-

JAARVERSLAG
2018

Iconen, doorlopend vanuit 2017

Goed belicht, een abstracte expositie

Donald Duck, een eigenwijze eend

Rond de kraal maakte alles rond

Mode in zwart-wit, textiel zonder kleur

Denkend aan Holland, herkenbaar
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In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van wat er in 2018 zoal gebeurde in en
rondom Museum De Koperen Knop. Vooral veel plaatjes geven daarbij aan dat dit
weer een buitengewoon actief en divers jaar was, waarin allen die bij het museum
zijn betrokken veel werk hebben verricht om de regionale cultuurhistorie uit te dragen. Omdat wij op dat streekeigene met elkaar heel trots mogen zijn.

INHOUD

COLOFON:

Exposities

3

Bezoek

6

Activiteiten en bijzonderheden

7

De museale organisatie

11

Geen glazen bol

13

Samenstelling en opmaak: Bureau Tekstwerk – Dick de Jong
De in dit verslag opgenomen foto’s komen uit het fotoarchief van Museum De
Kopedren Knop. Ze 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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expositie ICONEN
Hedendaagse en iconen uit voorgaande
eeuwen zijn tijdens deze expositie naast elkaar getoond. Iconen geschilderd door
‘De Dordtse Iconenschilders’ vormen als ensemble een monumentale iconostase.
De expositie geeft tevens een beeld van
het procedé van de vervaardiging van een
icoon. De bezoekers worden ingewijd in
de iconentaal en zij hebben na deze expositie meer inzicht in de ‘verering’ van de
iconen door Orthodoxe gelovigen en voor
de voorwerpen die daarbij centraal staan.
Een sfeervolle expositie, die menige bezoeker in vervoering bracht.

expositie GOED BELICHT
Een (verkoop)expositie
van amateurkunst. Met
foto’s en ruimtelijk werk.
Veel genodigden leverden foto’s en kunstwerken in, die in de expositieruimte tot een eenheid werden gebracht.
Deze keer geen speciaal thema, dus was iedereen geheel vrij om in
te zenden. Wel heeft de
voorbereidingscommissie van de exposite het
werk vooraf op geschiktheid voor de expositie
beoordeeld.
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expositie ROND DE KRAAL
De kraal, een zeer veelzijdig object. Aan een
snoer geregen als sieraad op het lichaam. Als
versiering op kleding of
als een object. Het zijn
meer dan doorboorde
objecten om geregen,
vastgezet of -genaaid te
worden. Er deden bekende kunstenaars
mee. En met bijdragen

van het Coda Museum en het Allard Pierson Museum. Onder
meer de collectie
kralen van dr. Wicher van der
Sleen (18861967), die veel
reisde en over de
wereld van de
kralen schreef.

expositie DONALD DUCK
De zomer van 2018
stond in het teken van
Donald Duck en zijn
vriendjes. Vanuit vier
invalshoeken is de
leefomgeving van Donald Duck in beeld gebracht. Op tal van manieren kwam je de
eend tegen. Ook in
een speciale leeshoek
waar kinderen konden
genieten van de vele
magazines en boeken
en voor de klussers
was het lab van Willy
Wortel nagebootst. Tijdens de expositie waren er aanvullende
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activiteiten. In
juli en augustus
kon er worden
deelgenomen
aan een detectivespel.
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expositie DENKEND AAN HOLLAND
De start van een project
over het landschap van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Waar veenweiden
worden afgewisseld door
bebouwingslinten, dorpen
en stadjes, heeft het alles in
zich om onder ieders aandacht te brengen. De prachtige streek was voor Natuur
en Landschapsvereniging
Den Hâneker aanleiding
voor een project. Op de expositie: ruilverkaveling, de
knotwilg en de hennepteelt.

expositie MODE IN ZWART-WIT
Mode kenmerkt zich veelal in kleur,
maar door alle tijden heen blijven
zwart en wit toch een belangrijk
item. Vooral bij deftige en feestelijke gelegenheden, met name in
december en januari. Maar door
vorm en specifieke elementen blijkt
ook dat deze primaire kleuren de
stromingen in de wereldgeschiedenis blijven volgen.
In periodes van telkens tien jaar
werd op de expositie de ontwikkeling van de kleding en de daarbij
behorende accessoires in beeld
gebracht. Vanaf de NewLook tot
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heden. Met bekende en minder bekende
hedendaagse
ontwerpers en
vooral ook aankomend talent.
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BEZOEK
bezoek en kosten per expositie
In onderstaand overzicht wordt een beeld gegeven van de invloed van de exposities
op de bezoekers, waarbij tevens een verband gelegd wordt met de kosten.
EXPOSITIE

Iconen [2]
Goed belicht
Rond de kraal
Donald Duck
Denkend aan Holland
Mode in zwart-wit [3]
TOTAAL
BUDGET

AANTAL
WEKEN [1]

BEZOEK

1
8
14
13
12
4
52
52

832
575
3.151
5.136
1.538
926
12.158

KOSTEN

TOTAAL
IN €
IN %
191
1.467
4.433
5.226
3.141
1.321
15.779
12.000

1
9
29
33
20
8
100
100

PER
WEEK
IN €

PER BEZOEK
IN €

191
183
317
402
262
165
303
231

2,55
1,41
1,02
2,11
1,43

[1] Inclusie een deel van de uitruim- en inrichtingsweek of -weken
[2] Overlopende expositie van 2017
[3] Loopt door in 2019

bezoeker per categorie
EXPOSITIE

Iconen [2]
Goed belicht
Rond de kraal
Donald Duck
Denkend aan Holland
Mode in zwart-wit [3]
TOTAAL

MUS KRT

ENTREE [4]

OVERIG [5]

290
242
867
1.354
405
158
3.316

156
167
724
2.560
381
78
4.066

386
166
1.041
1.044
752
690
4.079

GRATIS [6]

TOTAAL
832
575
3.151
5.136
1.538
926
12.158

519
178

697

[4] Individuele bezoeker die het normale entreegeld betaalt (volwassen of jeugd)
[5] Groepen, expositie gerelateerd bezoek enzovoort
[6] Fietsvierdaagse en Open Monumentendag

herkomst bezoekers
Sinds een aantal jaren wordt er steekproefsgewijs informatie over de bezoekers bijgehouden. Dat gebeurt echter niet echt consequent, maar er is de laatste tijd wel
sprake van een verbetering.
Het is belangrijk dat wij over dergelijke informatie kunnen beschikken, want dan weten we onder meer waarop onze publiciteitsactiviteiten gericht moeten zijn.
HERKOMST in %
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Buiten dit gebied

2015

2016

2017

2018

gemiddeld

37
63

51
49

31
69

30
70

37
63
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groepsbezoek
In 2018 hebben in totaal 87 groepen zich aangemeld voor een groepsbezoek aan het
museum . Dit zijn bezoekers die komen voor een museumbezoek, de exposities, de
museumtuin en de permanente collectie. Hierin zijn niet begrepen de expositie gerelateerde bezoekers, zoals bij openingen, lezingen en activiteiten. De groepsbezoekers kunnen als volgt worden onderverdeeld:
GROEPSGROOTTE

TOT 20 PERSONEN
46

20 - 40 PERSONEN
27

VANAF 40 PERSONEN
14

In totaal gaat het om 87 groepen, die met elkaar een omzet hebben gegenereerd van
€ 27.549; dat is gemiddeld € 13,42 per groepsbezoeker. Het gemiddeld aantal personen per groep bedroeg 24. In meer dan 31 % van de gevallen betaalden de groepen
via de kassa. Er zij dus meer dan 60 facturen verzonden.

ACTIVITEITEN & BIJZONDER BEZOEK
Onderstaand een overzicht van een aantal van de (georganiseerde) extra activiteiten. Veelal in aansluiting op een expositie, vaak ook, omdat we dat al jaren doen en
soms als experiment. In dat laatste geval blijkt een idee soms niet aan te slaan bij het
publiek of blijkt het museum tegen problemen aan te lopen bij de realisatie. De indeling hieronder geeft aan dat dit soort activiteiten door het hele jaar heen waaien en
ook qua onderwerpen heel divers kunnen zijn.

Prof dr. Kim Putters geeft een lezing in het museum.

Ineens 7 ransuilen in de tuin…
week.

De mooie kamer.

Een natuurlijk kunstwerk in de museumtuin.
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Tijdens de Gondelvaart-
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Tijdelijk rond koningsdag.

Bloemschikken.

Zomaar in de expositieruimte.

Uit de Rabo Clubkas.

De museumwinkel.

Op de evenementenbeurs.

13.01.2018 Lezing Iconen Ko Jeroense
20.01.2018 Iconen schilderen
31.01.2018 Preview expositie Goed Belicht
01.02.2018 Opening expositie Goed Belicht
09.03.2018 Vocalgroep Lava
17.03.3018 Opening expositie Rond de Kraal

Sponsorbijeenkomst.

Kinderworkshop.

Stilleven.

21.03.2018 Bloemschikken
09.04.2018 Museumweek Ons Echte Goud 14.04.2018
14.04.2018 Opening theetuin
14.04.2018 Lezing Kralen Floor Kaspers
09.05.2018 Fietsvierdaagse

Zo wordt de verkrijgbare vlag gebruikt.

Een heerlijk koperen knopje (soesje).
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Trouwen in de museumtuin.
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23.06.2018 Opening expositie
05.07.2018 Sponsorbijeenkomst
15.08.2018 Workshop Donald Duck
08.09.2018 Workshop Donald Duck
13.09.2018 High Wine
21.09.2018 Opening Denkend aan Holland
22.09.2018 Stempelpost fietstocht Rotary
11.10.2018 Sponsormeeting JW Blokland
24.10.2018 Workshop bloemschikken
11.12.2018 Workshop stipwerk
15.12.2018 Optreden Scrooge
17.12.2018 Vrijwilligersbijeenkomst
22.12.2018 Kinderkerstmuziek

Staphorster stipwerk.

Rond de kerstdagen: tal van kerstbomen.

Een soort boelmarkt.

‘Grazen’ in de boomgaard.

Tijdens een rondleiding.

Unieke hazenpan.

Een lezing.
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Het theetuinterras is uitgebreid op straatniveau.

Verlichting tijdens de Gondelvaart.

Het wachten is op Pasen.

Weer een schenking…

Stempelen bij de fietsvierdaagse.

Bij de overdracht van de nieuwe website door Jambo.

Stamppottenbuffet.

Heerlijk genieten in de theetuin.

Een kinderworkshop.

De tafels zijn gedekt voor een speciaal groepsbezoek.

Wethouder Jan Nederveen reikt de prijzen uit.

Op De Etage.
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Knippen en plakken in de museumtuin.

Prachtig!

Bushalte?

DE MUSEALE ORGANISATIE
In de organisatie zijn twee besturen actief, de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop en de
Stichting Vrienden van De Koperen Knop. De eerste is eigenaar van het onroerend goed, de tweede
houdt zich bezig met de exploitatie. Beide besturen hebben voor de dagelijkse leiding een directeur
aangesteld, die een beroep kan doen op meer dan 130 vrijwilligers, voor het uitvoeren van de
volgende werkzaamheden:
Schoonmaakwerkzaamheden, verzorgen van exposities, registreren van de museumcollectie, het
beheer van de textielcollectie, depotbeheer, verwerking van schenkingen, groeps- en andere reserveringen, publiciteitswerkzaamheden, onderhoud van de gebouwen, het onderhouden van de
museumtuin, het verzorgen van het erf, parkeertoezicht, onderhoud van de apparatuur, verzorging
van het interieur, verzorgen van de uitgaande post, archiefbeheer, projecten leiden, toezien op de
juiste communicatie, educatie en ontvangst van schoolgroepen, samenstellen dienstrooster, restaureren, verzamelen krantenknipsels, verversen bloemstukken, wassen van handoeken, gordijnen e.d.,
inkoop, financiële administratie, beheer museumwinkel, buffetbediening in museumcafé, maken films,
geven rondleidingen, receptiewerkzaamheden, telefoon, kassa, pin-apparaat en scan museumkaart
bedienen, smeden, fotografie, transport, bruikleenadministratie, secretariële ondersteuning expositiecommissie, adressenbeheer, automatisering, directiesecretariaat, catering, begeleiding kinderfeestjes,
activiteiten organiseren, algemene dagelijkse dienst, houden van toezicht, sponsorwerving en –
begeleiding, huwelijken, geven van workshops, voorraadbeheer, theetuinbediening, hoepmakerijwerk,
procesbeschrijvingen, vrijwilligersbegeleiding, schilderonderhoud, beveiliging, sleutelbeheer, verzorging folderkast, actualiseren bibliotheek en leestafel, donateursbeheer en nog veel meer…
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Herinrichting van De Etage

Stokken schillen.

Nieuwe beelden op de touchescreen.

Iets nieuws plaatsen.

Een van de depotruimtes.

Scheidende voorzitter

Registratie van depotgoederen.

Stormschade opruimen.

Een stagiaire in de smederij.

Registratiewerkgroep.

Een bijeenkomst op De Etage.

Graafwerkzaamheden.

Kinderfeestje.
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Digitalisering van het archief.

Stookhuisje in aanbouw.

In de hoepelmakerij.

Stenen bikken.
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Even bijpraten.

De blaasbalg repareren.

High tea.

Briefing nieuwe expositie.

Alle materialen zijn aangevoerd.

Inrichten van een expositie.

GEEN GLAZEN BOL
2018 is het jaar dat vooraf gaat aan het dertigjarig jubileum van het museum. Dat is wat de toekomst
betreft zo ongeveer het enige dat we zeker weten: De Koperen Knop bestaat als museum in 2019 30
jaar. Dat nodigt overigens wel uit tot een korte terugblik. Wat is er sinds het begin veel gebeurd. Een
opvallend grote groep mensen is bovenmatig actief geweest met iets moois en in iets moois. Wie had
toen De Koperen Knop als boerderij werd gebouwd ooit kunnen denken wat er nog eens van zou komen. Die onbekendheid en die onzekerheid, zijn juist de bases voor het succes van nu. Laten we
hoop uitspreken dat het enthousiasme blijft, zodat we van De Koperen Knop een nog mooier en beter
museum kunnen maken. Dat we daarmee laten zien hoe belangrijk het is dat cultuur en geschiedenis
twee belangrijke pijlers zijn, waar de hedendaagse samenleving op draait.
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TER AFSLUITING

Een mooie afsluiting is deze poster, waarop de vele buien te zien zijn, waarmee Donald Duck
zo kenmerkend naar voren kan komen. Elke hier getoonde ‘ kop’ geeft een houding aan, die
in Museum De Koperen Knop vanzelfsprekend zijn geworden bij het verrichten van de talrijke
werkzaamheden die er ten behoeve van de regionale cultuur en de historie van de streek gebeuren. De buien symboliseren tegelijkertijd de veelzijdigheid van Museum De Koperen Knop.

Hardinxveld-Giessendam, 28 maart 2020

Het bestuur van de Stichting

Vrienden van De Koperen Knop
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