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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD  
   

23 juni - 8 september 2018 Expositie Donald Duck een wereldberoemde druktemaker en zijn familie  

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

8 augustus 2018 13.00-16.30 u Workshop hout beplakken Hout voorzien van Donald Duck o.l.v. Teuny Bakker 

5 september 2018 13.00 &15.00 u Workshops illustraties maken Donald Duck-illustraties o.l.v. Maaike Slingerland  

8 september 2018 10.00-15.30  Open Monumentendag Diverse uitstallingen rond het thema Europa 

8 september 2018 10.00-15.00  Workshop hout beplakken Hout voorzien van Donald Duck o.l.v. Teuny Bakker 

8 september 2018 Gondelvaart op de Giessen Laat u verrassen – museum gesloten vanaf 16.00 uur 

 
 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 
 

De afgelopen tijd ben ik heel wat meer dan voorheen in de gelegenheid geweest om tijd te ste-
ken in De Koperen Knop. Die tijd heb ik benut om zaken ter hand te nemen, die al veel te lang 
op uitvoering lagen te wachten. Volgend jaar bestaat het museum dertig jaar. Natuurlijk laten 
we dat niet ongemerkt voorbij gaan. Maar tegelijkertijd trekken we de conclusie dat in die dertig 
jaar er heel veel is veranderd. Dat is natuurlijk niet aan het museum voorbij gegaan. Maar dan 
blijkt dat zoiets in een vrijwilligersorganisatie toch wat anders gaat. Een mooie gelegenheid om 
hier eens aandacht aan te geven en eens wat zaken beet te pakken. Dit gebeurt dan op een   

 
 

Ook Marieke Havers maakt nog deel  
uit van de Expositiecommissie, maar 
woont voorlopig nog op Curaçao. 
 

manier dat ook de structuur onder handen wordt genomen, 
om toekomstige veranderingen gemakkelijker in de organi-
satie mee te kunnen nemen.  
Een ander noemenswaardig aspect is een nieuwe beleids-
plan. Al geruime tijd is een hiervoor speciaal in het leven 
geroepen commissie bezig met de voorbereiding. En dat 
blijft niet bij het beleidsplan. Dat heeft ook gevolgen voor het 
veiligheidsplan, het collectieplan, de verschillende handlei-
dingen, de beschrijvingen van de werkprocessen, de taak-
beschrijvingen en nog veel meer. Ook de vereenvoudiging 
van het archief kan in dit verband worden genoemd en het 
dankzij de inzet van een vrijwilliger elders krijgen van een 
database. Alle zaken ter verdere professionalisering.  
En dan zijn er de personele veranderingen. Die zijn er altijd, 
maar noemenswaardig nu is toch dat er binnen afzienbare 
tijd vier leden van de expositiecommissie stoppen. Dat was  

overigens al lang de bedoeling. Het mooie is echter dat er in luttele weken tijd vijf nieuwe leden 
voor deze commissie werden gevonden, terwijl zich intussen ook een zesde heeft aangemeld. 
Zoiets geeft aan dat Museum De Koperen Knop een goed bekend staande professionele on-
derneming is. Ik ben er trots op om daar mijn steentje aan te mogen bijdragen. 
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DE LANGSTE DAG  
 

INLEIDING  
De langste dag (ook wel zomerpunt genoemd) valt op het noordelijk halfrond elk jaar rond 21 
juni. Ons is geleerd dat dit precies op 21 juni is, maar de werkelijkheid blijkt anders. Het is niet 
steeds precies op deze datum. In 2005 bijvoorbeeld was het op 21 juni, maar meestal is het een 
of twee dagen eerder en een enkele keer op 22 juni.  
Met langste dag wordt de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang bedoeld. Dat de tijd er-
tussen het langst is, wil niet zeggen dat op die dag de vroegste zonsopkomst en de laatste 
zonsondergang plaatsvinden, want deze vallen niet samen. Dit wordt veroorzaakt doordat 
de baan van de aarde om de zon geen perfecte cirkel maar een ellips vormt. In 2005 kwam 
de zon het vroegst op 17 juni op en ging het laatst onder op 25 juni. Er zitten acht dagen 
tussen deze twee momenten. In het midden van die periode is het verschil tussen zonsop-
komst en zonsondergang het grootst. Het plaatje, dat geldt voor 2005 voor een plaats in 
het midden van Nederland, maakt deze periode aanschouwelijk.  
De langste dag is ongeveer de dag waarop de zonnewende of zomerwende plaatsvindt. Dit 
zomerpunt is het noordelijkste punt van de schijnbare zonnebaan, de ecliptica. Deze gebeurte-
nis luidt het begin van de  astronomische zomer in.  
 

VIERING 
Op de vooravond van de langste dag vierde men in Nood-Europa met grote vuren, dat men op 
dat moment op het toppunt van zijn krachten was. In de zevende eeuw waarschuwde Sint    

 
 

Midzomerdans; schilderij van Anders Zorn (1897) 

Eligius de inwoners van Vlaanderen, die nog maar 
pas waren bekeerd tot het christelijk geloof, voor 
het heidense  zonnewendefeest. Christenen moch-
ten niet deelnemen aan deze feestelijkheden. Later 
werd dit feest, net als de winterzonnewende op 24 
december (het kerstfeest), verchristelijkt tot de 
feestdag ter ere van de geboorte van Johannes de 
Doper, op 24 juni.  
Aan de viering van midzomernacht werd in vroege-
re tijden veel aandacht gegeven. De mensen ge-
loofden dat planten op midzomer geneeskrachtige 
en magische krachten hebben en daarom plukten 
ze deze in die nacht. Er werden vreugdevuren ont-
stoken om zich te beschermen tegen de duistere 
krachten waarvan werd geloofd dat ze vrij spel 
hadden vanaf het moment waarop het aantal uren 
daglicht opnieuw afnam.  
In Zweden, Finland en Estland beschouwt men 
midzomeravond als het grootste feest van het jaar. 
In Denemarken worden de feestelijkheden rond de 
zonnewende Sankt Hans aften genoemd. Tegen- 

woordig worden in de kustgebieden op deze dag grote 
vreugdevuren ontstoken op de stranden en op plaat-
sen in het binnenland gebeurt dit aan de rand van een 
meer, langs waterlopen of in parken.  
Het feest dateert uit de tijd van de Vikingen en tot 
1770 was het een officiële feestdag die werd gevierd 
op de avond van 23 juni. Het was de dag waarop alle 
wijze mannen en vrouwen kruiden gingen plukken die 
ze de rest van het jaar gebruikten om mensen te ge-
nezen. In de vikingtijd werden op deze dag genees-
krachtige bronnen bezocht.  
In Duitsland en Nederland wordt het midzomerfeest 
niet meer op grote schaal gevierd, nadat deze al mid- 

 
 

Midsommardans i Rättvik, Kilian Zoll, 1852 

 
den zestiende eeuw werden verboden vanwege de heidense oorsprong. In Engeland werd mid-
zomer gevierd vanaf de dertiende eeuw met het aansteken van vreugdevuren en veel eten en  
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drinken. Bekend is het midzomerfeest in Stonehenge. Tegenwoordig gebeurt dit vooral nog in 
de heuvels van Cornwall. In Noorwegen wordt midzomer Sankthansaften of Jonsok genoemd 
en gevierd op de avond van 23 juni. Op de meeste plaatsen in Noorwegen wordt het hoogte-
punt van de festiviteiten gevormd door het ontsteken van vreugdevuren. In sommige delen van 
Noorwegen komen daar nog het gebruik van massale schijnhuwelijken bij van zowel volwasse-
nen als kinderen.  
 

ELDERS 
Ook in de Verenigde Staten, waar in het verleden veel Europeanen naartoe trokken, kent men 
het midzomerfeest. Veruit het grootste evenement vindt plaats, de NYC Midsummer viering in 
Battery Park. In Zweden wordt midzomeravond of kortweg midzomer (midsommarafton of 
midsommar) gevierd op de vrijdag die in de periode van 19 juni tot 25 juni valt. Het is samen 
met Kerstmis het belangrijkste feest van het jaar, een waar familiefeest. Het is traditie dat er 
een meiboom (majstång of midsommarstång in het Zweeds) wordt geplant. Vaak gebeurt dit 
centraal in het dorp op bijvoorbeeld een hembygdsgård maar bij mensen thuis komt ook voor. 
De meiboom is voorzien van berkenbladeren en bloemen. Nadat de meiboom is geplaatst, 
wordt eromheen gedanst door jong en oud. Traditioneel wordt er deze dag haring, aardappels 
en aardbeien gegeten. Verder wordt er veel gedronken. Jonge meisjes plukken bloemen om ze 
onder hun hoofdkussen te leggen in de hoop op mooie dromen over hun toekomstige echtge-
noot. Huizen versieren met groen werd geacht geluk te brengen voor de bewoners.  
In Finland worden op midzomer aan de rand van de meren vreugdevuren ontstoken. In de kust-
gebieden waar veel Zweedstalige Finnen wonen wordt op deze avond net als in Zweden haring 
gegeten en is het planten van een meiboom traditie. Het gaat ook gepaard met het drinken van 
grote hoeveelheden alcohol en vrijgezellen proberen op deze dag een partner te vinden.  
In Estland heten de feestelijkheden rond de zonnewende Jaanipäev (Johannesdag).  
 

  
 

In Estland worden op de avond van 23 juni vreugdevuren aangestoken waarbij de deelnemers 
aan de festiviteiten over het vuur springen. Dit gebruik wordt gezien als het afdwingen van 
voorspoed en het vermijden van ongeluk. In Letland wordt midzomer Jāņi genoemd. Het is een 
nationale feestdag die door zowat de hele bevolking wordt gevierd. Op deze dag worden liters 
bier gedronken en midzomerkaas gegeten onder het zingen van volksliedjes ter ere van Jāņi.  
In Litouwen waren festiviteiten op midzomer, voor de bezetting door de Sovjet-Unie, een traditie 
waarbij vreugdevuren werden ontstoken, maar het communisme onderdrukte deze traditie.  
Ook in de Keltische wereld werd midzomer gevierd. Deze traditie dateert uit de tijd voordat het 
Christendom zijn intrede deed in Ierland. In Ierland wordt de avond van 23 juni Bonfire Night 
genoemd, nacht van de vreugdevuren.  
 
 

MUSEUMNIEUWS 
 

ROND DE KRAAL 
Dat een kraal heel wat minder simpel is, dan in eerste instantie wordt gedacht, is aangetoond 
met deze expositie. Een expositie op hoogstaand niveau. En wat bleek wonderwel ook zeer 
interessant voor mannen. Iets waar voorheen even aan is getwijfeld. 
Een dergelijke expositie vergt planning en zakelijkheid. Van het allereerste moment, tot aan het 
verlaten van de laatste kraal uit het museum. En dat is hierbij heel goed gelukt. Opmerkelijk 
overigens dat er de dagen na afloop veel telefoontjes kwamen over of de expositie niet was 
verlengd. Dat geeft wat aan.  
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DONALD DUCK 
Dit wordt een bijzondere expositie; dat bleek al in een vrij vroeg stadium. De coördinator moest 
door persoonlijke omstandigheden afhaken en ook een van de andere voorbereiders kon er niet 
mee doorgaan. Twee leden van het suppoostenteam hebben er toen de schouders onder gezet 
en die slaagden erin om samen met andere commissieleden iets heel leuks van te maken. Het 
is niet gebruikelijk om hier in zo’n verband namen te noemen, maar deze keer maken we graag 
een uitzondering: dank aan Katja van de Bogaert en Marion Dammers.  
 

   
 

Voorpret bij het vullen van grote poppen.   Er staat al van alles klaar.    Het inrichten is begonnen.  

 

ADMINISTRATIE  
Ook ‘op kantoor’ is er het nodige veranderd. Al langere tijd is Daaf van Wijngaarden belast met 
de adressenbestanden. Niet alleen die voor de uitgaande post, maar met name ook die van de 
Vrienden en de Goede Vrienden. Dat vergt veel nauwkeurigheid en Daaf blijkt daarvoor de juis-
te man op de juiste plek. Om die reden gaat hij ook als ondersteuner toetreden tot de Sponsor-
commissie, om de administratie van de Goede Vrienden een nog professioneler structuur te 
geven. 
Intussen heeft ook directeur Alida Ambachtsheer een directieassistente. Anne-Marie Verhagen  
bekleedt een dag per week de functie van directiesecretaris. Ter ondersteuning van de onder 
verantwoording van de directeur vallende financiële administratie is sinds enkele maanden Cobi 
van Es actief. Zij gaat zich ook bezighouden met de museumwinkel en nog enkele zaken. 
In de expositiecommissie zijn twee dames actief, die de administratieve ondersteuning verrich-
ten. Willy de Jong en Elly Snijders. Zij zorgen ervoor dat alles verloopt zoals dat volgens de 
internationale afspraken gaat en hoe we de details hiervan met elkaar hebben afgesproken. Elly 
heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Haar taak wordt overgenomen door Anja Jager.   
 

DENKEND AAN HOLLAND 
Centraal in deze expositie staat het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De 
expositie is de start van een veel groter project, waarvoor in de komende jaren zeer uiteenlo-
pende activiteiten plaatsvinden in het hele gebied. Initiatiefnemer hiervan is Den Hâneker. 
 

   
 

I DE BEELDBEPALENDE KNOTWILG 
De knotwilg is niet uit de streek weg te denken. Toch neemt hun aantal de laatste jaren schrik-
barend af. Elke winter verdwijnen er meer uit de weilanden, omdat het onderhoud te kostbaar 
wordt. Toch moeten we deze boom in ere houden, want deze is bepalend in het landschap.   
 

II DE MILIEUVRIENDELIJKE HENNEPPLANT  
Ooit lag achter bijna elke boerderij een hennepakker. De daar verbouwde hennep leverde ster-
ke vezels op voor de touwen en tuigage voor de zeescheepvaart. In de begintijd was Dordrecht 
de belangrijkste zeehaven van Nederland. Het benodigde henneptouw kwam van dichtbij. Las-
ter kreeg hennep een negatieve naam, maar intussen blijkt hennep een prima vervanger van 
plastics. Duurzaam en milieuvriendelijk.  
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III DE RUILVERKAVELINGSBOERDERIJ  
Met de zich steeds verder uitdijende schaalvergroting in de veeteelt was rond 1960 de ruilver-
kavelingsboerderij een uitkomst. Grote gezonde boerenbedrijven, aan nieuwe ruilverkavelings-
wegen, die ook de tot dan toe gesloten polders open stelden voor het publiek. Maar de schaal-
vergroting bleef en ‘het boer zijn’ werd lastiger. Nu komen de eerste boerderijen leeg te staan. 
 

 
 

 Prachtig landschap.  

 

STREEKPARADE 

Op twee juni van dit jaar vond de Streekparade plaats, op het terrein van de Avonturenboerderij 
in Groot-Ammers. Samen met acht andere musea uit de regio presenteerden wij ons hier als 
cultuurhistorische instellingen. 
 

  
 

Kinderen konden ook in oude kleding op de foto.    En natuurlijk ontbraken Fien en Teun niet. 

 

MODE IN ZWART-WIT 
De laatste expositie van 2018 en tegelijkertijd de eerste van het nieuwe jaar, staat in het teken 
van mode en kleding. De voorbereiding is in volle gang en er zijn al belangrijke contacten ge-
legd met landelijke musea, bekende verzamelaars en deskundigen. Gelet op de tijd van het jaar 
moet het vooral een ‘warme’ expositie worden, maar aan de kleding zal dat niet liggen. 
 

KLIMAATBEHEERSING 

 

Links de tot voor kort gebruikte apparatuur 
om de luchtvochtigheid en de temperatuur-
schommelingen in het museum te meten. 
Dat moet, willen we onze museale goederen 
in stand houden. Een paar maanden terug is 
er nieuwe apparatuur aangeschaft en doen 
we dit geheel digitaal.  
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HET EXPOSITIEPROGRAMMA 2019 
Het programma voor 2019 is in de Expositiecommissie vastgesteld en gaat binnenkort naar het 
bestuur van de Stichting Vrienden.  
 Henk Klop: Schilderijen van de bekende 

plaatselijke kunstenaar, die in 2017 is 
overleden. Er zal ook werk te koop zijn.  

 Driedimensionaal NU: Hoe we nu al 
staan in de ontwikkeling van de 3D. 

 Driedimensionaal STRAKS: Halverwege 
deze expositie komt er een wisseling, 
waarbij met namen  op de toekomst ge-
richte 3D activiteiten worden ingebracht.  

 100 jaar OKK: De plaatselijk als gymnas-
tiekvereniging ontstane clu bestaat een 
eeuw. 

 Schaatsen: De winter van 2019-2020 
staat in het teken van ijspret. 

  
Aan de Merwede gelegen ijzergieterij met scheepswerf de 
Merwede op de achtergrond 1993 - Henk Klop 1946 - 2017 

 

DE ZOMERSPELEN 
Zoals u gewend bent zijn er in de maanden juli en augustus weer extra jeugdactiviteiten. Tus-
sen de wagenschuur en de hoepelmakerij en achter de hoepelmakerij is een spellenplein, waar 
allerlei spellen te doen zijn. Ook is er een detectivespel, dat in het teken staat van de Donald 
Duck expositie.  
 

GROEPSBEZOEK 

 
 

Als het weer het toelaat luncht de groep in de theetuin. 
 

Het afgelopen 
voorjaar was het 
aantal groeps-
bezoeken aan-
zienlijk hoger 
dan in voor-
gaande jaren. 
De enkele jaren 
terug geïntrodu-
ceerde arran-
gementen be-
ginnen hun 
vruchten af te 
werpen. Ook het 
aantal huwelij-
ken dat in het 
museum en in  

de museumtuin werd gesloten was beduidend hoger. Het voordeel van groepsbezoeken en ook 
huwelijken is dat er meer tijd is om ook wat aanvullende leuke dingen eraan te koppelen, zoals 
een toast uitbrengen op het zojuist getrouwde paar. Of koffie met bruidstaart, een broodje in 
afwachting van de reis naar de kerk enzovoort. De leiding hiervan is in handen  van Ineke de 
Leeuwerk, die hierbij assistentie heeft gekregen van Greet Faro. Voor groepsbezoek, huwelij-
ken en kinderfeestjes neemt u contact op met reserveringen@koperenknop.nl of 06-12333824. 
  

KINDERFEESTJES 
Iets dat na de vakantie direct weer opgepakt gaat worden zijn de kinderfeestjes. Dat gaat ge-
beuren op een andere wijze dan we tot nog toe gewend waren. Enkele basisonderdelen staan 
vast en daar kunnen naar behoefte enkele extra kinderactiviteiten aan worden toegevoegd. 
Voor het begeleiden van kinderfeestjes zoekt het museum nog enkele medewerkers. 
 

AVG – PRIVACY 
Ongetwijfeld bent ook u overspoeld met berichten en e-mails in het kader van het op 25 mei van  
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dit jaar toegenomen toezicht op de regelgeving. Op de website van het museum is intussen een 
tekst opgenomen over het beleid en de toepassing, waarmee de zaak voor De Koperen Knop 
voldoende is geregeld.  
 

NIEUWE WEBSITE  
Op het moment dat deze Beknopt verschijnt worden de laatste hand gelegd aan de nieuwe 
website. Zodra deze geïntroduceerd wordt, krijgt u hierover bericht.  
 

FOTOWEDSTRIJD   
De eerste foto’s zijn intussen ontvangen. Graag geven we nog even de regels aan u door. In 
het kader van de expositie Denkend aan Holland is er een fotowedstrijd uitgeschreven:   
1. Maak voor 18 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 muse-

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

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

  

 

 

 

 

 
 

Trouwen met twee bussen… 
 

  

Lekkers bij de koffie. 
  

Mooie trouwauto. 

 

 

 

 

 
 

Werkoverleg.          Een huwelijk in de tuin.              Stokken schillen.  

 

PERSONELE ZAKEN    
 Katja van den Bogaert is naast haar andere taken toegetreden tot de expositiecommissie.  
 Marion Dammers is eveneens de expositiecommissie gaan versterken. Ook zij heeft nog 

andere taken binnen ons museum. 
 Anja Jager uit Hardinxveld-Giessendam is gestart als secretaresse van de expositiecom-

missie. Dit is haar  hoofdtaak En daarnaast zal zij nog ander administratief werk doen. 
 Carla Gelauff uit Sliedrecht is gestart als aspirant vrijwilliger.  
 Liesbeth Leenman is toegetreden tot de expositiecommissie. 
 Ellen Haeser uit Gorinchem is gestart in de expositiecommissie. 
 Annelise Kamsteeg  uit Hardinxveld-Giessendam is toegetreden tot de expositiecommissie. 
 Greet Faro uit Hardinxveld-Giessendam is gestart als assistentie voor de groepen en 

huwelijken naast Ineke. Zij vervangt Ineke ook tijdens vakanties  en dergelijke. 
 Gerard Korevaar uit Hardinxveld-Giessendam is gestart als onderhoudsmedewerker. 
 Anne Broeken uit Giessenburg is gestart als oproepkracht voor de avonddiensten als 

gastvrouw bij de balie. 
 
 

VRIJWILLIGERSVACATURES 
De Koperen Knop heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Kom ook meewerken in een dynamische or-
ganisatie, ontmoet er veel mensen en maak deel uit van een gezellig team. Op dit moment zoeken we 
vooral vrijwilligers voor de educatie (schoolgroepen), ondersteuning computers, depotbeheer, suppoosten 
voor de vaste openingstijden en bemensing van de theetuin en het museumcafé. Maar er zijn ook vacatu-
res in andere functies. Ook zoeken we studenten voor in de avonduren. Inlichtingen bij de directeur: 06-
14148618. 
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DENKEND AAN HOLLAND 
ZIE IK EEN PRACHTIG LANDSCHAP 
OMZOOMD DOOR TAL VAN RIVIEREN 
VEEL WEILAND EN DORPEN 
KERKTORENS EN MOLENS  
BOERDERIJEN EN KOEIEN 
wie vult dit aan?   

 

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 & Anne-Marie Verhagen   
Foto’s          :  Alida Ambachtsheer, Hugo Vermeulen, Dick de   
                       Jong 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    

 
 


