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Als iedereen het zegt…
John Boon
Tulpenkweker/broeier Andijk
john@boonbreg.nl

We proberen altijd van verschillende walletjes mee
te schnabbelen. Nu broeien we ook al een paar jaar
in de herfst Chileense bollen. Het ene jaar wat minder dan het andere, maar het is leuk om het circus ‘up and running’ te houden en onderwijl een
knaakje of wat erbij te verdienen. Afgelopen jaren
was de lol er echter wel een beetje vanaf. Te lage
prijzen. En dan komt de borrelpraat, want de oogst
was natuurlijk weer goed, de bollenverkoop stond
onder druk, dus wordt het komende jaar helemaal
k%#^%. Nou, dat is waarheid geworden! Ik denk
dat we het beste bloemennajaar van de afgelopen
vijf jaar hebben gehad….
Ook in Nederland was de bollenoogst ietsjes meer
dan we hadden verwacht. En meteen is er gedoe in
de bollenafzet en in de termijncontracten voor de
bloemen komende winter, om het over de bollenprijzen voor 2020 maar niet te hebben. Dat zal ook
wel weer helemaal niks worden. En het plantseizoen: ook al helemaal k%#^%. Wat moet het allemaal weer worden.
Ik heb wel eens begrepen dat roddelen een goed
middel is om mensen dichter bij elkaar te brengen.
Een soort vlooien, maar dan voor grote mensen,
zeg maar. Naast het produceren van bollen lijken
we daar steeds ontvankelijker voor. Voorspellingen
doen over prijzen, het weer of de afzet, of over elkaar, en daar maar effe conclusies uit trekken. En
als we dat dan met genoeg mensen zeggen, dan
gaan we het nog geloven ook. Ik zal wel een domme bollenboer wezen, maar als iedereen dezelfde
mening heeft, dan betekent dat toch nog niet dat
het waar is of wordt?
De tulp is een machtig product. De markt is enorm.
De mogelijkheden onbeperkt. Ik heb nu al zin in
wat komend jaar ons gaat brengen. Volgens mij
wordt het een prachtig jaar. Roddelt het voort en
proost!
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