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ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD
EXPOSITIE

3 DIMENSIONAAL

Een expositie met diepte

08.05+05.06+03.07.2019

Kinderworkshops

Iets leuks & nuttigs maken (zie flyer)

16.05 + 05.06.2019

Workshop schilderen in de museumtuin

Verzorgde dag - beide volgeboekt

23.05.2019

Lezing Ritchie van Daal

De toepassing van een 3D printer

06.06.2019

Lezing Harry Faber Vermeulen

Pop-up boeken

07.09.2019

Multiculturele Markt

Kennismaken met andere culturen

07.09.2019

Nationaal kampioenschap pappelellen

Succesvol oud straatspel

14.09.2019

Pintar Rapido

Openlucht schilderfestival

Zomer 2019

Kidskunstfestival

Kinderen maken een kunstwerk

EFFE BOMEN

Dick de Jong

Het jubileumjaar is goed begonnen. De Proeverijmarkt van 13 april 2019 was een succes. Ondanks de venijnige oostenwind die de hele dag als plaaggeest aanwezig was. Intussen hebben
wij de eerste evaluatieformulieren terugontvangen en daaruit blijkt dat we hoge cijfers scoren.
Vanaf de verschijningsdatum van deze Beknopt zullen ook de verdere jubileumactiviteiten achtereenvolgens in de pers komen. De eerste aanmeldingen voor het openluchtschilderfestival en
ook voor het kidskunstgebeuren zijn al binnen. Intussen hebben we een toezegging voor een
bijdrage uit de MAG-gelden voor het jubileum. Een kleine derde van wat we gevraagd hebben.
We zijn er blij mee.
Intussen gaat ook het dagelijks werk gewoon door, wordt er gewerkt aan de afronding van het
stookhuisje, is de theetuin weer open gegaan en zo is er nog veel meer te melden. Kortom het
succes dat al dertig jaar het enthousiasme voedt, gaat gewoon door.

Op 26 april 2019 werd onze vrijwillige cineast Gert Romijn door de burgemeester koninklijke onderscheiden.
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OVERHEIDWAARDERING
De foto op de vorige pagina geeft al iets
weer van de overheidsbetrokkenheid bij
ons museum. Gert Romijn is de nuchterheid zelf, gaat na de hem zeer verrassende
onderscheiding gewoon door met zijn werk
en filmt hier zijn broer Ro, die dezelfde eer
te beurt viel (foto rechts).
Maar er is meer positiefs te melden, zoals
de al genoemde MAG-bijdrage toegekend
voor enkele in september aanstaande te
organiseren activiteiten rond het dertigjarig
bestaan.

In het kader van ‘de week van de musea’ kwam wethouder Jan Nederveen een selfie maken bij
De Koperen Knop, waarmee de band tussen de gemeente en het museum nog eens werd versterkt. Die band is overigens altijd heel goed. Dat merken we aan van alles, zoals de geboden
hulp bij vergunningaanvragen voor bijzondere activiteiten, het verzoek van de burgemeester om
dit jaar weer een kampioenschap pappelellen te organiseren evenals een multiculturele markt,
omdat er in 2019 na twee jaar weer een HAGI-evenement plaatsvindt. Zoals u eerder hebt kunnen lezen, koppelen wij dit aan ons jubileum.

Eerder dit jaar is het museum gebruikt als decor voor foto’s van een uit de regio komend bedrijf in kinderkleding.
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DE NEDERLANDSE VLAG
INLEIDING
Als Museum De Koperen Knop open is blijkt dat uit een wapperende driekleur. Door dat wapperen slijt de vlag. En daarom is er enkele maanden terug weer een nieuwe gekocht. Een mooie
vlag, met een prachtige rode bovenste en een bij het monumentale van De Koperen Knop passende donkerblauwe onderste baan. Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag. Allemaal gelegenheden om te vlaggen. Eind april
en begin mei wappert weer overal onze nationale driekleur. Rood, Wit en Blauw. Maar dat
onze vlag uit die drie kleuren bestaat is pas in
1937 bij wet vastgelegd. Een exacte beschrijving van de kleuren volgt pas na de Tweede
Wereldoorlog.
Soms kom je in de literatuur ‘Oranje Blanje
Bleu’ tegen als het over onze vlag gaat. Maar
dan denk je toch aan andere tinten.
WILLEM VAN ORANJE
Het blauw en wit in de vlag zouden afkomstig zijn van de livreikleuren van Willem van Oranje,
aangevuld met de kleur oranje, zo gaat het verhaal. Maar daar zijn niet alle deskundigen het
over eens. De vlag wordt voor het eerst gevoerd door de Geuzen, naast een oranje vlag of
vaandel. Dat was ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens de vergaderingen van de Unie
van Utrecht (1579) werd de volksvlag, de
‘Prinsenvlag’, dus het Oranje Blanje Bleu,
uitgeroepen tot de officiële vlag in onze gewesten. Maar tijdens het eerste Stadhouderloze Tijdperk in 1652 werd deze vlag in het
gewest Holland verboden en vervangen door
de 'Hollandse' of 'Statenvlag', het Rood Wit
Bleu. Bij de marine kon je trouwens nog een
tijd lang beide vlaggen naast elkaar tegenkomen; soms samen met een oranje wimpel.
BATAAFSE VLAG
In de Franse Tijd werd in 1796 een 'Bataafse vlag' ingesteld. Dat was de oude Statenvlag met
een nieuwe toevoeging in de rode baan: een ‘Jack’ een witte rechthoek met de Franse vrijheidsmaagd. Zie rechts onder.
Toen het Koninkrijk Holland in 1810 opging in het Franse Keizerrijk werd de Bataafse vlag al
weer afgeschaft en vervangen door de 'Drapeau Tricolore' met zijn verticale banen van blauw,
wit, rood. Dus zoals de Franse vlag nu nog toont. Zie links onder.
Na de Franse tijd werd de vlag met de rood-wit-blauwe horizontale banen weer gehesen.
Maar... wij zijn het enige land ter wereld dat zijn vlag soms ‘verbouwt’: bij bepaalde gelegenheden wordt onze driekleur versierd met een oranje wimpel, een mooi compromis als je de geschiedenis bekijkt.

Links de Drapeau Tricolore en rechts de Bataafse vlag.

COMPROMIS
De bovenste rode strook van onze nationale driekleur was dus vroeger oranje. En de vandaag
de dag gebruikte oranje wimpel is het resultaat van een compromis. De kleur van de bovenste
baan van de Nederlandse vlag scheurt Nederland al eeuwen doormidden. Die was eerst oranje,
maar is nu rood. De oranje wimpel boven de vlag is een compromis om de verbondenheid van
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Oranje, boven de vlag, met het koninklijk huis via de vlag te visualiseren. Hiermee is Nederland
het enige land ter wereld dat zijn nationale vlag soms aanpast.
GEUZENVLAG
Als de Geuzen enkele maanden na de inname van Den Briel Gouda binnentrekken, voeren ze
‘vendelen orangien, wit en blaauw’ met zich mee. De kronieken geven niet aan hoe die vlaggen
er precies uitzagen. Niemand is er nog in geslaagd een verklaring te geven voor de keuze van
juist deze vlagkleuren. Oranje verwijst ongetwijfeld naar Willem van Oranje. Maar de herkomst
van wit en blauw is niet bekend. Wat er ook van wordt beweerd, het blijven gissingen. Voor de
geschiedschrijving was het handig geweest als iemand vier eeuwen geleden een of ander geboortebewijs van de vlag had uitgeschreven.

DRIEBANIGE VLAG
tijdens de Tachtigjarige Oorlog komen er driebanige vlaggen in zwang. De Admiraliteit van
Zeeland bestelt in 1587 enkele vlaggen ‘van de couleuren oraenge, blanche, bleu, in dry velden, om deselve vlaggen te gebruycken op schepen van oorloge’. Het oranje in de vlag verschiet snel naar rood, al blijft het raadselachtig waarom. Anti-Oranje gevoelens kunnen een
oorzaak zijn, want het rood verdringt het oranje definitief rond 1650, ten tijde van een stadhouderloos tijdperk. Maar waarom blijft dan wel de 'Prinsenvlag' als bijnaam in stand? Of was de
kwaliteit van de Zeeuwse meekrap zo slecht dat er geen oranje kleurstof meer van kon worden
gemaakt, zoals een andere theorie stelt.
POLITIEKE STRIJD OM DE VLAG
De vlag blijft de inzet van discussie. De kleur van de bovenste baan van de vlag wordt rond
1780 inzet van politieke strijd. De prinsgezinden zweren bij oranje-wit-blauw, de patriotten bij
rood-wit-blauw. In 1787 besluiten de prinsgezinde Utrechtse Staten, die in Amersfoort vergaderen, dat de vlag bestaat uit ‘de gecombineerde couleuren van oranje, wit en blaauw, waarbij 's
Lands vlag van ouden tijden af door geheel Europa bekend is geweest’. Als ruim een week later
de rivaliserende patriottische Staten bijeen komen, verbieden die het oranje-wit-blauw, want die
was ‘nimmer 's Lands of der Staten vlag’.
EINDE AAN HET ORANJE IN DE VLAG
Als de Fransen eind 1794 de Verlichting komen brengen, is er geen plaats meer voor de Oranjes en dus ook niet voor de kleur oranje. Twee weken voordat de Staten-Generaal in maart
1796 plaatsmaken voor de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek, besluiten die nog
snel: ‘Dat voortaan en in het toekomende de Nationaale Vlag van deezen Staat zal zyn de gewoone en altoos in gebruik geweest zynde Bataafsche of zoogenaamde Hollandsche Vlag,
bestaande in drie evenwydige en horizontaale Banden van gelyke breedte, en van welken de
bovenste rood, de middenste wit, of ongekleurd, en de benedenste blaauw gekleurd is’.
DRIEKLEUR WORDT TRICOLORE
Dezelfde vlag doet ook dienst als nationaal symbool van het Koninkrijk Holland dat in 1806
wordt geproclameerd. Als Napoleon in maart 1810 Holland inlijft bij zijn keizerrijk wordt de driekleur ingewisseld voor de tricolore. Het toeval wil dat deze dezelfde kleuren heeft, maar in verticale banen. Als de Fransen in november 1813 worden verjaagd, wil Nederland weer zaken
doen met de Oranjes. Op veel plaatsen worden effen oranje vlaggen uitgestoken. Maar ook het
horizontale rood-wit-blauw komt weer van zolder. De Amsterdamsche Courant van 24 november 1813 merkt in het feestgedruis iets merkwaardigs op: ‘De Hollandsche Vlag met Orange
Cravatte versierd, [is] uit den Toren van hetzelfde Paleis uitgestoken.’ Het is de geboorte van de
huidige traditie, om met de wimpel (strik) loyaliteit met het Oranjehuis te tonen.
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WÉÉR EEN VERANDERING VAN DE VLAG?
Koning Willem I laat de vlag zoals hij haar aantrof: rood, wit
en blauw. Zeer tot verdriet van de oranjeklanten, die het
liefst de Prinsenvlag terugzien, waarmee vanaf dan het
oranje-wit-blauwe doek wordt bedoeld. Zij graven rond 1865
de strijdbijl weer op, als een halve eeuw hernieuwde onafhankelijkheid wordt herdacht. Nadat de strijd aanvankelijk
luwt, is het de Haagse correspondent C.K. Elout van het
Algemeen Handelsblad die in 1923 - Wilhelmina is dan 25
jaar koningin - het vuurtje weer aanjaagt met pleidooien
voor herinvoering van het 'Oranje, blanje, bleu'. ‘Hoe men
komen moet tot vlagverandering? Wel, doordien zóóveel
burgers ervóór verklaren, dat de Regering het initiatief tot de verandering kan nemen’, stelt
Elout voor.
VLAG BLIJFT VERDELEN...
Nederland raakt in de crisisjaren meer en meer verdeeld over een symbool dat juist bedoeld is
als symbool van eenheid. Voorstanders van de herinvoering van het oranje zijn in alle politieke
richtingen en zuilen te vinden, evenals de voorvechters van het rood. Alleen de NSB schaart
zich als één blok achter de Prinsenvlag. Zuid-Afrika bedankt in mei 1928 Jan van Riebeeck voor
het bij Kaap de Goede Hoop aan land gaan met de invoering van het oranje-blanje-bleu.
DE VLAG IS ROOD, WIT, BLAUW. PUNT UIT.
Minister-president Colijn is het in februari 1937 zat. Hij vraagt koningin Wilhelmina een Koninklijk besluit te tekenen waarin wordt vastgelegd: ‘de kleuren van de vlag van het Koninkrijk der
Nederlanden zijn rood, wit en blauw’. Tijdens haar wintersportvakantie in Oostenrijk zet zij haar
handtekening. Het is de vooraankondiging van een Vlaggenwet, die het kabinet-Colijn drie
maanden later bij de Kamer indient. Daarin wordt onder meer de vorm van de nationale driekleur vastgelegd: ‘de vlag heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de lengte zich verhoudt
tot de hoogte als drie tot twee’. Tot een behandeling van het wetsvoorstel zal het nooit komen,
maar de huidige vlaggen zijn allemaal in deze verhoudingen.
NEDERLANDSE VLAG IN DE BAN
Direct na de inval van nazi-Duitsland worden alle pro-Oranje-uitingen in de ban gedaan. De
Nederlandse driekleur volgt begin juni 1944. De NSB heeft zich inmiddels ontfermt over het
oranje-blanje-bleu. In 1951 trekt de regering het vooroorlogse voorstel tot een vlaggenwet weer
in; wegens overbodigheid. In opdracht van het Ministerie van Marine had het Nederlands Normalisatie-Instituut drie jaar eerder de exacte vlaggenkleuren becijferd, naar een methode opgesteld door het Comité International de l'Eclairage. In de standaard heet het:

Codering

Vermiljoen

Wit

Kobaltblauw

Chromatisch

X=18,3
Y=10,0
Z=3,0

n.v.t.

X=7,5 Y=6,6 Z=25,3

CMYK

0, 90,
100, 10

0, 0, 0,
0

100, 80, 10, 50

RGB (hexad
ecimaal)

191, 57,
34
(#bf392
2)

255,
255,
255
(#FFFF
FF)

25, 49, 83 (#193153)

RAL

2002

9010

5013
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MUSEUMNIEUWS
PROEVERIJMARKT

Op 13 april 2019 was het de hele dag door gezellig in en om het museum. Er was van alles te
proeven; niet alleen met de mond, maar ook als informatie. In tegenstelling tot andere keren,
waar er vaak aan het eind van de ochtend en halverwege de middag sprake was van een piek
in het bezoekersaantal, liep het de hele dag door redelijk gelijkmatig. Zoals al in de inleiding
genoemd, speelde alleen de scherp aanvoelende oostenwind niet mee. Rond vijf uur vielen er
zelfs sneeuwvlokken. De opbrengst, bestemd voor nieuwe stoelen op het theetuinterras, is voor
een groot deel gehaald.

In de vorige Beknopt ging het over ‘ontspullen’. Wat dat precies inhoudt hebben we ervaren toen er voor de Proeverijmarkt kookboeken en overcomplete serviezen werden gevraagd. Van heinde en ver werd dit alles in
dozen aangevoerd. Zo massaal dat besloten
moest worden om het thuis ophalen stop te
zetten, omdat de menskracht ontbrak. Het
leuke is dat we er ook het nodige uithaalden,
dat we niet in de verkoop hebben gedaan,
maar voorlopig in depot hebben gehouden.
Ook het theetuinservies is ermee aangevuld.

DE THEETUIN
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STOOKHUISJE

SCHENKINGEN
Met grote regelmaat wordt De Koperen Knop benaderd door iemand die iets wil schenken. Als
dit past in het collectiebeleid is het antwoord uiteraard positief. Maar soms gaan wij op zoek
naar een betere bestemming: ergens bij een ander museum in Nederland of in een andere collectie elders. Twee groepen vrijwilligers zijn veel in touw om alles te registreren. Elke donderdagmorgen komt de werkroep textiel bijeen. Die groep verzorgt ook de inmiddels gebruikelijk
geworden tijdelijke toevoegingen in het voorhuis.
Op maandag is veelal de registratiewerkgroep actief. Deze selecteert alles wat er is binnengekomen, dat overigens bijna altijd eerst in quarantaine gaat om te voorkomen dat er schade
wordt toegebracht aan de bestaande collectie. Dan wordt bekeken of iets past en vervolgens
volgt er een beslissing over zelf houden of doorschenken. Daarom ondertekent iedereen die
een schenking doet een afstandsverklaring. De Koperen Knop heeft naam gemaakt en moet die
hoog houden! Vervolgens wordt alles geregistreerd volgens de geldende officiële regels.

Op de beide foto’s hierboven twee collages van textielschenkingen. Het museum krijgt daarnaast ook veel gebruiksvoorwerpen ten geschenke. Vaak worden er materialen in bruikleen
aangeboden. Die worden alleen geaccepteerd als ze meteen deel kunnen gaan uitmaken van
de collectie of in een geplande expositie worden opgenomen. Dat moet wel, omdat gebrek aan
depotruimte een continue zorg is. Wel is er intussen op bovenlokaal niveau besloten de mogelijkheid van een regionaal depot te gaan onderzoeken, maar de realisatie daarvan zal nog een
lange weg vergen. Voorbeelden van recente bruiklenen zijn een arrenslee, die eigendom is van
de Historische Vereniging Sliedrecht. Die komt op een mooie plaats in de wagenschuur. Van
een familie in Hei- en Boeicop kwam een collectie modelwagens, die in de vitrines op De Etage
te vinden is.

Bas van de Minkelis maakte
deze handige bakjes voor
het museumcafé.

Het gebruik van De Etage voor vergaderingen, presentaties en zakelijke bijeenkomsten komt steeds vaker voor.
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Ook een product van Bas
van de Minkelis zijn deze
kunsttulpen.
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MUSEUMTUIN

Over duurzaamheid en recycling gesproken (een expositie over dit onderwerp over enkele jaren
is in voorbereiding): hier wordt het afval van de grienden en de knotwilgen gebruikt voor een
nieuwe wilgenvlechthaag ter afscheiding van de erven van de buren en dat van het museum.

EXPOSITIE HENK KLOP
De expositie van het bijzondere werk van Henk Klop (1946-2017) was voor velen die ooit iets
met hem hebben gehad, aanleiding om naar De Koperen Knop te komen voor een bezoek. Dat
gaf een redelijk reünie-idee. Maar wat cultureel gezien belangrijker is: iedereen kon nog een
keer genieten van het onmiskenbaar speciale werk van deze begaafde beeldend kunstenaar.
Een aantal bezoekers wilden de contacten met de kunstenaar blijvend aanhouden en kochten
op de tentoonstelling een werk.

3D EEN EXPOSITIE MET DIEPTE
Al geruime tijd terug werden de eerste voorwerpen voor de huidige expositie gebracht. Die
stroom bleef tot aan de opening aanhouden. Graag geven we een overzicht van de expositie in
foto’s, want plaatjes zeggen meer dan woorden…

LEKKERS

Voor het dertigjarig bestaan van het museum verraste Ad van
der Hoogt het museum met een fraai chocoladetablet!
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GEMEENTEVLAG
De vlag van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is nog volop verkrijgbaar in het museum.
De vaste prijs voor een normaal formaat (100 x 150 cm) is € 17,50. Een groter formaat (150 x
225 cm) kan worden besteld. Deze grotere vlag kost € 67,50 per stuk.

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

1988 - 2003
1988 - heden
2003 - heden
1988 - heden
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

HET 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

Links een actiefoto
tijdens het lentebloemschikken.

Rechts een optreden
tijdens de Proeverijmarkt; ook muziek
aanhoren is een
vorm van proeven.
COLOFON:
Redactie
: Dick de Jong.
Assistentie : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen
Foto’s
: Alida Ambachtsheer, Greet Faro, Ewoud Klop,
Dick de Jong, 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.

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

NOTEER ALVAST: 20 september 2019 16-19 uur JUBILEUMBORREL
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