
Monumentenbeleid groot gemis in Boskoop
BOSKOOP• Voor Gé Vaart-
jes en Peter Neukirchen
is het een symbolische
plek om duidelijk te laten
zlen dat Boskóop snel
een rncnumentenbeleld.
moet krijgen. Dat is de
oude b~graafplaatsaan
het Re.ijerskoop waar al-
leen nog in een enkele
grafkelder wordt begra-

,"-
ven.
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"Veel spraakmakende Boskopers
van toen liggen hier. Ieder graf is ei-
genlijk een monument," legt Gé
Vaartjes uit. De kenner van de Bos-
koopse historie is lid van de. ge-
meentelijke monumentencommis-
sie en kijkt samen met Peter Neukir-
chen van de landelijke erfgoedver-
eniging Heemschut rond op de his-
torische dodenakker uit 1875.
. "Vrijwilligers van de Historische

Vereniging Boskoop hebben de be-
graafplaats gesnoeid, want die was
totaal verwilderd. Voordat de hoge
bomen er omheen door de ge-
meente werden gekapt was het ove-
rigens veel meer omsloten," vertelt
Gé Vaartjes. In de gevel van het
poortgebouw uit de tweede helft
van de negentiende eeuw ontdekt
hij grote scheuren. .

Peter Neukirchen uit Leidschen-
dam laat namens de provinciale
commissie Zuid-Holland van Heem-
schut van zich horen. In een brief
aan de gemeente wordt kritiek gele-
verd op de afwezigheid van een mo-
numeritenbeleid. In het kwekers-
dorp is er volgens hem te weinig oog-'Als een huis
oud is, dan
sloop je het.
Echt Boskoops'

voor objecten die het waard zijn als
monument beschermd te worden.
Bijzonder spijtig en uitermate te-
leurstellend noemt hij dat.

"Boskoop heeft kennelijk niet zo-:
veel met het erfgoed in het eigen
dorp," denkt Peter Neukirchen.
"Kwekers zijn waarschijnlijk ge-
wend meer vooruit te kijken dan
achterom. Dat is hier een beetje de
mentaliteit en die kom je in meer
kleinere gemeenten tegen, terwijl.
monumenten als onderdeel van de
cultuurhistorie juist sterk bijdragen
aan de identiteit van de eigen woon-
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plaats/Vaartjes herkent die zake-
lijke benadering. ,,Als een boom
dood gaat, dan plant je een nieuwe
\Cnals een huis oud is, dan sloop je
het. Echt Boskoops is dat. Het voor-
uitgangsdenken leeft hier enorm,
maar in dit opzicht op een ver-
keerde manier. Cultuurhistorie is
overigens iets anders dan goedkope
nostalgie:'

DORPSKERN
In een vergadering over het monu-
mentenbeleid beweerde een raads-
lid tegenover Vaartjes zelfs dat Bos-
koop geen echte monumenten zou
hebben. "Hier is niets ouds zoals bij-
voorbeeld in Gouda, waar je wél
middeleeuwse panden hebt, kreeg
ik te horen. Niet beseft wordt dat
een pand van zestig jaar oud ook
een monument kan zijn:' Met Peter
Neukirchen vindt hij het verschrik-
kelijk wat er vooral in de dorpskern
is gebeurd. Zo is het gebied rond de
Gouwe geplaveid met appartemen-
tenblokken. Geen enkele plek herin-
nert meer aan scholen van voor de
Tweede Wereldoorlog. "De sloop
van de monumentale Tuinbouw-
school aan het Reijerskoop vind ik
altijd nog het ergste omdat die zo'n
belangrijk deel van de geschiedenis
van de boomkwekerswereld her-
bergde," aldus Vaartjes.

Het tweetal wil daarom niet dat b
en w wachten met het op poten zet-
ten van het plaatselijke monumen-
tenbeleid totdat de fusie met Alphen

en Rijnwoude per 1 januari 2014 is
beklonken. Die anderhalf jaar moet
goed worden-benut om waardevolle
panden als monument aan te wij-
zen. Om bij dat inzicht en die visie
te helpen noemt Heemschut negen-
tien mogelijke objecten ..

Vaartjes: ,,Aan het eind van de ne-
gentiende en het begin van de twin-
tigste eeuw zijn er in betrekkelijk
korte tijd in Boskoop veel monu-
mentale villa's gebouwd. Roman-
schrijver Herman de Man noemde _
Boskoop in de jaren .twintig 'het
dorp met Amerikaanse allure: Sym-
bolisch is ook dat een hoge opbouw
aan de voorzijde moest suggereren
dat het huis een grote bovenverdie-
ping had, terwijl er een plat dak op
stond. Een beetje groot doen was
het soms ook wel. Imponeergedrag"

VilLA
Tijdens een rondrit door Boskoop
laten Gé Vaartjes en Peter Neukir-
chen zien wat ze bedoelen als ze zeg-
gen dat het voor het monumenten-
beleid 'twaalf uur' is. Langs de Zijde
staat de verwaarloosde villa uit 1932
van de familie Fleddérus waarvan
de glas-in-loodramen door hun on-
beschermde status ernstig in verval
dreigen te raken. Het oudste huis
woonhuis 'Niet sonder Godt' uit
1686 bevindt zich aan de Voorkade
en is voorzien van een nieuwe niet
passende voordeur, "Dat krijg je
ervan als het geen monument is,"
zegt Vaartjes.


