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DEZE WEEK GEEN NIEUWSFLITS, MAAR EEN PROPVOLLE BEKNOPT  
 

 

EFFE BOMEN              Dick de Jong 

 

In de vorige uitgave werd de uitdrukking gebruikt als ‘licht in de tunnel’. Het is natuurlijk: licht 

aan het einde van de tunnel. Dat riep de vraag op sinds wanneer we die uitdrukking gebruiken. 

Het is een van oorsprong Engelse uitdrukking ‘light at the end of the tunnel’. De Britten kennen 

deze zegswijze sinds eind 19
e
 eeuw. De vroegste Nederlandse vindplaats dateert van 1948 en 

ging over het Marshallplan: ‘Ik kan het licht aan het einde van de tunnel zien. Het is maar de 

vraag, of wij spoedig dóór de tunnel zullen komen.’ Laten we ons bij dat laatste aansluiten. 

 

 

ER KOMEN ANDERE TIJDEN  

 

 

Met deze woorden van een lied van Boudewijn 

de Groot geven we aan dat we er op hopen dat 

het museum weer snel open kan voor het pu-

bliek. Dat is ook hard nodig, want niet alleen ko-

men er geen gelden binnen, ook de contacten 

vervagen. Om die reden hebben we destijds een 

nieuwsflits gestart. Maar er gaat toch niets boven 

een persoonlijk contact. Oké op anderhalve me-

ter, maar dat is in De Koperen Knop geen pro-

bleem. En wij zijn er - bijna - klaar voor. Als het 

eenmaal zover is, moet er snel nog wel veel 

gebeuren, maar dat gaat zeker lukken. Het blijft 

spannend.   

 

 

DE KABOUTERTJES BESTAAN NIET…  

 

Met grote regelmaat, kwam de vraag: maar wat doen jullie nu allemaal in het museum. Als een 

locatie niet voor het publiek toegankelijk is, de gesloten tijden. Deze zijn voor het personeel 

veelal drukker dan wanneer er bezoek is. Logisch, want als er bezoek loopt moet je ze de gele-

genheid geven te genieten en hen niet met boortollen, stofzuigers en verfkwasten confronteren. 

Stel je voor dat juist dan de wc’s worden gereinigd, of de vaatwasmachine, of… Als bijvoorbeeld 

een bibliotheek voor het publiek dicht gaat moet het perso-

neel soms nog uren doorwerken om alle teruggebrachte 

boeken weer op de juiste plaatsen terug te zetten. In de 

boeken zit nog steeds geen chip waarmee ze zelf naar hun 

plaats kunnen komen en iedereen weet dat ‘de kabouter-

tjes’ niet bestaan. Dat is natuurlijk in De Koperen Knop net 

zo. Daar gebeurt heel veel werk in de gesloten tijd. En nu 

we een poos dicht moesten, hebben we die tijd goed benut: 

met keihard werken! Dus geen vrije dagen.  
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RESERVEREN EN TESTEN  

 

Het is natuurlijk niet te hopen dat in het kader van het ‘nieuwe normaal’ ook voor een bezoek 

aan ons museum een halve dag werk nodig is voordat er een bezoek kan worden gebracht. Wij 

kregen destijds wel de uitnodiging om mee te doen met de landelijke test, waar in de Museum-

week 17 musea, groot en klein over het hele land verspreid, een kunstukje mogen leveren.  

Stel dat iemand op een zondagmiddag bedenkt in de loop van de week erop naar De Koperen 

Knop te willen. Dat doe je natuurlijk gezellig met je vriendin, die altijd meegaat. Eerst die vrien-

din bellen, want die komt nu niet zoveel aanlopen dan vroeger. Dan - op dinsdag kan dat pas - 

het museum bellen en voor twee personen een bezoektijd reserveren. Dan het testen gaan 

regelen. Bellen voor een afspraak. En dat blijkt dan ineens pas vrijdag te kunnen, terwijl je 

graag op donderdag naar het museum wilde. Eerder testen kan wel, maar dat kost een aantal 

euro’s. Dan wordt het wel een duur bezoek. Dus museum gebeld, andere tijdklok afgespro-

ken… Blijkt je vriendin niet te kunnen. Lastig wordt dat! En dan blijkt ook het Museumcafé nog 

dicht en moet je staand in de beschutting van de wagenschuur koffie drinken. Nee, dan toch 

nog maar even wachten tot ook dit soepeler zal gaan. Maar wel heel erg jammer!    

 

 

ONTSTAAN VAN LEGPUZZEL IS EEN PUZZELSTUKJE  

 

INLEIDING  

In het museum kwam de afgelopen tijd de blokpuzzel in beeld. Blokken die aan alle kanten zijn 

voorzien van een afbeelding, bedoeld om kinderen te leren wat ‘bij elkaar’ hoort. In het muse-

umdepot zijn er aanwezig en bij de expositie die voor de komende zomer staat gepland met als 

het onderwerp ‘techniek’, passen ze als oudst voorkomende vormen ook wel. Wie kent ze niet, 

de traditionele kistjes met schuifdeksel.   
 

HET BEGIN 

Een legpuzzel is een in stukken gesneden of gezaagde afbeelding op stevig papier of op hout, 

die weer tot één geheel moet worden gemaakt. Dat klinkt eenvoudig, maar de aanzet voor het 

ontstaan van de eerste legpuzzel danken we vooral aan de vindingrijkheid en vaardigheid van 

de Engelse kaartenmaker John Spilsbury (2
e
 helft 18

e
 eeuw), ‘kaartenversnijder in hout’ (1763).  

 
 

Twee blokkenpuzzels uit het depot van het museum. 

Dit is de oudste bekende vermelding van 

een dergelijke manier van werken. Hij gaf 

landkaarten uit die uit verschillende houten 

delen bestonden. Deze waren meestal 

langs de landgrenzen in stukken gesneden. 

Het papier werd hierbij op mahoniehout 

geplakt en in stukken gezaagd. Deze ‘puz-

zels’ waren toen duidelijk bedoeld als leer-

middel bestemd om het kind en wellicht 

stiekem ook de ouders de nodige geografi-

sche kennis bij te brengen. Vanaf 1780 zijn 

ook de ‘gewone’ legpuzzels te koop.  

 

HANDWERK 

Tot 1870 werden de meeste puzzels met de hand ingekleurd en op mahonie- of beukenhout 

geplakt. Deze oude – met de hand ingekleurde – legpuzzels hebben voor de verzamelaars een 

bijzondere waarde. De latere exemplaren zijn gewoonlijk op goedkopere houtsoorten geplakt. 

Puzzels werden pas echt voordelig na de uitvinding van de goedkope kleurenlithografie, de 

ontwikkeling van het stans-mes en het gebruik van karton als ondergrond. Met het stans-mes 

kon de puzzel in een keer uit een stuk karton worden gesneden en dat ging natuurlijk een stuk 

sneller dan het in hout met de hand uitzagen. De oudere puzzels hadden niet dezelfde puzzel-

stukjes zoals wij die nu kennen, ze hadden vaker rechte stukken en de vormen leken veel min-

der op elkaar. Het maken van zo’n oude puzzel was dus extra moeilijk. In de loop van de vorige 

eeuw veranderde het thema op de puzzels. Behalve onderwijskundige en opvoedkundige on-

derwerpen kwamen nu ook vrolijkere taferelen. Deze puzzels waren echt als vermaak bedoeld. 

De plaat stelde een tafereel voor uit een spannend verhaal of boek, of beeldde oerwouddieren 
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of spelende kinderen uit. Later, in de eerste helft van de twintigste eeuw, raakte de puzzel ook 

als reclamemiddel in zwang.  

 

BLOKPUZZELS 

Blokpuzzels ontleenden hun populariteit aan hun dubbele functie van puzzel en bouwblok. De 

voorstellingen zijn vaak ontleend aan sprookjes en kinderverhalen, maar ook de landkaarten 

bleven een populair onderwerp. Bij deze puzzels is aan elk van de zes zijden een andere af-

beelding gelijmd, zodat je dus uit evenzoveel verschillende afbeeldingen kon kiezen.  

 

Deze puzzels behoren nog steeds tot het 

populairste ontwikkelingsspeelgoed en wor-

den dan ook veel gebruikt op scholen om 

het observatievermogen en de handigheid 

van kinderen te trainen. Wanneer deze puz-

zels zijn ontstaan is niet bekend. De vroege-

re exemplaren hadden soms geen duidelijke 

voorbeeldplaatjes erbij en waren daardoor 

extra moeilijk te leggen. De grootste produc-

tie van blokpuzzels vond plaats in het 4
e
 

kwart van de 19
e
 eeuw. De latere blokpuz-

zels met spelende kinderen, dieren en hui-

selijke afbeeldingen werden vaak in bonte 

kleuren afgebeeld en zaten in mooie dozen.  
 

HERKOMST 

De meeste waren van Duitse afkomst, veelal ongemerkt waardoor de precieze afkomst niet 

meer te achterhalen is. Over het algemeen zijn blokpuzzels niet zo interessant voor de verza-

melaar. Ze vallen namelijk buiten de interessesfeer van de legpuzzelfreaks, die blokpuzzels als 

echt kinderspeelgoed beschouwen. Ze zijn bovendien vaak nogal groot, waardoor ze niet ge-

makkelijk kunnen worden uitgestald. Een enkele maal worden zeer zeldzame sets aangeboden, 

bijvoorbeeld met een geluidsmechaniek erin. Deze puzzels worden ook wel sprekende blokpuz-

zels genoemd. Ook die werden eind vorige eeuw voornamelijk in Duitsland vervaardigd. 

Op zo’n puzzel stonden bijvoorbeeld zes verschillende 

boerderijdieren. Door aan een touwtje te trekken gingen 

ze loeien, blaten, hinniken of kakelen. Het spreekt van-

zelf dat het kind dat de puzzel legde pas aan het touw-

tje mocht trekken als de puzzel klaar was. Dit extraatje 

was dus stimulans en beloning tegelijk. Je kunt wel 

stellen dat die puzzel model heeft gestaan voor de kin-

derboekjes met afbeeldingen van dieren met bijbeho-

rende geluiden die heden ten dage een populair artikel 

vormen in de boekhandel. 
 

INLEGPUZZELS 

Na de tweede wereldoorlog kwamen de inlegpuzzels. 

Simplex was een belangrijke leverancier. Het zijn hou-

ten plankjes met daarin een aantal figuurtjes uitge-

zaagd. De meeste lezers zullen deze puzzels nog wel 

kennen, ze worden tot aan de dag van vandaag nog 

steeds gemaakt en verkocht. Om de stukjes beet te  

 

 

pakken, zaten er vroeger ijzeren knopjes aan, of soms een houten kraal met een spijkertje er-

door. Later is dat plastic geworden.  
 

MODERN 

Tegenwoordig zijn deze puzzels altijd uit triplex gezaagd. Aan de achterkant zit karton. Bij de 

oudere inlegpuzzels werd voor de achterkant ook triplex gebruikt, maar dan wat dunner dan 

voor de bovenste beeldlaag. De afbeeldingen op deze puzzelstukjes zijn ook weer vaak dieren, 

gebruiksvoorwerpen, auto’s en andere voor kinderen aansprekende afbeeldingen en hebben 

een niet te onderschatten educatieve functie. 

De productie en verkoop van legpuzzels is mede door de grote vraag van de door Corona ge-

dwongen ‘thuiszitters’ ook nu nog een lucratieve tak van sport. De puzzel heeft door de eeuwen 

heen bewezen een ‘blijver’ te zijn.    



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 107 VAN APRIL 2021        PAGINA 4                                                MUSEUM DE KOPEREN KNOP   

 

UIT HET MUSEUM  

 

OPNIEUW NIET  
In 2020 hadden we samen met een flinke groep anderen grootste plannen voor een expositie 

75 Jaar Bevrijding. Er was zelfs als een schitterend affiche ontworpen door Renate Rijnberg. De 

voorbereidingen waren in volle gang. Van verschillende kanten kregen we medewerking.  
 

 
 

Het plaatselijke bedrijf BeoBom leverde geheel 

belangeloos luchtopnamen uit oorlogstijd met uniek 

beeldmateriaal. Helaas kon alles door een nieuwe 

grote zorg, Covid-19, geen doorgang vinden. 

Jammer, maar al snel werd er afgesproken om met 

als werktitel 75+1 jaar vrijheid alles een jaar door te 

schuiven. Intussen is duidelijk dat het ook dat niet 

gaat worden. De pandemie woekert onverminderd 

voort. Dat alles demotiveert wel. Vooral omdat er 

zoveel andere zaken aan het geheel waren gekop-

peld, zoals in de nacht voorafgaand aan 5 mei in 

estafettevorm het bevrijdingsvuur ophalen in Wa-

geningen, reconstructie van een van de voedsel-

tochten in de dagen na de oorlog uit Geertruiden-

berg, museumbezoek met lezingen voor school-

kinderen. En nog veel meer activiteiten.     

Op alle plaatselijke scholen waren boxen geplaatst 

en alle schoolkinderen kregen een speciaal vel 

papier om mee te doen aan een tekening, gedicht- 

of verhalenwedstrijd. De resultaten zouden onder-

deel gaan vormen van de expositie in het museum.  

Inmiddels is het onderwerp doorgeschoven naar 2022. Daarbij zal er ook een andere ‘touch’ 

aan de expositie moeten worden gegeven, want na zo lange tijd last te hebben ondervonden 

van corona zullen weinig mensen zitten te wachten op beelden uit een nog ergere tijd. Op dit 

moment wordt uitgebreid gebrainstormd over een goede invulling, waarbij al vele keren de blijd-

schap en wederopbouw is genoemd.    
 

 
 

Bevrijdingsrokken in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek. 
 

SCHATTEN UIT HET DEPOT 
Momenteel is er een tijdelijke expositie ingericht, die kan worden bezocht zodra de musea weer 

bezoek mogen ontvangen. Deze wordt gevormd uit een aantal stukken uit het museumdepot. 

Ook nieuw ingebracht materiaal maakt daar deel van uit. Het is trouwens de bedoeling dat in 

het voorhuis een tot twee vaste plekken komen, waar in de toekomst nieuwe aanwinsten van 
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het depot tijdelijk een plek zullen krijgen, compleet met het verhaal er rond om heen. Wanneer 

we open kunnen is nog niet bekend. Deze expositie loopt in elk geval tot 19 juni 2021. Dan volgt 

de zomerexpositie, waaraan op dit moment hard wordt gewerkt.  
 

   
 

Een impressie van de tijdelijke expositie ‘Schatten uit het depot – van aardewerk tot zilver’. 
 

MUSEUMTUIN  
Afgelopen winter is het reguliere onderhoud in de tuin wat achtergebleven, omdat er vooral 

binnen in het hoofdgebouw heel veel te doen was, waarvoor de onderhoudsmedewerkers hard 

nodig bleken. Zodra dit kon is dit ingelopen, zodat we op dit moment weer helemaal ‘bij’ zijn.     
 

ANDERS MAAIEN 

 
 

Niet langer alles maaien, maar hooguit een looppad. 
 

Op dit moment loopt er een aanvraag voor 

onderhoudssubsidie voor het cultuurhistori-

sche aspect van de tuin. Om daarvoor in 

aanmerking te komen zal er voortaan anders 

moeten worden gemaaid. Wekelijks een pad 

van een meter of wat breder door de hoofd-

paden en daarnaast pas maaien als het echt 

moet. Dat zorgt ervoor dat er veel meer bloe-

men gaan bloeien, wat goed is voor het insec-

tenbestand. En die insecten zorgen er weer 

voor dat er meer vogels in de tuin gaan ko-

men. Dat maakt de tuin nog veel aantrekkelij-

ker voor de museumbezoekers en zal dus ook 

van die kant zeer worden gewaardeerd.    

PUBLICITEITSCOMMISSIE  
Dezer dagen is er een publiciteitscommissie van start gegaan. Hierin hebben vier mensen zit-

ting met elk een eigen taakonderdeel: 

· Edith van der Hoogt: secretariële ondersteuning en algemeen. 

· Anne-Marie Verhagen: website, andere digitale zaken en personeel.  

· Daaf van Wijngaarden: interne contacten zoals sponsors en donateurs en een stuk media. 

· Dick de Jong: voorzitter en alle overige zaken.  

Deze verandering is in gang gezet met het oog op de toekomst en om te voorkomen dat een 

bepaalde functie op slechts één persoon rust.  
      

NIEUWE VOORZITTER  

Zoals u wellicht al op een andere manier hebt 

vernomen, heeft op 14 april 2021 Anne aan de 

Wiel afscheid genomen als voorzitter van het 

museumbestuur, Stichting Vrienden van De 

Koperen Knop. Anne heeft er dit jaar zijn toe-

gezegde periode erop zitten. Zijn taak is over-

genomen door Kees Commijs. Kees woont in 

Giessenburg, is in het dagelijks leven directeur 

van Luxaflex Benelux en is in de regio erg 

actief op onder meer recreatief en toeristisch 

gebied.  
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BETROKKEN HOUDEN  
Hoe houden we iedereen die nu het museum een warm toedraagt ten tijde van een verplichte 

sluiting optimaal betrokken. Deze vraag stelde het crisisteam zich toen duidelijk werd wat er 

boven ons museale hoofd dreigde. Interne en externe betrokkenen blijven informeren, daar gaat 

het dan om. Dat waren twee dingen: 

1. Een renovatie uitvoeren, zodat we sterker uit de tijd gaan komen als we erin zijn beland, 

waarmee we meerdere vliegen in een klap slaan.   

2. Een wekelijkse Nieuwsflits verspreiden, waarin we ‘vertellen’ wat we aan he doen zijn. 

Dit bleken heel goede acties, die geweldig zijn aangeslagen. Op een groot deel van de vrijwil-

ligers kon waar nodig een beroep worden gedaan. Zo dat teleurstelling bleek als mensen op 

enig moment niet werden gevraagd. Dat niet vragen gebeurde vaak uit veiligheidsoverweging 

(corona), organisatorische onmogelijkheid (het moet op enig moment kunnen) of de noodzaak 

van achter elkaar en niet tegelijkertijd (chronische volgorde).     
 

IN DE VERKOOP 
Het is al meerdere keren aangekondigd: alles wat niet thuishoort in het museumdepot wordt van 

de hand gedaan. Hieronder een aantal voorwerpen die te koop zijn voor iedereen die er in is 

geïnteresseerd. Zodra de verkoop start wordt dat breeduit bekend gemaakt. Hieronder acht 

voorwerpen uit de verkoopcollectie. 
 

 
 

Kistje € 20 

 
 

Schuco-auto € 15 
 

 
 

Voorraadbus toffee’s € 6 

 
 

Vogelalbum € 20 

 

 
 

Melkpint € 12,50 
 

 
 

2 x Cacao kop en schotel € 10 

 
 

Flesje € 6 

 
 

Speelgoedlocomotief € 15 

DE VRIJWILLIGERS 
De vorige maand hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de vrijwilligers. Binnen de orga-

nisatie merken we dat het voor veel van de ± 120 vrijwilligers die we op de ‘personeelslijst’  

hebben staan lastig is dat ze niet hun regelmatige gang naar het museum kunnen maken. Dat 

betreuren we allemaal. Deze maand zijn er informatieve opfrismomenten. Het is de bedoeling 

dat iedereen die daar een oproep voor heeft gekregen daadwerkelijk aanwezig is. We geven die 

cursussen niet voor niets. Al meer dan een jaar draaien we niet zoals zou moeten. En dat terwijl 

de buitenwereld sterk verandert. We hebben het over het ‘nieuwe normaal’. Menigeen lacht een 

beetje bij het vernemen van die uitdrukking. Maar houdt er allemaal rekening mee: die nieuwe 

normaal is er en we hebben daarmee - om het eens in ultramodern Nederlands te zeggen – te 

dealen. Gelukkig zijn  we allemaal flexibel genoeg om dat aan te kunnen. 
 

VERANDERINGEN  
Al tal van keren is genoemd dat er de afgelopen tijd sprake was van een grootse renovatie. 

Toch merken we dat menigeen die al langere tijd niet de museumdorpel passeerde verbaasd 

rond kijkt. Er is heel veel gebeurd sinds 4 januari 2021, toe we startten. Een opsomming:  

·  De expositieruimte is op de vloer na geheel geverfd in een wat andere tint dan deze was. 

Dat oogt nog moderner.  

·  Alle obstakels die in de loop van de tijd bij expositie-inrichtingen waren achter gebleven zijn 

geruimd, waardoor de ruimte opener is en dus groter lijkt. 

·  Het stucwerk in alle kamers in het voorhuis is gerepareerd of vervangen. 

·  Alle muren zijn opnieuw gewit. 
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·  Alles is grondig schoongemaakt, waarbij elke kamer stuk voor stuk eerst is leeg gemaakt, 

uiteraard op wat grote stukken na. 

·  De plavuizen vloeren zijn opnieuw in de olie gezet. 

·  Waar nodig is de verlichting nagelopen. 

·  De museumwinkel is veranderd en uitgebreid. 

·  Heel wat objecten hebben een andere beter passende plaats gekregen: een scheerbord 

hoort bijvoorbeeld niet in een kantoorruimte en een ramenspuit niet in de mooie kamer. 

·  Er zijn wat veranderingen in de inrichting toegepast, wat in de toekomst meer zal gebeuren.     

·  Er komt een mogelijkheid om nieuwe aanwinsten te kunnen exposeren.  

·  De balie is een echte entree- en informatiebalie geworden, zonder verkoopmaterialen.  

·  De beveiligingscamera’s en de omroepinstallatie is geoptimaliseerd en gaan voortaan dage-

lijks gebruikt worden.  

·  Het museumcafé heeft nieuwe tafelbladen. 

·  De kast in de museumcafé heeft nu een expositiefunctie.  

·  In die ruimte blijven overigens de kuchschotten zo lang als dit nodig is gehandhaafd. 

·  Het depot op de voorzolder heeft een grondige metamorfose ondergaan. 

·  Er is een depotbeheerder: André van de Heerik, die in zijn werk wordt geassisteerd door 

Wim Versluis. 

·  De depotruimten zijn voorzien van sloten en niet toegankelijk.  

·  In het hele voorhuis zijn alle bergruimten grondig geruimd; in elke ruimte komt een bord met 

daarop genoemd de materialen die er thuis horen.  
 

OVERHEIDSSTEUN 
Uiteraard maken we als museumbedrijf gebruik van de geboden mogelijkheden in de huidige 

coronatijd. Dat is fijn voor de doorlopende lasten. Maar bij onder meer de musea speelt ook nog 

dat er geen inkomsten zijn. Bezoek gerelateerde inkomsten bedoelen we dan.  
 

 

Deur dicht, geen bezoek: er komt geen euro binnen. Het 

rijk heeft hierin al twee keer voorzien door eerst via de 

provincie en latere door verhoging van de algemene 

uitkering aan de gemeenten een bedrag beschikbaar te 

stellen. In het geval van Hardinxveld-Giessendam gaat 

het om respectievelijk enkele duizenden euro’s en in het 

tweede geval om ruim 34.000 euro. Uiteraard is dit geld 

niet alleen bedoeld voor de musea, maar voor alle ‘be-

zoek missende’ culturele instellingen. Omdat wij hiervan 

van de gemeenten geen bericht kregen zijn we zo vrij 

geweest om zelf maar te gaan aanbellen. Dit heeft ertoe 

geleid dat de gemeente momenteel met een aanvraag 

van extra steun voor onder meer De Koperen Knop be-

zig is. Begin februari hebben wen een compleet dossier 

informatie aangeleverd en zijn sindsdien in afwachting 
 

NIEUWE BEBORDING  
Op dit moment is een aantal van onze vrijwilligers bezig met nieuwe bebording voor het voor-

huis. Dat blijkt een hele klus, vooral omdat we het goed willen doen. Allereerst is een lijstje ge-

maakt van voorwerpen voor een eerste ronde. Die worden aan een onderzoek onderworpen, 

waarbij veel meer informatie boven tafel komt dan op een bordje moet. Die extra informatie is 

bedoeld voor de registratie van de objecten, de achtergrondgegevens. En ook kan die extra 

informatie later goed van pas komen als we overgaan op meer digitale bebording in elke muse-

umruimte. 
 

NIEUWSFLITS  

Zoals al aan het begin van deze Beknopt is aangegeven deze week geen nieuwsflits. Ook op dit 

terrein moeten we er aan wennen dat het nieuwe normaal er aan zit te komen. Er zal nog één 

flits verschijnen, nummer 40 en daarmee willen we graag afscheid nemen van iedereen die 

deze flits kon waarderen. Het is echter de hoogste tijd dat het bezoek weer toeneemt. Op dit 

moment doen allerlei data de ronde. Laten we hopen dat het ergens ‘binnenkort’ is. Dan zullen 

we onze handen vol  hebben aan dat hernieuwde bezoek en alles wat daarbij komt kijken. Veel 

dank voor ieders interesse en tot ziens.  
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DE VOLGENDE KEER 
 

Voor de volgende editie, die medio mei gaat verschijnen, worden momenteel artikelen voorbe-

reid. Een eerder toegezegd artikel over de werking van de ‘postkamer’ houdt u tegoed, want de 

postkamer heeft helaas nog niet kunnen werken na coronatijd.  

 
   

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP 
 

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 1988 - heden 
Balt van der Padt  (†) 1993 - 2005 
Janny van der Padt            2005 - heden 
Jan Timmer  1988 - heden 
Jan van Vliet  1988 - heden 
Marc Vogel  1988 – heden 

HET MUSEUM WORDT MEDE IN STAND GEHOUDEN DOOR DE SPONSORS:  
 

Aspect ICT 
Blokland Bouwpartners  
Gebroeders Blokland  
BMN De Klerk  
Boerman Transport  
G. van den Bout & Zn Schilderwerken  
VanDenBout Accountancy & Advies 
Bouwmeester Watersport  
Den Breejen Shipyard 
I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken  
Buyk Constructies  
Damen Marine Components 
Damen Shipyards Gorinchem 
D.A.P. De Lekstreek 
DHC Advocaten 
Dubbeldam Groep  
Garagebedrijf Van Dijk  
Van Dijk Vastgoed  
Van Es Architecten 
FlexiVers  
Restaurant De Gieser Wildeman 
Giessenwind  
Helmink Hoontechniek  
Van den Herik – Sliedrecht 

 Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam  
Hoek en Blok  
Salarisspecialisten 
B.M. van Houwelingen  
HUBO Hardinxveld  
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  
Kooiman HR Management & Advies 
La Carriola  tekst & 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  
van Noordenne Accountants  
Cafe Olt Ghiessen 
Optima Uitzendburo  
Van der Padt Deuren  
Van der Padt & Partners  
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud   
Peinemann Holding  
Prefunko  
Reijnders Graveertechniek  
RR Grafische Vormgeving 
Snelle Vliet Touringcars  
Bouwonderneming Stout  
Thuis in Bouwen 
Tienmorgen Advies 
Trabor Gevelprojecten  
Tromp Advies   
Grafisch Bedrijf Tuijtel  
Verschoor Sliedrecht 
Vlot Holding  
Cafetaria Wielwijk 
W.S.B. Solutions  
Van Wijngaarden Marine Services  

 

 

COLOFON:   
 

Redactie  : Dick de Jong.  

Assistentie  : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen   

Foto’s          :  Alida Ambachtsheer,  Dick de Jong, Ewoud Klop  

                       en anderen    
 

Voor deze uitgave zijn onder meer artikelen en teksten van derden gebruikt. 

Als 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 tot nader datum niet mogelijk 

AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 
 

 

 

 

 

 

 

                        Ook dit is kunst. 

http://www.koperenknop.nl/
mailto:koperenknop@koperenknop.nl
mailto:DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL

