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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 Speelplein en detectivespel cultuur en spel in de zomervakantie  

 
 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 
 

Dit keer - nu we zijn aangeland in de vijfde maand van 2018 - wil ik het met u hebben over com-
municatie. Een van de items waarvoor ik in De Koperen Knop verantwoordelijk ben. Graag wil ik 
even stil staan bij twee zaken: Kwaliteitsverbetering en verdienmodel.  
In de wandelgangen hoorde ik dat het begrip kwaliteitsverbetering werd ‘vertaald’ als dat er 
geen goede kwaliteit zou zijn. Helemaal fout: dat is juist niet zo. Sterker nog: als er geen goede 
kwaliteit is kun je niet verbeteren, maar moet je veranderen. En dat willen we beslist niet. We 
willen het nog beter doen dan het goede dat we al deden. Feitelijk een eenvoudig uit te voeren 
opdracht!  
Al enige tijd wordt het woord verdienmodel in het museum gebruikt. Ik merk dat dit niet alleen 
als minder positief wordt gezien, maar dat het zelfs tot enige aversie leidt. Dat is natuurlijk niet 
nodig. Als we zien hoe we nu al bijna dertig jaar functioneren, hebben we ons altijd al gecon-
formeerd aan een verdienmodel. Al die dertig jaar lang hebben we gezocht naar mogelijkheden 
om onze uitgaven deels goed te maken met (extra) inkomsten. En daar verandert niets aan.  
Vreemd dat twee begrippen zo uiteenlopend en zo divers kunnen worden uitgelegd. Aan het 
eind van deze Beknopt kom ik nog even op die ‘communicatie’ terug.  
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ZONDER TELEFOONBOEK  
 

De papieren telefoongids wordt een museumstuk. De laatste editie is die van 2018. Bij navraag 
bleek dat nog 2 procent van de Nederlanders de gids onmisbaar vindt. Dit  komt door de indivi-
dualisering, meent Bas Blokker in een krantenartikel van 11 januari 2018.  

 
Bellende vrouwen in Rijswijk uit 1956. Foto Lex van Lieshout/HH  

Ergens in de jaren negentig 
kwam op de redactie van NRC 
Handelsblad een fax binnen van 
de politie Noord-Holland. Het 
was een persbericht over een 
schietpartij in een straat in een 
bepaalde plaats. De politie gaf 
telefonisch geen nadere toelich-
ting.   
Omdat het in dit geval ging om 
een plaats met tien- tot twintig-
duizend bewoners, kon je met 
een liniaal alle namen langs, 
zoekend naar de nummers aan 
die ene straat. Het was een lan-
ge straat. De mensen op pakweg 

nummer 247 wisten van niets. De mensen op nummer 110 waren niet thuis. De mensen op 
nummer 16 hadden wel wat geknal gehoord. En de mensen op nummer 67 konden vertellen 
wat ze hadden gezien. Over privacy gesproken.  
Dat kan dus niet meer. Het naslagwerk kan worden bijgezet in het museum, naast het faxappa-
raat, het cassettebandje en de videorecorder. Natuurlijk: de telefoonnummers die in de papieren 
boeken stonden, waren ook al online te vinden, via de website de telefoongids.nl, en dat blijven 
ze ook. Maar de oude telefoonboeken gaven toch het gevoel dat je heel Nederland onder 
handbereik had. Even geruststellend als de Bosatlas. De namen, de adressen, de nummers – 
het waren de coördinaten waarmee je vrijwel alle Nederlanders kon vinden.  
Telefoonboeken waren, zegt Anja Tollenaar, conservator telecommunicatie in het COMM - Mu-
seum voor Communicatie te Den Haag, ‘het standaardregister voor Nederland. Je kon je hand 
ervoor in het vuur steken dat je daarin kon vinden wie je zocht.’ Mits diegene een vaste telefoon 
had, en in de jaren tachtig, toen de PTT (Post Telegraaf Telefonie) nog over alle telecommuni-
catie ging, gold dat voor vrijwel iedereen. 
‘De vaste telefoonlijnen verbonden niet zozeer de mensen in Nederland als wel de ruimtes’, 
zegt sociaal geograaf Ben de Pater. ‘Het toestel aan de andere kant van de lijn ging over en als 
er iemand in de buurt was, nam die op.’ De Pater schreef samen met zijn collega Hans Knip-
penberg in 1988 het boek De eenwording van Nederland over de integratie en schaalvergroting 
in de negentiende en twintigste eeuw. Zij noteerden de razendsnelle opmars van de telefoni-
sche verbinding. Van 4.000 mensen die waren aangesloten op het rijkstelefoonnet in 1914 naar 
76.000 tien jaar later. 
Door de mobiele telefonie doet de plaats waar iemand opneemt er niet meer toe. De mobiele 
beller is een zwerver geworden, het telefonische equivalent van iemand zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. Hem vangen in een statische gids, geordend naar adres, is onmogelijk. 
De overheid had de PTT verplicht de vaste nummers beschikbaar te maken voor iedereen, 
vandaar de gidsen. Privacy was toen een hobby voor enkelingen. Wie beslist niet in het tele-
foonboek wilde staan, kon een ‘geheim nummer’ vragen. 
Is het verdwijnen van het telefoonboek daar-
mee een teken van de desintegratie van Ne-
derland of Nederlanders? Nee, zegt Hans 
Knippenberg. ‘Hier wordt papier vervangen 
door bits. Dat is niet anders dan de vervan-
ging van het fotorolletje door pixels. De con-
nectiviteit tussen mensen is alleen maar toe-
genomen, door de digitalisering zelfs op de 
schaal van de hele wereld.’  
Het overbodig worden van telefoongidsen is   
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wel een teken van toegenomen individualisering, denkt De Pater. ‘De bereikbaarheid voor men-
sen die elkaar kennen is met de mobiele telefoon toegenomen. Voor mensen die je niet kent, 
ben je juist minder goed bereikbaar. Ik sta niet in een telefoongids.’ 
‘Ik sta ook niet in de telefoongids’, zegt conservator Anja Tollenaar. En ze heeft er ook al jaren 
geen meer in huis. Tollenaar vindt de afschaffing van het papieren boekwerk een logisch gevolg 
van een maatschappelijke ontwikkeling. Maar ze noemt het ook het einde van een tijdperk. 
Sinds de Nederlandse Bell-Telephoon Maatschappij in 1881 de eerste gids uitbracht (met 49 
aansluitingen) zijn de Nederlanders gewend geweest aan de steeds verder uitdijende boeken. 
Het museum heeft zijn historische collectie ter digitalisering overgedragen aan de Koninklijke 
Bibliotheek. Via de website delpher.nl zijn de telefoonboeken tot en met 1950 digitaal door-
zoekbaar – en dat was een van de redenen waarvoor mensen naar het Museum voor Commu-
nicatie in Den Haag kwamen. 
Frank Witte die voor DTG de public relations doet, zegt dat er veel minder mensen in het laatste 
telefoonboek zullen staan als het er in de jaren tachtig waren. In de hoogtijdagen van de vaste 
telefonie gingen zo 7 miljoen telefoonboeken het land in. Van het „unieke bewaarexemplaar” 
worden er maar half zoveel gedistribueerd. Op de concurrerende website telefoonboek.nl zijn 3 
miljoen particuliere telefoonnummers te vinden en 1,4 miljoen vermeldingen van bedrijven. 
De laatste peiling van DTG wees uit dat 2 procent van hun klanten de papieren telefoongids 
‘onmisbaar’ vond – daarom schaft het bedrijf het af. Gevraagd naar de absolute aantallen, schat 
hij ‘twee grote voetbalstadions vol’. De laatste gebruikers zijn volgens hem ouderen en wonen 
buiten de Randstad. Daarmee staat het toch voor een maatschappelijke ontwikkeling, zegt 
Hans Knippenberg. ‘De mensen die nog niet waren ingelijfd in de algemene digitale connectivi-
teit, moeten zich alsnog voegen.’ Wie dat niet kan, krijgt van DTG ‘in samenwerking met Seni-
orWeb tegen een kleine vergoeding’ door het hele land workshops ‘online zoeken’ aangeboden. 
‘Dit raakt aan de algemene tweedeling van Nederland’, zegt Knippenberg. ‘Die is niet geogra-
fisch, maar naar opleiding.’ 
 
 

MUSEUMBEZOEK: GEZICHTGSBEDROG 
 

Het lijkt goed te gaan met onze musea, maar in werkelijkheid stuwt alleen een handjevol gigan-
ten de bezoekersaantallen op met kaskrakers, terwijl veel kleintjes en middelgroten vechten 
voor hun leven. En er is ‘sluipend verval’: alle aandacht voor die publieksvriendelijke tentoon-
stellingen gaat ten koste van minder sexy zaken als beheer, behoud en kennisoverdracht. 
Deze waarschuwing van de Raad voor Cultuur, kwam natuurlijk niet als een verrassing, want 
overal is het hetzelfde liedje. De heiligverklaring van clicks, kijk- en verkoopcijfers heeft ons 
allemaal dezelfde smalle straatjes in gejaagd, waar de opkomst massaal lijkt, maar het is maar 
net vanuit welke hoek je filmt.  
 

 
 

Ook in De Koperen Knop mogen we ons verheugen in dagen met veel  
bezoek, maar toch blijft ook al het andere de benodigde aandacht krijgen.  
 
Optische illusie. Die term komt in me op, want ik wandel langs het Eschermuseum aan het 
Haagse Lange Voorhout. Verderop staat het lege gebouw van de Amerikaanse ambassade, die 
pas is verhuisd. 
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Het voelt vreemd, onwettig haast, om weer zo dichtbij te kunnen komen, voor het eerst sinds 
9/11. De massieve hekken zijn weggehaald, net als de camera’s, de wachtposten, de stalen 
pollers. Uitgekleed staat dat pand hier, onwennig, als iemand die net is vrijgelaten en verbluft de 
afdrukken bestudeert die de ketens achterlieten in zijn huid, die ineens weer ademt. 
Straks gaat dit een kopstuk worden van het Haagse Museumkwartier. Een mooie gelegenheid 
zou je zeggen, om iets te maken wat aansluit bij de verandering van het concept ‘museum’, 
zoals ook de Raad die constateert. Dat wordt steeds meer een ‘platform’, een ‘ontmoetings-
plaats voor bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus’. 
Prachtig streven. En wat wil Den Haag hier gaan doen? Het Eschermuseum erheen verhuizen 
en samenvoegen met een hotel: The Escher Museum Hotel. Alles aan die naam ademt city-
marketing op één doelgroep. Die van de mondiale middenklasse, die hier voor een prikkie heen 
vliegt voor het soort genoegens waar het zo goed in is: eten, drinken, foto’s, en achter gidsen 
met opgestoken paraplu’s aansjokken.  
Niets ten nadele van die verdienstelijke graficus, met z’n mathematische prenten, maar dit is 
wel tekenend voor een manier van denken waar de Raad voor Cultuur nu terecht vraagtekens 
bij plaatst.  
Toeristen zijn dol op Eschers werk. En dat Bauhausstijltje, met die gekke scheve raampjes, dat 
heeft ook wel iets grafisch-wiskundigs, toch? Ik zie de onvermijdelijke zwart-witdecoratie al voor 
me, van vissen die in vogels veranderen in het hotelkamerbehang, de onlogische trappenhui-
zen, de vervormende spiegels en meer van dat soort plaisanterieën.  
Arme ambassade. Amper is ze hersteld van de handboeien van de terreurdreiging of ze krijgt 
weer nieuwe omgebonden. Maar dan verpakt als een optische illusie.  
 

            Christiaan Weijts 12 april 2018  
 
    

MUSEUMNIEUWS 
 

NIEUW AMSTERDAMS PEIL 
 

 

Op de muur van de smederij is een peilpunt aange-
bracht. Het erbij geplaatste bordje geeft aan op 
welk niveau dit is: 62,6 cm onder NAP. In de praktijk 
betekent dit dat bij een overstroming het water 
tenminste tot dat niveau komt en dat dus een groot 
deel van het museumterrein onder water klomt te 
staan. Het voorste gedeelte, tegen de dijk Binnen-
dams aan, zal dan net droog kunnen blijven.  
   

 

 
 

EDUCATIE VOOR SCHOLEN  
 

Het hele jaar door krijgt het museum schoolkinderen op bezoek. Die komen dan onder begelei-
ding met hun onderwijskracht een stukje praktijk ‘op doen’. De Koperen Knop heeft hiervoor 
verschillende programma’s ontwikkeld met verschillende onderwerpen en uiteenlopende ni-
veaus. Daarbij wordt er vooral voor gezorgd dat de kinderen in contact worden gebracht met 
zaken, die hen kunnen aanspreken.  
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Een foto van de dubbeldekker waarmee dit jaar 
een van de groepen 3 van de Koningin Wilhelmina-
school in Hardinxveld-Giessendam naar De Kope-
ren Knop kwam. Een vader van een van de kin-
deren kon die bus regelen.  
De schoolkinderen kwamen voor een speciaal voor 
hen samengestelde les over kunst in De Koperen 
Knop. Hiervoor werden tegenover de oude kunst-
voorwerpen uit het museum, zoals de schilderijen 
en de tegeltjes, moderne kunstvoorwerpen gezet.  
De kinderen deden bijzonder goed mee en vonden 
dit een heel leuke kunstles. 
Na afloop mochten ze een tegeltje ontwerpen naar 
eigen idee: moderne kunst dus. Het waren heel 
leuke en leerzame lessen. Als u iets soortgelijks wil, 
kan dat natuurlijk altijd: even mailen naar het mu-
seum en we gaan aan de slag. 
 

 
FIETSVIERDAAGSE  
 

 
 

De dag voor Hemelvaartsdag was het een hele drukte op het museumterrein. Meer dan 500 fietsers kwamen een stem-
pel halen om te kunnen bewijzen dat ze de route hadden gereden en dus recht hadden op een medaille. Velen bezoch-
ten ook het museum, dat die dag gratis toegankelijk was of gebruikten iets in de theetuin of het museumcafé.  
 

 

Dankzij het lekkere weer 
was de theetuin al direct 
na de seizoens-opening 
weer volop in bedrijf. En 
ook het terras naast het 
museumcafé blijkt erg in 
trek.  
Het assortiment van beide 
uitgiftepunten is vanaf nu 
hetzelfde. Kom ook eens 
genieten. Bijvoorbeeld van 
een proeverijtje bij de kof-
fie of thee: een schaaltje 
met drie lekkernijtjes.    
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Denkend aan Holland is een ex-
positie over de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden, van 21 
september t/m 1 december 2018 
in Museum De Koperen Knop  

 
 

U DOET DAAR 
TOCH OOK AAN 

MEE… 
 

  
    foto 
wedstrijd 

DENKEND AAN HOLLAND 
 

 

Schitterende foto’s van 
misschien wel de mooiste 
streek van Nederland. Dat 
is een van de facetten van 
deze mooie expositie. 

  
Het is tevens de start van 
een project dat meerdere 
jaren gaat duren. Een pro-
ject, bedoeld om aan te 
geven dat ons unieke 
landschap zo authentiek 
mogelijk moet blijven.  
 

ZO DOET U MEE:  
1. Maak voor 1 augustus 2018 een foto van iets dat te maken heeft met het landschap van de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. Dat mag van alles zijn.  
2. De foto moet van goede kwaliteit zijn. 
3. Stuur de foto digitaal per email naar koperenknop@koperenknop.nl. Als u niet over digitale mogelijkheden 

beschikt mag u ook een afdruk opsturen.  
4. Alle inzendingen worden – digitaal – gebruikt in de expositie en mogen ook voor publiciteitsdoelen van het 

museum worden gebruikt.   
5. Een deskundige jury zal alle inzendingen beoordelen en tijdens de opening van de expositie worden er vijf 

winnaars bekend gemaakt, die een prijs krijgen. De vijf winnende foto’s wordt opgenomen in de expositie.    
 

   
 

Denkend aan Holland: Een tentoonstelling van het landschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
 
PRIVACYVERKLARING  
Per 25 mei 2018 is er een steviger privacy-
wetgeving van toepassing. In eerste instantie 
leek deze – vernieuwde – regeling heel erg 
op de wirwar aan gereedschappen op de foto 
hiernaast. Intussen blijkt het allemaal wel 
mee te vallen.  
Op dit moment wordt er gewerkt aan een 
privacyverklaring. Gelet op de grootte van het  
door het museum beheerde bestanden wordt 
het voorlopig voldoende geacht om deze 
verklaring aan iedereen waarvan het museum 
gegevens heeft toe te zenden.     
 
 

VRIJWILLIGERSVACATURES 
De Koperen Knop heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Kom ook meewerken in 
een dynamische organisatie, ontmoet er veel mensen en maak deel uit van een gezel-
lig team.  
Op dit moment zoeken we vooral vrijwilligers voor de educatie (schoolgroepen), onder-
steuning computers, depotbeheer, suppoosten voor de vaste openingstijden en be-
mensing van de theetuin en het museumcafé. Maar er zijn ook vacatures in andere 
functies. Ook zoeken we studenten voor in de avonduren. Inlichtingen bij de directeur: 
06-14148618. 
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Zo zou de rentenieskamer er ooit 
uitgezien moeten hebben… 

 

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 

  

 
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      
open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur  
           juli en augustus: ook maandag 13.00-17.00 uur               groepen op afspraak    

 
 


