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Al langere tijd werd gesproken over de 
vernieuwing van de permanente expositie. Het 
aanvankelijke idee om alleen de grote wand te 
vervangen werd verlaten omdat hiermee de 
eenheid in de expositie verloren zou gaan. 
De kerngroep permanente expositie presen-
teerde samen met externe deskundigen de 
nieuwe plannen met een Powerpoint, boek en 
maquette aan het bestuur. In de bestuursver-
gadering van 31 oktober werd defi nitief groen 
licht gegeven.

Gekozen is voor een totale vernieuwing met 
een thematische benadering met meer aan-
dacht voor sociale- en andere interactieve 
media. Ook het lichtplan op de wanden is 
aangepast. De rode draad “Boomkwekerij - 
gisteren, vandaag en morgen” wordt in acht 
thema’s en een digitale kaartenkast zichtbaar 
gemaakt. De thema’s zijn: 
- van 1466 tot heden
- van vruchtbomen tot sierteelt 

Permanente Expositie vernieuwd

- van volle grond tot potcultuur
- van handwerk tot automatisering
-  van kleine kweker tot internationale 

handelaar
-  over gewasbescherming, onderwijs 

en waterbeheer
- van Boskoop tot Greenport Boskoop
- van 2 naar 900 ha.

De kerngroep exposities 
ging samen met het team 
onderhoud gebouwen en 
ITC aan de slag met de 
rigoureuze verbouwing 
annex nieuwe inrichting. Na 
talloze uren werk van velen 
opende de Commissaris van 
de Koning in Zuid Holland 
de heer Jaap Smit op 3 april 
de vernieuwde permanente expositie. 
Door het uit elkaar schuiven van de uit ons 
jubileumjaar bekende ‘boom van de toekomst’ 

De PKN, ‘Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen’ organiseert jaarlijks een ruil- en 
determinatiedag. Dit jaar wordt deze dag in ons museum gehouden op 6 mei van 10.00 tot 
16.30 uur. De stichting stelt verzamelaars in de gelegenheid om bij elkaar te komen, ook belang-
stellenden zijn welkom. De stichting zorgt ook voor een deskundig determinatieteam. Dit team 
kan bezoekers die een bodemvondst hebben gedaan helpen door de meegebrachte vondst te 
beoordelen. Pijpen die meegebracht worden kunnen in veel gevallen nauwkeurig gedateerd 
worden en als deze een merkje dragen in veel gevallen ook toegewezen worden aan de productie-
plaats en de pijpmaker. Vrienden van de stichting tonen op een zestal tafels hun meegebrachte 
pijpen en tabacologische voorwerpen. 
De toegang tot de ruil- en determinatiedag is gratis. Meer informatie over de stichting kunt u 
vinden op www.tabakspijp.nl/archief/archief-ruil-en-determinatiedagen

Ruil- en determinatiedag tabakspijpen

werd de boomrijke entree naar de 
expositie zichtbaar.

De opening was voor de Museum-
vereniging aanleiding om in ons 
museum de aftrap voor de landelijke 
Museumweek 2017 te geven.

Wil Oudijk, Secretaris en Hennie Straver, 
PR/Marketing; hebben vele jaren hun beste 
krachten aan het bestuur gegeven en vonden 
dat het tijd was voor iets anders. Hennie bleef 
en blijft nog even werkzaam in de Kerngroep 
Permanente Expositie.
In juli 2016 is dit terugtreden in ruime kring 
bekend gemaakt, waarna naarstig naar nieuwe 
bestuursleden/vrijwilligers op zoek werd 
gegaan. Het is gelukt *per 1 november is Thea 
de Langen bestuurslid PR/Marketing geworden, 
*per 1 januari 2017 is Floor Oskam benoemd 
tot Penningmeester en *onze Penningmeester 
tot dan toe, Martin Hooftman, heef per 
1 januari 2017 de functie van Secretaris op 
zich genomen.

Thea de Langen heeft haar sporen in het 
onderwijs en de culturele sector verdiend. 
Jarenlang was zij het boegbeeld van de D66 

fractie in de gemeenteraad van Boskoop. 
De vrije tijd na haar pensioen vult zij nu onder 
meer in met de PR en marketing voor het 
museum.
Floor Oskam heeft jarenlang voor Rabobank 
Gouwestreek gewerkt. Naast zijn fi nanciële 
kennis staat hij bekend als een man die zich 
voortdurend inzet om zaken goed te regelen. 
Nu hij 1 januari afscheid heeft genomen van 
de Rabobank wil hij graag iets doen voor 
anderen en vindt het leuk om met mensen om 
te gaan. Binnen onze ‘club’ van 80 vrijwilligers 
liggen daarvoor volop mogelijkheden.

Wijzigingen in het bestuur

18 april – lezing Boomkwekerij – gisteren, 
vandaag en morgen voor het Historisch 
Ontmoetingspunt Waddinxveen
22 april – Inname dag, oude documenten, 
voorwerpen, gereedschappen enz. die 
gerelateerd zijn aan de boomkwekerij 
3 mei – opening tijdelijke expositie Een 
groene Apotheek – geneeskracht uit boom 
en plant – van 4 mei tot 23 september
6 mei – ruil- en determinatiedag 
tabaks-pijpen
5 juni – Boskoopse Plantendag & 
Kunstmarkt (Sortimentstuin)
5 oktober tot 11 november – expositie 
‘Naar de Natuur’ schilderijen van Sierk 
Schröder Sierk 

Agenda activiteiten
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
oktober 2017.

2016 was een goed jaar voor het Boom-
kwekerijmuseum. Er werden 5423 bezoekers 
geteld, in de begroting was uitgegaan van 
4500 personen. Opmerkelijk was het aantal 
Museumkaart bezoekers 1652. Er waren twee 
wisseltentoonstellingen: ‘Uit de school geklapt. 
Boskopers in de schoolbanken’ (de HVB-expos-
itie) en ‘Japan-Von Siebold-Hydrangea. Het 
recept voor een rijk hortensia-
geslacht’, deze tentoonstelling werd georgani-
seerd in samenwerking met de Hortus Botani-
cus in Leiden en andere botanische tuinen.
2016 was ook een bijzonder jaar voor het 
Boomkwekerijmuseum: op 10 november van 
dat jaar was het precies 550 jaar geleden dat 
vanuit ‘Boscoop’ vruchtbomen werden verkocht 
aan de Abdij van Rijnsburg.

Terugblik op 2016

Op 3 mei opent mevrouw Prof. Ir. H.E. (Riek) 
Bakker de tijdelijke expositie ‘Een groene 
apotheek , geneeskracht, uit boom en plant’. 
De expositie geeft onder andere informatie 
over verschillen tussen fytotherapie en 
homeopathie en voorbeelden van een ziekte 
met de daarbij behorende geneeskrachtige 
boom of plant. Op een interactieve manier 
kunt u uw kennis van geneeskrachtige 
gewassen testen. In de museumkwekerij en 
rondom het museum vindt u voorbeelden van 
geneeskrachtige planten en houtachtige 
gewassen zoals bijvoorbeeld de stinkende 
gouwe een probaat middel tegen wratten.
Mevrouw H.E. Bakker is een bekende Neder-
landse stedenbouwkundige zij heeft o.a. Hoger 
Tuinbouwonderwijs gevolgd in Boskoop en 
bewaart goede herinneringen aan ons dorp. 
Projecten van haar zijn de Kop van Zuid in 
Rotterdam en Leidsche Rijn in Utrecht.
De expositie loopt van 4 mei tot 23 september.

Tijdelijke expositie 
Een groene apotheek-
geneeskracht, uit boom 
en plant

Ieder najaar wordt door het Museum een 
vrijwilligersavond georganiseerd. Alle vrij-
willigers en hun partners zijn daar welkom. 
Onder het genot van een drankje en een hapje 
worden dan gebeurtenissen van de afgelopen 
periode op een rij gezet. Ook wordt een blik 
op de toekomst geworpen. Tijdens de vrij-
willigersavond van vrijdag 7 oktober werden 
elf nieuwe vrijwilligers in het bijzonder welkom 
geheten!

Ook werd afscheid genomen van de vrijwil-
ligers die hun taak beëindigd hebben, zij 
werden in het zonnetje gezet. Dat waren er nu 
twee waaronder Anna-Lies Snelleman.
Op de foto is te zien hoe zij bloemen ontvangt.
In 2017 wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond 
gehouden op vrijdag 29 september.

Vrijwilligersavond

Korte Berichten

Sierk Schröder
Voor het najaar is een expositie ‘Naar de 
Natuur’ van de schilder Sierk Schröder 
(1903-2002) in voorbereiding. De expositie 
wordt samen met de Stichting Sierk Schröder 
georganiseerd.
Helleborus 
In alle drukte van de voorbereiding van 
‘Een groene apotheek’ realiseerde het team 
tijdelijke expositie in samenwerking met 
‘Kwekerij de Nachtvlinder’ uit Ter Aar een 
overzichtspresentatie van de Helleborus.
Innamedag 
Zoals altijd is er tijdens de museumweek een 
innamedag. Op zaterdag 22 april kunt u oude 
documenten, voorwerpen, gereedschappen 

Het was ook het jaar waarin defi nitief besloten 
werd tot de vernieuwing van de Permanente 
Expositie. Begin november werd begonnen met 
de ontruiming en vervolgens met een grondige 
verbouwing van de ruimte van de permanente 
expositie. 

Het verzamelen, opbouwen en tonen van 
collecties op het gebied van de boomkwekerij 
– de Collectiewaarde – heeft de nodige aan-
dacht gekregen. Ook de Verbindende Waarde 
van een museum bleef een grote rol spelen: 
de contacten/wisselwerking tussen onze 
vrijwilligers onderling maar ook die tussen 
onze vrijwilligers en de bezoekers versterken 
het Boskoopse gemeenschapsgevoel.

enz. die gerelateerd zijn aan de boomkwekerij 
naar het museum brengen. Experts zullen u 
graag ontvangen en de objecten beoordelen.
Presentaties in de regio 
Een werkgroep heeft een document gemaakt 
over het ontstaan van het ‘Cultureel Erfgoed 
Sierteeltregio Boskoop’ (zes eeuwen oud) én 
de groei daarvan tot wat nu de ‘Greenport 
regio Boskoop’ is. Ook is beschreven wat de 
doelstelling van het Boomkwekerijmuseum is.
Het document zal gebruikt worden bij het 
geven van lezingen (binnenkort in 
Waddinxveen en in Alphen), bij het schrijven 
van teksten en artikelen, en bij het geven van 
trainingsinformatie aan baliemedewerkers, 
rondleiders en leden van het PR/Marketing 
team.
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