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PASEN IN HET MUSEUM
VOCALGROEP LAVA
LENTE-BLOEMSCHIKKEN

Facetten die te maken hebben met passversiering
A capella optreden 20.00 uur €10,- p.p. incl. cons.
Pracht stuk: 19.30 uur kosten € 27,50 p.p.

Immateriële cultuurhistorie: winterkost in de oude woonkeuken.

EFFE BOMEN

Dick de Jong

De wintermaanden zijn altijd een wat rustiger tijd in De Koperen Knop. Dit wil niet zeggen dat er
niets gebeurt. Op de achtergrond wordt gewerkt aan verbetering, vernieuwing en professionalisering. Het arrangementenprogramma voor 2018 is inmiddels rond en er wordt er een efficiencyslag gemaakt voor de reguliere inkopen van consumpties voor het museumcafé en straks de
theetuin. Ook de schoonmaakmiddelen worden hierbij betrokken. Dit betekent ook dat het assortiment van de theetuin en het museumcafé onder de loep wordt genomen. Wij gaan u binnenkort verrassen met nieuwe producten.
Inmiddels is ook gestart met het maken van goede taakbeschrijvingen, zodat iedereen weet wat
er van hem of haar wordt verwacht en waardoor er uniform kan wordt gewerkt en gehandeld.
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Dat moet wel als je met meerdere
mensen bepaalde taken vervult. Een
ander aspect dat hier kan worden
genoemd is het optimaliseren van de
LUX-metingen (verlichting) en het
klimaat (vochtigheidsgraad en de warmte) in het museum. Vooral voor het kunnen krijgen van
bepaalde bijzondere bruiklenen is het nodig dat dit heel goed in beeld gaat komen .

IJSPRET IN DE GOUDEN EEUW
Koek en Zopie is een begrip in de wintertijd, dat altijd bijzondere gevoelens oproept. Gevoelens
van romantiek en van geborgenheid. Een koek en zopie is een tijdelijke uitstalling op het ijs,
waar schaatsers (en andere ijspretbelevers) een consumptie kunnen kopen. Oorspronkelijk
kwamen de mensen hier niet alleen voor wat lekkers, maar later in toenemende mate ook voor
een alcoholisch opwarmertje, de zopie.
IJspret is niet iets van de moderne tijd. In de Gouden Eeuw was schaatsen erg populair. Op het
ijs was namelijk geen sprake van een wetten en regels. Die waren er voor op het land, maar
golden niet op bevroren water. Op het ijs was iedereen gelijk en vrij van regelgeving en dat wist
men maar al te goed.
In de zeventiende eeuw, de periode dat er in Nederland een kleine ijstijd was, kwamen alle
sociale klassen bijeen op het bevroren water. Verliefde stelletjes zwierden hand in hand over
het ijs, kinderen werden voortgetrokken in sleetjes en de jongens speelden een spelletje kolf, de
voorloper van ijshockey. Maar het bleef niet bij dit onschuldige vermaak; drank vloeide rijkelijk,
er werd flink gegokt en zelfs gehoereerd. De waterweg veranderde in korte tijd in één grote
kermis. Dat was heel wat meer dan de bescheiden koek en zopies, zoals wij die kennen; daar
mag zelfs geen alcohol meer worden verkocht.

Hendrick Avercamp, Winterlandschap met schaatsers (1608).

De losbandigheid die door het ijs werd opgewekt onder de bevolking, is goed terug te zien op
de zeventiende-eeuwse schilderijen. Hendrick Avercamp maakte er zijn specialiteit van en gaf
de uiteenlopende manieren van de ijspret goed weer. Hij legde het plezier van de mensen op
het ijs vast, maar tegelijkertijd ook de minder onschuldige praktijken, zoals de tonnen bier die
werden aangesleept en blote achterwerken in de struiken. Want in die tijd liet iedereen zijn ontlasting de vrije loop. En wildplassen was een heel gewone gebeurtenis.
Het was echter niet voor iedereen ‘lang leve de lol’ wanneer de wintertijd aanbrak. Er moest
gewoon worden doorgewerkt. Maar het was wellicht de zwaarste tijd voor de allerarmsten.
Desalniettemin werd de wintertijd geassocieerd met blijmoedigheid en vermaak.
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Als het gaat vriezen, ontdooien de Hollanders, was een gezegde in de zeventiende eeuw, en dit
kon net zo goed gelden voor de Friezen. Want voornamelijk in de Noordelijke Nederlanden, die
na de reformatie het uitbundige katholieke leven van zich hadden afgeschud, was het ijs dé plek
om even te ontsnappen aan de strakke levensleer van de calvinistische kerk. En dit ging nogal
eens gepaard met dronkenschap, gokken en prostitutie. Er werd dan ook gezegd: Op het ijs is
ieder gemeen, die geen meid heeft die kiest er een.
Uiteraard waren zowel de katholieke als de gereformeerde leiders allerminst blij met deze
feestvreugde. Maar waar in het zuiden de bisschoppen de ijspret nog wisten te drukken door
met carnaval alles toe te laten, stonden de dominees in het noorden machteloos. De Hollanders
en de Friezen lapten de regels van de kerk volledig aan hun laars. Dit ging soms zelfs zo ver,
dat op zondag de kerken nagenoeg leeg waren. Want de sporadisch voorkomende kans om
eens flink de bloemetjes buiten te zetten, liet bijna niemand schieten.

Adriaen Pietersz van de Venne, Winter (1625).

Het schilderij Winter van Adriaan Pieters van de Venne (1625) laat het buitensporig gedrag
gedurende de winterdagen ook goed zien. Aangezien ondergoed in deze tijd bestond uit slechts
een aantal rokken, was het voor de man niet onplezierig als een vrouw voorover viel. Deze gebeurtenis heeft een centrale plek gekregen op van de Venne’s schilderij.
Het gegok, gezuip en de hoerenloperij gingen de
mensen uit hogere kringen steeds meer tegenstaan.
Zij wilden aan het eind van de achttiende eeuw niet
meer geassocieerd worden met dit in hun ogen
volksvermaak.
Maar niet alleen door de houding van de elite raakte
het schaatsen uit de mode, ook de stijgende temperaturen zorgden dat de volkssport minder werd beoefend. Pas in de negentiende eeuw werden de ijzers
opnieuw uit het vet gehaald en werd er weer volop
koek en zopie verkocht. Een grote boodschap doen
onder toeziend oog van een jonkheer, was echter niet
meer voor iedereen weggelegd; de standen schaatsten in deze eeuw namelijk wel gescheiden van elkaar.
Zelfs op tegels werd de
koek en zopie tent afgebeeld.

MUSEUMNIEUWS
ROND DE KRAAL
In de komende expositie in Museum De Koperen Knop draait alles om kralen. Niet zomaar kralen! Kralen in allerlei variëteiten en voorkomens. Mooi, uniek en bijzonder. Met trots kan De
Koperen Knop melden dat hierbij ook kralen uit de beroemde collectie Van der Sleen geëxposeerd gaan worden. Deze in het Amsterdamse Allard Piersonmuseum bewaarde collectie komt
van over de hele wereld. De expositie is te zien van 17 maart t/m 19 juni 2018.
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KRALEN
Kralen vormen een van de oudste versieringselementen in het menselijk bestaan. Het zijn objecten die zijn doorboord om geregen, vastgezet of vastgenaaid te kunnen worden. Ze hebben
vaak de vorm van balletjes of buisjes, maar soms ook heel andere vormen. Dat blijkt met name
ook uit de collectie Van der Sleen. Ze zijn gemaakt van allerlei materiaal en afkomstig uit westerse en niet-westerse culturen. Het gaat op de expositie om het niet alledaagse. De kralen
komen in bruikleen van particulieren en musea, waaronder het Codamuseum in Apeldoorn en
het Allard Piersonmuseum in Amsterdam.
COLLECTIE VAN DER SLEEN
In de voorbereidingsfase van de expositie kwam het museum terecht bij diverse grotere musea, die graag hun medewerking verleenden. Onder meer het Allard Piersonmuseum, waar de
beroemde kralencollectie wordt bewaard van dr. Wicher van der Sleen (1886-1967). Deze reisde door tal van verre landen en overal verzamelde hij kralen, uit de cultuur van die landen.
De hierdoor ontstane kralencollectie en de
door hem vervolgens geschreven standaardwerken die hij over de kralen schreef maakte
hem een beroemd man. In het Allard Piersonmuseum is dr. Geralda Jurriaans-Helle conservator en beheerder van de kralencollectie,
die de expositie in Hardinxveld-Giessendam
komt openen.
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 persoon, inclusief een consumptie.

EXPOSITIECOMMISSIE ZOEKT ONDERSTEUNING
Het museum zoekt enkele leden voor de expositiecommissie. Deze commissie bedenkt en richt
de exposities in. Dit leuke werk blijkt in de praktijk steeds omvangrijker te worden. Daarom is
het museum op zoek naar personen, die hieraan hun medewerking willen geven. Het werk is
zeer divers, zorgt voor veel externe contacten en geeft vaak veel voldoening. Interesse? Reageer naar museumdirecteur Alida Ambachtsheer: 06-14148618.
In het museum werken in
Uit deze commissie wordt
totaal zo’n 130 vrijwilligers.
voor elke expositie (vijf tot
Elk van hen heeft een eigen
zes per jaar) een voorbereifunctie en taak binnen de
dingsgroep belast met een
organisatie. Een groot aanbepaalde expositie. Die betal museale taken wordt
staat uit drie tot vijf personen
uitgevoerd door een groep
en een coördinator. Zij maeensluidende vrijwilligers.
ken met elkaar een exposiEen voorbeeld daarvan is de
tie, waarbij ondersteuning is
expositiecommissie die bedoor andere vrijwilligers van
Divers werk: voor een affichefoto wordt
een
verzameling
servies
geschikt.
staat uit 12 leden.
het museum.
Het werk van de commissie is zeer gevarieerd en betekent ook dat er veel contact wordt gelegd
met tal van mensen, instellingen en – grotere – musea. Iemand die zich hiervoor inzet, ervaart
de hierbij behorende mooie en leuke contacten.
De Koperen Knop kent een modern vrijwilligersbeleid met overlegstructuren en functioneringsgesprekken met een nadrukkelijk tweesporenbeleid. Het museum ziet de vrijwilligers als de
ambassadeurs van haar organisatie. De werkzaamheden vergen in normale omstandigheden
een aantal dagdelen per expositie, afhankelijk van de omvangrijkheid van de werkzaamheden.
Ook in de avonduren kan er een beroep op de commissieleden worden gedaan, voor vergaderingen en dergelijke.
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STOOKHUISJE VORDERT
Langzaam maar zeker krijgt het
stookhuisje vorm. Met regelmaat wordt er aan gewerkt. Niet
in de laatste plaats door de
vaste groep klusmedewerkers
van het museum. Onder soms
ijselijke weersomstandigheden
hebben die mensen ervoor
gezorgd dat er weer verder kan
worden gemetseld. Zoals overal
in onze samenleving komt ook
dit steeds op dezelfde schouders neer. Daarom ook alle lof
aan Anne aan de Wiel, de vicevoorzitter, die zich sterk maakt
ter realisatie van dit project.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST, PREVIEW & OPENING GOED BELICHT
Op dit moment is de expositie Goed Belicht nog te zien. Weer zo’n expositie, waarbij De Koperen Knop ter beschikking wordt gesteld aan iedereen. Door amateur- en semiprofessionele fotografen en beeldend kunstenaars van ruimtelijk werk de gelegenheid te geven te exposeren in
een echt museum. Velen maakten hiervan gebruik en de opening was dan ook druk bezocht.
Voorafgaand aan de opening (donderdag 1 februari 2018) hebben er twee previews plaatsgevonden. Eerst was er op maandag de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van het museum. Dit gebeurde voor het eerst in zo breed mogelijke zin: voor alle vrijwilligers, bestuursleden en betrokkenen. Het was een succesvolle bijeenkomst, met een toespraak van de directeur
en een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
De tweede preview vond plaats op 31 januari
2018 en was bestemd voor de Goede Vrienden en voor de Vrienden. Dat zijn de benamingen die we vanaf nu definitief aanhouden
voor de sponsors en de donateurs. Ook die
bijeenkomst was een groot succes. In een
gezellige ambiance werd de expositie bezocht
en onder het nuttigen van een glaasje met
een knabbeltje erbij kregen de aanwezigen
nadere uitleg over het getoonde werk. Dit
soort previews volgen er nog meer.

DE THEETUIN GAAT WEER OPEN
Nog anderhalve maand en dan gaat de theetuin weer open. Op dit moment zijn de voorbereidingen al aan de gang, onder meer met een eerste overleg met de theetuinvrijwilligers. De afgelopen tijd is er geëvalueerd, wat leidde tot de conclusie dat enkele zaken anders zullen worden.
Wat, dat kunt u zelf vanaf 14 april 2018 ervaren. In elk geval moet het zeker zo gezellig worden
als de beide eerste experimentele jaren. Nu gaan we echt aan de slag!
► Er is overigens nog plaats voor vrijwilligers, die de theetuin willen gaan bemensen.
► Voor het bedienen van de gasten krijgt iedereen een interne opleiding. Wellicht iets
► voor u, of mogelijk weet u anderen, die iets zoeken. In elk geval zal het in deze functie
► niet ontbreken aan sociale contacten. U kunt reageren naar museumdirecteur Alida
► Ambachtsheer: 06-14148618.

PROJECT DE ETAGE
Intussen is er een eerste aanzet gemaakt tot het revitaliseren van de grote ontvangstruimte van
het museum. Tegen de brandmuur is een grote collectie antiek gereedschap opgehangen, dat
het museum ten geschenke kreeg van de familie Roozemond. Daar moet nog het nodige aan
worden vervolmaakt, maar de eerste reacties zijn erg positief.
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Leden van de registratiewerkgroep.

Wintertafereel door het raampje
op het theetuinterras.

Aansluitend komen er vervolgacties, onder meer met de grote touche-screen. Hierin heeft intussen Jaap van Houwelingen zich opgeworpen, die samen met Piet Boer hier invulling aan
gaat geven. Twee mensen, die al een kleine dertig jaar bijna elke woensdagavond voor het
museum werkzaamheden hebben verricht. De beide zuilen in het voorhuis van het museum
zullen verder worden geoptimaliseerd door Richard de Rover, Teus de Ruiter en Jaap van
Houwelingen.

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Leden van de Rabobank Merwestroom 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 ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde vereniging mag
worden uitgebracht. Natuurlijk gaat u hierbij stemmen op Museum De Koperen Knop!

 De mooie kamer
 Het museum heeft ook
vluchtelingen in dienst
 Zonder vuile schoenen vlaggen!
 De museumwinkel
 Nieuwjaarsbijeenkomst
 Expositie Goed Belicht
 Een experimentele knopkoek
Expositie in voorbereiding

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
Jan Boerman
Kommer Damen
Ad van Herk
Andries de Kok
Huib de Kok

1988 - 2003
1988 - heden
2003 - heden
1988 - heden
1988 - 1993
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Gerrit van Noordenne
Balt van der Padt
Jan Timmer
Jan van Vliet
Marc Vogel

1988 - heden
1993 - heden
1988 - heden
1988 - heden
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

Wintertijd in de elk seizoen weer prachtige Alblasserwaard.

COLOFON:
Redactie
Assistentie
Foto’s

: Dick de Jong.
: Alida Ambachtsheer
Johan de Jong
: Alida Ambachtsheer, Dick de Jong, 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.
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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
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