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In de Wereldbol zijn telkens 

aan bollen gerelateerde zaken 

beschreven. Maar wat gebeur-

de er in die jaren nog meer? In 

twaalf afleveringen stappen we 

met zevenmijlslaarzen door de 

afgelopen 120 jaar. Uit de perio-

de 1890-2010 is per decennium 

één jaar gekozen en zijn de za-

ken in de wereld,.in Nederland 

en in de bollensector op een rij 

gezet. Dit keer 1933. 

In 1933 wordt de tulp'Willem van Oranje' geregistreerd 

Dix schrijft in 
Daffodil Yearbook 
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Internationaal is 1933 een bewogen en his-
torisch gezien belangrijk jaar. Het 'begint' 
met de benoeming van Adolf Hitler tot 

rijkskanselier in Duitsland door president Hin-
denburg op 30 januari. Een maand later, op 27 
februari, steekt de Nederlander Marinus van 
der Lubbe de Rijksdag in Berlijn in brand. De 
Duitse regering ziet dit als aanleiding tot het 
nemen van vrijheidsbep erkende maatrege-
len, te beginnen met de conummisten. Weer 
enkele dagen later, op 5 maart, wint de NSDAP, 
de partij van Hitler, de verkiezingen. De eer-
ste stap tot het uitschakelen van de democra-
tie in Nazi-Duitsland. Aan de andere kant van 
de Atlantische Oceaan treedt de democraat 
Franklin D. Roosevelt aan als president van de 
VS. Hij begint met een serie maatregelen om de 
economie uit het slop te halen: de 'New Deal: 

BINNENLAND 
In reactie op de bezuinigingen breekt op het 
Nederlandse marineschip Hr. Ms. De Zeven 
Provinciën muiterij uit. Deze wordt neergesla-
gen. Er wordt een bom op het schip geworpen 
waarbij 23 opvarenden de dood vinden. In de 
media en politiek wordt fel en afkeurend gere-
ageerd op deze actie. De ARP wint de Tweede 
Kamerverkiezingen, waarna Hendrikus Colijn 
zijn tweede kabinet kan samenstellen. Colijn 
is ook de man van de uitspraak 'Ga maar rustig 
slapen: niet gedaan in mei 1940, maar in maart 
1936. Er is ook vrolijk nieuws: Louis Davids 
neemt het nummer 'Weet Je Nog Wel Oudje' op. 
In september wordt de Pander S.4 'Postjager' 
PH-OST getoond aan het publiek. De Postjager 
wordt in zijn korte carrière achtervolgd door 
pech en krijgt de bijnaam 'Pechjager: De Pan- 

der verongelukt in oktober 1934 op het vlieg-
veld van Allahabad (India) tijdens deelna-
me aan de London-Melbourne Race. De race 
wordt gewonnen door de D-2 'Uiver' PH-AM 
van de KLM. In december vliegt de KLM Fok-
ker F.XVIII 'Pelikaan' in een recordtijd naar 
Nederlands-Indië: vier dagen. Deze vlucht is 
bekend als 'de kerstvlucht: 

BOLLENLAND 
In augustus verschijnt het Daffodil Year-Book 
1933' van de REIS (Royal Horticultural Socie-
ty) te Londen. In dit jaarboek staat het artikel 
'The Modern Daffodil: The Dutch Idear van de 
hand van J.F.C. Dix. De heer Dix geeft een kor-
te beschrijving van de narcissenveredeling in 
Nederland en van enkele narcissencultivars uit 
de stal van Nederlandse bedrijven uit de perio-
de 1885 tot en niet 1933. Zo schrijft hij 'Dutch 
growers have always striven to ascertain the 
pratical usefulness of new varieties at the ear-
liest possible moment, (...). By pratical useful-
ness we mean, first, are they suitable for the 
trade? And secondly, are the suitable for for-
cing?: Hij noemt onder andere de oudere ras-
sen 'Madame de Graaf' en `Victoria; die dan 
nog volop worden geteeld. Een nieuwer ras is 
Wagner's Rheingold: Dix is positief over deze 
geelbloeiende narcis: 'In our opinion is 'Wag-
ner's Rheingold' the Future King of Daffodils: 

Onder het artikel van Dix staat een reactie van 
de redactie. Ik wil u deze niet onthouden. 'The 
classification of the modern Dutch Daffodil is 
difficult to give. Dutchrnen, (...), always look 
upon every flower from a practical point of 
view, and it answers the requirements which 
cultivation and forcing impose, then it does 
not matter whether it fails in some respects. 
This review clearly demonstrates this: 
Dit commentaar laat het verschil zien in de 
kijk op bloembollen en rassen tussen Neder-
land en Engeland. Gescheiden door de Noord-
zee zijn er twee werelden. Dit bestaat in 1933 
en duurt voort tot vandaag de dag. Wordt de 
impasse in 2013 doorbroken? De Nederlan-
der Jan Pennings uit Breezand wordt dan 
benoemd tot chairman van The Bulb Com-
mittee van de REIS. 

TULPENREGISTRATIES 
Verschillende tulpencultivars worden in 1933 
geregistreerd, met tussen haalcjes de groep en 
de inzender. In 2010 wordt 'Rose Beauty' (TT, 
J.F. van den Berg & Sons) nog geteeld met 0,07 
ha. Niet meer worden geteeld 'Cordell Hull' 
(ELT, P. Bakker Mz.), ‘Goya' (DVT, P. Bakker 
Mz.), 'Livingstone' (DLT, Zocher & Co.), Sun-
kist' (ELT, van Tubergen, Ltd.), 'Ursa Minor' 
(EVT, Zocher & Co.) en 'Willem van Oranje' 
(DVT, P. Bakker Mz.). 

50 BLOEMBOLLENVISIE • 27 november 2015 


	Page 1

