
U I T G A V E  V A N  D E  H I S T O R I S C H E  V E R E N I G I N G  B O S K O O P

Losse nummers ƒ 7,50           Nummer 7 - december 1998

• Proeftuin bestaat honderd jaar

• Historie van huize Schoonoord (2)

• Klepperman waakte over veiligheid





Nummer 7, december 1998

PAKTIJD is een uitgave van de 
Historische Vereniging Boskoop

redactie: Cees Bakker (CB) 
bijdragen van: 
lngrid Smit-Nijhof (IS) 
AJ.S. Verjaal (AV) - A.S.P. Verjaal (1903-1992) 
schreef vele jaren geleden voor De Viersprong, 
het blad van de Historische Vereniging Alphen. 
Verjaal was onderwijzer en amateur-historicus. 
Hij schreef veel artikelen voor de Boskoopse 
Courant en verleende medewerking aan enkele 
jubileumboekjes. 
grafische verzorging: Pim Oxener LVDH 
druk: Het Groene Hart BV 
met dank aan: A. Fioole

Het bestuur van de HVB bestaat op dit 
moment uit 
H. van de Wetering (voorzitter), 
T. Verbakel (waarnemend voorzitter), 
E. Verweij (secretaris), 
D. de Gunst (penningmeester) en 
C. Bakker (algemeen bestuurslid).

Het lidmaatschap van de HVB, inclusief het 
abonnement op Paktijd, is voor het kalender-
jaar 1998 bepaald op een minimumbedrag van 
25 gulden (voor niet-Boskopers 35 gulden ivm. 
portokosten). Naast leden zijn ook sponsors, 
begunstigers of donateurs welkom. Voor 
inlichtingen over het lidmaatschap, sponsor-
mogelijken en advertenties neemt men contact 
op met de penningmeester, telefoon (0172) 
21 59 94

Historische Vereniging Boskoop Postbus 72, 
2770 AB Boskoop. Secretaris: E. Verweij, Zijde 
86, 2771 EP Boskoop telefoon (0172) 21 33 96

Betalingen op rekening ABNAMRO 
60.60.61.452 of RABOBANK 30.98.33.124 
t.n.v. Historische Vereniging Boskoop/
penningmeester D. de Gunst, 
Goudse Rijweg 74, 
2771 AL Boskoop.

©1998, Historische Vereniging Boskoop.
Het is niet toegestaan artike-

len over te nemen zonder 
de toestemming van de 
redactie van dit blad

Gait mocht blijven

Nummer 7 van Paktijd ligt voor u. Tussen het vorige en dit nummer is er het nodige gebeurd in 
en rond de Historische Vereniging. Er kwam meer duidelijkheid over de watertoren, die er nog 

steeds staat en een bestemming heeft gevonden al is nog lang niet alles in kannen en kruiken. De 
geit, het beeld bij de tuinbouwschool aan de Azalealaan, mocht in Boskoop blijven, is op stal gezet 
bij het Boomkwekerijmuseum en krijgt een bronzen zusje. Onlangs besprak de Boskoopse politiek 
de gemeentebegroting voor 1999, waarbij is aangedrongen op zorgvuldiger omgaan met 9 historisch 
woordevolle objecten en gebouwen in dit dorp, waarbij het streven van onze HVB in dit verband 
werd geprezen. Dat is mooi natuurlijk. Ook mooi is dat de HVB inmiddels ongeveer zeshonderd 
leden telt en dat de in eigen beheer uitgegeven kalender, met fraaie luchtfoto’s van oud Boskoop, 
goed is verkocht. Uitstekend zelfs. Toen het bestuur besloot er duizend te loten drukken, keek de 
penningmeester wel even zuinig. Maar het bleek een goede greep. Op de braderie waren de kalen-
ders niet aan te slepen en de voorraad slonk daarna snel tot een minimum. En het moet gezegd 
worden dat de penningmeester het vuur uit z’n sloffen heeft gelopen om dat te bereiken. Er zijn al 
plannen om komend jaar weer een kalender uit te geven met bijzondere foto’s. Desondanks geen 
reden om op onze lauweren te rusten. Nog steeds kan de HVB niet beschikken over een ruimte voor 
opslag van het materiaal. Er is wel ruimte aangeboden moor dit was financieel niet haalbaar. Ook 
wil het bestuur nog steeds meer leden van onze vereniging actief zien. De kerkenexcursie in septem-
ber werd redelijk bezocht maar de animo voor een bezoek aan de Goudse archeologische vereniging 
Goldo was minimaal. Onlangs is een avondje bijgeproot met wat mensen die zich willen bezighouden 
met interviews. Dit gaat hopelijk op termijn vruchten afwerpen. Maar er zijn ook mensen nodig die 
er aardigheid in hebben eens wat archiefonderzoek te doen. Er is een handig boekje voor hen die 
willen weten hoe dat in z’n werk gaat.

In dit nummer een verhaal over de honderdjarige proeftuin en, daarmee somenhangend, het Proef-
station. Verder een aanvulling op het eerder verschenen artikel over huize Schoonoord en nog wat 
kleinere artikelen.  

De redactie

Boskoop van bovenof blijft een boeiend schouwspel. Deelnemers aan de in september gehouden kerkenexcursie kregen de unieke kans het 
centrum eens vanaf de gemeentetoren naast de Hervormde kerk te bekijken. Het was even een klim maar het uitzicht beslist de moeite 
waard. Behalve dit uitzicht werd de deelnemers een meer dan interessante middag voorgeschoteld met veel informatie. Meer daarover elders 
in dit nummer van Paktijd.
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De historie van huize Schoonoord en haar bewoners: 1838-1978
In het aprilnummer van Paktijd is 

de historie van huize Schoonoord 

niet helemaal volledig weergegeven. 

Ingrid Smit-Nijhof voldeed met 

genoegen aan het verzoek van 

de HVB om het verhaal van dit 

herenhuis te completeren.

Voor de jongere generatie onder u, 
die niet precies weten over welke 

buitenplaats het gaat: huize Schoonoord 
met haar theehuis langs de Gouwe stond 
op de splitsing Burgemeester Colijnstraat, 
Badhuisweg, Laag Boskoop. Een buitenplaats, 
waarover met gemak een streekroman zou 
kunnen worden geschreven. We beperken 
ons echter tot de feiten. De eerste steen 
van Schoonoord werd gelegd in 1838 door 
J. de Wilde. Van hem is weinig bekend. Waar-
schijnlijk heeft hij het huis laten bouwen en 
het korte tijd later verkocht aan Pieter Kos-
ter (geboren in 1795) die in 1828 trouwde 
met Helena van Groos (geboren in 1803), 
beide zeer welgestelde inwoners van Bos-
koop. Pieter Koster was al voor zijn huwelijk 
een vermogend man. Bovendien lieten vader 
Arie Koster en vader Van Groos hun kinde-
ren een aanzienlijke erfenis na. Zij bezaten 
landeigendommen, tuinen, weilanden en 
onroerend goed aan de Zijde, Zuidkade, Laag 
Boskoop, Biezen en Rijneveld en een flinke 
portefeuille met effecten. 
Van de tien kinderen, die Helena Koster-van 
Groos ter wereld bracht, werden er maar 
vijf volwassen. Twee zoons: Jan en Christiaan 
en drie dochters, waarvan de namen niet 
bekend zijn. Pieter en Helena Koster zouden 
beiden op 6 september 1868 zijn overleden. 
jammer dat hierover verder niets bekend is. 
Bij hun overlijden werd het vermogen onder 
de vijf kinderen verdeeld. Wij zullen de oud-
ste zoon Jan Koster verder volgen, want hij 
erfde huize Schoonoord. Hij erfde trouwens 
een dubbele portie omdat hij de zorg voor 
zijn verstandelijk gehandicapte broer Chris 
op zich nam.

Onbekwaam 
Helaas was ook Jan Koster niet helemaal nor-
maal en eigenlijk onbekwaam het vermogen 
te beheren. Zijn drie dochters Marie, Lena en 
Johanna waren eveneens

eigenaardige meisjes, zo was algemeen 
bekend. Aangetrokken door het vermogen 
had wel eens een jonge man getracht contact 
met de meisjes te zoeken, maar dat liep altijd 
op niets uit, totdat een Zwitser, Greiner 
genaamd, in Boskoop kwam werken. Hij 
trouwde met de jongste dochter Johanna. 
Intussen was de familie Koster zo goed als 
uitgestorven en erfden Johanna, haar zuster 
Lena en de Zwitserse echtgenoot Greiner 
het sterk geslonken vermogen, waaronder 
huize Schoonoord, dat zij bewoonden tot 
1949. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een 
gedeelte van de zolderverdieping omge-
bouwd tot schuilplaats. De heer en mevrouw 
Max en Sari van Praag en Haitze Wiersma 
vonden een schuilplaats op Schoonoord, 
evenals de muziekinstrumenten van de har-
monievereniging Excelsior.

In 1949 besloot de familie Greiner te emi-
greren naar Zwitserland en men verkocht 
het huis aan boomkweker Jan Tol die was 
getrouwd met Marina Nijhof. Het transport 
vond plaats op 19 februari 1949 voor een 
bedrag van 12.000 gulden. Hierin was ook 
begrepen het eerste stuk van de Badhuisweg 
(tot waar de Badhuisweg omhoog en direct 
langs de Gouwe verder gaat). Om deze weg 
in eigendom te hebben, was niet bepaald 
voordelig en de nieuwe eigenaar Tol was dan 
ook blij dat hij het stuk Badhuisweg voor 
het symbolische bedrag van één gulden kon 
verkopen aan Rijkswaterstaat, zodat hij van 
het onderhoud af was.

Renovatie 
Jan Tol verplichtte zich, gezien de grootte 
van Schoonoord en de huizenschaarste na 
de oorlog, de woning in tweeën te verdelen, 

Getekende reconstructie van de oude situatie die een fraai beeld geeft van huize Schoonoord, met tuin en prieel. (Illustratie: Harmen Kooistra)
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De historie van huize Schoonoord en haar bewoners: 1838-1978

zodat twee gezinnen het pand konden 
bewonen. Dit is tot aan de sloop in 1978 zo 
gebleven. Deze beslissing van de gemeente 
bracht wel een kostbare renovatie met zich 
mee. Het huis moest aan de kant van de Bad-
huisweg worden opgevijzeld, onderheid en 
verbouwd. Schoonoord met theehuis behield 
echter tijdens haar hele bestaan het uiterlijk 
van een statig herenhuis uit een streekroman, 
zoals het in 1838 werd gebouwd. Achter de 
woning stonden twee grote kassen. Eén er 
van moest in 1957 wijken voor de bouw van 
de ‘Eerste Nederlandsche Strekelfabriek’ die 
Jan Tol erfde van zijn schoonvader Dirk Nij-
hof. Deze laatste deed in zijn jonge jaren de 
uitvinding van het procédé om een strekel te 
vervaardigen, waarmee de zeis kon worden 
geslepen. Een hele stap, van boomkweker 
tot strekelfabrikant. Het ging goed, totdat de
landbouwmachines de zeis gingen vervangen. 

De fabriek werd in 1965 omgebouwd tot 
wasserette die tot 1977 dienst deed. Een 
woning van 140 jaar oud krijgt echter ouder-
domsklachten en Jan Tol besloot in 1978 tot 
sloop over te gaan en vier nieuwe huizen op 
het terrein te laten bouwen. Maar wat moest 
er gebeuren met het karakteristieke thee-
huisje en de daarover hangende treurwilg die 
de vorige eeuw op een soort schiereilandje 
in de Gouwe waren neergezet?

Volle glorie 
Onderhandelingen met de gemeente, om de 
theekoepel te laten plaatsen in bijvoorbeeld 
het Viforpark of het Rosarium, liepen op niets 
uit. De gemeente liet op 21 maart 1978 de 
heer Tol weten geen belangstelling te heb-
ben en omdat de huizen acht meter uit de 
Gouwe-oever gebouwd moesten worden, 
paste de koepel ook niet meer in een van de 
tuinen vanwege de toch wel forse afmetingen. 
Tenslotte is het prieel in z’n geheel over het 
water vervoerd naar de Heimanswetering in 
Alphen aan den Rijn, waar het nog steeds in 

volle glorie langs het water staat te pronken. 
Ook de treurwilg moest er aan geloven. 
In de zomer wanneer de boom- vol in 
blad was, ondervond de scheepvaart veel 
hinder van de boom. Vooral de kerosine-
schepen die van en naar Schiphol varen, 
hadden moeite bij het ‘omzeilen’ van de 
enorme boom. Ook de oude Gouweoever 
kalfde steeds verder af onder het prieel, dat 
eigenlijk bleef staan op het wortelgestel van 
de boom. Met steun van de KSV Schuttevaer 
en Rijkswaterstaat is de boom uiteindelijk 
onderuit gehaald en werd de uitstulping in de 
Gouwe-oever grotendeels verwijderd en de 
oever hersteld.

Een karakteristiek stukje Boskoop 
verdween, maar een nieuw stukje kwam er 
voor in de plaats. Bijzonder is toch wel, dat 
nu de twee kinderen van Jan Tol en Marina 
Nijhof nog steeds op de grond wonen waar 
zij zijn geboren en getogen. Blijkbaar zijn 
ook zij weer diep geworteld in dit 
bijzondere stukje Boskoop.   (IS)

Huize Schoonoord in dezelfde 
periode, maar nu de zijgevel, 
gericht op de Gouwe. Niet 
bekend is wie de drie meisjes 
zijn die zo braaf poseren.

Huize Schoonoord, de voorzijde 
gezien vanaf de Burgemeester 
Colijnstraat, zoals het er 
tientallen jaren geleden nog 
in volle glorie bijstond. Rechts 
op de voorgrond twee jongens 
zittend op melkbussen.
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Zou ik voor de klepper vrezen,

O! Die lieve man 

Maakt, dat ik gerust kan wezen. 

En ook veilig slapen kan 

Moederlief! ‘k geloof het vast 

Dat hij op de dieven past. 

Met deze dichtregels wilde de in 1746 in 
Gouda geboren kindervriend Hiëronimus 

van Alphen bij zijn jonge tijdgenoten de angst 
wegnemen, die zij mogelijk voor de klepper-
man of klapwaker koesterden. Het ratelende 
geluid van zijn klap, gevolgd door zijn luide 
roep door de stille, nachtelijke straten was 
wel in staat de gevoelige kinderziel vrees in te 
boezemen. De klap, of ratel, werd al in een ver 
verleden gebruikt. In de middeleeuwen werden 
lijders aan melaatsheid of lepra ondergebracht 
in een leprozenhuis, door de grote besmette-
lijkheid van hun ziekte moesten zij in afzonde-
ring leven. Hun enige middel van bestaan was 
bedelarij. Zij mochten zich wel op straat bege-
ven, maar met een witte hoed en ze moes-
ten van hun aanwezigheid blijk geven 
door het roeren van hun klap. ‘En 
daar was een zeker bedelaar 
met name Lazarus, welke lag 
voor de poort vol zweren 
en begeerde verzadigd te 
worden van de kruimels 
die van de tafel der rijken 
vielen.’ (Lucas 16:20) Is 
het een wonder dat naar 
deze bijbeltekst zijn klap de 
naam ‘Lazarusklep’ kreeg en dat 
ook de minder vleiende uitdrukking 
‘klaplopen’ hier zijn oorsprong vindt? 
Maar het zijn niet alleen de leprozen die met 
de klap hebben gelopen. Nog in de jaren dertig 
van deze eeuw kondigde de Amsterdamse 
vuilnisman zijn komst in de straat aan met een 
ratel. Als speelgoed voor kinderen zien we de 
houten ratel al tientallen jaren niet meer. 

Klepperman 
Na de torenwachter was de klepperman ver-
antwoordelijk voor de veiligheid. Eeuwenlang 
heeft hij in stad en dorp in de nachtelijke uren 
gewaakt over de veiligheid van personen en 
goed en alarm geslagen bij beginnende brand. 
Ook in Boskoop. Na de catastrofale brand van 
1753 wordt in de nieuwe keur op de brand-
veiligheid aan de klapwakers een rookverbod 
opgelegd, als zij ’s nachts met de klap lopen. 
Boudewijn Ravestein, beter bekend als Bou-

 Klepperman waakte over de veiligheid van Boskopers
dewijn de Clapperman, wist dus waar hij zich 
aan te houden had. Of hij niettegenstaande het 
verbod op zijn eenzame, nachtelijke rondgang 
nooit zijn neuswarmertje (pijp) heeft opgesto-
ken is natuurlijk de vraag. Ravestein behoorde 
overigens wel tot de achtenswaardige burgers. 
Van hem is bekend dat hij drie perioden wet-
houder van Boskoop was. In het boek ‘Bos-
koop vijf eeuwen boomkwekerij’ staat van hem 
een portret op pagina 121. Het staat dus vast 
dat Boskoop al in die tijd en wellicht lang daar-
voor een klepperman in dienst had. Ook lang 
daarna nog, want in het jaar 1877 wordt door 
de gemeenteraad van Boskoop een instructie 
voor de nachtwaker vastgesteld, waaruit enkele 
bepalingen hier worden gememoreerd. Het 
eerste artikel betreft de eedsaflegging. Artikel 
2: ‘Bij ommegang is de nachtwaker voorzien 
van sabel en klap, van gemeentewege ver-
strekt, die bij het verlaten van de dienst wordt 
ingeleverd.’ In 1951 was deze klap op een 
tentoonstelling te zien. ‘Twaalf heit de klok, de 
klok heit twaalf’. Ommegangen te verrichten 
in de zomer van elf tot drie uur, in de 

maanden oktober tot april tot vijf uur, met 
geringe tussenpozen, bij elke ommegang 
driemaal met de klap slaan en tweemaal 
met luider stemme het uur van de omgang 
uitroepen. Bij buitengewone voorvallen is 
de nachtwaker verplicht daarvan dadelijk 
kennis te geven aan de burgemeester en 
ambtenaren; bij brand zullen zij onafgebro-
ken verkeerd met de klap slaan en met luider 
stemme ‘Brand’ roepen tot de spuiten (en de 
nieuwsgierigen) op de onheilsplek aanwezig 
zijn. Artikel 7 geeft de nachtwaker politiële 
bevoegdheid: opsporen en constateren van 
overtredingen. Bij het vervolgen van een 
misdrijf of handhaving van de openbare orde 
wordt zijn bijstand vereist, desnoods op 

bevel van de burgemeester. Natuurlijk is hij 
gebonden aan ambtsgeheim. Bij ziekte of 
anderszins moet hij zelf in de tijdelijke waar-
neming voorzien. Ofschoon in de instructie 
steeds wordt gesproken van dé nachtwaker, 
was het toch niet één man die deze functie 
vervulde, iemand kan ook niet jaar in jaar uit 
elke nacht de straat op! 

Loon 
In de instructie wordt over zijn loon niet 
gerept. In een boedelrekening uit 1757 staat 
een post van drie stuivers voor ‘Clappergeld’. 
De man werd niet door de overheid betaald, 
maar putte zijn inkomsten uit de al dan niet 
verplichte bijdragen van de ingezetenen, die 
hij zelf nog moest innen ook. Op den duur 
was dit een onbevredigende situatie, vandaar 
dat in september 1834 de nachtwakers Jan 
van de Stam en Pieter Binkes een rekest 
indienden, betreffende het verzoek dat er 
een post voor de klap- of nachtwacht op de 
Staat van Begroting voor 1835 zou worden 
gebracht. Burgemeester Bell vond dit maar 
zozo: de perceptie (inning) was immers sinds 

onheugelijke tijden zo geregeld. Een 
groot aantal van de gemeentecon-

tribuabelen (belastingplichtigen) 
woont buiten de kom van van 

de gemeente en zou dus 
zonder het genot van de 
nachtwacht toch in de 
lasten moeten bijdragen, 
zo was het bezwaar van 
de burgemeester. Evenals 

lantaarnopstekers en de 
asman ging de nachtwacht 

met een gedrukte nieuwjaars-
wens in dichtvorm de huizen langs 

om zo een goede fooi te incasseren, 
een gebruik dat heel lang heeft bestaan. In 

oktober 1835 werd een poging tot brand-
stichting gedaan in de nabijheid van het huis 
van G. Ouwerkerk, achter op de Achterkade 
(Burgemeester Colijnstraat). Dat was wat 
voor Boskoop! Nog in dezelfde maand looft 
de raad een premie van 50 gulden uit voor 
aanwijzing van de snoodaards en stelt gelijk 
voor twee personen aan te stellen om naast 
de klapperlieden als stille wachten te dienen. 
Voorlopig voor een maand worden Johan-
nes Ramp en Maarten van Kleef als zodanig 
aangesteld tegen een vergoeding van 50 cent 
per nacht. Vooralsnog is niet bekend tot welk 
jaar de nachtveiligheidsdienst in Boskoop 
heeft gefunctioneerd en wie als laatste de 
klap en sabel op het gemeentehuis heeft 
ingeleverd.   (AV) (Februari 1987)

Vermoedelijk 
de laatste 

in Boskoop 
gebruikte klap, 

zorgvuldig bewaard 
in het Boom
kwekerij-

museum. 
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Het Proefstation in Boskoop bestaat 

in 1999 honderd jaar. De officiële 

oprichtingsdatum van ‘Vereeniging 

de Proeftuin’ is 1 augustus 1899. In 

eigen beheer geeft het proefstation 

binnenkort een jubileumboekje uit, 

maar zo’n Boskoops instituut mag in 

Paktijd niet ontbreken.

In het jaar van oprichting was echter al 
sprake van een proeftuin, die tevens dienst 

deed als ‘oefenings- en demonstratietuin voor 
de leerlingen der Rijkstuinbouwwinterschool’. 
Nog verder terug in de tijd, in het jaar 1861, 
werd op 7 januari de ‘Vereeniging tot regeling 
en verbetering der Vruchtsoorten te Bos-
koop’ opgericht. Destijds was Boskoop nog 
niet zo gespecialiseerd in sierteelt als nu het 
geval is. In het reglement van de vereniging 
luidde artikel 12 als volgt: ‘De aangekochte 
nieuwe vruchtsoorten zullen onder de leden 
van het bestuur worden verdeeld, geplant en 
veredeld, met het doel om daarvan het hout 
ter veredeling aan de leden af te geven.’ Dat 
was in feite proeftuinwerk. Vier jaar later - de 
proeftuin was er dus nog steeds niet - werd 
de vereniging omgedoopt in ‘Pomologische 
Vereeniging’. Niet lang daarna werd gecon-
stateerd dat, hoewel de uitgifte van griffels en 
oculeerhout goed liep, er een toenemende 
behoefte was aan een vaste proeftuin. Er 
werd een commissie benoemd om de moge-
lijkheden daartoe te onderzoeken. Op de 
achtergrond speelde toen ook mee het plan 
om een tuinbouwschool op te richten. Dit 
leidde in 1872 tot het besluit land te huren 
van J. van Hoff voor de aanleg van een proef-
tuin. Dit land lag naast het oude mannenhuis 
Marcus XIV in Den Ham. Geldgebrek was 
er de oorzaak van dat de plannen vertraging 
opliepen. Kennelijk werd de Pomologische 
vereniging niet helemaal voor vol aangezien, 
want een poging in 1873 om aansluiting te 
zoeken bij de Nederlandsche Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde liep op niets 
uit. Drie jaar later draaide de Maatschappij 
bij en kwam de aansluiting alsnog tot stand. 
Op dat moment was reeds sprake van een 
proeftuin want de Pomologische vereniging 
beschikte in 1874 over de nodige middelen 
om het plan tot uitvoering te brengen en 
kon de tuin in gebruik worden genomen. 
Aangeplant werden onder andere ‘Aan drie 
schuttingen 45 Perziken en Abrikozensoor-
ten.’ Verder 4 soorten Druiven, 100 pyramide 
Peren, 100 pyramide Appelen, 16 Pruimen, 

16 Kersen, verschillende soorten Kruis- en 
Aalbessen en 7 soorten Aardbeijen.’ In datzelf-
de jaar richtten jonge kwekers de vereniging 
‘Flora en Pomona’ op; de sierteelt deed z’n 
intrede.

Tuinbouwschool 
In de jaren 1877-1979 werkten de drie 
tuinbouwverenigingen samen bij het orga-
niseren van tentoonstellingen. Pogingen om 
de verenigingen tot één samen te smeden 
hadden echter geen resultaat. In de proeftuin 
in Den Ham werd echter wel een collectie 
hulst aangeplant. De Pomologische vereniging 
drong bij de Rijksoverheid aan op het stichten 
van een tuinbouwschooi met een proeftuin 
in Boskoop. In de eigen proeftuin werd 
geëxperimenteerd met kunstmest. Het was 
echter geen succes. Nieuwe soorten werden 
aangeplant en oculaties van de Amerikaanse 
perzik werden verkocht aan de leden. In 1884 
zegde Van Hoff de vereniging de huur op. Men  
zat toen danig met de handen in het haar want 
een geschikte andere locatie was niet voor-
handen. Van Hoff toonde zich echter coulant 
en de vereniging mocht nog een jaartje blijven. 
Deze situatie duurde voort tot 1890 toen de 
tuin werd opgeheven. Dit werd mede in de 
hand gewerkt doordat de teelt van vrucht-
goed in Boskoop sterk terugliep. Zoals eerder 
opgemerkt: de sierteelt deed z’n intrede.

Zeven jaar later huurde de Pomologische 
vereniging land van J. van Noordt, eveneens in 
Den Ham naast het poldergemaal. Aangeplant 
werd toen onder meer Glycine, Lonicerci, 
Caprifolium, Seringen en sierappelen (Malus).

De proeftuin 
Het aandringen op een tuinbouwschool 
bleef niet vruchteloos. Boskoop kreeg z’n 
Rijkstuinbouwschool in 1899 en daarmee 
was ook de tijd rijp voor de oprichting van 
Vereeniging de Proeftuin op 2 januari 1899. 
Het doel, zoals omschreven in het Koninklijk 
Besluit van 1 augustus 1899: ‘de oprichting en 
instandhouding van een proeftuin om daar-
door te geraken tot eene juiste benaming van 
heesters, conifeeren, vruchtbomen en over-
blijvende planten [...] de cultuur te beproeven 
van nieuwigheden van plantensoorten die 
handelswaarde bezitten en die geacht kun-
nen worden voor ons klimaat en voor onzen 
grond geschiktheid te hebben [...] kosteloos 
verkrijgbaar te stellen plantendeelen, voor 
de voor teeling geschikt, van soorten en 
variëteiten waarvan de teelt aanbevelings-
waardig is gebleken tot demonstratie- en 
oefeningsterrein te dienen voor de leerlingen 
der Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop en 
te bevorderen al datgene wat verder op haar 
weg ligt en in nauw verband staat met boven-
genoemde doeleinden.’

J U B I L E U M B O E K J E  I N  J A N U A R I

Proeftuin in Boskoop is honderd jaar oud



8 9n r  7  d e c e m b e r  1 9 9 8

Om dit alles te bereiken moest de vereniging 
morele en financiële steun verwerven bij het 
Rijk, de provincie en de gemeente, zo ook 
van particulieren. Voor deze taak gesteld zag 
zich het bestuur, bestaande uit burgemeester 
De Groot van Emden, A. Koster Mz en 
P.A. Ottolander. Laatstgenoemde trok zich 
wegens drukke werkzaamheden bij nader 
inzien terug en in zijn plaats werd C.A. Claas-
sen tot secretaris benoemd. 
In 1903 werd een begin gemaakt, samen met 
de Pomologische vereniging, de proeftuin 
te verplaatsen naar de Biezenweg. Van de 
Valkenburgerlaan was toen nog geen sprake. 
De tuin kwam daarmee te liggen achter de 
Tuinbouwschool aan het Reijerskoop. In twee 
jaar tijd was de verhuizing voltooid, er was toen 
een kas gebouwd en het sortiment kon worden 
uitgebreid met onder andere winterharde Rho-
dodendrons en Azalea’s. De eerste jaren waren 
bepaald niet makkelijk. Er moest geld op tafel 
komen en de personele bezetting was ook niet 
eenvoudig. Over het salaris en de nevenwerk-

zaamheden van de tweede tuinchef moesten 
harde noten gekraakt worden.

Hij schnabbelde er wat bij en dat werd niet op 
prijs gesteld. Bovendien bleek het personeel 
grote moeite te hebben de jonge studenten te 
motiveren. Veel jongelui waren naar de tuin-
bouwschool gekomen met de gedachte een 
makkelijk studentenleventje te kunnen leiden. 
Hen moest aan het verstand worden gebracht 
dat het tuinbouwvak veel toewijding vraagt. 
Bij dit alles was ook de Boskoopse boomkwe-
kerswereld nauwelijks geïnteresseerd, zoals 
de historicus A. Vuyk Cz later zou beschrijven. 
Men zag de proeftuin als een aardigheidje, 
behorende bij de tuinbouwschool, iets voor 
de overheid en de elite. Pas veel later zouden 
de namen van de eerste boomkwekers in de 
notulen verschijnen.

Nieuwe richting 
Vanaf 1905 is in de jaarverslagen sprake van een 
afzonderlijk hoofd boomkwekerij. Sciadopitys 
verticillata, Abies nordmanniana en ChorriGecyp-
Gris lawsoniana worden dan genoemd. In 1906 
slaat men een nieuwe weg in op de grens van 
boomkwekerij en bloemisterij door het in bloei 
trekken van heesters, zoals Sering, Prunus, Ribes, 
Spiraea, Robinia, Malus, Hydrangea paniculate 
maar ook tulpen en later zelfs chrysanten. Alle 
inspanning begon toch vrucht af te werpen. 

Tijdens een grote tentoonstelling in Haarlem 
(1910) behaalde men internationale prijzen met 
in blad getrokken Acer polmatum. Het leverde 
ook een ereprijs op van de graaf van Schwerin, 
een zilveren slaschotel op kristallen voet en nog 
een paar bekroningen. Nog een succes werd 
geboekt in 1911, het jaar waarin Boskoop een 
grote tentoonstelling organiseerde met een 
oppervlakte van 3.000 vierkante meter. Ook bij 
die gelegenheid vielen prijzen ten deel aan de 
proeftuin. In 1918 wordt het eerst gesproken 
over de financiële resultaten van trekproeven. 
In het Boskoopsch Nieuws- en Advertentieblad 
werd een advertentie geplaatst waarmee plaats-
genoten werden uitgenodigd de resultaten van 
deze proeven te komen bekijken. In een verslag 
werd later gemeld dat de stookkosten drie 
cent per afgesneden tak zijn geweest. De notu-
lenboeken leveren ook grappige zaken op. Zo 
bleek secretaris Moerlands een voorstander van 
plechtstatig taalgebruik. Hij kon het niet over 
z’n hart verkrijgen het woord ‘moerenhoek’ op 
te schrijven en noteerde ‘moederhoek’.

Proefstation 
Minder goede tijden noopten tot bezuiniging. 
Geprobeerd werd ook de Boskoopse kwekers 
er meer bij te betrekken. Dat deed men onder 
meer door in 1924 kwekers uit te nodigen om 
azalea’s en rhododenrons in bloei te komen 
bekijken. In 1926 werden dwergsparren aange-
plant en meerdere experimenten uitgevoerd. 
Het jaarverslag van 1927 meldt dat alle acti-

viteiten met betrekking tot bloemen worden 
gestaakt en de proeftuin zich helemaal ging 
toeleggen op de boomkwekerij.
De crisisjaren gingen niet ongemerkt voorbij. 
Opnieuw waren bezuinigingen nodig en 
middels een publieke veiling van gewassen 
probeerde men wat financiële aanvulling te 
verkrijgen. In 1935 ging een commissie zich 
bezighouden met nieuwe handelsartikelen en 
verbetering van de Boskoopse culturen. Na 
een vergadering op 27 december van dat jaar 
verschenen er ineens andere namen in het 
notulenboek en ging met opnieuw een andere 
koers varen. Hiermee werd de aanzet gegeven 
tot het ontstaan van het proefstation. A. Vuyk 
en tuinbouwleraar J. Zwartendijk (zie Paktijd 6) 
constateerden in dat jaar ook dat de proeftuin 
in feite een schooltuin was en vonden het hoog 
tijd dat eens aandacht zou worden besteed 
aan onderzoek. Vakgenoten, bijeengeroepen 
in vergadering, stemden daarmee in. Er moest 
research worden gedaan om in de markt te 
kunnen blijven.

Professioneler 
De veranderde structuur vroeg een demo-
cratiseringsproces waar vooral ir. Moerlands 
moeite mee had. Hij weigerde mee te wer-
ken aan alle ingediende voorstellen. Daarop 
werd in de rechtkamer van hotel Klaassen 
een vergadering belegd waar vijf begunstigers 
verschenen. In 1939 werd dr. E.F. Jacobi 
directeur van de school en de proeftuin. 
De tuin en de proeven werden toen steeds 
professioneler, enkele jonge kwekers traden 
toe tot het bestuur. De Vereniging voor Bos-
koopse Culturen richtte bij het station - op 
slechte grond - een eigen proeftuintje in voor 
azalea’s en dwergsparren. Het wetenschap-
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A. Koster, vereeuwigd in een plaquette in de muur von het nu leegstaande schoolgebouw aan de Azalealaan.
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pelijk onderzoek kwam nu pas goed op gang, 
met hulp van ir. A.W. v.d. Plassche. Er kwam 
meer voorlichting aan boeren en tuinders en 
de resultaten van het onderzoek kwamen 
beschikbaar voor de praktijk.
Maar daarmee waren alle problemen niet 
opgelost. De bezetting van Nederland was 
geen beletsel om op 30 mei 1940 opnieuw te 
vergaderen en een nieuw bestuur te kiezen. 
Jacobi bleef voorzitter. Opvallend was dat 
uitsluitend exporteurs in het bestuur werden 
gekozen. De kwekers aan land waren welis-
waar in de meerderheid maar werden toen 
nog niet mondig genoeg geacht voor een 
bestuursfunctie.

Na de bevrijding 
In 1941 kwam H. Bosch bij de proeftuin. Met 
een diploma HBS en Middelbare Tuinbouw-
school op zak begon hij als kasbaas bij de firma 
A.P. van Nes. Hij leerde de fijne kneepjes en 
stond vooral open voor vernieuwing. Het sier-
teeltgebied had in de bezettingsjaren zwaar 
te lijden. Vanaf zijn indiensttreding bij de 
proeftuin in 1941 maakte Bosch die periode 
mee en werden plannen gemaakt voor na de 
bevrijding, zoals blijkt uit de notulen van een 
op 15 april 1945 gehouden vergadering. Bij 
die gelegenheid spuide S.G.A. Doorenbos zijn 
ideeën. Later zijn deze uitgewerkt en door 
G. Boer op papier gezet. De brief met die 
inhoud heeft als datum 5 mei 1945: bevrij-
dingsdag. In de daaropvolgende jaren was er 
steeds meer belangstelling van kwekers voor 
wat men op de proeftuin allemaal uitdokterde. 
In het kleine kasje verdrongen zich soms 
wel honderd kwekers op de ‘kijkmiddagen’. 

In 1952 werd dr. Jacobi opgevolgd door ir. 
C. Dorsman. Een ware vuurproef voor het 
proefstation was de ziekte in clematis, die 
de hele Boskoopse voorraad uitdunde tot 
9.000 stuks. Het was zelfs moeilijk aan goed 
stekmateriaal te komen. De resultaten van 
de toenmalige stekproeven hebben de teelt 
gered en de clematis tot een algemeen pro-
duct gemaakt. Vernieuwingen bleven elkaar 
opvolgen. Er kwam drainage op de proeftuin 
dankzij de inzet van ir. Egberts (naar hem 
is een Boskoopse straat vernoemd). Steeds 
meer problemen werden opgelost en een 
regelrechte sensatie was toen op een proef-
tuinmiddag de eerste rhododendron, die na 

koeling in bloei was gekomen, kon worden 
getoond. In 1954 werd het nieuwe gebouw 
aan de Valkenburgerlaan in gebruik genomen. 
Tijdens een algemene ledenvergadering werd 
de naam gewijzigd in ‘Proefstation voor de 
Boomkwekerij’. Er worden nieuwe proeven 
met stekken onder nevel en chemische 
onkruidbestrijding opgezet. In 1971 werd 
het kassencomplex uitgebreid. Een jaar later 
betrok de Tuinbouwschool een nieuw gebouw 
aan de Azalealaan, de schooltuin kwam nu bij 
de onderzoekafdeling sortiment en veredeling.

De nieuwbouw 
In de tweede helft van de jaren zeventig mani-
festeerde zich steeds meer de pottenteelt. Er 
werd onderzoek gedaan naar weefselkweek. 
Van kleine stukjes plant wisten jonge onder-
zoekers een jonge plant te kweken. De eerste 
reageerbuisplanten deden hun intrede. In de 
strenge winter van 1979 werd noodzakelij-
kerwijs veel onderzoek gedaan naar afdekma-
terialen en kwam er meer belangstelling voor 
mechanisatie. In dat jaar werd het Proefstation 
een overheidsinstelling. Voorlichting en onder-
zoek werden vanaf toen in toenemende mate 
gesplitst. Later besliste de overheid en het 
bedrijfsleven dat het onderzoek sterk moest 
worden uitgebreid. In 1982 werd 10 hectare 
weiland aan het Rijneveld aangekocht voor 
een nieuw en groter Proefstation. Hieraan 
werd de daaropvolgende jaren gewerkt. Er 
verscheen een modern complex met nieuwe 
technieken, gebouwen, kassen en proefvel-
den. Alles toegesneden op een toekomstig 
onderzoeksprogramma waarin milieu, pro-
ductverbetering en containerteelt een belang-
rijke rol gaan spelen. Bijna 2 hectare werd 
ingericht als een collectietuin; een omvangrijke 

Sfeervol beeld van een open dag voor boomkwekers in de oude kas van het proefstation aan de Volkenburgerloon. De ruimte was beperkt moor 
met een beetje inschikken was er plaats voor de vele belangstellenden die de resultaten van het onderzoek te horen kregen. (Foto’s: Gouwe 
Koerier, 1986)

Boomkwekers worden ontvangen en toegesproken bij het kantoor von het Proefstation, aan de overzijde van de proeftuin gelegen con de Vol-
kenburgerlaan. Op de achtergrond een houten noodgebouw omdat het kantoor toen cl te klein was geworden. Deze foto is genomen in 1985.
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plantenverzameling die een beeld geeft 
van het sortiment en de toepassingen. Het 
benodigde plantmateriaal werd ter beschik-
king gesteld door de Cultuurgroep Laan- en 
Parkbomen, de Koninklijke Vereniging voor 
Boskoopse Culturen, de Vereniging voor 
Vasteplantenkwekers en de Cultuurgroep 
Rozen, alsmede de Vereniging’De Roos’. Het 
verhardingsmateriaal werd geschonken door 
de overkoepelende organisaties van leve-
ranciers van betonwaren FABES en TEBAN. 
De uitvoering van de paden en pleinen op de 
collectietuin werd gerealiseerd in het kader 
van het Leerlingstelsel en gesubsidieerd door 
de Vereniging van Aannemers voor Grond-, 
Weg- en Waterbouw. Bij alle planten werden 
bordjes geplaatst voorzien van de correcte 
Latijnse benaming.

Feestelijke opening 
De opening vond plaats op donderdag 
18 augustus 1988. Ir. J.E.C. Spithoven, voorzit-
ter van het Produktschap voor Siergewassen, 
verrichtte de opening door op een verbin-
dingsbrug een lint door te knippen. Daarna 
werd bij het hoofdgebouw een vlag gehesen 
met het nieuwe logo voor de vier onderzoek-
centra in Boskoop, Horst, Lienden en Noord-
broek. De opening werd door honderden 
belangstellenden bijgewoond. De blijdschap 
over al dit fraais duurde niet zo lang. Begin 
jaren negentig ontstond beroering over allerlei 
reorganisatieplannen. Opheffing en samen-
voeging van proefstations, waarbij in Boskoop 
slechts een proeftuin zou achterblijven, was 

enige tijd het spookbeeld. De voorlichting 
voer sinds 1990 al een zelfstandige koers als 
Dienst Landbouw Voorlichting (DLV), los van 
het Informatie en Kennis Centrum (IKC). De 
soep bleek achteraf niet zo heet gegeten te 
hoeven worden. In 1996 werd het Proefsta-
tion als onderzoeksinstituut gecertificeerd om 
deugdelijkheids-proeven uit te voeren voor 
het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen 
in de boomkwekerij. Sinds 1 januari 1998 
veranderde de financiering van het praktijkon-
derzoek.

Voorheen werd dit op fifty-fifty basis betaald 
door overheid en bedrijfsleven, nu door de 
opdrachtgevers. Dat kunnen bedrijven, het 
gezamenlijke bedrijfsleven of de overheid 
zijn. Eind 1998 werken er 54 mensen bij 
het Boomteeltpraktijkonderzoek. Een eeuw 
daarvoor waren dat er twee plus een aantal 
leerkrachten van de school. Sinds 1995 wordt 
het onderzoek geleid door ir. J. van de Voo-
ren.   (CB)

  

Het nieuwe, functioneel vorm-
gegeven hoofdgebouw van het 
proefstation con het Rijneveld. 
Geopend in 1988. Voor het 
gebouw ligt een fraaie sorti-
mentstuin dat door collectieve 
inspanning tot stond kwam en 
veel belangstellenden trekt.

S.G.A. Doorenbos die in belangrijke mate bijdroeg aan de naoorlogse ontwikkeling van de proeftuin. Doorenbos werd later hoofd van de gemeente-
lijke groenvoorzieningen in Den Haag. De foto uit 1977 toont Doorenbos op hoge leeftijd. Hij woonde toen in de Haagse Vogelwijk, vlak achter de 
duinen. (Foto: Gouwe Koerier)
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Wat hebben Otweg en 

Fazantendreef met elkaar te 

maken? Zo op het oog weinig of 

niets. Als we echter teruggaan in 

de geschiedenis - en als Historische 

Vereniging doen we niet anders - 

kom je tot een andere conclusie.

Een Otweg, ook wel een Notweg, zoals 
op oude kaarten is te zien, is een weg 

over andermans grond die toegang geeft tot 
een stuk land dat niet aan een openbare weg 
of aan een vaart ligt. Otwegen werden oud-
tijds gebruikt om het vee van de stal naar het 
weiland te brengen. Of omgekeerd. Het is 
niet uitgesloten dat ‘Noot’ in Nootdorp ook 
teruggaat op genoemde betekenis.

De oorspronke-
lijke betekenis van 
het woord ‘dreef was 
niet anders: een landweggetje 
waarlangs boeren hun vee van en 
naar het land konden ‘drijven’. Dreef 
is dus afgeleid van drijven. Toen men 
bomen langs het weggetje ging plaat-
sen kreeg deze bomenrij eveneens de 
naam dreef. Door de bomen en het 
vee waren de dreven langzamerhand 
steeds breder geworden. Het taalkundig 
gevolg hiervan bleef niet uit. Dreef 
kreeg de betekenis van een brede laan 
met bomen. Het vee speelde hier geen rol 
meer en veel wegen waarlangs nooit vee 
‘gedreven’ zou worden kregen de naam dreef. 
Dreven moeten wei brede lanen zijn, maar 
breed is een tamelijk rekbaar begrip. Er zijn 

dan ook dreven 
van verschillende 

breedten. De laatste decennia 
komen in nieuwbouwwijken 

dreven voor die vrijwel nooit 
teruggaan op de oorspronkelijke 
betekenis van het woord dreef. 

Er wordt slechts gedacht aan een 
brede laan met bomen. Voor zover 
ons bekend zijn er in nieuwbouw-

wijken geen ot- of notwegen te 
vinden.

Kunnen we ons voorstellen dat onze Otweg 
ooit een onderdeel was van de hoofdweg van 
Bodegraven, via het Rijneveid naar Hazerswou-
de? De Gouwe tussen de Otwegwetering en 
Alphen bestond nog niet en de ‘oversteek’ van 
Rijneveld naar Otweg was niet zo moeilijk   

Oude foto levert veel namen op
De in nummer 6 geplaatste foto van een groepje Boskoop kinderen in de jaren dertig leverde 
de volgende namen op. Helemaal links staat André v.d. Wolf, daarnaast (met pet) Piet van Tien-
hoven, op de achtergrond Gerard Ramp. Daarnaast (met klompen) Siem Pellekoren. De jongen 
met een lichte buis en een soort dasje om is Gerard (Gep) Koster, half verscholen daarachter 
jan Dolfing. Het lange meisje met de krullen op de achtergrond is Nel Gouw. De jongen met de 
trompet is joh. Koster. Daarnaast staat Thijs van Klaveren met het jasje scheef dichtgeknoopt. 
Daar meteen naast is het hoofd zichtbaar van Henk de Vries. Daarnaast Piet van Drussum (?) 
en helemaal rechts Henk van Zomeren. De foto stond in de jaren dertig in een tijdschrift met 
de volgende tekst: “De trompetter van Boskoop. De jonge Boskoper heeft zo’n luid klinkend 
instrument te pakken gekregen en hij vermaakt er de vacantie-jeugd uitstekend mee.” 

Oproepen
jan jonkers is op zoek naar informatie, mon-
deling of schriftelijk over:
1. Tony Visser (‘De vliegende bierbuik’), para-

seiner van de ‘B.V vanaf begin december 
1944 werkzaam in Boskoop en op 20 de-
cember 1944 gelijktijdig met de heer en 
mevrouw Mr. A. van Daal gearresteerd.

2. Medewerkers en organisatie van de 
‘Oranje Gids’ (en voorganger): contacten 
tussen medewerkers en de hier in mei/juni 
1945 verblijvende Canadese militairen.

3. Burgercontacten met bovenvermelde 
Canadezen.

4. Activiteiten van het Boskoops verzet buiten 
de gemeente, provincie, al dan niet in sa-
menwerking met andere verzetsgroepen.

5. ‘Afnemers’ buiten Boskoop van alhier ge-
dropte wapens, munitie, zendapparatuur 
enz.

6. Overleg op 4 mei 1945 in het gemeentehuis 
tussen de delegaties van Ortskommandan-
tur, BS- commando, burgemeester Bia en 
gemeentesecretaris Trapman; ook over de 
dagen erna tot het vertrek van de bezetters.

7. Contacten met: Nationaal Steunfonds, 
Nederlandse Verzets Organisatie, Groep 
‘Natura’, Groep ‘Albrecht’, B.I. agenten 
K. Chr. Mooiweer en Fj. Hoogewoo-
ning, Operator ‘Heinie’, Onderduiker 
J.G. Quak, Boskoopse koeriersters.

Reacties naar J.P. jonkers, J.H. van Straatenvan 
Nesplantsoen 1, 2771 HL Boskoop.
Tel. 0172 - 21 79 96.   

L E V E N  I N  H E T  L A N D  D E R  B O K K E N

Otweg en Fazantendreef
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Paktijd 7 komt tot stand 

door sponsoring van de 

Boskoopse Apotheek 

en bijdragen van de vol-

gende steunieden:

ABN AMRO - PR Bureau All-Round Com-
munications - Auto- en Motorrijschooi J. 
van Asselt - J.E. Baas Plantenservice BV - fa 
Rien Bakhuijzen - R.A.M. Barends - Meer-
valspecialisten Van Bemmel VOF - Binken 
Reciameburo - Sib - Bon Voyage Produk-
ties - Bosman Boskoop BV - Both & Both 
Accountants - fa jac. Brand - Tuingereed-
schapcentrum Van Breda - De Brocanteur 
- J.P. v.d. Broek’s lnstallatiebedrijf BV - fa A. 
Buik - Kringloopwinkel De Cirkel -juwelier 
Colpa - Cresco BV - juwelier Does - Van 
den Dooi Cultures - Catering Dufais 
- Duplicase Cassettes en CD’s - Van Eck 
Boskoop BV - fa C. Esveid - Expert Hag-
oort - Faay Fashion -Factotum - jan Fase & 
Zn - Felix & Dijkhuis BV - Fleur & Groen 
- Herman Geers - Architectenbureau Gel-
derblom - Greenlink - Green Trade - Gebr. 
Griffioen, Boom- en Vasteplantenkwekerij 
- De Groene Golf - Primera Groenendijk 

Sponsors en steunleden
- C.S.P. Groenkwekerij - Grovo BV - Hair 
Maxx - Hamacher Logistik - P.M. van 
Heiningen - joh. den Hertog - Architec-
tenbureau Den Hollander - Hoogduijn 
Tweewielers - G.J. Houtman BV - Admi-
nistratiekantoor H.T.V. - de Huizenbeurs 
- Administratiekantoor A.M. van jaarsveid 
CV - janssen’s Ijssalon - fa Aib. de jong & 
Zn - Gebr. De jong Handelskwekerijen 
- Van Kampen Administraties en Kantoor-
services - Petit Restaurant ‘t Keldertje 
- Koetsier Schoenmode - Gebr Koetsier 
BV - Bloemisterij Bram de Kooter -fa L. 
de Kooter-Export - G. Kooij en Zn BV 
- H.S.A.M. Korver - Kapsalon Hans Korver 
- Kromhout Boskoop BV - Ron Kuyf -J. 
de Lange Melkhandel - Konstruktiebedrijf 
Van Leest BV - Lion d’Art - Eurohome - L. 
van Leeuwen Aannemingsbedrijf BV - Aan-
nemingsbedrijf J. Loef BV - Middelkoop 
en Partners, Accountants - Moret Ernst & 
Young - Gerrit Mulder - fa G. Nederhof en 
Zn -jan Nieuwesteeg BV - Nomen Twee-
wielers - Tuincentrum Van Ofwegen - Riet-
dekkersbedrijf M.J. vanOoi - Opdrachtfoto 
-Pierre den Ouden Plants - jac. P. Oudijk 
-De Pater Makelaardij - Plantex Expeditie 
BV - Pom Lai - R.A.C.S. Boskoop - Radder 
- Van der Stam VOF - W.J. Ravestein & 

Zonen BV - Reisbureau Tourpoint - Advies-
bureau Riede - Röling Antiek - Gebr. G & 
T Rijkaart - fa A.N.M. Rijnbeek - jan Spek 
Rozen BV - Van Straalen Boulevard Collec-
tion - Wim Streng BV - J. Sijtzema - Visser 
- Fotostudio Tacul - Hoveniersbedrijf Aart 
Timmers jr - A.M. van Tol - john den Uijl 
Loon- en Handelsbedrijf - Aannemings-
bedrijf Van Veen BV - Hans van Veen BV 
- J.M. van Veen Handelskwekerij BV - Bos-
koopse Veiling - Leo Verbeij Potcultuur 
- Schildersbedrijf Verboom - Aad Verbij 
- A.M.M. Vergeer - Tegelzettersbedrijf 
Verlaan - Willem Verweij - André van Vliet 
Schildersbedrijf - Gebr Van Vliet Boom-
kwekerij BV - Fa jan v.d. Weide Boomkwe-
kerij - Clemens van der Werf - G.D. van 
der Werf VOF Water- en Oeverplanten - fa 
L. Windhorst - Slagerij Van Wijk - alsmede 
de steunleden die anoniem wensen te 
blijven

Inlichtingen over een steunlid-
maatschap kunt u inwinnen 
bij penningmeester 
D.D. de Gunst, Goudse Rijweg 74, 
telefoon 21 59 94
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Hoewel collectievorming nog geen 
hoge prioriteit heeft, worden 
- en zijn reeds - aanbiedingen 
geaccepteerd. De HVB is 

op zoek naar een geschikte 
ruimte om de collectie en eigen biblio-

theek onder te brengen en voor onderen toegankelijk 
te doen zijn. Zo’n ruimte stelt bepaalde eisen aan 
klimaatbeheer, mag niet te vochtig zijn, niet brand-
gevaarlijk en moet ook niet teveel kosten want onze 
middelen zijn beperkt. Dat is allemaal een beetje 
veel gevraagd maar we vertrouwen erop dat we eens 
iets geschikts zullen vinden.

Gelukkig heeft een toenemend aantal mensen zich 
bereid verklaard iets voor Paktijd te doen. Dat is 
hard nodig want de redactionele basis was tot nu toe 
erg smal. Er zijn echter ontwikkelingen die er op dui-
den dat hier verbetering in komt. Piet Stolk en Teun 
van der Willik gaan interviews doen. Ook de heer 
H.J.L. Beenen ontwikkelt activiteiten in deze richting 
en mevrouw D. Hage bewerkt materiaal tot arti-
kelen voor Paktijd. Mochten er mensen zijn die ook 
een bijdrage kunnen en willen leveren, laten zij niet 
schromen. Vooral mensen die tijd hebben en bereid 
zijn eens een archief in te duiken, kunnen voor onze 
vereniging zeer waardevol zijn. Op afzienbare termijn 
moeten de vruchten hiervan in dit blad zichtbaar 
worden. Echter ook op bestuurlijk en organisatorisch 
gebied zou enige aanvullende menskracht meer dan 
welkom zijn. Wie zich geroepen voelt kan met het 
bestuur contact opnemen.

Zolang de HVB niet over een eigen ruimte beschikt 
zal er veel materiaal verspreid bij mensen thuis 
liggen. De werkgroep documentatie streeft ernaar 
dit materiaal zoveel mogelijk in kaart te brengen. 
Dit maakt het voor een ieder te overzien wat er is 
en waar het zich bevindt. De werkgroep heeft als 
contactpersoon Morja Smolenaars, Julianastraat 8, 
tel. 0 172 - 2 1 05 36.

Op basis van ruilabonnementen worden perio-
dieken van de HVB en zusterverenigingen in de 
regio uitgewisseld en liggen voor de leden van de 
vereniging ter inzage. Ook krijgt de HVB infor-
matie toegezonden over de Streekarchiefdienst 
Midden-Holland, de Federatie Cultureel Erfgoed 
Zuid-Holland en de Federatie van Musea in Zuid-
Holland. Voorts heeft de HVB voor haar leden een 
handleiding voor historisch onderzoek beschikbaar 
met een adressenlijst van archiefdiensten. De 
Vereniging Cultureel Erfgoed Zuid-Holland heeft 
het komende jaar een indrukwekkend aantal 
cursussen op velerlei gebied. Conservering, 
documentatie, onderzoek en het zoeken naar 
‘verborgen schotten’ Maar ook op het gebied van 
buurtonderzoek, genealogie, paleografie etcetera. 
Het voert te ver om dit allemaal op te sommen, 
maar er is een cursusboekje beschikbaar. Dit is op 
te vragen bij het bestuur van de HVB.

De op 26 september door de HVB 
georganiseerde kerkenexcursie onder 

de noemer ‘Kerkenpadroute’ is best suc-
cesvol verlopen. De aarimeldingen waren 
eerst aarzelend maar kort voor de datum 
liep het ineens ‘storm’. In totaal ongeveer 
zestig personen meldden zich aan en dat is 
beslist niet slecht. De organisatoren, niet in 
de laatste plaats de drie kerken zelf die graag 
meewerkten, boden een interessant pro-
gramma. Verdeeld over drie groepen werden 
rondleidingen gedaan in de Hervormde kerk, 
de Gereformeerde kerk en Vrijzinnig Protes-
tantse kerk plus de gemeentetoren die tegen 
de Hervormde kerk leunt. In de kerken werd 
een toelichting gegeven, er was interessant 
documentatiemateriaal voorhanden, allerlei 
oude voorwerpen konden bekeken worden 
en de orgels waren te beluisteren en te 
bekijken.

Vrijwel zonder uitzondering was iedereen na 
afloop enthousiast. Ook de organisatoren want 
het was de eerste keer dat zoiets door de HVB 
op touw werd gezet en daarmee moet ook 
ervaring opgedaan worden. Er zijn plannen om 
in de nabije toekomst nog een tweede kerken-
excursie te organiseren, in Boskoop- oost zijn 
zeker nog een paar interessante gebouwen 
te vinden. Op iets kortere termijn willen we 
echter enkele lezingen houden en er wordt 
ook gedacht aan een tentoonstelling in het 
jaar 2000. Ideeën zijn er genoeg, waar het aan 
ontbreekt is voldoende menskracht om het 
allemaal voor elkaar te krijgen. Het bestuur van 
de HVB meent dat het goed zou zijn als er een 
activiteitencommissie zou komen, naast de nu 
al bestaande commissies die zich bezighouden 
met documentatie, bebouwing en interviews. 
Met ruim zeshonderd leden moet dat toch kun-
nen, vele handen maken het werk licht.   

Kalenderfoto’s

Naar aanleiding van de in september 
verschenen kalender met luchtfoto’s van 
Boskoop zijn er vragen gekomen van 
mensen die graag een afdruk van één of 
meerdere foto’s willen hebben. Negatie-
ven van de foto’s heeft de HYB niet, wel 
is het mogelijk tegen betaling via digitale 
weg een goede print te (laten) maken. 
Het is dan wel handig als alle wensen in 
die richtin snel geïnventariseerd worden 
zodat alle bestellingen in één keer afge-
werkt kunnen worden. Wie een print of 
afdruk - zwartwit, formaat ca. 20x24 cm 
- wil hebben kan Cees Bakker bellen: tel. 
0172 -  21 50 57.

Leden-
vergadering op 
4 februari

0ver zaken op deze pagina en andere 
wordt gesproken tijdens de ledenver-

gadering die wordt gehouden op donderdag 
4 februari in de grote zaal van De Loods, 
achter de Gereformeerde kerk.

Om te voorkomen dat het een avond vol 
droge kost wordt, zal er nog gewerkt wor-
den aan iets anders voor deze avond. Daar-
over wordt u nog nader geïnformeerd en u 
ontvangt persoonlijk een uitnodiging.

Maar stof voor discussie is er genoeg voor de 
vierde februari. Al was het alleen maar om te 
melden dat er, na het succes van de kalender, 
weer plannen zijn voor een nieuwe. Er wordt 
naarstig gezocht naar bijzonder illustratie-
materiaal. Het moet een kalender worden 
waarmee de HVB de afgelopen eeuw in 
beeld brengt als een opstapje naar het jaar 
2000. Over ambitie gesproken.

Niet alles kan een succes zijn. Zo was de 
respons uiterst mager op een poging om 
animo te kweken voor archeologie. Daarmee 
verdwijnt dit onderwerp echter zeker niet 
van de agenda.   .

Kerkenpadroute goed aangeslagen
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Als de Boskoopse geschiedenis bewaard moet blijven.

Duitslandlaan 33
2391 PC Hazerswoude

Postbus 202
2770 AE Boskoop

Telefoon 0172 - 21 55 36
0172 - 21 39 99

Telefax 0172 - 21 77 71
ISDN 0172 - 23 05 66

DRUKKERIJ
HET GROENE HART BV

ITC BOSKOOP -  HAZERSWOUDE

Drukkers 
met het hart 

op de juiste plaats.

Paktijd en Het Groene Hart

Moret Ernst & Young is een vooraanstaande organisatie

van accountants, belastingadviseurs en management consultants.

Met een netwerk van kantoren door heel Nederland, 

waar mensen werkzaam zijn die, vanuit een persoonlijke

betrokkenheid, aandacht hebben voor uw vragen. Daar begint

immers ook elk goed advies mee, met aandacht voor de ander.

Zijde 41,
2771 EK Boskoop,
telefoon 0172 - 21 53 40



De mooste 
rozen voor uw 
tuin, terras of 
balkon 
vindt u bij:

Zijde 155 - 2771 EV Boskoop Holland
Tel.: 0172 212120 - Fax: 0172 214455


