WERELDBOL

In de Wereldbol zijn telkens de aan
bollen gerelateerde zaken uit het 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 gekozen en zijn de zaken op een rij gezet
'Candela', in 1961 geregistreerd en nog steeds in cultuur
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H

et is 1961 en het zijn de hoogtijdagen
van de Koude Oorlog. In januari wordt
John E Kennedy ingezworen als president van de VS. Drie maanden later zijn eerste
crisis: de mislukte invasie in de Varkensbaai op
Cuba. De aanleiding is de (vermeende) aanwezigheid van Russische raketten op Cuba. In 1961
begint de wedloop om de ruimte. Op 12 april is
de Rus Joeri Gagarin de eerste man in de ruimte. Hij vliegt met de Vostok 1 één keer rond de
aarde. Drie weken later is de Amerikaan Alan
Shepard de tweede man in de ruimte. Weer
drie weken later spreekt Kennedy de legendarische woorden uit dat voor het eind van het
decennium een Amerikaan als eerste voet op
de maan zal zetten en veilig naar de aarde zal
terugkeren. Op 13 augustus wordt, voor het
westen onverwachts, gestart met de bouw van
de Berlijnse Muur. VN secretaris-generaal Dag
Harnmarskjold komt op 18 september om het
leven bij een vliegtuigcrash in het noorden van
Zambia. In Nederland is het Anton Geesink die
in Parijs als eerste niet-Japanner wereldkampioen judo wordt. Drie jaar later wordt hij de eerste niet-Japanner die bij de Olympische Spelen
een gouden judomedaille behaalt.

LILIADE
Het Weekblad voor Bloembollencultuur van 21
juli 1961 schrijft onder de titel lelietentoonstelling Akersloot goed begin' een verslag van de
eerste in Akersloot gehouden Liliade. Lelievereniging Akersloot is de organisator op initiatief
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van burgemeester Jan de Sonnaville. De prijs
voor de mooiste lelie is voor Lilium auratum
van Lelievereniging Akersloot De prijs voor de
mooiste nieuwe lelie is voor Imperial Crims°n; ingezonden door Lelievereniging Akersloot,
gewonnen door Jan de Graaff. Het artikel sluit
af met: 'De tentoonstelling is een groot succes
geworden. Ongeveer 6.000 personen zijn naar
Akersloot gegaan om daar in het raadhuis van
de leliepracht te genieten. Hierbij waren vele
vakgenoten, maar ook echte liefhebbers die
van heinde en verre kwamen. Zweden, Duitsers, Italianen en Engelsen waren van de partij.
Men heeft in Akersloot een prima start gemaakt,
die naar meer smaakt. Men denkt reeds aan de
plannen voor het volgend jaar.' De bezoekersaantallen lopen op tot 30.000 in 1965, maar
dalen in de jaren zeventig weer. In 1978 vindt de
laatste Liliade in Akersloot plaats, om daarna op
te gaan in de Lelieshow van Keukenhof.
In The Daffoclil and Tulip Year Book 1961 van
The Royal Horticultural Society staat het arti-

kel 'Hot Water Treatment of Tulip Bulbs: van
James Wood die werkt bij Kirton Experimental
Husbandry Farm, Boston, UK. Wood schrijft
over de proeven met warmwaterbehandeling van tulpen. Bollen van 'Rose Copland' en
'Carrara' zijn tussen eind juni en begin augustus wekelijks geoogst, gevolgd door de warmwaterbehandeling, opslag tot oktober en dan
planten. Beoordeeld zijn de schade aan de
bollen en de opbrengstschade na een teeltseizoen. De beste methode voor zo min mogelijk
schade en dezelfde opbrengst als bij onbehandelde gezonde bollen is:
- Oogst de bollen als buitenste huid van de
nieuwe bol bruin begint te ldeuren;
- Bewaar de bollen 2-3 weken op lucht bij
27°C;
- Maak de bollen schoon;
- Geef warmwaterbehandeling van 2,5 uur
43,3°C;
- Na warmwaterbehandeling tot planten
bewaren bij 17°C.

Tulpenregistraties
In 1961 registreert de KAVB onder meer de
volgende tulpencultivars. Tussen haakjes
de groep en de inzender. In 2010 worden
'Burgundy Lace' (FT, Segers Bros, Ltd.) met
7,35 ha, 'Candela' (Fost, K. van Egmond &
Sons) met 14,57 ha en 'Yokohama'(EVT, J.F.
van den Berg & Sons) met 268,68 ha nog
geteeld. Uit cultuur zijn 'Baby DoW(DVT,J.F.

van den Berg & Sons), 'Beauty of Oxford'
(DHT, A. Overdevest Gz.), 'Copenhagen'
(Fost, Van Tubergen, Ltd.), 'Eurovisie' (TT, C.
Colijn & Sons, Ltd.),'Javari' (TT, P. Nijssen &
Sons, Ltd.), 'Jo Vincent' (DHT, P. Bakker Mz.),
'Mermaid' (Greig, C.V. Hybrida), 'Oriental
Splendour' (Greig, D.W. Lefeber & Co.) en
'Topaas' (Greig, C.V.Hybrida).

