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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

Plakwerk met oude Donald Ducks o.l.v. Teuny Bakker

15 augustus 2018 15.00 u

Muziekles met Donald Duck

Samen musiceren o.l.v. Caroline Hoste

5 september 2018 13.00 &15.00 u

Workshops illustraties maken

Donald Duck-illustreren 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

Plakwerk met oude Donald Ducks o.l.v. Teuny Bakker

8 september 2018

Gondelvaart op de Giessen

Laat u verrassen – museum gesloten vanaf 16.00 uur

opgeven voor 1 augusts 2018
opgeven voor 15 augustus 2018

De op 15 september 2018 geplande streekmarkt gaat wegens gebrek aan deelname NIET door!

EFFE BOMEN

Dick de Jong

Er is van alles te vermelden over wat er in en om het museum de afgelopen tijd gebeurde. Zo
was er op 5 juli 2018 een sponsormeeting, die dankzij het geweldige weer in de theetuin kon
plaatsvinden. Het leek Frankrijk wel. Ook is er veel achterstallig onderhoud gepleegd, zowel
aan de kozijnen en het raamwerk als aan de administratie van het museum.
Maar vooral hebben we een nieuwe expositie, de zomerexpositie, die helemaal in het teken
staat van Donald Duck. Daarom beginnen we deze Beknopt met die herrie makende eend.
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WIE IS DONDALD DUCK?
Donald is de zoon van Woerd Snater Duck en Hortensia Duck. Het driftige karakter heeft Donald niet van een vreemde. Zijn ouders konden er ook wat van. Het was dan ook absoluut geen
liefde op het eerste gezicht toen Woerd en Hortensia elkaar ontmoetten. Ze kregen twee kinderen, Donald en zijn tweelingzus Dumbella, de moeder van Kwik, Kwek en Kwak.
DONALDS EERSTE VERSCHIJNING
De officiële geboortedag van Donald Duck is 9 juni 1934. Op die dag was hij voor het eerst te
zien in het Disney-filmpje The Wise Little Hen in de serie Silly Symphonies. Dit waren korte
tekenfilmpjes, waarin muziek het belangrijkste onderdeel vormde. In deze tekenfilm probeert
een kip hulp te krijgen bij het oogsten van haar maïs. Haar buren zien al dat werk echter niet zo
zitten en doen net of ze enorme buikpijn hebben. Eén van deze buren is de kwakende eend
Donald Duck. Hij woont op een woonboot, en daarom draagt hij een matrozenpakje. Donald
speelt in The Wise Little Hen nog maar een bescheiden bijrol. Zijn enige tekst luidt: ‘Who? Me?
Oh, no, I've got a bellyache! (‘’Wie? Ik? Oh, nee, ik heb buikpijn!’).

ORPHAN'S BENEFIT
Die woede en dat malle gekwaak maakten zo'n indruk op de mensen die het filmpje in de bioscoop zagen, dat de studio van Walt Disney een heleboel brieven ontving. Of die luidruchtige
eend niet vaker in de tekenfilms kon meespelen! Daarom kreeg Donald al gauw een rol in de
tekenfilmpjes van Mickey Mouse. De eerste hiervan was Orphan’s Benefit. In deze film geven
Donald Duck en Mickey Mouse een liefdadigheidsvoorstelling voor weeskinderen. Die vinden
het optreden niet veel voorstellen en ze proberen het dan ook op allerlei manieren te laten mislukken. Dat lukt ze goed, want Donald windt zich voortdurend op en gaat vreselijk tekeer.
Donalds stem
Wie wel eens een tekenfilmpje van Donald Duck heeft gezien,
kent natuurlijk ook die malle schorre eendenstem! Die werd
ingesproken door een meneer die Clarence Nash heette. Hij
kwaakte jarenlang in wel meer dan honderd tekenfilms. Clarence woonde toen hij klein was op een boerderij en hij deed
graag de geluiden van alle dieren daar na. Later werd hij
melkbezorger en tijdens zijn werk vermaakte hij de kinderen
op straat door dieren te imiteren. Op een dag trad hij zelfs op
in een radioprogramma. Dat had grote gevolgen, want Walt
Disney hoorde de opvallende stem van Nash. Hij was zo onder de indruk, dat hij meteen contact zocht met Clarence. ‘We
maken een tekenfilm en we hebben iemand nodig die goed
een eend kan nadoen!’ zei Walt. ‘Kun jij dat?’ En of Clarence
Nash dat kon en hij werd onmiddellijk aangenomen.
EIGEN TEKENFILMS
Na een aantal tekenfilms samen met Mickey, Goofy en Pluto, kreeg Donald in 1937 zijn eigen
tekenfilmreeks. In zijn allereerste film, Don Donald, ontmoet hij Donna Duck, een meisje dat erg
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veel lijkt op Katrien. Donna blijk net zo'n stormachtig humeur te hebben als Donald en het wordt
niks tussen de twee. In 1938 komen Kwik, Kwek en Kwak bij Donald logeren en zijn daarna
nooit meer vertrokken. Katrien laat zich in 1940 voor het eerst zien in de tekenfilm Mr. Duck
Steps Out. Het is meteen al duidelijk dat het ogenschijnlijke lieve eendje Donald heel goed om
haar vinger weet te winden. Donald is razend populair bij het publiek en het is dan ook geen
verrassing dat er meer dan 170 films met hem zijn gemaakt.

Toen Donald voor het eerst in Nederland verscheen, heette hij nog Woerd Snater! Kijk maar
eens naar dit voorbeeld uit de Mickey Mouse-krantenstrip, die in 1935 in De Telegraaf stond.
KRANTENSTRIPS
In 1935 was Donald al te zien in een aantal Mickey-strips die in de weekendbijlages van Amerikaanse kranten stonden. Zijn eigen strip kreeg hij een jaar later. Dit waren korte verhaaltjes van
een pagina lang, waarin Donald allerlei kattenkwaad uithaalde. De tekenaar van deze pagina's
was Al Taliaferro, die vanaf 1938 in samenwerking met schrijver Bob Karp ook een dagelijkse
krantenstrip met Donald ging tekenen. Taliaferro en Karp hielden dit meer dan 30 jaar vol. Je
kunt deze oude krantenstripjes nog regelmatig terugvinden in de rubriek ‘een weekje’ in mijn
weekblad!
DONALD ALS AVONTURIER
In de jaren veertig werden in Amerika de zogenaamde comics (kleine stripboekjes op goedkoop
papier) populair. In deze uitgaven verschenen langere avonturen van Donald en de andere
Disney figuren. De verhalen werden (en worden natuurlijk nog steeds) door verschillende tekenaars gemaakt. De beste daarvan was Carl Barks. Hij bedacht Duckstad, oom Dagobert met al
zijn vijanden, Willie Wortel, Guus Geluk en nog vele andere bewoners van Duckstad. Hij maakte van Donald Duck een wereldberoemde eend. Daarom werd hij ook wel de 'Duckman' genoemd. Tussen 1942 en 1966 maakte hij ruim 6000 strippagina's van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Barks is in 2000 op 99-jarige leeftijd overleden. Zijn verhalen zijn ondertussen bijna allemaal gebundeld in de albumreeks De beste verhalen van Donald Duck.
DONALD DOOR DE JAREN HEEN...
Donald is in de loop der jaren behoorlijk van uiterlijk veranderd. Van de versie uit The Wise
Little Hen, met lange snavel en handen die nog op veren lijken, tot de versie die je nu in zijn
strips tegenkomt. Ook zijn karakter maakt een metamorfose door. In de eerste tekenfilmpjes
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kon het publiek goed zien wat voor een rare vogel die eend was. Driftig, opschepperig, lawaaiig,
knorrig, onredelijk, onverstandig en soms een beetje gemeen. Dat klinkt allemaal heel negatief,
maar het leuke is dat zoiets ook heel grappig kan zijn! En eigenlijk, diep in zijn hart, was die
brombeer van een eend toch wel een goeierd! Het werd al gauw duidelijk dat Donald, ondanks
zijn gemopper, toch een vriendelijk en eerlijk karakter had!

In de strips werd Donald naast de eeuwige pechvogel erg zorgzaam voor zijn neefjes en ging
vaak met hen op reis. Carl Barks gaf hem de reputatie van de man met twaalf ambachten, dertien ongelukken. Hij houdt geen enkel baantje en elke poging eindigt in een mislukking. Kwik,
Kwek en Kwak blijven hun apenstreken houden, maar hebben ook hun bravere momenten
wanneer ze als Woudlopers avonturen beleefden. Met de komst van oom Dagobert in het leven
van de Ducks, gaan ze ook vaker op reis. Naast de eeuwige pechvogel werd Donald een avonturier, soms tegen wil en dank.
DONALD DUCK ALS SUPERHELD
In ons land is Donald vooral bekend als de eend die eeuwig pech heeft. In Italië maakt men
tegenwoordig veel verhalen waar hij als superheld optreedt: Superdonald. In deze verhalen is
hij een superheld die het vooral opneemt tegen alle schurken in Duckstad, zoals de Zware Jongens en Rockerduck. Deze avonturen kun je teruglezen in de Donald Duck Pockets. In 1996
start Italië met een nieuwe serie. Deze avonturen spelen zich af in 2020, waarin Donald wordt
bijgestaan door de pratende computer. Zijn vijanden komen vaak van andere planeten en zijn
een stuk gevaarlijker dan de Duckstadse schurken. Je kunt deze verhalen lezen in de reeks
‘Duckpower’.

Wie meer wil zien of te weten komen over Donald Duck is tot en met 8 september 2018
van harte welkom in het museum.

MUSEUMNIEUWS
DENKEND AAN HOLLAND
De voorbereiding van de expositie die op 21 september 2018 van start gaat is in volle gang. Er
zijn diverse contacten gelegd en afspraken gemaakt. Zoals al eerder vermeld wordt deze opgebouwd rond drie thema’s: de knotwilg, de
hennepteelt en de ruilverkavelingsboerderij. Drie onderwerpen die qua beleving een
metamorfose hebben ondergaan. Daarnaast zijn er gedichten, is er een fotowedstrijd en komen er oude kaarten. Ten tijde
van de expositie zijn er ook extra activiteiten, waarover u later meer zult vernemen.

Oude kaarten zijn onderdeel van de expositie.
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MODE IN ZWART-WIT
De laatste expositie van 2018 en tegelijkertijd de eerste van 2019 staat in het teken van mode
en kleding. De voorbereiding is in volle gang en er zijn al belangrijke contacten gelegd met landelijke musea, bekende verzamelaars en deskundigen op mode- en textielgebied.

SPELLENPLEIN
Rondom 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. Bij de expositie is een speciale speurtocht voor de jeugd.

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.
2.
3.
4.
5.

Maak voor 18 augustus 2018 een foto van iets dat te maken heeft met het landschap van de AlblasserwaardVijfheerenlanden. Dat mag van alles zijn.
De foto moet van goede kwaliteit zijn.
Stuur de foto digitaal per email naar koperenknop@koperenknop.nl. Als u niet over digitale mogelijkheden beschikt
mag u ook een afdruk opsturen.
Alle inzendingen worden – digitaal – gebruikt in de expositie en mogen ook voor publiciteitsdoelen van het museum worden gebruikt.
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.

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 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 vacatures in andere functies. Ook zoeken we studenten voor
in de avonduren. Inlichtingen bij de directeur: 06-14148618.

Sponsorbijeenkomst 5 juli 2018.

Hortensiapracht.

Workshop tijdens de sponsorbijeenkomst 5 juni 2018.

Het autootje van Donald Duck wordt geplaatst.
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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
Balt van der Padt
Janny van der Padt
Jan Timmer
Jan van Vliet
Marc Vogel

1988 – heden
1993 - 2005
2005 - heden
1988 - heden
1988 - heden
1988 – heden

DIT MUSEUM WORDT MEDE INSTAND GEHOUDEN DOOR DE GOEDE VRIENDEN:
Alert Security
Aspect ICT
Blokland Bouwpartners
Blokland Metaalbewerking
Gebroeders Blokland
BMN De Klerk
De heer J. Boerman
Boerman Transport
Van Den Bout Accountancy & Advies
Schilders Behangers G. van den Bout
Bouwmeester Watersport
Schildersbedrijf Den Breejen
Shipyard Den Breejen
Buyk Constructies
Damen Marine Components
Damen Shipyards Gorinchem
D.A.P. De Lekstreek
Advocaten Degenaar, Hoogendam
en Colombijn
Discom
Van Dijk Vastgoed
Garagebedrijf van Dijk
DRV Accountants
Dubbeldam Beheer
Elon Vloer & Interieur
Van Es Architecten
Euro-Rijn Beheer
FlexiVers
De Giesen Wildeman
Giessenwind
Helmink Hoontechniek
Van den Herik Sliedrecht

Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam
Hoek en Blok
Hollands Werk
B.M. van Houwelingen
I.M. Brouwer Industriele
Metaalwerken
Industrial and Marine
Diesels Nederland
Notarispraktijk Interwaert
Jambo Media
De Jong's Pijpleidingen
Veehouderij, Loon & Verhuurbedrijf Gebr. De Jong
Restaurant Kampanje
Kapsalon Hans en Annelise
Kamsteeg
Keukenhof Sliedrecht
Klimaatservice Holland
Klop Watersport
De Koning Aannemingsbedrijf
Kooiman HR Management & Advies
D.A.P. De Lekstreek
Van Leussen van den Broek
Notarissen
Luxaflex Nederland
Merwede Consultancy
Bouwmaatschappij Merwestreek
Van der Meijden Luxury Interiors
Van Milligen Metselwerken
Administratie en Advies Moerdijk

Mostert Bloemen
Multiman Nederland
Neptune Marine Services
Van Noordenne Accountants
Cafe Olt Ghiessen
Optima Uitzendburo
Van der Padt & Partners
Van der Padt Deuren
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud
Peinemann Holding
Prefunko
Reijnders Graveertechniek
Automobielbedrijf Schouten
Snelle Vliet Touringcars
Soloan
Bouwonderneming Stout
Bureau Tekst en Beeld
Thuis in Bouwen
Tienmorgen Advies
Trabor Gevelprojecten
Tromp Advies Accountants &
Belastingadviseurs
Grafisch Bedrijf Tuijtel
Verschoor Dames- en Herenmode
Visser & Smit Hanab
Van Vliet Sliedrecht
Vlot Holding
Cafetaria Wielwijk
Van Wijngaarden Marineservices
W.S.B. Solutions
De Zeeuw Hoveniers

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
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