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Op 3 mei werd de tijdelijke expositie ‘EEN 
GROENE APOTHEEK, geneeskracht uit boom en 
plant’, feestelijk geopend. Na de welkomst-
toespraak door de voorzitter van het Boom-
kwekerijmuseum, Noud Slot, waarin hij zijn 
eigen ervaring met het effect van de natuur op 
genezing en welzijn benoemde, werd de 
expositie geopend door mevrouw Riek Bakker. 
Mevrouw Bakker heeft in Boskoop de tuin-
bouwschool bezocht, kreeg daar de smaak 
van landschapskunde te pakken en heeft zich 
uiteindelijk ontwikkeld tot een vernieuwende 
stedenbouwkundige met een groot aanzien. 
Op zeer humorvolle en persoonlijke wijze 
vertelde ze over haar studietijd in Boskoop, 

Opening ‘Een groene apotheek’ in Boomkwekerijmuseum groot succes
waaraan ze warme herinneringen heeft. 
De openingshandeling vervulde zij met verve: 
een flinke klap van de stamper in de vijzel 
leidde tot een kleine explosie en als eerste  
kon ze daarna de expositie bekijken. Dat het 
onderwerp aansprak, bleek uit de bijzonder 
grote belangstelling voor de opening. Alge-
meen werd de expositie geprezen om inhoud 
en presentatie. De tentoonstelling was tot en 
met 23 september te zien. In zijn openings-
speech sprak Noud een bijzonder woord van 
dank tot Sjaan Sanders, omdat zij voor zowel 
de Permanente als de Tijdelijke Expositie heel 
veel werk heeft verzet. Een bosje bloemen 
mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Dankzij hun gulle bijdragen kan het museum 
zowel binnen als buiten mooie exposities 
tonen. Om onze waardering voor die steun uit 
te spreken, nodigt het museum hen één keer 
per jaar uit om buiten de reguliere openings-
tijden in alle rust het museum te bezoeken. 
Aan die uitnodiging werd in groten getale 
gehoor gegeven: we mochten ongeveer 
70 gasten begroeten.
Bij de aanvang werd kort de geschiedenis van 
de boomkwekerij aangehaald, zoals met name 
getoond in de Permanente Expositie. Renato 
Jeuken is de ontwerper van het interactieve 

Bijeenkomst sponsors, vrienden van het museum en buren 12 mei 2017

scherm waarop met een simpele draai aan  
de knop de ontwikkeling van Boskoop en  
de kwekerijen vanaf 1615 tot heden wordt 
getoond. In een toespraak vertelde hij over  
de bouw ervan, waarna hij de bezoekers 
meenam naar het scherm om ter plekke de 
werking ervan toe te lichten.
De beide exposities werden druk bezocht en 
ook het museale openluchtdeel trok veel 
publiek. De catering was als vanouds in goede 
handen bij de werkgroep die daarvoor zorg 
draagt, de zon deed voor het eerst sinds tijden 
zijn best zodat het een geslaagde middag was.

De thema-vaartochten die de VVV Boskoop en 
het Boomkwekerijmuseum in juli, augustus en 
september samen organiseerden, waren net 
als vorig jaar een groot succes. Het thema  
was het onderwerp van de tijdelijke expositie 
‘Een groene apotheek, geneeskracht uit boom 
en plant’. De gasten genoten van de rondvaart 
met als fantastisch extra een rondleiding  
over kwekerij Rijnbeek aan het Rijneveld.  
Meneer Rijnbeek vertelde enthousiast over 

Thema rondvaarten

6 oktober t/m 19 november
‘Naar de natuur’ Sierk Schröder 
23 november tot 17 maart 2018
‘Gluren bij de (Alphense) buren’
Eind maart 2018
Opening tijdelijke expositie ‘Plant en eter’

Het museum is gesloten van zaterdag 23 
december 2017 tot dinsdag 9 januari 2018

Agenda activiteiten

zijn planten met uiteraard het accent op 
planten met medicinale werking. Om alles 
thuis nog eens na te lezen deelde hij kopieën 
uit met informatie. In het museum stond 
de lunch klaar en daarna startten de rond-
leidingen. Uiteraard kreeg de tijdelijke 
expositie binnen en buiten in de plantvakken 
veel aandacht, maar ook de permanente 
expositie en de museumkwekerij werden 
niet vergeten. 

Nieuw was dat de aanwezigen suggesties 
konden opschrijven. We hebben ze met plezier 
gelezen en zijn iedereen die met ons mee-
denkt, dankbaar voor hun aanbevelingen.  

We nemen uiteraard alle suggesties serieus  
en zullen er waar mogelijk gevolg aan geven.
Enige suggesties: Prinses Irene uitnodigen  
om het belang van bomen voor het milieu te 
onderstrepen; informatie bij de buitenplanten 
over de gebruikswaarde; een film over de 
huidige massaproductie; routes van de 
bomenroutes neerleggen; duidelijker uitleg 
buiten over vermeerderingstechnieken enz.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt 
in april 2018.

Korte Berichten

Tijdelijke expositie voorjaar 2018 In voor- 
bereiding is een expositie over Plant en eter.
Nieuwe Algemene folder Deze maand is de 
nieuwe algemene folder verschenen. Achter 
de ‘vogelvlucht’ voorpagina wordt in het kort 
basisinformatie over het museum gegeven.
VVV’s Op 15 mei bracht een grote groep 
vrijwilligers van de VVV Alphen op uitnodiging 
van de VVV Boskoop een bezoek aan Boskoop. 
Na de ontvangst en rondleiding in het 
museum werd in twee boten ingescheept  

voor een rondvaart. Een enthousiaste groep 
verliet Boskoop.
Boskoopse plantendag & Kunstmarkt 
Tweede Pinksterdag was een aantal vrij- 
willigers actief op de jaarlijkse plantendag  
op de sortimentstuin. 
Braderie Het Museum was ook aanwezig op 
de Boskoopse braderie. Speciale aandacht 
werd besteed aan ‘Naar de natuur’ de 
tijdelijke expositie waarin het ‘groene’ werk 
van de schilder Sierk Schröder centraal staat.

Dat het Boomkwekerijmuseum niet alleen hart 
voor groen maar ook voor cultuur heeft, blijkt 
uit de reizende tentoonstelling ‘Gluren bij de 
(Alphense) buren’, die vanaf 23 november tot 
midden maart 2018 in ons museum te zien zal 
zijn. De historische verenigingen, genootschap-
pen, werkgroepen en kringen van de 7 kernen 
binnen de gemeente Alphen aan den Rijn 
tonen 100 jaar geschiedenis van die kernen in 
één grote presentatie. De tentoonstelling start 
in Boskoop en gaat daarna tot begin 2019 op 
reis naar achtereenvolgens Koudekerk, 
Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, 
Hazerswoude en Alphen aan den Rijn.

Met trots presenteert het Boomkwekerij- 
museum de expositie ‘Naar de natuur’ van 
Sierk Schröder, de belangrijkste portretschilder 
uit de 20ste eeuw. In aquarel en tekening 
wordt een bijzonder onderdeel van zijn 
veelzijdige en omvangrijke oeuvre belicht. 
Het portretteren van de natuur was voor 
Sierk Schröder, schilder, tekenaar, niet minder 
belangrijk dan het werk dat hem bekend 
maakte. ‘Als je ouder wordt, wordt alles een’, 
zei hij eens. De expositie is te zien van 
6 oktober 2017 t/m 19 november 2017. 
De titel van de expositie verwijst niet alleen 
naar het onderwerp, maar ook naar Schröders 
opvattingen over het tekenen naar de natuur: 
het op een herkenbare manier opnieuw 
vormgeven aan de natuur, waarbij een 
getrouwe weergave van een vorm of een 
menselijke figuur het innerlijk reflecteert. 
De aquarellen en tekeningen van bomen, 
struiken en bloeiende takken, van vruchten, 
landschappen, schelpen en zelfs mossen op 
dode stronken tonen Sierk Schröders liefde en 
respect voor de natuur ten voeten uit. Ze zijn 
poëtisch en diep ontroerend van aard. 

Tijdelijke expositie ‘Naar de natuur’ van Sierk Schröder

Gluren bij de
(Alphense) buren

Innamedag 

Zaterdag 22 april hield het Boomkwekerij-
museum zijn jaarlijkse Innamedag. Op deze 
dag kunnen objecten, geschriften, gereed-
schappen etc. worden ingeleverd. 

Een hoogtepunt dit jaar vormden drie op  
het eerste gezicht ‘waardeloze’ schriften.  
Het zijn door muizen aangevreten en ook 
anderszins door de tijd aangetaste cahiers, 
waarin verkochte kwekerij-producten zijn 
genoteerd. Rien van Tol bracht ze – hij vond  
ze tussen oude spullen van zijn vader.  
De schriften dateren van eind 19e en  
begin 20e eeuw en werden gebruikt door  
Van Tols groot- of overgrootvader. Collectie-
beheerder Gé Vaartjes is enthousiast over  
deze schenking: ‘We hebben niet veel  
verkoopgegevens uit het tweede deel van  
de negentiende eeuw en deze verkoopschriften 
bevatten waardevolle feiten. Alle belangrijke 
kwekers van toen vinden we erin terug en  
ook het indertijd gangbare sortiment met de 
prijzen. Verder laten de schriftjes zien dat er 
begin vorige eeuw nog volop vruchten 
verhandeld werden. Het mag een klein wonder 
heten dat ze bewaard gebleven zijn; menigeen 
zou deze flink beschadigde schriften weg- 
gegooid hebben. Fijn, dat Rien van Tol aan  
het Boomkwekerijmuseum heeft gedacht!’ 

Naast bovengenoemde inkoopboekjes ontving 
het museum o.a. facturen, plantenboeken en 
een Leidsche Almanak van begin 1900 met een 
vermelding van de Boskoopse Kermis.

Het Boomkwekerijmuseum is dankbaar voor  
de bereidheid van de Boskoper te zoeken op 
zolder en in de schuur naar voor het museum 
waardevolle stukken. 
Volgend jaar is er opnieuw een Innamedag, 
maar als u niet zo lang wilt of kunt wachten, 
dan kunt u ons ook eerder relevante spullen 
brengen. 

Onze bezoekers spreken

‘Heel bijzonder museum, mooi dat hier de 
geschiedenis van Boskoop gekoesterd wordt. 
Fijne begeleiding door vrijwilligers’. Familie uit 
Badhoevedorp

‘Wij hebben een reuze interessante middag 
gehad, dank’ C. Kuylaert

‘Wat is de tuin mooi verzorgd, geweldig 
genoten heel leuk thema’. Ingrid van Rijn

‘Een geweldig museum, gezellig en heel 
hartelijk’. Mevrouw de Koning, Rotterdam


