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EXTRA ACTIVITEITEN 2018 – VOORLOPIG OVERZICHT  
 

01.03.2018 t/m 2.04.2018 

 
PASEN IN HET MUSEUM Facetten die te maken hebben met passversiering 

09.03.2018 VOCALGROEP LAVA A capella optreden 20.00 uur €10,- p.p. incl. cons.  

21.03.2018 LENTE-BLOEMSCHIKKEN  Pracht stuk: 19.30 uur kosten € 27,50 p.p.  

09 T/M 14.04 MUSEUMWEEK Oude gereedschappen uit een ondernemende streek 

14.04.2018 LEZING KRALEN: Floor Kaspers Van kleine kraal tot grote kunst: 14.30 uur € 6,-- p.p. 

juli en augustus 2018 KINDERSPEL OP HET ERF Leuke en spannende spellen rondom Donald Duck 

08.09.2018 OPEN MONUMENTENDAG Openstelling rondom het thema ‘In Europa’  

15 OF 22 september 2018 STREEKMARKT  Streekproductenpresentatie van de laatste oogst 

01.11.2018 t/m 5.12.2018 THEMA WINTERFEESTEN Teksten en voorwerpen over oude winterfeesten 

November HERSTBLOEMSCHIKKEN Onder leiding een herfststuk maken 

7.12.2018 t/m 6.01.2019 KERST IN DE KOPEREN KNOP Kerstboom-inzendingen voor door het hele museum 

15.12.2018 KERSTMUZIEK KINDEREN  Meerdere kindergroepen door hele museum 

 

    
  

 

 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 

 

In januari jl. hield de directeur haar jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Echter nu voor echt allen die 

bij het museum zijn betrokken. Op een bomvolle De Etage werd daarbij ook het thema voor 

2018 vermeld: NOG MEER KWALITEIT . 

In 2018 gaan we daar met elkaar aan werken, bij de exposities, de activiteiten en de dagelijkse 

gang van zaken. Die kwaliteitsverbetering moet overal in door klinken.  

De start was al vals, want deze Beknopt heeft u niet in de maand januari, maar pas in februari 

ontvangen. Maar ook dat heeft te maken met de kwaliteitsverbetering, omdat op het moment 

dat er aan Beknopt moest worden gewerkt voor andere zaken aandacht nodig was.    

Een van de punten die we ook gaan verbeteren is de kwaliteit van de foto’s in Beknopt, waar-

voor Ewoud Klop deel gaat uitmaken van de vaste redactie.  
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binnendams 6         0184-611366                     
3373 ad  hardinxveld-giessendam 
    koperenknop@koperenknop.nl                      
                    www.koperenknop.nl   
       

  open di-vr 13-17 en za 11-17 

 

EXPOSITIEPROGRAMMA 2018 
 

GOED BELICHT 
fotografie en beelden als 
vrijetijdskunst 

 
01.02.2018 t/m 03.03.2018 

Het museum nodigt amateurkunstenaars 

uit om werk in te brengen voor een expo-

sitie van vrijetijdskunst. Dit heeft veel 

unieke kunstwerken opgeleverd, die ten 

tijde van de expositie te koop zijn.  
ROND DE KRAAL 
in kunst en vormgeving  

 
 
17.03.2018 - 09.06.2018 

Kralen in uiteenlopende vormen zijn de 

basis voor deze expositie. Het gaat over de 

toepassing als kunstvoorwerp en gebruik 

als sieraad. De expositie bevat uniek ma-

teriaal en toont een diversiteit aan kralen.  

DONALD DUCK 
een wereldberoemde eend  

 

 
23.06.2018 – 08.09.2018 

Centraal in deze zomerexpositie staat de 

bekende eend, met heel veel van zijn 

vriendjes. Met originele tekeningen, 

informatie over de geschiedenis en voor 

velen onbekende bijzonderheden.   

DENKEND AAN 
HOLLAND… 
het landschap van de alblasser-
waard en de vijfheerenlanden 

21.09.2018 – 01.12.2018 

Het unieke veenweidelandschap is aanlei-

ding voor een expositie. De start van een 

meerjarig project. Het gaat hier vooral om 

een nieuwe kennismaking met een 

prachtig gebied. Hollandser kan niet!   

MODE IN  
ZWART-WIT  
 
14.12.2018 – 23.O2.2019 

Zwart en wit zijn de ingrediënten van deze 

op kleding en mode geënte tentoonstel-

ling. Vormen en contrast spelen bij deze 

expositie een belangrijke rol. Laat u 

verrassen!   
 
 Bij veel exposities zijn er speurtochten en bijzondere activiteiten voor bezoekers. 
 Voor groepsontvangsten en lezingen of presentaties is De Etage zeer geschikt. 
 Het museum heeft een gezellig museumcafé en van april t/m september een theetuin. 
 Het voorhuis is authentiek naar de negentiende eeuw ingericht. 
 Er zijn diverse bijgebouwen en er is een grote museumtuin. 
 Vraag naar de speciale groepsarrangementen en mogelijkheden.  

 

 
 

De revitalisering van De Etage is begonnen. 

 
 

Elke maand komt de registratiewerkgroep bijeen. 

 

DOBBELSTENEN ZIJN AL HEEL OUD        
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NRC bevatte op 1 februari 2018 een boeiend artikel van Hendrik Spiering over de dobbelsteen: 

‘Eerlijke’ dobbelsteen komt laat in de geschiedenis. Graag geven we u dit door.  
  

Het dobbelspel was vooral in de middeleeuwen erg populair. De gokkers wierpen toen met an-

dere stenen dan nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinse dobbelsteen, uit Fectio (fort Vechten). Foto RMO  

 

Al sinds de Romeinse tijd werd de kubusvorm van dobbelstenen geleidelijk regelmatiger, maar 

pas in de achttiende eeuw werden de dobbelstenen écht symmetrisch. Waarschijnlijk was daar-

bij de rond 1660 door Blaise Pascal uitgevonden kansberekening beslissend. Daardoor rees het 

inzicht dat de uitkomst van de dobbelsteenworp niet het gevolg was van de ‘voorzienigheid’ of 

het ‘noodlot’. Precieze symmetrie van de dobbelsteen werd toen voorwaarde voor eerlijke kan-

sen.  

Dit schrijven twee antropologen, Jelmer W. Eerkens (University of California, Davis) en Alex de 

Voogt (Natural History Museum New York), in een uniek overzicht van de Nederlandse dobbel-

steengeschiedenis. Opvallend is dat de Romeinse stenen zelfs met het blote oog duidelijk on-

regelmatig waren: 90 procent had afwijkingen groter dan 5 procent. Na 1450 was nog slechts 

40 procent zó onregelmatig.  

 

 

In hun vorige maand gepubliceerde 

artikel in Acta Archaeologica hebben 

Eerkens en De Voogt in totaal 110 Ne-

derlandse kubusvormige dobbelstenen 

met duidelijke dateringen en vindplaat-

sen geanalyseerd. De dobbelsteen werd 

hier door de Romeinen geïntroduceerd. 

Uit de vroege middeleeuwen zijn weinig 

dobbelstenen teruggevonden, maar in 

de hoge middeleeuwen (1100-1450) 

was het dobbelspel zeer populair. Daar-

na wordt het verdrongen door kaartspe-

len en loterijspellen.  

Er zijn in Nederland wel meer dobbel-

stenen dan de onderzochte 110 terug-

gevonden, maar daarvan is de datering 

of herkomst onduidelijk.  

 

 

 
Loden Romeinse dobbelsteen, gevonden in Lei-

cester. Foto Wendy Scott / Wikipedia 

 

De antropologen beperkten zich ook tot kubusvormige, want er zijn ook afwijkende vormen zo-

als de in de Nederlandse vroege middeleeuwen populaire ‘vierzijdige’ Westerwanna-stenen: 

een vierkant balkje met afgeronde uiteinden en getallen op de vier lange zijden.  

Een andere opmerkelijke uitkomst was dat de dobbelstenen juist tussen 1100 en 1450 bijzonder 

op elkaar leken, ervoor en erna was de variatie groter. De indeling van de getallen was anders: 

niet 1-6, 2-5 en 3-4 tegen over elkaar (de ‘zeven-indeling’) maar 1-2, 3-4 en 5-6 (de priemgetal-

indeling, naar de optelsommen 3, 7 en 11). Romeinse en modernere stenen volgen wel door-

gaans het zeven-systeem. Ook hebben de middeleeuwse stippen één ringetje. 

In de Romeinse tijd heeft de stip meestal twéé ringen en na 1450 helemaal geen ringen meer. 

Voor een deel is die opvallende middeleeuwse standaardisatie (ook in grootte) ontstaan doordat 

31 van de 46 onderzochte stenen uit die tijd afkomstig zijn uit één vondstin Amersfoort, uit de 

veertiende eeuw, waarschijnlijk zijn de stenen toen opgeveegd en weggegooid na een jaar-

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0390.2017.12182.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0390.2017.12182.x/abstract
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markt. Maar het patroon bestaat ook bij veruit de meeste andere Nederlandse stenen. Ook bij 

Engelse stenen uit dezelfde tijd is dit ‘standaard-type’ dominant. Het kan zijn ontstaan door 

productie in een relatief klein aantal werkplaatsen, maar het kan ook een gevolg zijn van de 

grote populariteit van het dobbelspel in deze tijd, zo opperen de onderzoekers. Mensen wilden 

spelen met ‘bekende stenen’. Met hun onderzoek hopen de onderzoekers bij te dragen aan een 

betere datering van archeologische vondsten met daarin dobbelstenen maar ook aan toekom-

stige culturele analyses van hoe verschillende spellen zich door Europa verspreidden. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Middeleeuwse dobbelsteen uit Nijmegen. Foto Acta 

Archaeologica 
 

  

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE        

 

Rabobank Merwestroom heeft medegedeeld de inschrijving van De Koperen Knop voor de Ra-

bobank Clubkas Campagne positief te hebben beoordeeld. Daarom graag ieders aandacht voor 

het volgende.   

 

Wie kunnen er stemmen? 

Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze 

kunnen stemmen. Van dinsdag 27 maart t/m dinsdag 10 april brengen zij via een stemsite hun 

stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ont-

vangt vijf stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde vereniging mag worden uitge-

bracht. 

 

Let op: alleen leden van Rabobank Merwestroom mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 

automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan hij/zij lid worden. 

Alle klanten die uiterlijk op 1 maart 2018 lid zijn van de bank ontvangen automatisch een stem-

code om te kunnen stemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via www.rabobank.nl/leden. 
 

 

MUSEUMNIEUWS 
 

ICONEN 

Er kan worden teruggekeken op een zeer succesvolle 

expositie, waarvoor belangstelling was vanuit het hele 

land. De Koperen Knop is alle bruikleengevers dan 

ook bijzonder erkentelijk.  

Het viel op dat juist van protestante zijde de belang-

stelling erg groot was. Iets wat een halve eeuw terug 

helemaal nog niet zo zeker was, want in die tijd wer-

den de iconen nog vereenzelvigd met het (weliswaar 

Oud-, maar dat realiseerde men zich niet) Katholicis-

me. 

Op veel zaterdagen werden er schilderdemonstraties 

verzorgd of waren er andere activiteiten. De lezing, op 

een van de zaterdagen, overtrof alle verwachtingen 

van bezoek.  

   
 

GOED BELICHT  

https://www.rabobank.nl/leden
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De hiernaast afgebeelde foto (van M. Rui-

tenberg) is een van de inzendingen voor de 

nieuwe expositie, die tot en met 3 maart 

2018 te zien zal zijn.  

Het aantal reacties op de gedane oproep 

voor fotografisch en ruimtelijk werk overtrof 

alle verwachtingen.  

De opening op 1 februari 2018 was een 

goed bezocht succes en de dag ervoor was 

er voor Goede Vrienden en Vrienden een 

preview. Veel van de werken zijn te koop. 

 

ROND DE KRAAL 
Kralen zijn objecten die zijn doorboord om geregen, 

vastgezet of vastgenaaid te kunnen worden. Ze heb-

ben vaak de vorm van balletjes of buisjes, maar soms 

ook heel andere vormen. Ze zijn gemaakt van allerlei 

materiaal. Hoe divers kralen zijn zal blijken op de 

expositie, die is opgebouwd rond de thema’s kunst en 

vormgeving, waarbij ook aandacht wordt gegeven 

aan objecten en sieraden van westerse en van niet-

westerse culturen. Het gaat op de expositie om het 

niet alledaagse. Hoewel bij een expositie over het 

thema kraal het sieraad niet kan worden uitgesloten, 

toont de expositie met name de kraal al kunstobject. 

Als ontwerp van kunstenaars en vormgevers. De 

scheidslijn tussen kunst en vormgeving zal daarbij 

heel vaag zijn. De - moderne - sieraden die er te zien 

zijn, komen niet alleen uit onze eigen cultuur; er zijn 

ook veel etnische sieraden. Door naast sieraden ook 

autonome kunst te tonen, wordt dit een bijzonder 

aantrekkelijke expositie voor een groot publiek.   
Kenners van het onderwerp de kraal zullen op de expositie veel bekende namen tegenkomen, 

zoals Floor Kaspers, Arianne van der Gaag en Vincent Mock. De laatste weet aan de kraal een 

kleurrijke en bijzonder 'huid' te geven. Roel Teeuwen en Marek Effmert gaat het om de vorm 

van de kraal en Mieke Schamp plaatst de kraal in een ander daglicht door deze uit te vergroten. 

Andere deelnemers aan de expositie zijn onder meer Nicole Verhoeff, Alexander van der Slob-

be en Ricky Kanters.  

  

LEZING FLOOR KASPERS 

Op zaterdag 14 april 2018 geeft de bekende kunstenares Floor Kaspers een boeiende lezing op 

‘De Etage’ van Museum De Koperen Knop. Deze internationaal bekende kralenonderzoeker en 

vormgeefster neemt u mee in de specifieke wereld van de kraal met een lezing gettield ‘Van 

kleine kraal tot grote kunst’. De aanvang is om 14.30 uur en de entree bedraagt € 6,-- per per-

soon, inclusief een consumptie.  

 

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP  
 

Jan Boerman  1988 - 2003 

Kommer Damen 1988 - heden 

Ad van Herk  2003 - heden 

Andries de Kok  1988 - heden 

Huib de Kok  1988 - 1993 

  

 

Gerrit van Noordenne 1988 - heden 

Balt van der Padt 1993 - heden 

Jan Timmer  1988 - heden 

Jan van Vliet  1988 - heden 

Marc Vogel  1988 - heden 
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GOEDE VRIENDEN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP  
 
Alert Security B.V. 

Aspect ICT 

Blokland Bouwpartners B.V. 

Blokland Metaalbewerking B.V. 

Gebroeders Blokland BV 

BMN De Klerk BV 

De heer J. Boerman 

Boerman Transport B.V. 

Bot en Van der Ham B.V. 

Schilders-en Behangersbedrijf G. van den Bout B.V. 

Bouter Financieringsmaatschappij 

Bouwmeester Watersport B.V. 

Schildersbedrijf Den Breejen B.V. 

Shipyard Den Breejen 

Buyk Constructies B.V. 

Luxaflex Nederland 

Damen Marine Components 

Damen Shipyards Gorinchem 

D.A.P. De Lekstreek 

Advocatenkantoor Degenaar, Hoogendam en Colombijn 

Discom B.V. 

Garagebedrijf van Dijk B.V. 

Dubbeldam Groep B.V. 

Ontwerpburo Piet van Es B.V. 

Euro-Rijn Beheer BV 

Giessenwind 

Groenendijk  

Van den Herik Baggerwerken B.V. 

 

Helmink Hoontechniek B.V. 

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam 

Den Hoed Vlechtgoed B.V. 

Hoek en Blok B.V. 

Aannemingsbedrijf B.M. van Houwelingen B.V. 

Industrial and Marine Diesels Nederland B.V. 

Notarispraktijk Interwaert  

De Jong's Pijpleidingen B.V. 

Veehouderij, Loon en Verhuurbedrijf Gebr. De Jong 

Restaurant Kampanje B.V. 

Kapsalon Hans en Annelise Kamsteeg 

Keukenhof Sliedrecht 

Klimaatservice Holland B.V. 

Van Leussen van den Broek Notarissen 

Bouwmaatschappij Merwestreek B.V. 

Multiman Nederland B.V. 

Neptune Marine Services B.V. 

van Noordenne Accountants  

Cafe Olt Ghiessen 

Optima Uitzendburo B.V. 

van der Padt & Partners B.V. 

Pasman Integraal Vastgoedonderhoud B.V.  

Peinemann Holding B.V. 

Prefunko B.V. 

Reijnders Graveertechniek B.V. 

Soloan B.V. 

Automobielbedrijf Schouten 

Snelle Vliet Touringcars B.V. 

 

Bouwonderneming Stout B.V. 

Tromp Advies  Belastingadviseurs 

Grafisch Bedrijf Tuijtel B.V. 

Verschoor Dames- en Herenmode 

Visser & Smit Hanab B.V. 

Van Vliet's Handels- en Aannemingsmaatschappij 

Vlot Holding B.V. 

Cafetaria De Wielwijk 

van Wijngaarden Marineservices B.V. 

W.S.B. Solutions B.V. 

De Zeeuw Hoveniers B.V. 

Van der Padt Deuren BV 

DRV Accountants 

Hollands Werk 

Tekst en Beeld 

Mostert Bloemen 

Van Milligen Metselwerken B.V. 

Elon Vloer & Interieur 

Merwede Consultancy B.V.  

FlexiVers  

Klop Watersport B.V. 

Trabor Gevelprojecten B.V. 

De Koning Aannemingsbedrijf B.V. 

I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken B.V. 

Jambo Media B.V. 

Van der Meijden Luxury Interiors B.V. 

Tienmorgen Advies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nieuwjaarsbijeenkomst van de 

buurtvereniging Van Spoor tot 

Knop; welke vereniging heeft zo’n 

clubhuis? 

 
 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  

Assistentie  : Alida Ambachtsheer  

                       Johan de Jong  

Foto’s          :  Alida Ambachtsheer, Bram van den Heuvel, Dick  

                       de Jong, Conny van Klink, Ewoud Klop,Evert van   

                       Lopik, Bert Nieuwpoort en anderen 

 

Voor deze uitgave zijn onder meer artikelen en teksten van derden gebruikt. 

Voor zover iemand meent dat hierbij de kopierechten zijn geschaad kan er 

contact worden opgenomen met de redactie.    

 
 

 
binnendams 6     ı     3373 ad  hardinxveld-giessendam       ı      0184-611366       
directeur: Alida Ambachtsheer   ׀  06-14148618  ׀  dinsdag-donderdag 9.00-17.00 uur 
www.koperenknop.nl   ׀  koperenknop@koperenknop.nl  ı   bank nl93rabo0395001005      
btw 007788046     ı      kvk 41120297    ׀     ANBI      ׀     groepen op afspraak    

open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur    

         

 

http://www.koperenknop.nl/
mailto:koperenknop@koperenknop.nl

