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Aangezien ondergetekende zijn verb ; i.jf te Hanches ter had
en in verhand net de proefzending kortfcorir.iers rege Iris tig de fruit
en groentemarkt aldaar noest bezoeken, vas hij in de gelegenheid
om hier verschillende interessante erveringen op te doen.
In Manchester vindt de handel in groente en fruit plaats op
de Sxni thf ieldmarket.

Aleen importeurs, groot- en kle inhandeleren

zijn gerechtigd on hier handel te drijven.

Deze marlet is na de

"bekende Covent Garden te Londen de grootste in Engeland.

Zij

werd opgericht in 1858 en tcs destijds gehuisvest in een "betrekke
lijk klein, stenen gebouw, de t nog steeds aanwezig is. De uit
breiding is in de loop der jaren zeer groot geweest en op het ogen
blik omvat het mar t terre in een oppervlakte aan hallen ven
3-4 ha.

pl.ia.

De markt is zodanig ingedeeld, dat eike handeleer hier

zijn eigen afdeling bezit, waar lii.i zijn producten kan Plaatsen en
In de gelegenh.eid is on handel te drijven.
tevens over een zeer klein kantoortje.
dit zich niet gelijkvloers, doch
en net een trap te bereiken.

Zij beschikken er

In vele gevallen bevindt

is gebouwd op vier ijzeren pelen

Tussen elke rij afdelingen vindt

men een ruime straat, zodat af- en aanvoer var producten ongehin
derd kan geschieden.
Een der eerefee producten die de aandacht van ondergetekende
vroegen waren de tomaten.

Zij waren in grote hoeveelheden verte

genwoordigd, zowel afkomstig van de Sngelse tuinbouwstreken zelf

ais van Nederland.

De indruk die de Engelse tomaten hier op de

markt maakten was uitstekend.
king op.
12

Op de eerste pleats valt de verpak

Alle Engelse tomaten worden aangevoerd in kistjes van

1b. De vorm en afwerking van het Engelse fcomatenkistje is de

zelfde als men in ïïollenfl. voor de export torna ter bezigt, met dien
verstande, dat de afmetingen natuurlijk naar verhouding kleiner
zijn.

Elke kist is afgedekt met een aan de kist vast^eniefc pa-

2i

pier, vi'ór: rop een f orse reclame voorkomt.
we t "betref b Teleur uitstekend gesorteerd.
volkomen rood gekleurd.

De torna ten zelf zijn
De mees te toma ten waren

"Jat de sortering op grootte "betreft, kan

vorden opgemerkt, dat men deze niet zo streng heeft doorgevoerd
als in Hollend, even&le de sortering op vorm

Sr worden natuur

lijk geen bonken in de eerste kwaliteit toegestaan, doch men treft
er dikwijls tomaten in aan, die kubieke cht ig van vorm zijn. Het is
niet onv.aarschi jn.l jk, dat dit Isa täte veroorzaakt geworden is,
door bespuitingen met groeistoff en, f-.-sngezien de uitstekend e punt
je?, =an de onderzijde van de tomaat aantonen, dat er inderdaafi
voor ongeveer 80 ;'a met groeistoffen gespoten wordt.
kwaliteit van deze tomaten is uitstekend.

De verdere

2ij zijn mooi hard en

er komen "beslist geen gevlekte tomaten in de goed kwaliteit voor.
Een geheel andere indruk maakte de tomsten, die van Holland
afkomstig waren.

Op de allereerste plaats, komen deze tomaten

veel te groen aan. Het duurt soms nog geruime tijd voordat zij ver
handelbaar zijn, terwijl het vaststaat, dat de sraaak hieronder
zeer te lijden heeft. Dit demonstreert zich in het prijsverschil
tussen de Engelse en Hollandse tomaten in de kleinhandel n.l.
van gemiddeld

£ -.-.2.

tot £

.4 per 1b. Enkele lis nd els ten,

waarmede een gesprek verd aangeknoopt, zeiden, dat de Engelsman
die het betalen kon, Engelse tomaten kocht, terwijl de man met de
smallere beurs met Hollandse tomaten genoegen moest nemen.

Zij

vroegen ook hoe het kwam, dat de kwaliteit van de Hollandse tome
ten na de laatste oorlog zoveel minder was als die van voor de
oorlog.

Afgezien van de te groene aanvoer is ook de ongelijk

heid van kleur en de gevlektheid
noemen.

een ernstig kwaliteit sgebrek te

Onder fle toma ten van practisch alle ¥es t landse veilingen

en Rotterdam, kwamen vooral Kwintsheul en lions ter naar voren, ge
zien het feit, dat hiervan zeer veel tomaten gevlekt en zacht wa
ren. Van Kwintsheul waren ze zelfs zeer slecht te noemen.

De

oçorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht in de te groene sanvoer op de veiling, waarbij de diverse gebreken in veel gevallen
niet naar voren komen.

Een ander nog onverklaarbaar punt is het

feit, dat de Engelse tomaten

.

minder stug zijn dan de Hollandse

en b vendien veel gemakkelijker geschild kunnen worden.

Ook de

groene rug, die in veel gevallen bij een geheel rood gekleurde
tomaat nog aanv;ezig is, is niet bevoordelijk voo: de verkoop.
Verschillende 'eisten kwamen er verder in voor, waarvan de tomaten
nogal vuil raren, zoals gietspatten en derg.
wenst.

Dit is zeer onge

De Hollandse tornatenkisten zijn voor zover het de verpakkin

betreft goed, doch men wenst een kleinere xaaat en vel het 12 ld.kistje zoals de Engelsen zelf gebruiken.

De prijs welke de Hol

landse tomaten op dat tijdstip in de Engelse winkels deden, was
pl.m.

ü —• 1.3.

Het is ook gewenst om 'n enkel woord te wijden aan de tomatenhandel van de afgelopen maanden.
nogal over verwonderd, dater de
zo hoog was.

De meeste tuinders hebben zich er
prijs Tran de tomaten lange tijd

Waarschijnlijk weet niemand precies wat hier gebeurd i

Tijdens gesprekken f cht er met verschillende handelaren vas het
echter mogelijk om enigzins een inzicht hierin te krijgen.

Door

de onderlinge naijver de de exporteurs n.l. werden de prijzen op
de veilingen hoog opgedreven, hetgeen z'n oorzaak vond in het feit,
dat er waarschijnlijk verder in het seizoen of het volgend jaar
weer z.g. persoonlijke licenties gegeven zouden worden.

De expor

teur, die dan in de voorafgaande tijd het meest geexporteerd heeft
krijgt de grootste licenties.

Door deze hoge prijs, die dikwijls

ver boven de door de Engelse regering vastgestelde maximumprijs lag,
was het voor de importeurs onmogelijk om het geld hiervoor naar
Holland over te zenden.

Om dit toch mogelijk te maken kocht men

meer komkom .ti .ers dan noodzakelijk was en stuurde men voor deze kom
kommers, die vrij varen, meer geld over dan de werkelijke kostprijs.

4
Be Engelse afnemers werden dan genoodzaakt, om "bij een koopje to
maten ook komkommers af te nemen. Door de Engelse handel is hier
bij Teel ge : .d Terloren en liet heeft Teel kwaad bloed gezet.

De

Engelse regering is zich ook met het geval gaan "bemoeien en er
werden vanwege het Engelse Ministerie van voedselvoorziening ver
schillende informatieve

brieven naar grote handelaren gezonden.

Het algemeen vermoeden is, dat er voor een volgend Jaar enkele
zeer strenge maatregelen zijn te vervrachten, om dergelijk uitwase
sen in fie toekomst te voorkomen.
,

Ondergetekende was,ook in de gelegenheid om enkele voorsen-

staande handelaren te spreken over de Hollandse druiven, die op
dit tijdstip echter nog niet op de Engelse markt voorkwamen. 0ver het algemeen was men hierover niet opgetogen.

Op de eerste

plaats waren zij allen steeds verbaasd over het feit, dat alle
landen zoete druiven konden leveren, "behalve Holland.

Wil men

de afzet vergroten, wat zeer goed mogelijk is, dan moet men er
"beslist voor zorgdragen, dat de druiven ook zoet zijn.

Op de

tweede plaats is de verpakking voor deze Engelse een onbegrijpe
lijk iets.

Alle trossen liggen los in het kistje en hebben hier

door tijdens het vervoer veel te lijden en worden dikwijls ernstig
beschadigd.

Men moet het kistje vol leggen en liefst nog met cel-

stof tussen de trossen.

Men komt dan wel niet tot een constant

gewicht, doch dit is geen bezwaar.
geval bereikt.

De hoofdzaken zijn dan in ieder

Ook kwam nog bij één handelaar ter sprake, dat de

Hollandse druiventrossen te vast zijn. Men moest ze volgens de me
ning van deze handelaar ruimer krenten. Dit zou veel minder bescha
diging tijden het vervoer geven.

Op dit moment kwamen er al

leen en dat nog in zeer bescheiden mate, Engelse tovaaten aan de markt,
n.l. Frankentha1er en Slack Alicante.
van .£ -. 4. 6.

tot £

6.-.

De winkelprijzen varieerden

per lb.

Dat er nog geen buitenland

se druivenv erden ingevoerd, t ©nd zijn oorzaak in het feit, dat er

destijds een vastgestelde prijs

gemaakt was

bij de invoer van

druiven uit Zuid-Afrik«. Voor deze druiven was de prijs voldoende,
maar de Europese druiven konden voor deze prijs niet naar Engeland
gezonden worden.

Aangezien deze prijs op 18 Juli vrij kwam, was

de verwachting dat er dan veel druiven komen zouden en er werd
zelfs beweerd, dat er

£ 4*—. per Xg geboden zou worden*

Het was

dus voor de Hollandse kwekers van belang dit te weten, zodat zij
hun druiven tot dit tijdstip zouden kunnen bewaren*
Ondergetekende was ook nog in degelegenheid om een weinig
van de Engelse tuinbouw te zien. Met dit doel werd een bedrijf en
de proeftuin te Vantwloh bezoeht* Deze plaats ligt *n kleine 100
kilometer ten Zuiden van Manchester dielt bij de grens van Wales*
Er waren verschillende buitenoultures te zien, zoals aard
beien, diverse koolsoorten,
fruit»

erwten, bonen, bramen en ander zafckt

Yaazelfsprekend ging de meeate belangstelling naar de glas

cultures uit*

Op de erste plaats viel hierop het gebruik van glas-

klokken voor meloenen* Alhoewel dit voor het klein bedrijf zfn voor
delen hebben kan, zal dit toeh in Vederland met z*n grote bedrij
ven en z'n winderige klimaat waarschijnlijk nooit geen toepassing
vinden*

Er waren uitsluitend kaskomkommers te zien, die en goe

de indruk Blaakten* Zij groeiden niet langs draaim zoals in Holland
gebruikelijk is, doch langs een net met grote mazen, dat ongeveer
op een afstand van 40 em vanaf het glas gespannen was. Men had er
op dit moment enigzins te kampen met thrips en spint* Ter bestrij
ding werden dezelfde middelen als hier gebruikelijk toegepast* Tan
tomaten was 'n groot sortiment te zien, zowel stook als koud.

Op

vallend eohter was, dat de stooktomaten die hier toch ook vroeg ge
plant waren

nog in zo*n uitstekende conditie verkeerden, wat toeh

in Holland om deze tijd van het jaar
is*

beslist niet meer het geval

Br konden verschillende onbekende tomatenvarieteiten bekeken

worden in vergelijking met andere ook hier te lande bekende soor

ten.

Door tijdsgebrek kon hi«rep niet al te diep worden ingegaan,

doch de tolgende opmerkingen kunnen naar Toem gebracht verden.
Eet soort STOKERS ALL CLEAR

mts een prima tomaat* Teel grote

vruchten en met zeer weinig meeldauw* Het aoort CCMMAMXER maakte
een seer gezonde indruk

en had Teel tomaten, die eehter niet zo

groot Tanstuk waren. Sen uitgeeproken Allee Craigtype*

Eet seert

BOÜÏÏTIPÜLL gaf ook Teel grote Truehten, doch had zeer Teel Tirus*
Het eoort VANGUARD wbb een matige tomaat en was ook tamelijk aan
getast door meeldauw.

In een kas waren

tomaten bovengronds in

kartonnen dozen geplant* Vanzelfsprekend was de heden hierran Terteerd en waren de wortels de grond in gegaan.

Be directeur Tan

de proeftuin de heer Barker eehter verklaarde dat dit bij steektomaten een Terrroeging Tan pl.m. Z weken tengevolge had.

Opral-

lend waren Terder de hoge tomatenkassen en het grote aantal troese
wat men hier aanhoudt.

Op deze preeftuin had men Toorts

een

kasje perziken, die e met ig chlorose Tertoonden. Bit was eehter
aan de directie onbekend, zodat de oorzaak hierran Terklaard kon
worden.

Poeldijk,

1Z Juli 1948

F. A. Xruijk,
Assistent bij de Rijkstuinbouw
"bTo orli eht ingsdi enet.

