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Het werkbezoek aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam, dat werd georganiseerd in De Koperen
Knop, was een van de hoogtepunten in 2017.
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Samenstelling en opmaak

Bureau Tekstwerk – Dick de Jong

De in dit verslag opgenomen foto’s zijn gemaakt door het vaste team
fotografen Henk Blokland, Ewoud Klop en Bert Nieuwpoort en een
groot aantal andere bij het museum betrokken vrijwilligers.
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De heerlijke museumtuin.

Het kabinet.

Schildering David op de harp.

Corrie van Dijk koninklijk onderscheiden.

Sneeuwklokjes kondigen de komende lente aan.

De museumwinkel is steeds weer anders.
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BEZOEKERSAANTALLEN 2017
Het totaal aantal bezoekers in 2017 bedroeg 13.013, 3% lager dan 2016. Opnieuw trokken de maanden juli en vooral augustus het meeste bezoek. Uit onderzoek blijkt dat de belangstelling voor het
permanente gedeelte van het museum bij meer dan 40% van de bezoekers aanleiding is voor het
bezoek. De rest wordt met name getrokken door de exposities, waarbij de combinatie expositie-vaste
collectie een toegevoegde waarde heeft.
Over geheel 2017 is de kwartaalverdeling 16% eerste kwartaal, 23% tweede kwartaal, 39% derde
kwartaal en 22% in het vierde kwartaal.
Van het totaal aantal bezoekers kwam 26% in het museum met een museumkaart (2016 22%).
De verdeling van bezoek per expositie was in 2017:
Licht (2016)
1%
Radio
11%
Steekspel
19%
Kaas & Koe
15%
The Sixties
35%
Iconen (loopt door in 2018)
7%
Tussenperioden zonder expositie
12%

In 2017 is een definitieve start gemaakt met bezoekarrangementen.
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EXPOSITIE 1

14.01.2017 t/m 25.03.2017

Historische radio’s en nostalgische gevoelens. De radio heeft een bijzondere impact gehad op de
mens, toen die voor het eerst met dit fenomeen werd geconfronteerd. Het grote herkenbare toestel,
dat vaak zo dominant in de woonkamer aanwezig is. Soms op een speciaal radiotafeltje. Of later als
compleet radiomeubel. Op een plaats, waar het hele gezin zich eromheen kon verzamelen.
De bekende glazen plaat op de voorkant (soms bovenkant) van het toestel staat in ieders geheugen
gegrift. Daarop de namen van Europese hoofdsteden en voor Nederland: Hilversum I en Hilversum II.
Omdat in Nederland Hilversum de omroepstad was en niet Amsterdam.
De geëxposeerde radio’s zijn van Peter Versluis uit Tienhoven, die ze al zestig jaar verzamelt. Hij
bezit er meer dan 700 en 90% werkt!. Aan de expositie wordt ook meegewerkt door de Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland afdeling Dordrecht. Dit zijn de grondleggers voor
de latere radio en nog steeds actief met het leggen van wereldwijde radioverbindingen. Op zaterdag 4
februari 2017 en zaterdag 18 maart 2017 verzorgen zij demonstraties van zendactiviteiten in het museum.
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EXPOSITIE 2

01.04.2017 t/m 10.06.2017

Over innovatief borduren is er een voorjaarsexpositie ingericht, waaruit blijkt dat borduren een buitengewoon moderne bezigheid is en… die niet alleen door vrouwen wordt beoefend.
Er wordt al geborduurd zolang de mens kleding en stoffen maakt. Dit gebeurt om ze te versieren. Om
ze een meerwaarde te geven. En dat is heel goed te zien in Museum De Koperen Knop, waar een
groot aantal heel uiteenlopende borduurwerken te zien is. De een nog mooier en meer bijzonder dan
de ander. Het gaat hierbij om de borduurkunst van de laatste 200 jaar.
Het spel van de steken wordt getoond door oud en nieuw met elkaar te confronteren. Het oude steekspel komt voornamelijk uit de eigen museale collectie. Het nieuwe is samengesteld uit inzendingen
van deelnemers aan de expositie, die hebben gereageerd op de hiervoor gedane oproepen. En daarmee automatisch meedoen aan de wedstrijd.
De expositie heeft een wedstrijdkarakter, waaraan twee prijzen zijn gekoppeld, een juryprijs en een
publieksprijs. Alle inzendingen worden gejureerd door Cherilyn Martin, Carola Mokveld en Karin van
Paassen. Daarnaast kan elke bezoeker een kaartje invullen en zo invloed uitoefenen op de publieksprijs.

6

JAARVERSLAG 2017

EXPOSITIE 3

17.06.2017 t/m 28.08.2017

Koeien en de kaasmakerij horen bij de Alblasserwaard, waar dankzij de melk van de koeien puikbeste
Goudse kaas wordt gemaakt. Aan de hand van schilderijen, tekeningen, foto’s en een heleboel antieke voorwerpen wordt het verhaal verteld van de koe tot de kaas. Voor met name de jongeren zijn er
ook diverse doe-activiteiten.
Op de expositie wordt de bezoeker eerst langs een aantal kunstwerken geleid waarop melkkoeien te
zien zijn. Ook beelden van koeien spelen hierbij een rol. Aansluitend gaat het over het melken van
koeien en vervolgens komt uitgebreid de kaasmakerij aan bod. Dankzij een groot aantal bruiklenen
van bedrijven, particulieren en instellingen is er een grote diversiteit van materialen te zien. Begeleidende teksten en filmbeelden maken het geheel compleet.
Het museum wil hierbij zowel de koe als de kaas in een positief daglicht zetten. Beide zitten de laatste
jaren in de hoek waar de klappen vallen. Over de veehouderij verschijnen wekelijks grote krantenartikelen en met regelmaat komt er een boek uit die de problemen van de agrarische wereld beschrijft.
Ook kaas krijgt het steeds meer te verduren. Het zou te vet zijn en dus niet goed voor de volksgezondheid. De Koperen Knop wil afrekenen met dergelijke waanideeën. Kaas en koeien hebben eeuwen achtereen een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezonde voedselvoorziening.

7

JAARVERSLAG 2017

EXPOSITIE 4

02.09.2017 t/m 04.11.2017

Dat Nederland tijdens ‘the sixties’ op zijn grondvesten schudde en dat alles veranderde en dat er
overal sprake was van vernieuwing is te zien op de najaarsexpositie, van 2 september tot en met 11
november 2017. De televisie, de popmuziek, de recreatie en nog heel veel meer brengt een radicale
verandering teweeg. Een schrijnende woningnood, een eind aan de geleide loonpolitiek met sterke
loonstijgingen. Er is ineens geld voor een koelkast, een wasmachine en een telefoon. De auto verschijnt in het straatbeeld. Veel straten zijn daarvoor te smal. De woonkamers zijn niet berekend op de
televisie. De lamp boven de tafel verdwijnt als centraal punt. Een heel belangrijke bijdrage in die ontwikkeling komt van de jongelui, die ‘the teenagers’ worden genoemd.
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EXPOSITIE 5

18.11.2017 t/m 18.01.2018

Bij de uitdrukking iconen zullen velen een associatie leggen met houten beschilderde panelen. Op de
expositie wordt duidelijk dat onder iconen alle geschilderde en gebeeldhouwde objecten met een religieuze voorstelling worden geschaard. Iconen zijn echter niet zomaar kunstwerken met een religieuze
voorstelling. Het vervaardigen van iconen is al eeuwen aan strenge regels gebonden.
Op de expositie hangen zowel hedendaagse als iconen uit voorgaande eeuwen naast elkaar. De bezoeker wordt ingewijd in de ‘iconentaal’ en krijgt meer inzicht in de ‘verering’ van de iconen door de
Orthodoxe gelovigen. Er zijn onder meer iconen te zien van Wasili Wasin, een Russische kunstenaar.
Sinds een tiental jaren is deze gespecialiseerd in het schilderen van iconen. Zijn iconen hebben hun
eigen stijl met een moderne uitstraling. Ook is er werk van Nelly Schut-Bal, een Nederlandse kunstenares. Zij maakt onder andere koptische iconen, die oorspronkelijk in Ethiopië voorkomen. Van het
Museum voor Religieuze Kunst komt een aantal oudere iconen: uit de Balkan (rond 1700), Rusland
(achttiende tot eind negentiende eeuw) en Oekraïne (negentiende eeuw). Het moderne werk bestaat
onder meer uit iconen van de Dordtse iconenschilders, die samen een iconostase vormen. Daarnaast
zijn er ook iconen te zien van een aantal andere bruikleengevers.
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ACTIVITEITEN & BIJZONDERHEDEN

Het model van de ontginningsboerderij van Meine
Mollema staat zes weken in het museum.

Zonder titel.

Van 7 t/m 21februari is er op De Etage de expositie Beeldkwaliteit te zien. Met foto’s van 150 leerlingen van het Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland. Links de opening; rechts een selfie.

De radio reparatiedagen worden druk bezocht.

Bloemschikken op Lenteavond 21 maart 2018.

Stenen bikken voor het stookhuisje door mensen uit de buurt en na afloop is er een barbecue.
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Wagens boenen ter gelegenhei van NL-Doet door
medewerkers van Rabobank Merwestroom.

Lancering van de digitale zuilen van het project
De Drie Waarden op 17 mei.2017.

De Rabobank clubkascampagne bracht een leuk bedrag op.

Het museum op bezoek in een verzorgingshuis.

Hartelijk welkom.

Met grote regelmaat komen er nieuwe medewerkers… en moet er ook afscheid worden genomen.
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Een nieuwe keuken, geschonken door Keukenhof Sliedrecht, noopt tot een fikse maar zeer geslaagde
verbouwing en herinrichting van het museumcafé.
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Prijsuitreiking bij de wedstrijd van de expositie Steekspel, met rechts de winnares.

Een per helikopter arriverend bruidspaar maakt een huwelijk in De Koperen Knop wel heel bijzonder.

Een barbecue voor alle vrijwilligers, een van de manieren om deze belangrijke groep in het zonnetje te
zetten.
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Een selfie.

Bijeenkomst van de Goede Vrienden.

Een historische huwelijksvoltrekking
Reünie van een klas van de Rehobothschool op De Etage.
Ter gelegenheid van het Hagi Festival.

Pappelellen…
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Met een echt op een weiland uitgezet parcours, dankzij de medewerking van de buurman.

Een multiculturele streekmarkt ter gelegenheid van het Hagifestival, ondanks de regen een succes.
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28 september 2017: bezoek van de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit.

Dag van de Ouderen in Sport-.
hal de Wielewaal.

Business-event 2017: met de Goede Vrienden op bedrijfsbezoek bij Damen Shipyards in Gorinchem.

7 oktober 2017: Optreden van SAHDW (Savonds
Als Het Donker Wordt).

Week van de Geschiedenis.

17 en 18 november 2017: de tweejaarlijkse Antiek- en Brocantedagen.
16

JAARVERSLAG 2017

Een optreden van Charmonie met
christmas carols in de kersttijd..

Kinderkerstmuziek bij de expositie.

Het geslaagde kerstbomenproject. Dit jaar voor het eerst niet de traditionele kerstboom in de mooie
kamer, maar een aantal alternatieve kunstbomen in en buiten het museum. Een succes dat vraagt om
herhaling.
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De oude keuken.

Het tweede seizoen van de theetuin.

Een bijzondere koe.

De entree.

Even een vloertje leggen…
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Soms wil een bruidspaar iets bijzonders…

Een nieuwe ontwerpster voor de affiches.

Een hele drukke dag.

Een bruidsreportage.

Van de textielcommissie.
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Schoonmaakbeurt.

Aan de koffie.

Uitbreiding van de theetuin ten behoeve van
Mindervaliden.

Een expositie opening onder de blote hemel.

-

Van achteren gezien…
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