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Samen een mooi bloemstuk maken

13.04.2019

Proeverij-markt

Genieten van een heleboel lekkers

EFFE BOMEN

Dick de Jong

De dag dat ik dit schrijf sneeuwt het. 22 januari 2019. Zoals gebruikelijk is deze dinsdagochtend
mijn ‘Koperen Knop ochtend’. En zoals ook gebruikelijk ligt er veel meer werk dan ik tijd heb om
er aan te besteden. Eerst even de briefjes met technische opmerkingen. Een reparateur gebeld
en wat gedigitaliseerd archief ingevoerd op de externe schrijf. Dan is het tijd voor koffie. Even
maar, want ik moet mee naar boven voor de touche screen, ergens naar kijken. Al snel moet ik
me met iets anders bezighouden. En dan is er wat tijd voor het doornemen van wat teksten en
flyers. Nog even in deze Beknopt gedoken. Mijn stukken geordend, want er is vanavond bestuursvergadering. Maar eerst vanmiddag nog jubileumcommissie. Er worden wat afspraken
gemaakt over te ondernemen acties. Mijn ‘werkochtend’ eindigt halverwege de middag met het
noteren van een hele ‘to do list’. Morgen weer een dag, maar dan voor een andere organisatie.

En weer lijkt het er niet in te zitten deze winter…

DE WINTER VAN 1963
Die van 1963 wordt wel ‘de winter van de eeuw’ genoemd. Gedurende het hele jaar 1962 is het
koud. Alom wordt een strenge winter verwacht, terwijl er overigens ook weerkundigen zijn die
juist een zachte winter voorspellen. De winter valt al vroeg in. Op 10 november daalt de temperatuur en twee dagen later sneeuwt het in heel Nederland. Op 16 november 1962 kampt een
e
groot deel van Europa met sneeuw en storm. Tien dagen nadien, op de 26 , lijkt de eerste grote
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winteraanval voorbij. Begin december begint het opnieuw als er koude lucht onze streken wordt
ingevoerd. Het gaat flink vriezen en bijna dagelijks is het mistig. Op 5 december, pakjesavond,
mist het zo dat men letterlijk geen hand voor ogen kan zien. Sinterklaas kan geen schoorsteen
vinden. Een paar dagen later treedt er een sterke dooi in, gevolgd door een hevige storm, die
halverwege december veel schade aanricht onder de zeescheepvaart. Op 19 december komt er
een koude luchtstroming uit Oost-Europa. Tweede Kerstdag gaat het sneeuwen. Helaas alleen
op die tweede dag, dus staat 1962 niet te boek als een witte kerst. Daarna neemt het winterse
weer toe en op 30 december sneeuwt het in heel Nederland. Intussen is het IJsselmeer dichtgevroren en heeft de scheepvaart ook op de grote rivieren heel veel hinder van het ijs.
De jaarwisseling 1962-63 is onvergetelijk,
want bijna niemand komt door de koude de
deur nog uit. 1963 begint koud. Wel zijn er
van tijd tot tijd wat dooiaanvallen, maar die
houden niet lang stand. Telkens weer komt
de vrieskou terug. Het vriest regelmatig
streng en ook is er veel last van sneeuw, die
door de wind tot sneeuwduinen wordt gevormd. Scheepvaartverkeer is alleen nog op
de grote rivieren mogelijk, maar ook daar
alleen met ernstige hinder door grote ijsEen ijsbreker aan het werk.
schotsen. Ook op het land is het raak.
Dorpen raken geïsoleerd en rijkswegen onberijdbaar. Temperaturen van -15 graden zijn normaal in die januarimaand. Op 21 januari 1963 rijden de eerste auto’s bij Culemborg over de
Lek. Een paar dagen eerder, op 18 januari wordt de Elfstedentocht gehouden, de meest barre
in de geschiedenis. Maar een fractie van de starters weet de eindstreep te bereiken.
In de grote steden ontstaat een kolentekort. Op 20 januari komt het scheepvaartverkeer ook op
de Rijn stil te liggen. Op de Merwede is er evenmin nog een doorkomen aan. Het duurt uiteindelijk tot 25 februari 1963 dat de hevige vorst blijft aanhouden.

Natuurlijk leed ook de Alblasserwaard onder het hevige wintergebeuren. Maar behalve veel
overlast, was er ook veel plezier. Vooral aan het einde van de koude periode. Een molentocht
op het ijs, speciaal voor auto’s. Dit was een uniek evenement, wat nooit meer herhaald is: de
eerste en enige Molentocht voor auto’s, in 1963. Het werd een groot succes met 2.500 deelnemers én veel belangstellenden langs het ijs. Op de proefrit die de organiserende Alblasserdamse IJs Club op 28 februari hield, kwamen al 400 autorijders af. Zaterdag 2 maart 1963 vond de
officiële Molentocht voor auto's plaats. Het was echt druk met al die auto's op het ijs. Bijna iedereen die toen een auto had, deed mee.
Het was een echte Molentocht, inclusief controleposten waar gestempeld moest worden en een
reglement. Niet harder rijden dan dertig kilometer per uur, overal rechts rijden en minstens vijf
meter voor, achter of naast andere auto's stoppen. Na afloop kregen de deelnemers een herinneringsplaquette toegestuurd. En het was die dag prachtig weer, wat de belangstelling zeker zal
hebben aangewakkerd. De rit van donderdag startte bij prachtig weer en op zaterdag waren er
nog veel meer deelnemers om het prachtige landschap van een andere kant te bekijken. Een
stroom van auto's bereikte via Brandwijk, Ottoland, Groot-Ammers en de Peursumse Vliet de
Giessen en ging daarna verder richting Pinkeveer, onder de Karperbrug door en via de Smoutjesvliet naar Goudriaan.
Met dank aan:
J. Buisman: Extreem weer
Het Kontakt en Geurt Mouthaan
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BAGGERGESCHIEDENIS
In 2018 verscheen het boek Grondleggers, over de baggergeschiedenis: gelovige families, ingenieuze machines en veel fusies en overnames. Natuurlijk speelt Sliedrecht in dit boek de
hoofdrol, maar Giessendam en Hardinxveld, als naastgelegen dorpen kenden zo ook hun baggeraars. Daarom hierbij wat informatie uit een recensie van het boek, overigens zonder meer
aan te prijzen!
Het boek vertelt het verhaal van de Nederlandse baggerbedrijven, hun mensen en machines.
De mannen zijn langdurig en ver van huis. Tegenwoordig in Dubai en Singapore, vorige eeuw
bij Deltaplan en Zuiderzeewerken. Stoer, zwaar werk. Als er naast de slepers op de wereldzeeen iets is dat Hollands Glorie verbeeldt, dan is het baggeren.

Rijswerkers op fort Rammekens in Zeeland (1933).

Auteur Joke Korteweg biedt een inkijkje in het baggermannenleven. Ten tijde van de afsluiting
van de Zuiderzee, een jaar of negentig geleden, mochten de baggermannen om de vier of zes
weken naar huis. Met een oud passagiersschip naar Medemblik. Dan in een speciale trein naar
Sliedrecht. Sommigen hadden vier weken op een baggermolen gezeten. „Iedereen had natuurlijk een fles in z’n zak, dus dat was doorpimpelen hoor”, citeert ze een steenzetter. In Amsterdam kwamen muzikanten in de trein. In Sliedrecht was de kroeg soms de laatste halte. Maandagochtend half zeven stapte iedereen weer in de trein noordwaarts.
Hoogleraar Jan de Koning omschreef baggeren in 1978 zo: „Historisch gezien is het uitvoeren
van baggerwerken een doe-activiteit met een kermisachtig karakter.” Dat kermisgevoel en het
dagelijks leven van de ‘kermisklanten’ komen er wat bekaaid af in een boek dat verder een afgewogen beeld schetst van een Zuid-Hollandse enclave van gelovige families en familiebedrijven die met steeds grotere machines steeds imposantere baggerkarweien opknappen. Korteweg mijdt heikele onderwerpen (economische collaboratie in de Tweede Wereldoorlog; geld
verdienen met opzetjes bij aanbestedingen) niet, maar is geen scherpslijper.
Dat kermisachtige karakter speelde zeker wel een rol. Als mannen buitenaf werken, zijn de
meeste anders dan wanneer ze thuis aan de dijk zijn. Werd thuis elk cafébezoek gemeden,
elders kon dat wel. En de avonden duurden dan soms zo lang dat de laatste borrel met sluitingstijd toch mee moest en dan uit balorigheid in een jaszak werd gegoten. Ging men thuis elk
vermaak uit de weg, als er elders wat
bijzonders was, gingen de baggeraars
daar wel naar toe.
Van mensen aan de Hardinxveldse dijk,
die een heel serieus leven leidden en op
zondag twee keer trouw de dienst bezochten, is bekend dat ze elders op de
tafel dansten, om te laten zien dat die
Alblasserwaarders niet allemaal van die
stijve harken waren.
Of bezoek aan waarzegsters, schiettenten, figurenknippers en noem maar op.
Joke Korteweg:
Hier aan de dijk werd elke
Buitenaf was dat geen probleem.
Grondleggers. Balans,
320 blz. €39,95
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MUSEUMNIEUWS
VERVOLG DENKEND AAN HOLLAND
De expositie is over, althans in De
Koperen Knop. Maar het onderliggende project Denkend aan Holland
gaat door. De komende maanden
gaat u daarvan wellicht iets merken.
In de regionale pers, in een gebouw
waar u binnenstapt of op een andere
manier.
Het doel van het project is dat het
landschap van de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden op de kaart
blijft. Dat is nodig in een tijd van gemeentelijke fusies, provinciale
grensverlegging en allerhande veranderingen.
Negen eeuwen lang was het gebied
een eenheid. Dat moet cultuurhistorisch zo blijven. Daarvoor hebben
onze voorouders teveel werk verzet!

MODE IN ZWART WIT
Er ‘staat’ op dit moment een heel goede expositie, die ook in de weken dat het in andere jaren
erg rustig is, toch veel publieksbelangstelling krijgt. Er wordt hier volstaan met een beeldoverzicht:

De opening van
Mode in Zwart Wit
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BIJZONDER MUSEUMGEBRUIK
Ook in 2018 was er bij ondernemers, verenigingen en
instellingen veel belangstelling om gebruik te maken
van het museum voor allerlei
bijeenkomsten. Vaak gebeurde dit op De Etage, die uitermate geschikt is voor van
alles.
Het aantal reserveringen voor
2019 is op dit moment zodanig, dat verwacht mag worden dat 2018 ruimschoots zal
worden overtroefd.

EINDEJAARSBIJEENKOMST
Op 17 december 2018 was er een eindejaarbijeenkomst, waar alle vrijwilligers met elkaar het
jaar 2018 konden uitluiden. Het werd een gezellige en nostalgische bijeenkomst, met glühwein
en advocaat met slagroom. Na afloop kregen alle vrijwilligers een attentie mee, als dank voor
de bewezen diensten in het afgelopen jaar.

TECHNISCH GEZIEN
2019 begon al direct vroeg. Al voor acht uur ’s morgens melde Chubb Fire & Security zich, voor
de periodieke controle van de inbraak- en brandbeveiliging. Uiteraard was alles in orde; wel
worden er enkele nieuwe detectoren aangebracht, om ook in de toekomst verzekerd te zijn van
een goede beveiliging.
Vorig jaar was er al een nieuwe kassa geplaatst, voorzien van een bijzonder gebruiksvriendelijk
kassasysteem. Ook is er een nieuwe telefooninstallatie, die eveneens buitengewoon gebruiksvriendelijk werkt. Aan het beeldscherm op De Etage wordt nog met regelmaat iets toegevoegd
en ook dat werkt perfect.
Op die manier kunnen we de kwaliteit blijven geven, die onze bezoekers van ons gewend zijn.

NIEUWJAARSONTBIJT

Dinsdag 8 januari 2019 was een grote groep vrijwilligers en bestuursleden aanwezig bij dit
nieuwe evenement: een ontbijt voor alle medewerkers. Met meer dan tachtig personen werd
genoten van een heerlijk ontbijt, waarna directeur Alida Ambachtsheer haar gebruikelijke nieuwjaarstoespraak hield. Enkele citaten hieruit:
 Wie goed doet, goed ontmoet…
 In Museum De Koperen Knop horen wij vaak: je voelt je hier welkom.
 2018 was een goed museumjaar in veel opzichten.
 Het jaarthema kwaliteitsverbetering is niet door iedereen op de juiste waarde geschat. Verbeteren van je geleverde kwaliteit betekent niet dat het slecht gaat. Juist niet, het gaat goed
maar het kan altijd beter. Zo moet het worden opgevat.
 De expositie Donald Duck werd een topper. Wat leek te mislukken door terugtrekkende
medewerkers en bruikleengevers werd een enorm succes juist door de enorme inzet van
onze vrijwilligers.
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Op 20 september 2019 vieren we ons
30 jarig jubileum met een tuinborrel
voor medewerkers, besturen sponsoren en donateurs. Een prachtige mijlpaal om te vieren. Daarop kunnen we
met elkaar trots zijn. Het gehele jaar
2019 staat in het teken van dit jubileum.
Afsluitend geef ik u allen het thema van
2019 mee: communicatie. Het overbrengen van informatie door middel
van het uitwisselen van gedachten, berichten en informatie. Laten we op de
juiste wijze blijven communiceren.

AFSCHEID
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er afscheid genomen van een drietal vrijwilligers. Dat gebeurde om verschillende redenen. Onderstaand van links naar rechts:
 Rosita Kooistra (theetuin) heeft intussen weer een vaste baan gevonden en gaat net als
vroeger weer schoeisel verkopen, dit keer in Alblasserdam.
 Dick Otte (smid) heeft wat getobd met zijn gezondheid. Hij wil het nu wat rustiger aan gaan
doen en heeft nog veel andere zaken omhanden.
 Nel Korevaar (suppoost en dienstrooster) heeft de leeftijd bereikt waarop we formeel afscheid moeten nemen van onze vrijwilligers.
Alle drie kregen uit handen van de directeur een bij een afscheid behorend cadeautje en natuurlijk veel woorden van waardering en dank.

NIEUWE MEDEWERKERS
De laatste maanden hebben zich de volgende medewerkers aangemeld: Tonni Dijkstra uit
Sliedrecht als suppoost, Kees Saarloos uit Meteren als smid, Hans Hamerpagt uit HardinxveldGiessendam als rondleider en voor de educatiegroep, Jaco Verhoeff uit Hardinxveld-Giessendam voor de educatiewerkgroep, Wim Versluis uit Hardinxveld-Giessendam als suppoost, MInique Vlot uit Giessenburg als interieurverzorgster en Arie van Wingerden uit Hardinxveld-Giessendam als ICT-medewerker.

LEZING ELLEN HAESER OVER MODE IN ZWARTWIT
Op 15 januari 2019 verzorgde expositiecommissielid Ellen Haeser een boeiende lezing over het
onderwerp van de expositie op dit moment. Daarvoor bleek veel belangstelling en het geheel
werd heen goed gewaardeerd.
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AANPAK VAN DE PR IN 2019
Dit nieuwe jaar zijn we met de publiciteitsactiviteiten in het museum op dezelfde wijze gestart
als we al geruime tijd doen. Gelukkig plaatsen de redacties van de verschillende kranten met
grote regelmaat de informatie die wij hen toesturen. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar soms
is er teveel andere kopy of is er iets bijzonders aan de hand, wat ruimte in de krant vergt. Daarom is het goed dat we ook de social media meer dan nu al gebeurt blijven benutten. En ook
willen we de komende tijd meer gerichte informatie gaan verspreiden met behulp van flyers en
affiches. Dat moet vooral erg tijdig gebeuren.
Om de twitter, facebook, linkedin e.d. te kunnen blijven ‘vullen’, zoeken we vrijwilligers, die hierbij de helpende hand willen bieden. Dat geldt ook voor de bezorging van flyer en affiches in de
plaatsen rond Hardinxveld-Giessendam. Iedere aanbieding o dit punt is van harte welkom: 0614148618.

CURSUS TENTOONSTELLINGEN MAKEN
Op maandag 21 januari 2019 organiseerde het Erfgoedhuis Zuid-Holland (docent Karin Kievit)
in Museum De Koperen Knop de cursus ‘Hoe maak ik een tentoonstelling’. Naast deelnemers
van De Koperen Knop waren er ook uit het Baggermuseum, het Gorcums Museum en het
Techniek Museum Delft deelnemers. Het werd een leerzame en boeiende cursus, die met name de nieuwe expositiecommissieleden weer de nodige bagage hebben gegeven.

WINTERKOSTBUFFET
In een gezellige intieme sfeer kon op donderdag 24 januari 2019 worden genoten van een heerlijk stamppotbuffet. Mede dankzij de weersomstandigheden kon achteraf de conclusie worden
getrokken dat dit op het juiste moment was gepland.

BUURTVERENIGING VAN SPOOR TOT KNOP
Zaterdag 26 januari 2018 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de buurtvereniging Van
Spoor tot Knop plaats. Er zijn weinig buurtverenigingen met zo’n geweldig clubhuis. Maar er zijn
ook weinig musea, die zo’n voortvarende en behulpzame buurtvereniging hebben, waarop met
enige regelmaat een beroep op kan worden gedaan.

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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BEZOEKERSAANTALLEN
In 2018 heeft De Koperen Knop 12.183 bezoekers ontvangen. Hierin zijn de bezoekers van de
theetuin en het museumcafé, die alleen ‘aanlegden’ voor een versnapering, niet meegenomen.
Het bezoekersaantal was 6,4% lager dan het voorgaande jaren, maar 4,3% hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Ruim 27% van de bezoekers heeft een museumkaart en
het percentage kinderen van de betalende bezoekers was 21. In de volgende Beknopt gaan we
wat nader in op het bezoek per expositie.

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
DE STICHTERS EN WELDOENERS 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
Boerman Transport
G. van den Bout & Zn Schilderwerken
Van Den Bout Accountancy & Advies
Bouwmeester Watersport
Den Breejen Shipyard
Buyk Constructies
Damen Marine Components
Damen Shipyards Gorinchem
D.A.P. De Lekstreek
DHC Advocaten
Garagebedrijf van Dijk
Van Dijk Vastgoed
DRV Accountants & Adviseurs
Dubbeldam Groep
Elon Vloer & Interieur
Van Es Architecten
FlexiVers
Restaurant de Gieser Wildeman
Giessenwind
Helmink Hoontechniek
Van den Herik Sliedrecht

Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Hoek en Blok
Hollands Werk
Aannemingsbedrijf B. M. van Houwelingen
I.M. Brouwer Industriële Metaalwerken
Industrial and Marine Diesels Nederland
Notarispraktijk Interwaert
Jambo Media
De Jong's Pijpleidingen
Loon- & Verhuurbedrijf Gebr. De Jong
Restaurant Kampanje
Kapsalon Kamsteeg
Keukenhof Sliedrecht
Klimaatservice Holland
Klop Watersport
De Koning Aannemingsbedrijf
Kooiman HR Management & Advies
Van Leussen van den Broek Notarissen
Luxaflex Nederland
Banketbakkerij Merba
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 Tekstwerk
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 Marine Services
W.S.B. Solutions

COLOFON:
Redactie
: Dick de Jong.
Assistentie : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen
Foto’s
: Alida Ambachtsheer, Greet Faro, 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

Volgens sommige bronnen mag het
nog de hele maand januari, dus:

bestuur, directie
en medewerkers
wensen u allen
een mooi en
gezond 2019
BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 81 VAN JANUARI 2019

PAGINA 8

MUSEUM DE KOPEREN KNOP

