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Weinig woorden, maar een bijzondere tekening om over na te den-
ken… Uit de krant. Toen we eeuwen terug van jager-verzamelaar 
boer en boerin werden, is onze band met de dieren veel hechter 
geworden. En daar kregen we iets voor terug… Beetje eng toch? 

REDACTIONEEL                                     [Dick de Jong]                                                                                                          
Inmiddels komt er steeds meer hoop dat we weer ‘enigs-
zins’ open kunnen. Dan moeten we daarvoor wel gesteld 
staan. De landelijke lijst van voorzorgsmaatregelen voor 
musea, zoals die aan het kabinet is voorgelegd, hebben 
we al vertaald naar onze situatie. En, ja, met een flinke 
aanpassing qua inrichting gaan we daar aan voldoen. De 
eerste tijd zal het een beetje geel zien van de bordjes, 
maar dat nemen we maar voor lief.  
Het lijkt erop dat we 75 jaar vrijheid gaan omzetten in 76 
jaar vrijheid, maar daarover moeten alle partners nog 
worden geïnformeerd. Anderzijds: nu we zo worden ge-
confronteerd met vrijheidsbeperking, moeten wij onze 
vrijheid zeker vieren. Als alles meezit gaat de rest van het 
expositieprogramma van 2020 door, maar passen we 
2021 aan.     

 

 

SPANNENDE TROEP  
Komende week komt de voorbereidingsgroep van deze expositie na langere tijd weer bijeen. 
Eerder was er wel een zogenaamde hangouts-vergadering, maar nu gaat het fysiek gebeuren. 
Uiteraard op gepaste afstand. Het museumcafé is hiertoe intussen anders ingericht.  
Duidelijk is al wel dat de gedachte inrichting van de expositie ook anders zal moeten, want de 
anderhalve meter afstand zal ook hier moeten worden gerealiseerd. Dat zal best nog een heel 
gepuzzel worden. Intussen gaan we ook de publiciteit weer in, maar omfloersen alles nog wel 
met de nodige vraagtekens. Want veiligheid voor de bezoekers en voor onszelf blijft van kracht.   

 

DIKKE VAN DALE OOK BESMET 
In de krant van anderhalve week terug 
stond het bericht dat ook dit bekende 
woordenboek met het virus was be-
smet. In werkelijkheid hield dit in dat het 
woord coronavirus was erkend als offi 
ciële Nederlandse uitdrukking. Dat ge-
beurt pas als het zoveel keer door de 
redactie ergens wordt gelezen. 

DETECTIVESPEL ZOMER 

 

Ook dit jaar is 
er in de zomer 
een detective-
spel; deze keer 
in het teken 
van de exposi-
tie Spannende 
Troep.    

 

NARE ERVARINGEN VRIJWILLIGERS 
Inmiddels bereiken ons ook berichten van overlij-
dens in de directe omgeving van enkele van onze 
vrijwilligers. Bij zo’n bericht voel je het probleem 
ineens een stuk dichterbij komen. En dan speelt 
niet alleen het verlies, maar ook de verschrikkelijk 
onpersoonlijke wijze waarop afscheid genomen 
moet worden van geliefden en familie. En het ge-
mis aan mogelijkheden voor een echte troost.     

 

MUSEUMKAART WORDT VERLENGD 
Van de Nederlandse Museumvereniging 
is in tussen bericht ontvangen dat de 
geldende museumkaarten automatisch 
worden verlengd voor de duur van het 
gesloten zijn van de musea. Daarnaast 
worden er voorschotten uitbetaald aan de 
musea die de museumkaart accepteren. 
Uit de berichtgeving van de Museumver-
eniging blijkt ook dat openstelling van de 
musea afhankelijk is van het in de hand 
hebben van de toeloop en daardoor ont-
stane drukte. In De Koperen Knop minder 
aanwezig, maar toch… 

DOWNLOADEN TEKENINGEN  

 
Op de website van de Museumver-
eniging staat een aantal kleurpla-
ten, die kunnen worden gedown-
load. En ook de wedstrijd van De 
Koperen Knop loopt gewoon door. 

  BRUIKBAAR AFVAL GEVRAAGD 
  Bij de expositie Spannende Troep kan er     
  ook worden geklust. Daarvoor kunt u mate-   
  riaal inzamelen en dit brengen in de fietsen-  
  berging van het museum. Wel alleen    
  schoon materiaal graag. Denk aan pakken,  
doosjes, dop-
pen, blikjes, 
kurken, plastic 
flessen, kokers, 
klossen, allerlei 
verpakkingen 
enz. Het is van 
harte welkom. 

 

 
 

 

EEN BIJZONDERE 4 EN 5 MEI 
Herdenken en vieren in stilte. Vooral her-
denken zal dit jaar extra gevoelig zijn. De 
leegte die is ontstaan door toedoen van 
de Tweede Wereldoorlog zal nog meer 
merkbaar zijn, zonder een troostrijke arm 
om de schouders. En ook bij de viering 
zal het gemis goed merkbaar zijn. Laten 
we in elk geval wel allemaal hieraan mee-
doen. Op een eigen manier.    

 

HET KINDERBOEK  
TOEN EN NU 
Ook de voorbereiding van de 
expositie van de komende 
herfst is in volle gang. Onder-
deel daarvan is een overzicht 
van alle kinderboekenweekge-
schenken. We missen er nog 
een aantal. Heeft of weet u er 
misschien? Reactie zijn van    

 
Het kleinste sprookjesboek; kin-
derboekenweekgeschenk 1966 

 

zeer welkom op het onder-
staande emailadres. 

 

 

QUOTE…             Vrijheid betekent verantwoordelijkheid; daarom zijn velen er bang voor [Bernard Shaw] 
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