
1893: een gele hyacint 
ziet het levenslicht 

1 J  WERELDBOL 

In de Wereldbol zijn telkens 

aan bollen gerelateerde zaken 

beschreven. Maar wat gebeur-

de er nog meer in de wereld 

en in Nederland? Om gebeur-

tenissen in de bollensector te 

plaatsen, stappen we in twaalf 

afleveringen met zevenmijls-

laarzen door de afgelopen 120 

jaar. Uit de periode 1890-2010 

is per decennium één jaar geko-

zen en zijn belangrijke zaken 

voor de bollensector op een rij 

gezet Dit keer 1893. 
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Met een staatsgreep wordt koningin 
Liliuokalani van Hawii afgezet, waar-
na de eilandengroep de vijftigste staat 

van de VS wordt. De Amerikaanse staat Cobra-
do voert het vrouwenkiesrecht in. Hiermee is het 
de eerste Amerikaanse staat met algemeen kies-
recht Het handelsmerk Coca-Cola wordt geregi-
streerd. Nieuw-Zeeland voert als eerste land het 
vrouwenkiesrecht in. Edvard Munch schildert 
De Schreeuw. 

IN EIGEN LAND 
Verschijnt op 1 januari het eerste nummer van 
De Telegraaf. Jaap Eden verbeten tijdens natio-
nale schaatswedstrijden het wereldrecord op de 
1.500 meter en brengt het op 2 minuten en 35 
seconden. Enkele weken later wordt hij op het 
Museumplein de eerste ISU-wereldkampioen 
hardrijden op de schaats. 

BOLLENLAND 
Op 27 maart besluit de Algemeene vergadering 
dat de AVB, de dan nog niet Koninklijke vereni-
ging, zich aansluit bij het Nederlandsch Land-
bouwcomité. Tot dan toe zijn de tuinbouwver-
enigingen zeer terughoudend om zich aan te 
sluiten bij het landbouwcomité. Daar komt ver-
andering in na een uitspraak van de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid Cornelis Lely 
in de Tweede Kamer. De uitspraak betekent dat 
voor het verkrijgen van rijkssubsidie 'aansluiting 
ook voor verenigingen op het gebied van de tuin-
bouw werd aanbevolen: De tuinbouwverenigin-
gen voelen zich gedwongen aan te sluiten. Over 
de resultaten schrijft E.H. Krelage in het Gedenk- 

boek ter herinnering aan het vijftig jarig bestaan 
der Algemeene Vereeniging voor Bloembol-
lencultuur 1860-1910: 'De ondervinding heeft 
geleerd, dan niet ten onrechte van deze aanslui-
ting weinig verwachting door de tuinbouwver-
eenigingen was gekoesterd: 
Ook in de negentiende eeuw is er discussie met 
het ministerie van Financiën over de berekening 
van het bedrijfskapitaal van bloembollenbedrij-
ven en over het bepalen van de hoogte van de 
vermogensbelasting. In 1893 voert de AVB cor-
respondentie hierover met de inspecteur van 
het ministerie van Financiën. Er volgt een uit-
spraak van de inspecteur op 16 augustus 1893 
na uitvoerig overleg met de commissie vanuit 
het bloembollenbedrigsleven. In het al eerder 
genoemde gedenkboek uit 1910 staat hierover: 
'Het hoofdbestuur gaf (....) eene uitvoerige uit-
eenzetting betreffende de aangifte van de ver-
schillende soorten van bloembolgewassen, in 
overleg met eene commissie, waartoe eenige 
directeuren van bloembollenveilingen waren 
uitgenodigd. Deze commissie maakte tevens 
eene taxatie op voor gemiddelde bloembollen-
kramen voor het jaar 1893. Sedert werd jaarlijks 
door het hoofdbestuur met behulp eener der- 

gelijke commissie een leidraad voor de belas-
tingschuldigen samengesteld en in het orgaan 
bekend gemaakt: Deze commissie mag gezien 
worden als de start van de huidige KAVB-belas-
tingcommissie. 

GELE HYACINT 
De geelbloeiende hyacint 'City of Haarlem' ziet 
in 1893 het levenslicht. Deze hyacint uit de stal 
van J.H. Kersten & Co. is nu al meer dan 120 
jaar de belangrijkste gele hyacint. JE. Kersten & 

Co. is een van de elf bedrijven die in mei 1860 
de AVB oprichten. J.H. Kersten is bestuurlijk 
actief binnen de AVB. In 1938 is 'City of Haar-
lem' het grootste gele ras met 9,9 ha, gevolgd 
door 'Yellow Hammer' (8,7 ha) en 'Prins Hen-
drik' (6,5 ha). In 1962 wordt er 60,3 ha `City of 
Haarlem' geteeld, naast 7,6 ha 'Yellow Hammer' 
en 2 ha `Prins Hendrik: Het areaal 'City of Haar-
lem' bedraagt in 1989 45,5 ha naast 0,6 ha ande-
re geregistreerde geel bloeiende rassen. 'City of 
Haarlem' is ook nog in 2000 het grootste gele ras 
met 31,7 ha, gevolgd door 'Gipsy Princess' met 
1,9 ha. Tien jaar later ziet de top twee er hetzelf-
de uit met respectievelijk 20 ha en 7,9 ha. Goede 
derde is 'Yellow Queen' met 0,9 ha. 
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