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KALENDER 2001 BIEDT BLIK OP OUDE KWEKERIJEN

‘Het kweken bekeken’
Voor de samenstellers van de succesvolle kalenders van 1999 en 2000
bestond er geen enkele twijfel: ook voor 2001 moest er een komen!
Het gekozen onderwerp - kwekerijen uit het verleden - leverde een schat
aan materiaal op. Niet alles hiervan kon een plaats in de kalender krijgen.
Op deze pagina’s een selectie uit deze plaatjes.
Door de kalendercommissie
e kalendercommissie, bestaande uit
Ewout Bulk, Pim Oxener, Gé Vaartjes
en Erwin Verweij, koos voor het jaar 2001
voor afbeeldingen en teksten betreffende
elf oude Boskoopse boomkwekerijen. De
activiteiten van deze bedrijven behoren, op
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één na, geheel tot de verleden tijd. Het
kweken bekeken is een unieke herinnering
aan de gloriedagen van een elftal ooit zeer
bekende bedrijven. Het is tevens een
sfeervol eerbetoon aan ruim een eeuw
plaatselijke en internationale boomkwekerijgeschiedenis. De kalender toont robuuste
kwekersknechten, zelfbewuste bazen,

pittoreske loodsen, sierlijke briefhoofden,
nostalgische catalogi, gecompliceerde
transportmiddelen en statige villa’s. Kortom:
een voorbije wereld, waarvan gelukkig nog
vele foto’s, tekeningen en teksten getuigen.
Schatkamer
In vele hoeken en gaten is gespeurd naar
sporen uit het verleden. Oproepen in de
Gouwe Koerier, bezoeken aan familieleden,
erfgenamen en huidige firmanten, en
onderzoek in archieven hebben een schat
aan gegevens opgeleverd. Niet alles echter
kon in de kalender worden geplaatst. Op
deze pagina’s een keuze uit dit materiaal.
Het geeft een beeld van een voltooid

B.B.C. Felix & J. Dijkhuis

De collage toont enkele hoofdrolspelers en hun activiteiten: transporten van Mesman en Felix & Dijkhuis naar de voormalige
overslag aan den Ham ter hoogte van het huidige Hamwijck en het station, advertenties van hun firma’s en sommige van hun
producten: de rhodondendron ‘Koningin Wilhelmina’ van J. Blaauw en Co en de bekroonde conifeer van C.B. Lünnemann.

verleden tijd van de boomkwekerij - toen
een gangbare en moderne wereld die het
Boskoopse kwaliteitsproduct wereldwijd
garandeerde. Met alle, in onze huidige ogen,
beperkte middelen van toen wisten de vroegere kwekers ons dorp in binnen- en buitenland beroemd te maken.
De tijden zijn veranderd. Het is al te verleidelijk en eenvoudig om met nostalgische
ogen naar het verleden te kijken en te mijmeren over de knusheid van weleer. Boskoop groeide mee met de rest van de
wereld. Inmiddels zijn de sleutelwoorden
‘grootschaligheid’, ‘efficiency’ en ‘rentabiliteit’, woorden die op hun beurt bij Bosnr 8 maart 1999

kopers over honderd jaar wellicht gevoelens
van weemoed zullen oproepen. De afbeeldingen in deze kalender zijn een indirect
eerbetoon aan de kwekers van toen, die
met hun ‘ouderwetse’ methoden Boskoop
hebben gemaakt tot wat het nu is: een nog
steeds toonaangevend centrum van nationale en internationale boomkwekerij.
Het getoonde materiaal is afkomstig uit de collecties van
onder anderen Felix & Dijkhuis, erven D.A. Koster, erven
C.B. en G.H. Lünnemann, erven William Mesman, erven
B.P.J. Tromp, de heer J. Hooftman en verzameling E. Bulk.
De kalender Het kweken bekeken wordt gepresenteerd
op de braderie (22 september) en is vanaf dat moment
verkrijgbaar.

Een greep uit een grote hoeveelheid
verdwenen oude firma’s:
G.J. Alberts & Co - A. van der Bie & Co J. Blaauw & Co - Bulk & Co - Byland Bros Ebbinge & Van Groos - Van Gelderen & De Wilde Kallen & Lünnemann - Van Kleef & Co - Kluis &
Koning - Koloos & Co - Koolbergen & Sliedrecht D.A. Koster - Koster & Hooftman - Wm. Mesman
& Zonen - C.B. van Nes & Zonen - P. van Nes Az P. van Noordt & Zonen - P.J.C. Oosthoek & Co Ottolander & Hooftman - H. den Ouden & Zoon Schaum & Van Tol - Stutvoet & Offenberg P. Weijman & Co - A.M. Wentink & Co
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