
no.20Jaargang 10

Nieuwsbrief Boomkwekerijmuseum
Hart voor Groen en Cultuur

Reijerskoop 52-54
2771 BR  Boskoop
0172 217 756 96

100
meter van

knoop-
punt

Voor de meest actuele informatie ga naar
www.boomkwekerijmuseum.nl

Van de voorzitter

Dit is de eerste Nieuwsbrief van het Boomkwekerijmuseum in het nieuwe jaar. Ons museum is 
vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet open voor publiek. Wat voor nieuws is er dan te 
melden denk je dan? Nou dat valt best mee. Er is toch van alles aan de hand dat het vermelden 
en delen waard is. 

Om te beginnen met het bericht dat de storm van vorige maand ook ons museum heeft geraakt. 
Zowel aan voor- als achterzijde is er stormschade, die snel is en wordt hersteld. En volgend jaar 
bestaat Boskoop 800 jaar. Dat moet gevierd worden, er wordt nagedacht hoe en waarmee wij als 
museum hierop kunnen inspelen. De historie van de boomkwekerij in onze regio omvat immers 
zo’n 500 jaar en is daarom nauw verweven met de historie van Boskoop. 

Het feit dat wij gedwongen dicht zijn voor publiek maakt dat de planning van de tijdelijke 
exposities voortdurend wordt aangepast. Dit is te zien en te volgen op onze website. Maar er 
komt een moment dat wij weer open gaan, hopelijk nog dit voorjaar of voorzomer. Dan staan wij 
weer klaar voor bezoekers en hopen wij vrijwilligers, vrienden en sponsoren weer te ontmoeten in 
ons museum. Wat onze vrienden en sponsoren betreft: grote dank voor de steun die u geeft aan 
ons museum! Zonder u zou, door het wegvallen van inkomsten uit bezoek, ons museum in zwaar 
weer komen te verkeren. Nu weten wij het hoofd boven water te houden en kunnen we blijven 
investeren in noodzakelijk onderhoud. En omdat wij volledig draaien op vrijwilligers wordt ons 
museum ook minder geraakt door de coronacrisis dan menig ander museum. 

Vanwege de beperkende coronamaatregelen was er het afgelopen jaar en is ook nu nog weinig  
tot geen gelegenheid om het Boomkwekerijmuseum bij fysieke bijeenkomsten te presenteren. 
Jammer, want daarmee missen wij de kans om onze naamsbekendheid te vergroten. Direct 
contact met potentiële bezoekers en met organisatoren van toeristische uitjes helpt om het 
bezoek aan ons museum een impuls te geven. Zodra het weer mag zal dit worden opgepakt door 
het team PR, dat hierbij goed hulp kan gebruiken. Het voornemen is om een Promotieteam  
samen te stellen dat hiermee aan de slag gaat. Wilt u hier als vrijwilliger of vriend van het 
Boomkwekerijmuseum aan deelnemen, of kent u iemand die hieraan zou willen bijdragen,  
meld het bij het team PR (info@boomkwekerijmuseum.nl of pr@boomkwekerijmuseum.nl). 

Niet onvermeld kan blijven dat wij betrokken zijn bij het plan 
voor herontwikkeling van onze directe omgeving aan het 
Reijerskoop. Dit plan, Tuinen van Boskoop geheten, beoogt de 
ontwikkeling van voorheen boomkwekerijbedrijven en daaraan 
verbonden activiteiten naar een belevingstuin. Een tuin voor 
Boskopers en voor mensen van daarbuiten, die naar de Tuinen 
van Boskoop komen om te genieten van hetgeen daar wordt 
geboden. Daarover meer in een volgende Nieuwsbrief. 

Ik eindig dit voorwoord met de wens dat wij elkaar binnen  
afzienbare tijd weer zien en spreken in het Boomkwekerij- 
museum. Dat museum ligt te pronken aan het Reijerskoop en 
kan niet wachten om u allen weer te mogen ontvangen!

Michiel Gerritsen

Laat je verrassen

Omdat geplande tentoonstellingen niet konden doorgaan, werd begin december in allerijl een 
tijdelijke expositie opgetuigd met als titel ‘Laat je verrassen… uit depot’. De expositie toonde 
schilderijen, objecten en gereedschappen die de geschiedenis van Boskoop en de boomkwekerij 
illustreren. Blikvanger was een honderd jaar oude, houten kruiwagen. Het houten wiel werd ooit 
vervangen door een luchtband, waardoor het vervoeren een stuk lichter werd. 
Naast de schilderijen, objecten en gereedschappen waren er met toestemming van de schenkers 
antiquarische boeken te koop. Alle boeken hadden betrekking op de geschiedenis van Boskoop 
en de boomkwekerij.
Door corona konden helaas maar weinig bezoekers van deze tentoonstelling genieten. 

Elke woensdag – als de temperatuur het 
toelaat – is John Claassen uit het zicht van 
iedereen druk bezig met het registreren van 
alles wat met de boomkwekerij te maken 
heeft: onderzoeksrapporten van proefstations, 
marktonderzoeken, statistieken, catalogi, 
correspondentie, kasboeken, etc. Alle archiefs-
tukken staan op bedrijfsnaam; catalogi en 
voorraadlijsten worden per periode ingevoerd. 
John is daar nu al zo’n zeven jaar druk mee. 
In zijn werkzame leven was hij bibliothecaris 
van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer. 
Toen dat werd opgeheven, nam hij alles mee 
wat betrekking had op de boomkwekerij.  
Na een korte afkickperiode begon hij in ons 
museum en verricht daar de omvangrijke  
klus orde te brengen en te houden in de 
bibliotheek. Dankzij zijn lange ervaring als 
bibliothecaris is nu alles via trefwoorden te 
vinden. Zijn werk is eigenlijk nooit klaar: 
gelukkig weten Boskopers de weg naar het 
museum door het jaar heen en op de  
Innamedag te vinden. Voor wie meer wil weten 
over de geschiedenis van de boomkwekerij is 
de bibliotheek een luilekkerland. Op aanvraag 
kan elke geïnteresseerde via de balie een 
afspraak maken met John.

Loop eens naar boven en verbaas je over de 
grote hoeveelheid boeken enz. De planken zijn 
drie rijen dik gevuld met nu 4093 boeken en 
3700 dossiers met archiefstuk

Stille werkers van het 
museum – John Claassen
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting Boomkwekerijmuseum.
Redactionele bijdragen:  
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De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in het najaarvan 2021.

Voor de meest actuele informatie ga naar
www.boomkwekerijmuseum.nl
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Tentoonstellingen 

Ook het Boomkwekerijmuseum ontkomt niet 
aan de gevolgen van de coronacrisis. 
Geplande tentoonstellingen moesten worden 
uitgesteld. De tentoonstelling van de  
Historische Vereniging Boskoop met als titel 
’75 jaar Vrijheid’ was in 2020 het eerste 
slachtoffer. De HVB heeft er nu voor gekozen 
een opstelling te maken in het pand van de 
Dorpsraad aan de Burgemeester Colijnstraat. 

•  Zodra het museum open gaat, wordt de 
tentoonstelling ‘Rariteiten in het groen’ 
ingericht. De tentoonstelling laat op diverse 
manieren zien dat de natuur soms rare 
sprongen maakt wat kan leiden tot ver-
rassende vergroeiingen. Bomen kunnen 
zelfs een verhaal vertellen, zoals de 
kastanjeboom die Anne Frank zag vanuit 
het raam van het Achterhuis. De tentoon-
stelling loopt door tot 31 oktober. 

•  In de  tentoonstelling ‘Schoonheid in verval’ 
geeft Rieni Stolwijk  met haar prachtige 
foto’s en pentekeningen van oude  
Boskoopse kwekershuisjes alvast een 
voorproefje op het 800 jarig bestaan.  
De tentoonstelling loopt van 18 november 
t/m 12 februari 2022. 

Agenda

Dit jaar gaat het boomkwekerijmuseum de 
huisstijl vernieuwen. De huisstijl is gebaseerd 
op het logo en de kleuren van onze nieuwe 
website en is ontwikkeld door een van onze 
sponsoren, Brûlée Design gevesitigd op het  
ITC-terrein. De nieuwe huisstijl geeft het 
museum een frisse, eigentijdse en profes-
sionele uitstraling. Dat is vooral belangrijk voor 
de manier waarop we via de sociale media, 
zoals de website en Facebook communiceren. 
Een frisse en eigentijds manier van presen-
teren is belangrijk voor het steeds weer 
trekken van aandacht voor ons museum en 
daardoor het trekken van meer bezoekers. 
Goed om te weten: De huisstijl wordt ge- 
leidelijk ingevoerd extra kosten vloeien er niet 
uit voort Zo is deze nieuwsbrief nog in de oude 
huisstijl. De najaars nieuwsbrief wordt in de 
nieuwe huisstijl opgemaakt met dank aan’ 

Nieuwe huisstijl voor het 
Boomkwekerijmuseum

•  Van 24 februari 2022 t/m 30 april 2022 
exposeert Boskoop Creatief met werk dat 
als thema 800 jaar Boskoop heeft.

•  Van 12 mei 2022 t/m 29 oktober 2022 
besteedt het museum aandacht aan 
Vervening. In de volgende Nieuwsbrief komt 
daarover meer informatie. We kunnen dan 
ook melden of we naast het aangekondigde 
expositieprogramma nog op andere 
manieren aandacht besteden aan het 
800 jarig bestaan van Boskoop.

Uiteraard is alles onder voorbehoud. Voor 
exacte data verwijzen we u graag naar de 
website en/of naar Facebook

800 jaar Boskoop 

Volgend jaar bestaat Boskoop 800 jaar. Bij 
deze nieuwsbrief treft u een bijlage aan met 
een ‘vogelvlucht’ van de ontwikkeling van de 
boomkwekerij in de periode 1466 tot heden.

In de nieuwsbrief van het najaar wordt 
ingegaan op de daaraan voorafgaande periode.

Virtueel museum 

Mist u ook het Boomkwekerijmuseum? 
Natuurlijk is het ook voor het museum 
verdrietig dat we geen bezoekers mogen 
begroeten. We hadden mooie tijdelijke 
tentoonstellingen gepland, maar helaas konden 
die geen doorgang vinden. 
We zijn echter niet bij de pakken gaan 
neerzitten en hebben van de nood een deugd 
gemaakt: u kunt vanaf nu toch het museum 
bezoeken dankzij onze virtuele rondleiding 
https://boomkwekerijmuseum.nl/vr


