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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

aﬂeveríngen met zeVenmij1s—
laarzen door de afgelopen 120
jaar.

Uit de periode 1890-2010

per decenníum één jaar geko-

is

zen en zijn belangrijke zaken
voor de bollensector 0p een rij
gezet. Dit keer 1908.
Tekst: Peter Kníppels

Afbeelding: Flickr
908: een groep jonge ofﬁcieren, de Ionge
Turken, pleegt 011der1eic1i11g van Mustafa
Kemal Atatürk een geslaagde staatsgreep
in het Ottomaanse Rijk. Het eerste vliegtuigongeluk vindt plaats op 17 September. Ee11 Wright
Flyer stort neer boven Virginia (VS). Orwell

l

Wright is de piloot e11 raakt alleen gewond. De
passagier komt 0111l1et leven. Eveneens in de
VS, loopt de ee1"ste T-Ford van de lopende band
in de fabriek in Detroit. De Brit Ian Fleming
wordt 0p 28 mei geboren. Fleming is de auteur
van de Iames Bond-boeken. Aardig weetje is
dat de Nederlandse Engelandvaarder Peter
Tazelaar (1920-1993) model heeft gestaan voor
de Creatie Van geheim agent lames Bond.
00k worden de Vierde Olympische Z0111e1"spelen gehouden in L011de11. Nederland behaalt
twee br011ze11 111edailles: een voor het herenvoetbalteam en een voor roeien vier zonder
stuurman. In juli wordt de Rotterdamse v0et—
balclub Feyenoord opgericht.

De

Hofplein-

Rotterdam en Den Haag wordt
gebruik genomen.
lijn tL1sse11

Het Weekblad voor Bloembollencttlttlur meldt
0p 7 juli 1908: ‘Zoo nu en dan hebben wij reeds
ee11 e11 a11de1" Vermeld omtrent de b0lle11teelt
in A111eri1<a, waar de staat zijn inachtigen ste1111
ja1"e11 11ee111t

gaat
48

-

met Hollandschen

er sinds
Tulpen.’ Het

111e11

0m de teelt van tulpen, hyacinten e11 nar-
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in

1912

Bollenteelt in de VS
cissen in de noordwestelijke staat Washing-

1908 besluít de 111i11iste1" Van Landbouw
aan de westkust, dicht bij de plaats Belli11g1121111, een tuin in te richten voor de teelt van
‘Hollandschen bollenÍ Er is gekozen voor deze
net ten zuiden van de grens met Canada gelegen plaats Vanwege de grond e11 het ldimaat. E1"
wordt een 4 hectare grote tuin gehuurd en er
worden 170.000 bollen geplant. I11 1912 gaat
het 0111 111ee1" da11 een 111ilj0e11 stuks geplante
b0l1e11. In datjaartrekthet111i11iste1"ie de conClnsie dat er aan de Paciﬁc Coast bollen 1<1111—
11e11 worden geteeld e11 'wel met ee11e dusdanige kwaliteit dat geconcurreerd kan worden
met geïmporteerde bollenÍ Er moet nog 1121de1"
onderzoek plaatsvinden 11aar de invulling Van
teelt-‚ oogst- e11 bewaringsaspecten e11 naar het
voorkomen en bestrijden van ziektes. De teelte11 transportkosten vormen de grootste knelpunten. De teeltkosten zijn in Europa lager
door de lagere lonen. Daarnaast zijn de transportkosten over land voor vervoer van Belling—
ham naar New York hoger dan transport uit
ton. In

12

ap1"il is

het

d2111

Z0

ver.

De gasten,

tachtig

Fransen e11 Vijftig Engelsen, worden ontvangen op het station in Leiden en ze worden in
veertien 1"ijtL1ige11 naar e11 door de Bollenstreek
gereden. A2111 het eind Van de dag Vindt in 'De
Kroon’ in Haa1"le111 een feestinaal plaats. ’Ee11
reeks Van toasten bezegelde de inte1"nati011a—
le broederschap tusschen gasten en gastheerenÍ Het bezoek is een succes, met als resnltaat
positieve Verhalen in de buitenlandse media.

NEDERLANDSE
TUINBOUWRAAD

Op 28 december stemt het bestuur van de
AVB in met toetreding tot de Nederlandschen
Tuinbouwraad (NTR). Deze raad is ee1"de1" i11
1908 opgericht e11 de AVB is een van de ee1"-

in

Tot
1908 heeft de overheid geen gesprekspartner"
voor algemene tninbouwonderwerpen. Het
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Han—
del reageert als Volgt op de oprichting Van de
NTR: 'Ee11 bruikbare algemeene tuinbouwvertegenwoordiging, die de directeur van den
landbouw Z011 kunnen Voorlichten bij de te
11e111e11 maatregelen, die de snel t0e11e111e11—
de ec0110111isC11e betekenis Van de Il11I]1)0l.1W

te11t0011stelli11g

i11 21l

Nederland.

in

BOLLENTEELT VS

Verleent aa11 kweekp1"0eVe11‚ die

Bloembollenteelt nabij Bellingham

I11

de ee1"ste jaren Van de twintigste eeuwwordt

Gent jaarlijks een 1'11te1‘1121ti011a1et11i11b011w—
gehouden 011de1" de naam
Gentse Floralién. In 1908 bezoekt een g1"0ep

tui11bouwdeskundigen uit Frankrîjk en Engeland de tentoonstelling. De groep zal (laar11a Nederland bezoeken. De voorzitter van de
AVB en de Voorzitter Van de B011d V2111 B10e111—
bollenhandelaren slaan de handeninee11 0111
het bezoek aan de Bollenstreek in te Vullen. Op

ste organisaties die Zich e1"bij aansluit.

zijn

vertakkingen

eischte‘.

De belangrijk-

de NTR vandaag de dag is het
organiseren van de wereldtuinbonwtentoon-

ste actmteit Van

stelling Floriade.

Tot slot, de afdelingen Grootebroek, Lutjebroek en Omstreken en Eg111011d—Bi1111e11 van
de toen nog Algemeene Vereeniging V001"
B10e111b011e11Cu1tu11r

worden

opgericht.

