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In de Wereldbol zijn telkens
de aan bollen gerelateerde
zaken uit het verleden beschreven. Maar er gebeurde in die
jaren ook het een en ander in
de wereld en in Nederland.
Om gebeurtenissen in de bollensector te plaatsen wordt in
twaalf afleveringen met zevenmijlslaarzen door de afgelopen
120 jaar gestapt. Uit de periode
1890-2010 is per decennium

één jaar gekozen.

Lachenaliakwekerij Nieuwoudtville

2000: het nieuwe millennium
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p 1 januari 2000 blijven de verwachte
millenniumproblemen met computers en software uit. In maart kiest de
bevolking van Rusland Vladimir Poetin voor
de eerste keer als president. Op 25 juli verongelukt een Concorde van Air France bij de start.
Dit ongeluk leidt tot het direct staken van alle
commerciële vluchten met Concordes. Daarmee komt er een eind aan meer dan dertig
jaar gebruik van dit supersonische verkeersvliegtuig. Op 7 november zijn er presidentsverkiezingen in de VS. George W. Bush (jr) en
Al Gore nemen het tegen elkaar op. Hertellingen en rechtszaken komen eraan te pas, waarna de republikein Bush wordt uitgeroepen tot
winnaar. Het verschil in aantal stemmen is nog
geen duizend: het kleinste verschil ooit bij verkiezingen in de VS. Er gaan stemmen op om
het stelsel met kiesmannen te vervangen voor
het systeem van 'one man, one vote:
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VUURWERKRAMP
Gerrit Komrij wordt de eerste dichter des
Vaderlands In maart wordt het aandeel World
Offline op de beurs in Amsterdam geïntroduceerd. Later in het jaar leiden de onthullingen
over het bedrijf tot een beurskrach. Op zaterdag 13 mei ontploft een vuurwerkopslagplaats
in de Enschedese wijk Roombeek. Door de
ontploffingen wordt een deel van de wijk ver50. BLOEMBOLLENVISIE• 26 mei 2016

woest. Er zijn 23 doden te betreuren. Nederland behaalt bij de Olympische Spelen in Sydney 25 medailles waarvan twaalf gouden. Het
jaar eindigt in mineur. Bij een brand in café
De Hemel in Volendam komen in de oudejaarsnacht veertien mensen om het leven
en raken meer dan tweehonderd mensen
gewond.

LACHENALIA UIT ZUID-AFRIKA
Tussen het 'geweld' van de lelies, gerbera's,
rozen en aardappels wordt in 2000 aan een
Lachenaliacultivar Nederlands lcwekersrecht
verleend: Rosabeth. De lcwekersrechthouder is Agricultural Research Council (ARC).
ARC is de in 1990 opgericht Zuid-Afrikaanse onderzoeksinstelling die zich richt op het
onderzoek en ontwikkeling in de agrarische
sector en op de introductie van vernieuwingen in de Zuid-Afrikaanse land- en tuinbouw.
Een van de instituten is ARC Roodeplaat Vegetable and Ornamental Plant Institute, dat zich
onder andere richt op onderzoek met de bolgewassen Lachenalia, Ornithogaltim, Veltheimia en Eucomis. Dit instituut heeft in de jaren
tachtig van de twintigste eeuw zelf ontwikkelde cultivars van Lachenalia in de markt gezet.
In het Nederlands rassenregister staan naast
Rosabeth vijf andere cultivars waarvan ARC
kwekersrechthouder is. De relatie tussen ARC
Roodeplaat en de rasnaam is snel gelegd: die
beginnen allen met 'Rot Arie Dwarswaard
beschrijft in het artikel lachenaliateelt is goed

voor ons dorp' in BloembollenVisie van 23
november 2006 het verhaal over de teelt in
Nieuwoudtville, de relatie met John van der
Vossen uit Lisserbroek en de vermarkting.
De Lachenaliabollen worden over de gehele
wereld verhandeld, maar toch weet niet iedereen dat het hier gaat om hybriden uit commerciële teelt en niet om natuurlijke soorten.
Het Amerikaanse bloembollenliefhebbersechtpaar Mary Sue Ittner en Bob Rutemoeller
bezoekt in september 2006 Nieuwoudtville.
Ze zien hier in perkjes bloeiende Roodeplaat
hybriden staan. Mary Sue schrijft hierover op
www.pacificbulbsociety.org 'These lachenalias
were being used as bedding plants in Nieuwoudtville in September 2006. They could be
cultivars or hybrids although the second photo shows plants that resemble Lachenalia aloides.'
Op het tiende internationale symposium
over bloembollen in april 2008 geeft Riana
Kleynhans, werkzaam bij ARC Roodeplaat,
een inleiding met de titel 'Potential New Lines
in the Hyacinthaceae: Ze vertelt over haar
werk met bolgewassen, met name over dat
met Lachenalia. Met dit geslacht zijn de hybridisatieprojecten gestart, waaraan later Ornithogalum, Eucomis en Veltheimia wordt toegevoegd. Ze gaat kort in op de resultaten van de
projecten met de geelbloeiende Ornithogalum
`Rollow; een Eucomis bicolor selectie en een
geelbloeiende selectie van Veltheimia bracteata. De focus blijft liggen op Lachenalia.

