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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD  
   

24 oktober 2018 Bloemschikken: Herfststuk  19.30 uur; vooraf reserveren € 22,50 

Data nog niet bekend Activiteiten Denkend aan Holland   Zie de media of kijk op de website 

11 december 2018 Lezing + workshop Staphorster stipwerk Alie van Lopik: vooraf reserveren 

15 december 2018 Scrooge – een optreden 15.30-16.30 € 6,50 incl. entree  

22 december 2018 Kerstmuziek op harp 14.00-16.00 uur alleen entree 

 
 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 

 
Het blijft altijd zomertijd. Dat hebben ze zo besloten in Brussel. En eigenlijk zijn we daar in De 
Koperen Knop best blij mee. Want de afgelopen zomertijd was een heel groot succes voor het 
museum. Een overweldigende bezoekersstroom stapte over de drempel.  
Maar, daar zit ook een andere kant aan: Dat vergt veel van de vrijwilligers. Tijdens de openings-
tijden, maar ook daarbuiten. Voorraad inkopen, diensten regelen, extra schoonmaakwerk, een 
dubbele bezetting van de balie enzovoort. Een waarderend woord voor iedereen die de zomer-
maanden het museum draaiende heeft gehouden is dan ook zeker op zijn plaats.  
Wanneer de definitieve zomertijd ingaat is nog niet duidelijk; eerst krijgen we zeker nog een 
wintertijd. Misschien wordt het na de warme zomer van nu wel een echte wintertijd… 
 

 
  Een bijzonder stukje museumtuin. 
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DONALD DUCK… EEN HELE DRUKTE 
 
Druk, druk, druk… Bijna 4.500 bezoekers ten tijde van de expositie Donald Duck. Dat is veel! 
Bijna 70 per openingsdag en op sommige middagen wel bijna 200! Hier komt nog bij dat de 
voorbereiding heel wat inzet en vooral ook kopzorgen heeft opgeleverd. Maar na zo’n succes is 
dat al snel vergeten. Het zomersucces danken we niet alleen aan de expositie. Ook het weer   

 

werkte geweldig mee. Drommen 
mensen in de theetuin en ook het 
museumcafé kreeg veel bezoek. 
Niet onbelangrijk was het detecti-
vespel door het museum en het 
spellenplein vooraan in de muse-
umtuin. Veel kinderen, maar ook 
hun ouders en opa’s en oma’s ge-
noten van dit alles. 
Uit het hele land kwamen de be-
zoekers, sommigen speciaal voor 
de expositie Donald Duck. En en-
thousiast dat ze waren. Ook musea 
begonnen vragen te stellen over de 
tot stand koming en de samenstel-
ling. Volgend jaar is er op enkele 
plaatsen in Nederland weer een   

Expositie over Donald Duck. Dat is al wel duidelijk, want het onderwerp sloeg geweldig aan. 
Ook bij de Buurtvereniging Van Spoor tot Knop, die de tuinversieringen geheel in het teken van 
Donald Duck en zijn vriendjes optuigde. Diverse museumbezoekers konden hun ogen niet ge-
loven, dat de hele buurt zo met het museum meeleefde; ze dachten dat die tuinen tijdens de 
hele expoisitie versierd waren geweest…   
Bij de expositie hoorde ook een speurtocht. Uit de bijna 1.250 
ingevulde speurtochten waarbij na loting als prijswinnaars naar 
voren kwamen:     
 Jan-Jaap Hammenga, Thorbeckestraat 5 te Hardinxveld-Giessendam 
 Sera Hofman, Brooshooftstraat 98 te Hardinxveld-Giessendam 
 Anna den Boef, Vondellaan 136 te Papendrecht 
 Laura van der Vlies, Binnendamseweg 45 te Giessenburg 
 Morris Koch, Provincialeweg Noord 92 te Almkerk 

Allen hebben een Donald Duck vakantieboek 2018 en een Do-
nald Duck etui met schrijfgerei gekregen.   

 
 
 

De tuinversiering en –verlichting van 
De Koperen Knop tijdens de Gondel-
vaart. 

De buren aan de overkant kozen 
voor een simpele maar doeltref-
fende manier voor de aankleding 
van hun tuin.  

Een van de deelnemende teams, de 
uiteindelijke winnaar, had veel bruikle-
nen van De Koperen Knop aan boord.  
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NIEUWE WEBSITE  
 
Museum De Koperen Knop heeft een nieuwe website. Op 13 september 2018 heeft de officiële 
overdracht hiervan plaatsgevonden door Jochem Dekker van Jambo Media in Hardinxveld-
Giessendam aan museumdirecteur Alida Ambachtsheer. De website is gebouwd door het 
plaatselijke bedrijf Jambo Media, die dit in de vorm van projectsponsoring heeft uitgevoerd. Ook 
het beheer van de site blijft in handen van het Internet Marketing Bureau Jambo Media.  

 

Eind 2017 werden de eerste afspraken ge-
maakt en sindsdien is in nauwe samenwer-
king tussen het museum en Jochem Dekker 
een website tot stand gekomen die past bij 
de moderne tijd van nu.   
Hoewel de website al prima functioneert, 
wordt deze de komende tijd nog uitgebreid. 
Het museum merkt dat internet in toene-
mende mate van belang is voor de verdere 
groei.Niet alleen als informatiebron voor 
bezoekers en bij het museum betrokkenen; 
ook voor de. musea en andere instellingen 
waar het museum mee samenwerkt. In de  

tussentijd is ook het emailverkeer aangepast aan de hedendaagse eisen. Zo zijn er voor een 
aantal specifieke functies en museumonderdelen eigen e-mailadressen aangemaakt. Daarnaast 
is al geruime tijd Wifi in het hele museum beschikbaar, waar ook de bezoekers en andere gas-
ten gratis gebruik van kunnen maken. Dit is belangrijk omdat het regionale bedrijfsleven meer 
en meer van de locatie gebruik gaat maken voor zakelijke ontvangsten en vergaderingen. 
Bij de verdere uitbreiding van de website gaat er ook een afgeschermd gedeelte komen, waar 
informatie voor de medewerkers van het museum op komt te staan. 
 
 

MUSEUMKAART 
 
In De Koperen Knop komen steeds meer bezoekers met museumkaart. Die betalen weliswaar 
geen entree, maar wij als museum krijgen er wel een zeer aantrekkelijke vergoeding voor van 
de Stichting Museumkaart. Het voordeel van museumkaart is dat je niet hoeft te betalen voor 
een bezoek aan de aangesloten musea (soms wel een kleine verhoging bij kostbare exposi-
ties). Maar een nog groter voordeel is dat de drempel om een museum te bezoeken wordt weg-
genomen. Houders van een museumkaart vragen zich niet af of ze een museum zullen bezoe-
ken en worden dan zeker niet tegengehouden door het te betalen entreegeld.    
In 2017 heeft de stichting ruim € 62 miljoen aan musea uitgekeerd en dat is ruim 10% van de 
totale inkomsten van de branche. De 8,7 miljoen bezoeken van kaarthouders vertegenwoordi-
gen meer dan 25% van het totale museumbezoek. Daarmee draagt de kaart bij aan behoud van  
de ‘collectie Nederland’, onderzoek naar die collectie én aansprekende tentoonstellingen en 
vaste presentaties.   

 Kerncijfers Museumkaart 2012 2017 

Aantal Museumkaarthouders 900.000 1.350.000 

      

Aantal bezoeken met MK 5.100.000 8.700.000 

      

Gemiddelde toegangsprijs 
musea (incl 6% btw) 9,16 11,12 

      

Gemiddelde bezoeksfrequen-
tie 5,7 6,6 

      

Bezoekvergoeding in euro 28,7 miljoen 62,4 miljoen 
 

De Museumkaart wordt per 1 oktober 
€ 5 duurder voor de volwassen Mu-
seumkaarthouder. De kids en de 
jongeren blijven op het oude tarief. 
Die verhoging is nodig omdat de 
entreeprijzen van musea ook hoger 
zijn geworden en omdat de verhou-
ding tussen die twee in stand moet 
blijven.  
In de afgelopen jaren is ongeveer 
90% van de verkoopopbrengst van 
de Museumkaart rechtstreeks naar 
de deelnemende musea gegaan. 
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Sinds 2014 zijn er 74 musea extra aangesloten en inmiddels accepteren ruim 400 musea de 
Museumkaart. Speciaal voor kinderen t/m 12 jaar is er het platform Museumkids.nl waar zij zelf 
kunnen bepalen welke musea ‘Kidsproof’ zijn. Inmiddels hebben ruim 130.000 kinderen een 
Museumkidskaart. Deze speciale Museumkaart blijft in prijs gelijk aan de oude situatie. In 2017 
lanceerde de Museumkaart, MuseumkaartMatch, voor iedereen (vanaf 19 jaar) die op zoek is 
naar ideaal museumgezelschap. Op MuseumkaartMatch.nl worden maandelijks duizenden 
oproepen geplaatst.   
 
 

BORREL – oude woorden 
 
Eens in de zoveel tijd is er in veel organisaties een personeelsborrel. Maar wat is een borrel nu 
eigenlijk? Dat verschilt per tijd en per plaats. De juiste betekenis is: ‘een glaasje sterke drank’. 
Vroeger was dat brandewijn, later werd het jenever en heden ten dage wordt er wel elk glas 
alcoholhoudende drank of drank zonder ook maar een spatje spiritualiën ermee bedoeld. En het 
gebeuren eromheen lift daarin mee. Want een borrel is tegenwoordig ook het gezellige samen-
zijn rondom het glaasje. Dat verschilt overigens per plaats. In de zuidelijke helft van ons land 
wordt er nog steeds alleen een glas jenever mee bedoeld en ‘gaan we wat drinken’ als we een 
borrel als bijeenkomst bedoelen. In de noordelijke helft wordt het vooral meer en meer de ‘ge-
zellige bijeenkomst laat in de middag met wijn, bier en hapjes’. Nadere bestudering van het 
woord (niet van de borrel!) geeft best wat leuke informatie. Het woord borrel stamt af van borre  
 

 

  borne (je zou er wonen) en betekent bronwater, 
fontein of drinkwater. Later wordt de betekenis: 
kleine dronk. Ook het werkwoord borrelen, in de 
betekenis van opstijgende damp- of gasbellen, 
houdt verband met het woord borrel. Maar dan 
als je er teveel van gebruikt.  
Ontegenzeggelijk moet er bij een borrel sprake 
zijn van alcoholhoudende drank. Dat blijkt uit de 
ongekende hoeveelheid noteringen in de litera-
tuur. In veel cafés kun je nog steeds door 
slechts te zeggen dat je een borreltje wilt, zon-
der nadere aanduiding verwachten dat je een 
glas klare voor je krijgt. Jonge klare, want an-
ders zeg je ‘een oude borrel’.  

Het komt steeds meer voor dat de leiding van een organisatie bedenkt dat er op personeelsbij-
eenkomsten geen alcoholhoudende drank meer geschonken wordt. Je kunt je afvragen of hier-
mee niet de hele borrel te grabbel is gegooid. Want als je geen borrel krijgt, moet je het zo ook 
niet noemen. Je zegt tenslotte ook niet ‘kom we gaan aan tafel’, als je met een bord eten voor 
de televisie op de bank neerzakt. Of ‘zullen we een eindje gaan fietsen’, als we in de auto stap-
pen.  
Want borrel, zoals wij die met de bijeenkomst bedoelen, heeft een bredere betekenis dan alleen 
het gezellig samenzijn. Het is onlosmakelijk verbonden met de alcohol in de daarbij te schenken 
drank. Dat moet wel, want er is een boek, waarin 76.000 (!!!) synoniemen staan voor het woord 
borrel in de betekenis van alcoholhoudende drank.   

 

Hoe het ook zij: Alles 
met mate. Dat geldt 
voor het nuttigen van 
sterke drank; dat geldt 
evenzo voor het genie-
ten van een bitterbal. 
Trouwens dat laatste 
past ook bij ‘Denkend 
aan Holland’. Proost. 
Op je gezondheid. 
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OVERIG MUSEUMNIEUWS 
 

EXPOSITIE DENKEND AAN HOLLAND 
Een expositie waarin drie actuele onderwerpen betreffende het landschap van de Alblasser-
waard en Vijfheerenlanden centraal staan: de knotwilg, de hennepteelt en de ruilverkaveling. 
Drie thema’s, die hoogtepunten en dieptepunten kennen. Met deze expositie start een meerjarig 
project van de natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker over het landschap.    
 De KNOTWILG is niet uit de streek weg te denken. Toch neemt hun aantal schrikbarend af. 

 

Elke winter verdwijnen er meer 
uit de weilanden, omdat het 
onderhoud te kostbaar wordt. 
De boom bepaalt echter wel 
het kenmerkende aanzien van 
het veenweidelandschap. Op 
de expositie komt  de boom 
vooral in beeld als vroegere 
leverancier van allerhande 
geriefhout.  
 
 
Kunstenares Agnes de Kok heeft 
speciaal voor de expositie een kunst-
werk van wilgenhout gemaakt, getiteld 
Salix Alba.  

HENNEPTEELT was in de 17e en 18e eeuw een lucratieve bijverdienste van de boeren. Ooit lag 
achter bijna elke boerderij een hennepakker. De daar verbouwde hennep leverde sterke vezels 
op voor de touwen en tuigage voor de in vroeger eeuwen sterk groeiende zeescheepvaart, die 
haar centrum  in Dordrecht had. Intussen is de vezelhennep, waar het hier om gaat, helemaal 
terug. Maar dan als grondstof voor op milieutechnisch-verantwoorde wijze afbreekbare kunst-
stoffen. Met dit thema wordt samengewerkt met het Amsterdamse Hash Marihuana & Hemp 
Museum (met een dependance in Barcelona). 
Voor de zich steeds verder uitdijende schaalvergroting in de veeteelt was rond 1965 de ruilver-
kaveling een uitkomst. Grote gezonde boerenbedrijven in RUILVERKAVELINGSBOERDERIJ-
EN, die ook de tot dan toe gesloten polders open stelden voor het publiek. Maar de schaalver-
groting bleef doorgaan en ‘het boer zijn’ werd lastiger. Intussen komen de eerste nieuwe boer-
derijen leeg te staan. Voor deze in de huidige tijd beeldbepalende ruilverkavelingsboerderijen, 
hun landerijen en gebouwen moet een passende bestemming worden gevonden. 
De expositie legt de verbinding van een belangrijk stuk geschiedenis van de streek met de hui-
dige tijd. Met beelden van de ruilverkaveling van Gijs Blok, enkele honderden foto’s van de aan 
de expositie gekoppelde fotowedstrijd  en enkele oude landkaarten van Antiekboerderij Graaf-
land. De expositie loopt door tot en met 1 december 2018. Aan de expositie is een fotowedstrijd 
verbonden, die veel fotomateriaal over het landschap opleverde. Alle meer dan 300 ingezonden 
foto’s worden op de expositie op een groot scherm getoond. Onderstaand de vijf prijswinnaars.  
 

De vijf winnaars van de fotowedstrijd zijn v.l.n.r.: Arjen Hoftijzer, Wim van der Ham, Arie van Noordennen, Cees Ver-
meulen en Ali Schild. Als u ze op groot formaat wilt zien bent u van harte welkom in Museum De Koperen Knop.  

 
INGEBRUIKNAME TOUCHESCREEN 
Tijdens de high wine, die op 13 september 2018 voor de vrijwilligers van het museum werd 
georganiseerd, is de touchscreen voor het eerst in de praktijk gebruikt. Dit grote beeldscherm   
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is al weer geruime tijd 
terug aangeschaft 
met geld dat de Ra-
bobank Merwestroom 
hiervoor beschikbaar 
stelde. Helaas ont-
brak het onze des-
kundige mensen aan 
voldoende tijd om 
hiermee daadwerke-
lijk aan de slag te 
gaan. Gelukkig is 
intussen Jan van 
Herwaarden ons vrij-
willigersteam komen 
versterken, hier links 
op de foto.  
De touche-screen 
gaat voor een groot 
deel de functie van de 
beamer overnemen. 
Deze laatste blijft wel  

in tact, omdat De Etage goed geoutilleerd moet zijn voor zakelijk gebruik en dan moet je veel 
mogelijkheden kunnen bieden. Er zijn nog verdere acties nodig om het beeldscherm zo hoog te 
kunnen plaatsen dat niemand last heeft van de hoofden van degenen die voor haar of hem 
zitten. Hiervoor is contact opgenomen met Buijk Constructies, een van de Goede Vrienden van 
het museum.   
 

OPEN MONUMENTENDAG 2018 
Ter gelegenheid hiervan was er een kleine expositie in het voorhuis, dat aansloot bij het lande-
lijke thema ‘In Europa’. Een oproep voor in het verleden door velen uit allerlei buitenlanden  
meegebrachte en vervolgens in kastjes en laatjes verdwenen souvenirs, leidde tot een groots 
aanbod. Bierpulletjes, eifeltorentjes, mannekes pis en nog heel veel meer.   
Daarnaast organiseerde het museum die dag nog meer: 
 De Tuin van Vruchten en Bonbons is als speciale gast aanwezig en sluit met demonstraties 

en lekkers in de verkoop aan bij het landelijke thema.   
 Nabij de theetuin  is een grote verkoopkraam met brocante en ander daaronder te scharen 

materiaal, waar voor iedereen wel wat te vinden zal zijn. 
 Daarnaast is er een doorlopende kinderworkshop ‘Donald Duck plakken’, waarbij Teuny 

Bakker laat zien op welke eenvoudige manier je iets prachtigs kunt maken. Deelnemen 
hieraan is gratis en zo’n 50 kinderen , ouders en grootouders deden hier aan mee.  

 Verkoop van overtollig materiaal van de expositie Donald Duck.  
 

  
Dat het druk was getuigen de vele fietsen.    Achter in het rijgebint van alles over bonbons.  
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Kinderworkshop  beplakken met Donald Duck.    De tent met curiosa raakte al snel leger en leger.  
 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

In het hele voorhuis waren kleine uitstallingen souvenirs te zien. 
 
 

 

Met deskundigheid en durf wordt een 
door de droogte scheefgezakte 
boom gekapt.  

 

        Het stookhuis vordert gestaag.  
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Workshop illustreren met Donald Duck 

 
Leuk, je kinderfeestje in Museum De Koperen Knop. 

 

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 

DIT MUSEUM WORDT MEDE IN STAND 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 & Verhuur- 
          bedrijf 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, Ewoud Klop, 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  
          groepen op afspraak   -  informeer naar de mogelijke bezoekarrangementen  

 
 


