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VEEL HECTIEK 
Het werkt goed: een wekelijkse planning. 
Daaf van Wijngaarden begint al direct na 
het weekend aan de planning voor de 
week erop. De directeur kijkt wie waar 
voor kan worden ingezet. En of dat ‘op 
afstand’ kan. Natuurlijk wordt er tot op 
het laatste moment aangepast en veran-
derd; dat hoort bij plannen.  

 
 

Boven: ook in Giessendam is het kabi-
net aan de kant gezet; nadat het eerst 
is ingepakt. 

NIET INGEPLAND EN TOCH…  
Zoals elke goede organisatie, heeft ook De Koperen Knop een 
beleidsplan, een onderhoudsplan en meer. Daarin staat van alles 
dat moet gebeuren. De thans uitgevoerde renovatie staat daar 
niet bij. Zelfs niets over schoonmaak. De afgelopen weken bleek 
dat dit toch met regelmaat hard nodig is. Er is al heel wat werk 
verzet en er zal nog veel moeten volgen. En dat allemaal om de 
toekomst ‘aan te kunnen’. Want als alles weer normaal wordt, in 
een ‘nieuw normaal’, moet De Koperen Knop daar klaar voor zijn.  

 

 

‘VERZWAARD REGIME’  
Komend weekend krijgen we te maken met 
de avondklok. Voor ons betekent dit dat de 
directeur nu bevoegd is om verklaringen af te 
geven aan medewerkers die in de gesloten 
tijd naar het museum moeten. Meer niet!  

 
 

 

     

 

REACTIES 
Dat het in de vorige editie om boeren-
kool ging, is door een aantal van u 
gemeld; een prijsje ging naar de uitge-
lote heer Wieringa. In het recept was 
bij de ingrediënten het bier niet ge-
noemd; De opmerkzame heer Van 
Wingerden ontving een attentie. 

 

Bij de foto’s (linksboven naar rechtsonder) 
Rij 1: Het ingepakte kabinet. 
Rij 2: De banners uitgezocht, op de depotzolder en  
          in de was zetten. 
Bij 3: In de expositieruimte, ingepakt en verplaatst,  
          herinrichting bibliotheek, muur witten in  
          vitrinekast en leegruimen mooie kamer.  
Rij 4: Reorganisatie bibliotheek en schilderen  
          expositieruimte. 
Rij 5: Appelgebak bij de koffie en de thee. 
Rij 6: Verlichting terugplaatsen, nog meer  
          schoonmaken en kroonluchter poetsen.  
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AANDACHT VOOR… 

Het is een lastige tijd, met beperkende maatregelen. 
Bedenk dat het echter nog veel erger kan, bijvoor-
beeld tijdens een oorlog. Sommige mensen vinden 
het juist nu een fijne tijd, met rust en tijd voor het 
gezin. Maar vergeet niet de velen die eenzaam zijn: 
stuur eens wat meer een kaartje; ook naar de alleen-
staanden in uw eigen woonomgeving.   

  

1. Ook in het museum merken 
we dat we aan elkaar denken. 
Regelmatig brengt een van de 
vrijwilligers iets mee voor bij 
de koffie. Ook dat is een 
vorm van denken aan elkaar. 
Aandacht voor elkaar is heel 
belangrijk. Dat is het altijd, 
maar zeker nu in deze bijzon-
dere omstandigheden.  

 

  

DE TOEKOMST  
Alles wat nu in De Koperen 
Knop gebeurt is gericht op 
de toekomst. Die is ongewis. 
We moeten er wel rekening 
mee houden dat die toe-
komst anders zal zijn dan 
het verleden. In veel opzich-
ten. Samen gaan we die 
toekomst aan. Uitdagend!  

 

QUOTE:  Restaureren is een vak voor mensen die bescheiden genoeg zijn om te kunnen luistern naar wat een monu-
ment hen te vertellen heeft. Maar bescheidenheid is niet een van de meest gewaardeerde deugden.   
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