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EXTRA ACTIVITEITEN 2018   
   

t/m 9 juni 2018 Expositie Rond de Kraal  kralen uit alle continenten in kunst en vormgeving  

23 juni t/m 8 september 2018 Donald Duck een wereldberoemde druktemaker en zijn familie  

juli en augustus 2018 Kinderspelen en detectivespel cultuur en spel in de zomervakantie  

 
 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 
 

Eigenlijk is er elke dag wel wat bijzonders te beleven in Museum De Koperen Knop. Over de 
afgelopen weken bezien is dat heel wat. Het voorhuis is dankzij de Stichting Eigenaren van de 
Koperen Knop door de schilder onder handen genomen. Nu moet er nog wat repartiewerk wor-
den gedaan en dan kan alles er weer even tegen.  
De terreinverlichting is aangepast en voldoet weer aan de eisen van de verzekeringsmaat-
schappij. Tegelijkertijd zijn ook de intussen al aardig sleets rakende armaturen vervangen door 
beter bij de boerderij passende lampen. En allemaal zo energiezuinig mogelijk natuurlijk. Dat 
houden we binnen in het museum ook in de gaten. Als daar een lamp vervangen moet worden 
komt er ledverlichting. Die wordt niet te warm, is duurzaam en daardoor goedkoop.  
Ook is er op diverse andere punten het nodige aangepakt, wat gaat zorgen dat we nog beter 
draaien. En dat kan eigenlijk niet, want het gaat al zo goed!  
 
 

HET EERSTE EITJE 
 

 

 

Woensdag 21 maart 2018 
was voor het museum een 
gedenkwaardige dag. Toen 
overhandigde Piet Korevaar 
het eerste eitje van de nieu-
we kippen aan museumdirec-
teur Alida Ambachtsheer.  

 
 

EIEREN EN LENTE  
 

In de vorige editie kon u lezen dat Pasen en eieren bij elkaar horen. Dat komt omdat eieren en 
lente onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dan gaat het om het ei als vruchtbaarheidssym-
bool. 
Het ei is sinds de vroegste geschiedenis een symbool geweest van deze onzichtbare levens-
kracht en was verbonden met verschillende rituelen om de vruchtbaarheid van het land op te 
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wekken door over een ei heen te ploegen of eierschalen in de voren te strooien of door het 
zaaizaad te mengen. 
De oude Germanen begroeven al eieren in de akkers om deze vruchtbaar te maken. Het eeu-
wenoude gebruik om eieren te verstoppen en deze dan door de kinderen te laten zoeken is 
hierop gebaseerd. Bij veel oude gebruiken is het zoeken van iets waarvan je iets goeds ver-
wacht een belangrijk onderdeel van het opwekken en stimuleren van wat je wilt bereiken. 
Het beschilderen van de eieren is niet louter ter decoratie maar is in heidense tradities vaak een 
magische handeling waarbij de levenskracht van het ei geactiveerd wordt. 
Beschilderde eieren zijn gevonden in oude Romeinse graven, oude Egyptische graven en in het 
Pergamonmuseum in Berlijn bevindt zich een struisvogelei, dat gevonden werd in een graf uit 
het oude Babylon ui de negende tot de zevende eeuw voor Chr. Veel volkeren kennen dit ge-
bruik. Als grafgift symboliseert het ei de kiem van hoop op een nieuw leven. Tot in deze tijd is 
het in Griekenland de gewoonte om met Pasen een rood ei op de graven te leggen. 
 

 
 

In het oude Egypte speelt het ei belangrijke rol in het ontstaan van het heelal. Zo zou de zon uit 
een ei ontstaan zijn. In China was het heelal in den beginne een duistere chaos dat op een 
gegeven moment de vorm van een ei aannam waaruit alles ontstaan is. 
In het Finse Epos de Kalevala lezen we dat de hemel, aarde, zon en maan ontstaan zijn uit 
eieren. De oude Hindoïstische boeken de Rig Veda evenals de Brahmanda Purana beschrijven 
het universum als een kosmisch ei dat zich uitdijt en weer ineenkrimpt, zich steeds oneindig 
cyclisch herhalend. Het ei speelt een belangrijke rol in scheppingsmythen van over de hele 
wereld. Het symboliseert een oer-levenskracht waaruit alles ontstaan is. 

 

           Beschilderde eieren 
 

Vrijwel over de hele wereld is het ei een symbool van vruchtbaarheid en levenskracht. Eieren 
werden in Europa beschilderd om de kracht van de eieren de activeren, ook de Chinezen ver-
ven al vele eeuwen eieren.  
 
De levenskracht van de eieren werd niet al-  
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leen geactiveerd door ze te beschilderen en te 
zoeken. Een bekend gebruik was het eiertik-
ken, waarbij twee eieren tegen elkaar worden 
getikt tot een van de eieren barste. De win-
naar kreeg het gebarste ei van de ander. Er 
bestonden ook eierdansen waarbij men dans-
te rond eieren die op de grond lagen. 
De bedoeling was de eieren zonder deze te 
breken uit de kring te dansen. Ook werden er 
wedstrijden eierrollen gehouden waarbij eie-
ren van een heuvel afgerold werden. 
 

                                                     Naar: Martin Red Crow  
 

 
 

NIEUWE KIPPEN 
 

Enige tijd terug kreeg het museum een nieuw koppel kippen. Van het soort het Noord-Hollands 
hoen, ook wel Blauwe hoen genoemd. Van dit ras bestaan overigens nogal wat varianten. Het 
is van oorsprong een vleeskippenras, dat werd gefokt om aan de toenmalige grote vraag aan 
vlees in Amsterdam te voldoen. Die vraag was ontstaan door de immigratie van met name veel 
Joden.  
  

 
 

De Noord-Hollandse blauwe werd omtrent 1900 voor het eerst gefokt. Toen bleek dat het Me-
chelse hoen in het klimaat van Noord-Holland niet goed gedijde, werd een kruisingsproduct 
gefokt met onder andere de Brugse vechter en enkele lokale landrassen. In 1934 werd de eer-
ste standaard van Nederland vastgelegd door de toenmalige Noord-Hollandse Blauwenclub.  
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het ras grote concurrentie van Amerikaanse vleeskippen. 
Het laatste grote fokbedrijf sloot uiteindelijk in 1977 de deuren.  
Het ras komt in één enkele kleurslag voor, dat wel koekoek wordt genoemd. Het voordeel van 
koekoeksveren is dat de veerschacht kleurloos is en bij eventueel onvolledig plukken niet op-
valt. De vleeskleur is bij de koekoekskleurige kippen erg bleek, wat ooit buitengewoon gewaar-
deerd werd. Het gewicht van de hanen is 3,5–4,0 kg, dat van de hennen 2,75–3,25 kg. De hen-
nen leggen ongeveer 140 eieren per jaar.  
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MUSEUMNIEUWS 
 

 

MUSEUMWINKEL  
Hoewel het assortiment zeker nog wel wat zal 
gaan wisselen en uitbreiden, is de experimen-
tele fase van de museumwinkel intussen 
voorbij. De winkel is een succes.  
Vooral de kaarten en kaartenmapjes zijn erg 
in trek. Ook is er vaak iets leuks in de winkel 
te vinden als cadeautje. De streekproducten 
worden verkregen door bemiddeling van Crien 
& Claar, maar het meeste kopen we zelf in. 
Als het mogelijk is sluiten we aan bij de expo-
sities. 

 
STAGEPLAATSEN  

Er is veel vraag naar een stageplaats in 
het museum. Op allerlei gebied. Hier op 
de foto leert Jos van de Minkelis de 
kneepjes van het smidsvak door van Ro-
bert Verhoeff, onze jongste vrijwilliger.  
Er zijn soms ook plaatsen voor een maat-
schappelijke stage, maar dat is afhanke-
lijk van de berschikbaarheid van begelei-
ders.  
Ook op hogere opleidingsniveaus zijn er 
soms plaatsen, waarbij dan voor het mu-
seum een onderzoek kan worden ge-
daan, zodat er sprake is van een win-win 
situatie.   

 
TWEEDE PAASDAG OPEN  
Op maandag 2 april 2018 was het een gezellige drukte in het museum, dat die middag ter gele-
genheid van tweede paasdag extra open was. Velen genoten van de expositie Rond de Kraal, 
van het permanente gedeelte van het museum of van de aanbiedingen in het museumcafé.  
 
LEZING  
De lezing van Floor Kaspers op zaterdagmiddag 14 april 2018 werd goed bezocht. Het bezoek 
kreeg tal van wetenswaardigheden te horen van een van de Nederlandse kenners van de kra-
lenkunst en bezochten met meer dan gewone belangstelling de expositie of genoten van een 
paar heerlijke uurtjes in het museum of in de theetuin.   
 
EXPOSITIE DONALD DUCK  
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
zomerexpositie van 2018. Een oproep in landelijke 
kranten heeft een aantal bijzondere bruiklenen 
opgeleverd, die de expositie tot iets unieks zullen 
maken.  
De expositie richt zich op het hele gezin. Behalve 
veel te zien, zal er ook het nodige te doen zijn. Zo 
komt er een knusse leeshoek met vele honderden 
Donald Duckbladen en een knutselhoek, waar Willy 
Wortel met zijn  trouwe metgezel lampje de scepter 
zullen zwaaien. Van 23 juni tot en met 8 september 
2018 in Museum De Koperen Knop.   
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STOOKHUISJE 
De bouw van het stookhuisje in de tuin 
van het museum vordert gestaag. Omdat 
het om een monumentaal gebouwtje gaat 
luistert alles nauw en gaat het werk niet 
hard. Toch hebben we goede hoop dat 
nog dit jaar het gebouwtje in gebruik kan 
worden genomen. Het zal dan een onder-
deel gaan vormen van de bijgebouwen en 
waar mogelijk bij rondleidingen en activi-
teiten worden betrokken. Maar voorlopig 
nog even geduld.   

 
THEETUIN OPEN 
De eerste dag dat in dit seizoen de theetuin 
open was, stond aan het begin van een war-
me aprilweek. Dit betekende dat er dagelijks 
van de theetuin gebruik werd gemaakt. Bij 
twijfel over het weer gaat de theetuin niet 
open, maar kunnen de bezoekers terecht in 
het museumcafé en op de momenten dat de 
zon meewerkt op het terras ernaast. Zowel in 
het café als in de tuin is hetzelfde assortiment 
verkrijgbaar.   

 
 
ROND DE KRAAL 
 

Er ‘staat’ een kei van een expositie 
rondom ‘de kraal’. Zoiets ontstaat niet 
vanzelf. Er is veel werkoverleg nodig 
om alles de juiste plek te kunnen ge-
ven en om de vooraf bedachte ideeën 
ui te kunnen voeren. De voorberei-
dingsgroep van de expositie zocht dan 
ook regelmatig even het museumcafé 
op, voor een ‘time-out’. De expositie 
trekt overigens bezoek van dichtbij en 
veraf en de bezoekers hebben soms 
lange tijd nodig om alles te bekijken.   
 

 

 
 

Links een stukje 
uitstalling van de 
paasaccenten en 
rechts iets van de 
Oranjecollectie. Er 
is altijd wat te doen! 
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NATIONALE MUSEUMWEEK 
Aansluiting vinden bij het jaarlijkse landelijke thema ‘Ons echte goud’ was niet moeilijk. De Al-
blasserwaard is een ondernemende streek, waar ‘werken’ hoog in het vaandel staat. Daarom 
werd er dit jaar voor gekozen om werktuigen van een tiental ambachten voor het voetlicht te 
halen. Samen met de collectie op de wand tegenover de balie bij de entree en de eerder dit jaar 
tegen de brandmuur geplaatste collectie van de Familie Roozemond kon er zo een totaalbeeld 
worden gegeven van wat onze nijvere voorouders met elkaar hebben gewrocht.     

  
 

Op speciale expositietableautjes werden werktuigen uit het verleden tentoongesteld. 
 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

  
Opnieuw een podiumplaats voor Museum De Koperen Knop. 404 stemmen waren aanleiding 
voor een bijdrage van € 2.692,--, de derde plaats! Dank aan de stemmers en aan de Rabobank.  
 

MEI IS ORANJEMAAND  
Bij een eerder dit jaar gehouden inspectie bleek dat zich in het depot nogal wat materiaal be-
vindt dat te maken heeft met ons koningshuis. Dit was aanleiding om dit rond Koningsdag eens 
tevoorschijn te halen en in het voorhuis van het museum te exposeren.    

 

De Oranje-
collectie 
bestaat uit 
textiele 
goederen, 
bekers, 
tegels, 
vaasjes 
bussen en 
blikjes en 
nog veel 
meer.  
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FENEXPO 
Dit jaar was Museum De Koperen Knop weer 
aanwezig op de FENEXPO. Een mooie gele-
genheid om nader kennis te maken met be-
zoekers en standhouders. Zeker ook van 
belang is de extra naamsbekendheid, die je 
door zo’n beurs krijgt.  
De stand werd bemensd door vrijwilligers van 
het museum, die enthousiast merkten dat De 
Koperen Knop een niet meer uit de samenle-
ving weg te denken instelling is. Leuke con-
tacten en lovende woorden waren niet van de 
lucht.  
 
 
 
Links Annelies de Kong  en rechts Anne-Marie Verhagen 

 

 

OP DE POF KOPEN  
Onlangs kwam er een groep 
medewerkers van het Zui-
derzeemuseum op bezoek.  
Daarbij kwam het werktuig 
ter sprake dat u op de linker 
foto ziet, de zogenaamde 
pof. Deze pof is bedoeld om 
bij het kuipen de hoepels op 
hun juiste plaats te duwen 
en te slaan. De hoepelma-
kers gebruikten dat voor-
werp ook om op de pof een 
borreltje te gaan kopen in 
het plaatselijke café. Als  

 
 

De nieuwe hoepelmaker Dick Naafs 
 

borg gaf men dit werktuig aan 
de kastelein, die dan de zeker-
heid had dat er betaald zou 
gaan worden; zonder de pof 
konden de hoepmakers niet. 

 
VRIJWILLIGERSVACATURES 
In de museumorganisatie is dringend behoefte aan een aantal vrijwilligers. Als u actief wilt zijn 
in een dynamische organisatie, veel mensen wil ontmoeten en deel wil uitmaken van een gezel-
lig team, moet u zeker eens contact opnemen.  
Hoewel er veel meer functies zijn, die moeten worden ingevuld, noemen we er hier een paar: 
ondersteuning automatisering, depot- en archiefbeheer, publiekstaken, bediening in het muse-
umcafé en de theetuin en het voorbereiden en mee opbouwen van exposities. 

 
 
 

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP 
DE STICHTERS EN INSTANDHOUDERS ZIJN 
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 - 2005 
Janny van der Padt         2005 - 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 Behangers-bedrijf 
     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 
Van den Bout Accountancy & Advies 
 

                     nieuwe Goede Vrienden worden  
onder aan de lijst opgenomen 

 
 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  
Assistentie  : Alida Ambachtsheer  
                       Johan de Jong  
Foto’s          :  Alida Ambachtsheer, Henk Blokland, Dick de   
                       Jong, Ewoud Klop,  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    
         

 
 

 
 

        Zo was de inrichting van de theetuin vorig jaar; kom eens kijken hoe het nu is geworden…  


