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EXTRA ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD
vanaf 7 december 2018

Kerstversiering in zwart-wit

Iedereen kan hieraan meedoen

11 december 2018

Lezing en workshop Staphorster stipwerk

Alie van Lopik: vooraf reserveren

15 december 2018

Scrooge – een vrekkerig optreden

15.30-16.30 € 7,50 incl. entree

22 december 2018

Kerstmuziek op harp

14.00-16.00 uur alleen entree

15 januari 2019

Lezing over expositie Mode in zwart-wit

Ellen Haeser: vooraf reserveren

14 februari 2019

Lezing over de naoorlogse mode

Cora de Kok: Volksuniversiteit

EFFE BOMEN

Dick de Jong

De vooravond van het jaar waarin het museum haar zesde lustrum mag vieren is een goed
moment om eens terug te kijken. Voor mij is dat gemakkelijk, omdat ik me met regelmaat bezig
houd met het schonen van het oud-archief. Dat roept heel wat herinneringen op. Aan zaken,
waar we met elkaar plezier aan hebben beleefd. Maar wat belangrijker is: waar heel veel bezoekers - in welke hoedanigheid ze ook naar het museum kwamen - van hebben genoten. Want
dat laatste is toch ons aller doel. Uitdragen van wat mooi is. Hoe dat uitdragen gebeurt is niet
belangrijk, maar dat laten meegenieten van die ander, die bezoeker, wel.

RANSUIL
Half november was Gerard Korevaar aan het
werk achter het museum.
Daarbij viel het hem op
dat een ekster vreemde
gedragingen vertoonde.
Zijn nieuwgierigheid was
gewekt en hij ging op onderzoek uit. Al vrij snel
kreeg hij een ransuil in het
oog. Hoog in een boom
zat het mooie dier Gerard
in de gaten te houden.
Even later ontwaarde hij
de tweede ransuil: een
stelletje dus. De volgende
dag bleken er zelfs twee
stelletjes te zijn. Inmiddels
zijn ze alle vier vertrokken.
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SINTERKLAAS
INLEIDING
Sinterklaas is de hoofdpersoon van het Sinterklaasfeest dat op 5 december in Nederland
wordt gevierd. Sinterklaas is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van Myra, die in de derde
eeuw na Christus in Klein Azië leefde. Het personage van Sinterklaas is een statige oude man
met witte baard en haren, rode mijter en mantel. Hij rijdt op een schimmel en heeft een of meer
helpers, Pieten. En over die laatsten is er de laatste decennia veel te doen.
OORSPRONG EN GESCHIEDENIS
De moderne vorm van het Nederlandse sinterklaasfeest komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nikolaas en zijn knecht (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863).
Het feest heeft een veel oudere oorsprong en wordt in veel landen in Europa gevierd, maar de
invulling van de folklore varieert per land en streek. Als heilige in het oosters christendom werd
Nicolaas aanvankelijk alleen in het oosten van
Europa geëerd, in het bijzonder in Griekenland en Rusland. Hij was de schutspatroon
van de zeevaarders en kreeg daardoor ook in
de West-Europese landen langs de kust een
e
grote aanhang. In de 13 eeuw werd zijn
naamdag (anderen zeggen: sterfdag) vastgesteld op 6 december en vanaf dat moment
verspreidde zich de Nicolaasverering over
heel Europa. Verschillende legendes staan
ten grondslag aan Sint-Nicolaas als beschermheilige van kinderen. Zo is er een
Noord-Franse legende over twee of drie kinderen of leerling-priesters die door een herbergier
worden gedood en in een pekelvat gestopt, waarna Sint-Nicolaas de slachtoffers weer tot leven
wekt en de herbergier en diens vrouw vergeving schenkt als ze berouw tonen. Een andere legende verhaalt van drie arme dochters die dankzij giften van Sint-Nicolaas kunnen trouwen.
VIERING IN DE MIDDELEEUWEN
In de middeleeuwen vierde men op Duitse en Noord-Franse kloosterscholen het Sint-Nicolaasfeest. Met een mirakelspel verscheen de goedheiligman voor de kinderen, die de ijverige leerlingen beloonde en de luie vermaande. De Sint-Nicolaasviering liep samen met het kinderbisschopsspel (1300-1600). Op 6 december werd in
die tijd een kinderbisschop met aanhang gekozen.
Deze kregen voedsel en geschenken. Andere kinderen kregen geld en een vrije dag om op 6 december te kunnen feesten. De waarschijnlijk oudste
vermelding daarover komt uit Dordrecht, in 1360.
Later werd dit om verwarring met het Narrenfeest,
dat ook op 28 december viel, te voorkomen, verlegd naar 6 december. Ook is bekend dat de heer
van Gouda in 1403 honing, kaaskoek en taart liet
uitdelen aan de kinderen.
Jan Steen: detail

PROTESTANTSE BEZWAREN EN CONTRAREFORMATIE
Het sinterklaasfeest stuitte in Nederland na de reformatie op protestantse bezwaren tegen de
katholieke heiligenverering. Protestantse predikanten probeerden het feest af te schaffen, omdat zij het als een katholiek bijgeloof veroordeelden.
Ook de kerkhervormer Maarten Luther verzette zich tegen het sinterklaasfeest. Hij vond dat het
geven van geschenken meer paste bij het kerstfeest. Onder invloed van deze weerstand veranderde het sinterklaasfeest in Nederland van een religieus feest naar een volksfeest. In België
bleef het religieuze karakter langer behouden. Vanaf de contrareformatie daalde ook in roomskatholieke kringen het aanzien van Sint Nicolaas. De traditie was echter zo populair dat deze
nooit helemaal doofde, zelfs niet bij het strengst protestantse volksdeel. Het feest verdween
weliswaar voor een groot deel uit de straat, maar in huiselijke kring bleef het bestaan.
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VAN BOEMAN TOT KINDERVRIEND
De figuur van Sinterklaas is in de loop der
eeuwen geëvolueerd van een beschermheilige van de kinderen, via een boeman en hardhandige pedagoog, naar een folkloristische
kindervriend. Omdat Sinterklaas niet alles kan
onthouden heeft hij de beschikking over het
grote boek. In dit boek staan alle kindernamen geschreven met daarbij genoteerd de
ondeugden van het afgelopen jaar. Het kind moet de goedheiligman beloven niet meer in herhaling te vallen. In de loop der jaren transformeerde Sinterklaas in de Noordelijke Nederlanden
tot een boeman of kinderschrik, die gebruikt werd om kinderen angst in te boezemen.
Dit had waarschijnlijk te maken met het verbod dat
in de protestante gewesten gold voor het uitbeelden van katholieke heiligen. Hij werd uitgedost als
een afschrikwekkende zwarte man met kettingen
aan zijn voeten of met narrenbelletjes. Deze sinterklaasgestalte gaf snoepgoed aan brave kinderen
en intimideerde ongehoorzame kinderen om hen
tot gehoorzaamheid te bewegen. Als zodanig vormt
hij in feite de voorloper van zwarte piet.
e
In de late 18 eeuw keerde men zich tegen het
straatfeest van Sinterklaas en de leegloperij en ook tegen het beeld van de boeman. Het feest
moest gebruikt worden om kinderen op een positieve manier gehoorzaamheid en ijver bij te
brengen. Het sinterklaasfeest werd nu een onderdeel van de opvoeding en kreeg een volwaardige plaats in het onderwijs en het gezin. Nu de boeman was afgedaan, werd de traditionele
bisschop teruggehaald.
e
Vanaf de tweede helft van de 19 eeuw begon Sinterklaas zijn opwachting als mens te maken in
de maatschappij. Tot dan toe was hij slechts een mythisch persoon geweest, wiens sporen
weliswaar in de schoentjes op 6 december van zijn aanwezigheid getuigden, maar die verder
e
niet zichtbaar was. Toch zijn er tot in de 20 eeuw nog sporen van de boeman die met kettingen
rinkelde en zijn zwarte knecht die kinderen in een zak stopt. Voorheen heette het dat de zak
van Sinterklaas diende om kinderen mee te nemen naar Spanje. Dit verhaal vindt wellicht zijn
oorsprong in de marskramers die vanaf de late middeleeuwen met hun manden vol koopwaar
van stad naar stad trokken. Nu dient deze zak uitsluitend om de geschenken in te vervoeren.
Sancte Claus, goed heylig man!
Trek uwe beste Tabaert aen,
Reiz daer mee na Amsterdam,
Van Amsterdam na Spanje,
Daer Appelen van Oranje,
Daer Appelen van granaten,
Die rollen door de Straaten.
Sancte Claus, myn goede Vriend!
Ik heb U allen tyd gedient,
Wille U my nu wat geven,
Ik zal U dienen alle myn Leven
John Pintard, 1810
Onze eigen roetveegpiet: Robert Verhoeff.

DE BOORDEN VAN EEN OVERHEMD
Half volgende maand staat met name de damesmode centraal in De Koperen Knop. Niet dat
daar voor heren niets te zien zal zijn, in tegenstelling zelfs. Het wordt beslist de moeite waard.
Maar eerst krijgen de heren even alle aandacht als het om mode gaat. Juist ook omdat december wel de feestmaand wordt genoemd en dat met de feestdagen mannen die zelden of nooit
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een overhemd dragen dat op dit soort dagen wel doen. Daarom even uw aandacht onder de
subtitel: een boord voor elke gelegenheid.
Het valt de mannen van Nederland steeds vaker op dat overhemden verschillende boorden
hebben. Dat klopt, er zijn nogal wat verschillende soorten. Hier komen de belangrijkste aan bod.
Een boord is het bovenste
opstaande deel van een
overhemd. Sommige mannen noemen het ook wel de
kraag. Het boord komt voor
in verschillende gedaantes.
Button Down
Bij dit boord zitten in de punten van de kraag knoopsgaten die vastgezet kunnen worden aan de
knoopjes op het overhemd. Vaak dragen mannen bij dit boord een stropdas, maar daar is deze
kraag eigenlijk niet voor bedoeld. Wil je graag een stropdas dragen? Kies dan voor een overhemd met een boord zonder knopen. Een Button Down overhemd is officieel gemaakt als vrijetijds overhemd en dus voor informele gelegenheden waarbij je geen stropdas draagt.
Wide Spread
Bij een Wide Spread boord staan de kraagpunten een stuk verder uit elkaar dan bij een traditionele boord. Dit type boord wordt vaak gebruikt bij het dragen van een stropdas en is dus uitermate geschikt voor een chique gelegenheid. Ook leent dit boord zich uitstekend voor stropdassen van een dikkere stof. Doordat de punten van de kraag wijd uit elkaar staan valt de knoop
mooi in het boord. Gebruik bij een Wide Spread boord wel altijd een brede of dikke knoop zodat
de ruimte tussen de kraag wordt opgevuld. De Windsor knoop is hier een goed voorbeeld van.
Cut Away
Dit is een soort boord die vrijwel alleen gedragen wordt in combinatie met een stropdas. Bij het
Cut Away boord zitten de punten ook wat verder uit elkaar dan bij het traditionele boord. Daarnaast loopt de kraag naar de punten toe rond en zijn de punten naar buiten afgesneden. Voor
dit boord geldt hetzelfde als voor de Wide Spread boord. Draag een stropdas van een dikkere
stof en voor het mooiste effect kies je voor een brede knoop, zoals de Windsor.
Klassieke boord
Het klassieke boord is een kraag waarbij de punten naar beneden hangen. Dit klassieke boord
is het meest voorkomende boord en wordt vaak gedragen bij een casual outfit. Het voordeel
van dit boord is dat de kraag zowel geschikt is voor een casual look zonder stropdas als een
nette outfit mét stropdas. Met het klassieke boord zit je dus altijd goed.

SINTERKLAASJES: het koekje van sinterklaas
LEKKERS
Elk feest geeft altijd al aanleiding om lekker te eten. Bij de
viering van het Sint Nicolaasfeest draait het niet alleen om
cadeautjes, maar komen er ook heel veel snoeperijen ten
toneel. Vanouds kent het sinterklaasfeest zijn eigen lekkernijen, zoals chocoladeletters, banket- of boterletters, borstplaat, pepernoten, kruidnoten, taaitaai en natuurlijk speculaas. Voor velen is dat gelukkig het hel jaar door te koop,
maar de lekkerste koop je tegen Sinterklaas.
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SPECULAAS
Toch liggen ze tegenwoordig al half september in de schappen van de supermarkt. Voor de
puristen getuigt het van weinig respect voor de traditie, terwijl de liefhebbers zich afvragen
waarom je zoiets smakelijks als een speculaasje niet het hele jaar door zou mogen eten. Dat
zal de zoete traditie zijn, maar ooit was het bittere noodzaak. Het speculaasje moet vroeger een
duur koekje zijn geweest, behalve de kostbare specerijen ging er ook boter en honing of suiker
in. Geen wonder dat het een koekje voor een feestelijke gelegenheid was.
Speculaas, zoals wij het nu kennen, krijgt zijn kenmerkende smaak door het gebruik van bruine
basterdsuiker en een mengsel van specerijen. Speculaaskruiden bestaan uit kaneel, korianderzaad, nootmuskaat, gember, kruidnagel en kardemon. Ook kan er anijs en peper in zitten.
Soms is het mengsel verrijkt met gemalen sinaasappelschil.
HOLLANDSE HISTORIE
Met zijn rijkdom aan specerijen kan speculaas doorgaan voor een koekje van de VOC. Je proeft
er de Hollandse historie van de wereldhandel in specerijen in. Hoewel in het buitenland niet
helemaal onbekend, is speculaas nog vooral een Nederlandse aangelegenheid. Wat in België
speculaas of speculoos heet is doorgaans een niet of weinig gekruid kandij- of een kaneelkoekje. Er is zelfs een bleek type speculaas dat in Zeeland en Vlaanderen wordt gebakken. Dit wordt
zonder specerijen gemaakt. Dat boterkoekje heeft alleen de wijze van vormen - met een plank
of met een mal - met de Nederlandse speculaas gemeen.

HERKOMST
Over de herkomst van het woord speculaas doen allerlei verhalen de ronde. Zo zou het afgeleid
zijn van het Latijnse woord speculator dat zowel bisschop betekent als hij die alles ziet. Een
kwalificatie die bij uitstek van toepassing is op Sint Nicolaas, de bisschop van Myra en als een
soort solo-AIVD immer goed op de hoogte van het gedrag van hen die in hem geloven. Andere
verklaringen houden het op het woord speculum dat spiegel betekent. In de speculaasplank
wordt de koek immers in spiegelbeeld gevormd. Maar het zou ook kunnen slaan op de figuren
zelf die wanneer ze ten geschenke worden gegeven de ontvanger een spiegel voorhouden. Iets
van die gedachte leeft voort in de surprises en gedichten die op sinterklaasavond worden uitgewisseld en de ontvangers op gemoedelijke doch niet mis te verstane wijze met de neus op de
feiten drukken.
HUWELIJKSMAKELAAR
Sint Nicolaas was niet alleen de kinderen zeer toegedaan. Hij ontfermde zich
ook als huwelijksmakelaar over de vrijgezelle jongeren. Zouden er nog verliefde jongens zijn die een grote speculaaspop, een vrijer, versieren en die aan
het meisje van hun dromen aanbieden? En zouden de uitverkoren meisjes
weten dat ze met het accepteren van de vrijer laten merken dat ze gever ook
wel zien zitten?
Tegenwoordig laten ze Sint Valentijn een handje helpen of een datingsite op
internet. Als speculaas ons nog een spiegel voorhoudt, dan zien we weinig
diepte. De betekenis is verdwenen, er rest slechts de lekkernij.
Dat speculaas bij de Sinterklaastijd hoort blijkt uit
hoe de mensen in de Alblasserwaard vroeger
een speculaasje noemden: een sintereklaasje.
Als de bakker op zaterdag langs de deur kwam
vroeg menig huisvrouw om een ‘zaksie sunterdeklaasies’, waarbij de bakker precies wist wat er
werd bedoeld.
Speculaasjes werden niet alleen bij de koffie
gegeten, maar ok op brood smaakt dit lekker.
Met dank aan Joep Habets (NRC 2005).
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MUSEUMNIEUWS
EXPOSITIE DENKEND AAN HOLLAND
Nu de expositie aan de laatste weken is begonnen, kan
er een eerste terugblik worden gegeven. De echte evaluatie doen we straks in een
vergadering van de Expositiecommissie en dan kijken
we vooral ook naar andere
zaken, dan die het publiek
interesseren.
Het was een lastig onderwerp om ‘neer te zetten’. Er
kwam heel ander publiek op
af dan wij gewend waren en
er was zelfs belangstelling
om de expositie elders in
ongeveer gelijke opzet te
laten doorgaan. Tot dit laatste is het uit praktisch oogpunt niet gekomen.
Daarnaast is het duidelijk
geworden dat de expositie
aansloot bij de actualiteit van
alle dag: het landschap,
waar we zo trots op zijn en
dat het meer dan waard is
om door ons allemaal te
worden behoed en bewaakt.
Tegeltjeswijsheid NRC 17.11.2018.

VOORBEREIDING EXPOSITIE MODE IN ZWART-WIT
Voor de komende expositie
heeft Renate
Rijnberg, designer een viertal
aanzichtkaarten
ontworpen.

BEZOEK AAN GRAFISCH BEDRIJF TUIJTEL
Voorafgaand aan elke expositie gaat er een
flinke hoeveelheid poststukken de deur uit. De
zogenaamde bulkpost, die bestaat uit verschillende grootten enveloppen, met daarin
affiches, uitnodigingen flyers en soms meer.
Het verzend gereedmaken daarvan is een
vaste taak van de postwerkgroep. De affiches
en uitnodiging worden gemaakt bij Grafisch
Bedrijf Tuijtel B.V. Enkele weken terug is de
postwerkgroep daar op werkbezoek geweest
om met eigen ogen te zien hoe alles in dat
vak in zijn werk gaat.
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AFSCHEID BESTUURSVOORZITTER
Op de jaarlijkse mosselavond van het bestuur heeft
voorzitter Arie van Noordenne afscheid genomen.
Na vele jaren van trouwe dienst heeft hij het stokje
overgedragen aan Anne aan de Wiel, die nu de leiding heeft van het bestuur.
Hier rechts decoreert museumdirecteur Alida Ambachtsheer Arie met een gouden knopje. Een eerbetoon dat hij met zijn niet aflatende inzet zeker heeft
verdiend.
Anne kan nu aan de slag met een bestuur dat intussen ook enkele jongere maar tegelijkertijd zeker ook
ervaren bestuursleden in haar midden heeft.

KERSTBOMEN EN KERSTVERSIERING IN ZWART-WIT
Onder het motto: er kan zeker nog meer bij herhalen we hier de oproep om materiaal in te leveren voor de komende kerstversiering in het museum. De winterexpositie Mode in Zwart-Wit is
een pracht gelegenheid om de jaarlijkse kerstversiering in het Museum De Koperen Knop daarop te laten aansluiten. Daarom roept het museum iedereen op om kerstbomen en andere kerstversieringen aan te leveren. Dit jaar moet dat worden uitgevoerd in de kleuren zwart en/of wit.
Dit is dan tegelijkertijd de start van het dertig jarig jubileum van het museum. Reacties: 0184611366 of koperenknop@koperenknop.nl.

AANDACHT VOOR DE JEUGD
Jonge bezoekers hebben in Museum De Koperen Knop altijd een streepje voor. De afgelopen
tijd hebben er ten aanzien van de begeleiding van de Kids enkele veranderingen plaats gevonden. De educatiewerkroep bestaat nu naast Hannie Schouten en Alma Broekmeulen uit Jaco
Verhoeff en Hans Hamerpacht, terwijl de kinderfeestjes worden verzorgd door Gentia Steverink,
die daarbij nog assistentie zoekt. Er is een speciale kidsfolder in voorbereiding, waar u alle informatie op vindt. Die folder komt ook op de website te staan.

NIEUWE FLYERS EN FOLDERS 2019
Inmiddels is er een nieuwe arrangementenfolder en zijn er nieuwe expositie- en activiteitenflyers beschikbaar. Ook zijn er flyers van de beide in 2019 te organiseren markten. In april is er
een proeverij-markt en in september rond het tweejaarlijkse kampioenschap pappelellen weer
een multiculturele markt. Als u plaatsen weet waar dit informatiemateriaal kan liggen, of als u
ideeën heeft voor de verschillende activiteiten is uw reactie van harte welkom.

VRIJWILLIGERSVACATURES
Ondanks dat er een grote groep vrijwilligers actief is in het museum, is er altijd nog behoefte
aan meer mensen, voor het verrichten van verschillende werkzaamheden. Onder meer voor de
dagelijkse suppoostendiensten (inclusief het museumcafé). Maar ook zoeken we assistentie op
veel andere taakvelden, in commissies, als coördinator van een taakonderdeel, in uitvoerend
werk en op administratief gebied. Ook op het gebied van de klimaatmetingen, de taak- en werkbeschrijvingen, het digitaliseren van het archief en nog veel meer. Aanmelden kan bij de directeur: 06-14148618.
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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 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-en Behangersbedrijf
G. van den Bout
Bouter Financieringsmaatschap
Bouwmeester Watersport
Schildersbedrijf Den Breejen
Shipyard Den Breejen
Buyk Constructies
Damen Marine Components
Damen Shipyards Gorinchem
D.A.P. De Lekstreek
Advocatenkantoor Degenaar,
Hoogendam en Colombijn
Discom
Van Dijk Vastgoed
Garagebedrijf van Dijk
DRV Accountants
Dubbeldam Beheer
Elon Vloer & Interieur
Ontwerpburo Piet van Es
FlexiVers
Giessenwind
Van den Herik Sliedrecht
Helmink Hoontechniek

Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam
Den Hoed Vlechtgoed
Hoek en Blok
Hollands Werk
Aannemingsbedrijf
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
Van der Leun
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
Soloan
Automobielbedrijf Schouten
Snelle Vliet Touringcars
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

Heerlijk zo’n high tea op De Etage in het museum.
COLOFON:
Redactie
: Dick de Jong.
Assistentie : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen
Foto’s
: Alida Ambachtsheer, Ewoud Klop, Henk Blokland,
Gerard Korevaar, 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
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