daarnaast berekent
hij de vaste en variabele kosten van de teelt.
De grondslag voor de berekeningen zijn:
'kadastraal oppervlak 700 are, waarvan 490
are beplant met bollen. Hyacinten: 100 are,
tulpen: 200 are, narcissen: 100 are, gladiolen:
50 are en 40 are bijgoed. Verder een bollenschuur van 330 m2 met centrale verwarming
met hierin een holkamer, een heetstookafdeling en 45 m2 werkruimte. Oppervlakte van de
stellingen bedraagt 2.000 m2. Verder aanwezig:
twee schuiten van elk 8 ton, een schuit van 3
ton, een grote bloembollensorteermachine,
4.500 gaasbakken, 500 manden en het op een
gemiddeld bedrijf voorkomende gereedschap:
Mulder komt tot een kostprijs van hfl 5,12 per
100 stuks, bij een opbrengst van 425 stuks per
re. Omgerekend is dit een kostprijs van € 2,32
per 100 stuks bij een opbrengst van 297.500
stuks per hectare.

TULPENREGISTRATIES
Verschillende tulpencultivars worden in 1956
geregistreerd, met tussen haakjes de groep
en de inzender. In 2010 worden 'Hollywood'
(VET, Captein Bros.) met 2,53 hectare, Salmon Parrot' (PT, de Mol en C.A. Verdegaal)
met 3,47 hectare en 'Tambour Maître' (TT,
C. Colijn & Sons, Ltd.) met 0,6 hectare nog
geteeld. Niet meer in cultuur zijn 'Anthony
Eden' (DVT, J. Groot Moes), 'Bayonne' (DHT,
F. Rijnveld & Sons, Ltd.) en 'Beauty of Volendam' (TT, E. Kooi).

