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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 geko-

zen en zijn de zaken op een rij gezet.
Tulipa 'Peer Gynt'

1973: Tweejarige tulpenteelt
Tekst en fotografie: Peter Knippels

n het jaar 1973 treden het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en Ierland toe
tot de EEG. In New York wordt op Manhattan het Word Trade Center geopend. De twee
torens zullen decennia lang de skyline van het
zuidoosten van Manhattan bepalen.
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BENZINEBONNEN
Peppi en Kokki zijn voor het eerst op de
Nederlandse televisie. Peppi en Koldci worden
gespeeld door Gerard van Essen (de dikke) en
Herman Kortekaas (de dunne). Het Christen
Democratisch Appel (CDA) wordt opgericht,
als fusie van de KVP, ARP en CHU. Piet Steenkamp wordt de eerste voorzitter. In oktober is
het begin van de oliecrisis. Nederland steunt
Israel. In reactie hierop boycotten de Arabische
landen Nederland en andere landen. De benzine gaat op de bon en op 4 november beleeft
Nederland zijn eerste autoloze zondag. Op
deze dag fiets ik samen met mijn vader vanuit
Berlicum naar zijn werk in Nuland. Wij fietsen
een stukje over de A59, die helemaal leeg is op
enkele fietsers en wandelaars na.

REVALUATIE GULDEN
In de Statistiek siergewassen zijn de areaal- en
handelscijfers gerangschikt en geanalyseerd. In
1973 telen 662 bedrijven samen 795,8 hectare
hyacint, gemiddeld 127,9 are per bedrijf. Van
deze 662 bedrijven teelt 64 procent minder
dan 1 hectare hyacint. Acht bedrijven telen elk
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meer dan 10 ha, samen goed voor 1,3 procent
van aantal bedrijven en 14 procent van het hyacintenareaal. Met 6.286 bedrijven die samen
5.826 ha tulpen telen, komt het gemiddeld tulpenoppervlak per bedrijf op 92,7 are. Van het
aantal bedrijven teelt 70 procent minder dan 1
ha tulp. Vijftien bedrijven telen elk meer dan 10
ha, samen goed voor 0,2 procent van het aantal
bedrijven en 3,9 procent van het areaal.
Het bestuur van het Productschap voor Siergewassen (PVS) vergadert op dinsdag 25 september (Weekblad voor Bloembollencultuur
28 september 1973). Eén van de agendapunten
is de revaluatie van de gulden. Het kabinet-Den
Uyl neemt dit besluit om de inflatie tegen te
gaan. Directeur Pieter Vermeulen van de Bond
van Bloembollenhandelaren geeft aan dat als
gevolg van dit regeringsbesluit de eerste annuleringen van gladiolenorders uit Duitsland en
Italië al binnen zijn. De totale directe schade
voor de bloembollenexporteurs wordt geschat
op 15 miljoen gulden. 'Maar hiermee is de kous
niet af. Ook de kwekerij zal het kind van de
rekening worden.' De deelnemers aan de ver-

gadering hebben begrip voor het besluit van
de regering, maar 'dat men pogingen doet de
inflatie tegen te gaan is natuurlijk lovenswaardig, maar dat moet gebeuren over de ruggen
van de exporteurs heen, dan is dat toch een
allesbehalve elegante zaak'. Het PVS stuurt een
brief op poten naar het Ministerie van Economische Zaken voor overleg op korte termijn.
Onder de titel 'Fa. van Dam uit Niedorp: bijna zeven hectare tulpen voor tweejarige teelt!'
verhaalt het Weekblad voor Bloembollencultuur van 2 november 1973 over de ervaringen en mogelijkheden van de tweejarige
teelt van tulpen. Het bedrijf is in 1968 gestart
met de proefnemingen met deze teeltwijze
en is er zeer positief over. 'De oogst die men
deze zomer rooide van het plantgoed dat in
het najaar van 1971 in de grond was gegaan,
was heel goed. In het partij 'Apeldoorn' zaten
plenty vijftienen en ondanks de lage markt van
afgelopen zomer kon ik voor die dikke bollen
toch een leuke prijs maken' Zo geeft Henk van
Dam aan.

Tulpenregistraties
Verschillende tulpenrassen worden geregistreerd, met tussen haakjes de groep en de
inzender.
In 2010 worden 'Hellas' (FT, Segers Bros, Ltd.)
met 0,09 ha en 'Peer Gynt' (TT, Konijnburg &
Mark, Ltd.) met 0,67 ha nog geteeld.

Niet meer in cultuur:'Borodin'(TT,
Konijnenburg & Mark, Ltd.), 'Dandy' (Greig,
C.V. Hybrida), 'Dom Beekman' (DLT, Klaver
& Valkering), 'Kimberley' (TT, Konijnburg &
Mark, Ltd) en 'Zeeland' (ELT, J.F. van den Berg
& Sons, Ltd.).

