
Stichting Bonnet Boerhoop Museum in Broek op Langendijk

De heer G. Boerhoop besteedde indertijd veel 
van zijn vrije tijd aan het kweken van rhodonden- 
drons en azalea’s. Totdat zijn gezondheid hem 
dwong daarmee op te houden. Hij verplaatste 
toen zijn belangstelling naar stenen en fossielen 
en kwam langs die weg in aanraking met de vor
menrijkdom en kleurenpracht van de schelpen. 
Met behulp van relaties zag de heer Boerhoop in 
de afgelopen 8 a 9 jaar kans langzamerhand een 
aardige verzameling op te bouwen. Hij besloot 
niet, zoals velen van ons, die collectie voor zich 
zelf te houden, maar meende ook anderen in zijn 
hobby te moeten laten delen. Aldus ontstond in 
Broek op Langendijk een klein museum, waarin 
op twee etages de verzameling is uitgestald. Be
neden treft u de weekdieren van de Nederland
se Noordzeekust en fossielen aan, boven de 
schelpen uit de verschillende wereldzeeën. Vrij
wel uitsluitend buikpotigen, in platte vitrines vol
gens de biologische systematiek op overzichte
lijke wijze uitgestald. Voor de meer gevorderde 
verzamelaar zal dit museum niet veel nieuws te 
zien geven; het is hoofdzakelijk gericht op het 
minder terzake kundige publiek. De bij de schel
pen vermelde gegevens zijn uiterst summier. Op 
mijn vraag, waarom hij niet wat meer informatie

W illem Faber

gaf aan de bezoekers, antwoordde de heer Boer
hoop tot mijn verrassing, dat de mensen naar 
zijn ervaring meer kijken als er minder te lezen 
valt. Willen zij toch nog iets weten, dan vragen zij 
dat wel. De bezoekers kunnen ook een boekje 
kopen, no. 1 van een miniserie van het museum, 
getiteld "De zeeslak en zijn huis” , waarin door 
S. Dekker op populaire wijze enige globale infor
matie wordt gegeven.

Mocht u in de buurt van Broek op Langendijk ko
men, dan moet u ook eens even langs dit mu
seum gaan. Het museum is gelegen aan het 
Mandepad 15. Misschien wat moeilijk te vinden, 
maar iedere inwoner kan u snel wegwijs maken. 
Het museum is alleen open in het zomerseizoen 
van 1 april tot en met 30 september. De winter
maanden gebruikt de heer Boerhoop voor het 
aanbrengen van verbeteringen. De openingstij
den zijn van 09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 
uur, behalve op zondagen, wanneer het museum 
alleen in de middaguren te bezoeken is. Op 
maandagen is het museum gesloten. De toe
gangsprijs bedraagt f 2,— voor volwassenen en
I 1,25 voor kinderen. Telefoon 02260-6146 b.g.g. 
zelfde kengetal 2077.
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