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Eindelijk… alles wijst erop dat de musea weer open mogen. Dat er weer publiek mag komen en 
dat elk museum met trots mag uitstralen wat het te bieden heeft. Eerlijk gezegd: dat werd hoog 
tijd. Natuurlijk krijgen we voorlopig te maken met speciale maatregelen, zoals een onderlinge 
afstand van anderhalve meter, kuchschotten waar publiekcontact gemaakt moet worden, reser-
veringen en tijdblokken. Maar dat nemen we allemaal graag voor lief. 
Het allerleukste vinden wij dat u als 
publiek nu mag komen kijken naar 
alles wat er de afgelopen maanden 
aan groot onderhoud, schilderwerk, 
schoonmaak en herinrichting is uit-
gevoerd. En u zult het zelf merken: 
dat is niet mis. Heel hartelijk wel-
kom; nog een klein poost kunt u 
Schatten uit het Depot komen bekij-
ken en eind juni 2021 start Techniek 
voor jongens en meisjes.   
 
  

 

 
 

                                       Hier een heel ander item van techniek: het  
                                       sorteren van gereedschappen in het depot. 

DE KEUZE VAN DE DIRECTEUR  
 

 
 

Onlangs benaderde het Mu-
seumtijdschrift een aantal 
museumdirecteuren met de 
vraag of ze wilden meedoen 
aan een speciale actie: het 
insturen van een beschrij-
ving met foto van iets dat 
hij/zij als bijzonder ervaren. 
Dat zou worden gebruikt 
voor een artikelenreeks op 
hun website. Alida Am-
bachtsheer deed ook mee 
en schreef het volgende:  
 

De keuze van Alida Ambachtsheer: 
Trijntje. 

Een van de bijzondere objecten in ons museum is Trijntje. Een wassenbeeld waar ik een passie voor heb 
gekregen. Voor de aanleg van de Betuweroute, de goederenlijn Maasvlakte-Duitsland, waren er iets wes-
telijk van het museum archeologische opgravingen. Dat resulteerde in uniek vondstmateriaal. Zoals een 
compleet skelet van een vrouw, die hier 7500 jaar terug leefde. Daarmee werd de vroegste geschiedenis 
van Nederland herschreven. Ze had met haar gezin geleefd op een donk, een rivierduin, die was achterge-
bleven na de laatste ijstijd. 
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Alle vondsten gingen naar Leiden en van Trijntje, zoals de vrouw naar de ter plaatse komende trein was 
genoemd, werd een wassenbeeld gemaakt. Zoals ze in het graf was aangetroffen, voor een tentoonstel-
ling in het Rijksmuseum voor Oudheden. Toen daar de expositie werd gewisseld hebben wij Trijntje weer 
naar huis gehaald. En vorig jaar werd deze vrouw het begin van de nieuwe Canon van Nederland. Daar 
ben ik bijzonder trots op.    

 
 

TWEE SCHOOLTASSEN 
 

INLEIDING 
Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam bestaat helaas niet meer. Het werd als een van de 
eerste in haar soort slachtoffer van de pandemie. Dat museum organiseerde in 2013 een ten-
toonstelling over de geschiedenis van de schooltas. Met houten tassen uit de 17e tot de 19e 
eeuw, leren boekentassen, de pukkel en natuurlijk de nog altijd populaire rugzak. 
 

 

Twee houten schooltassen uit 
de collectie van De Koperen 
Knop, 18e en 19e eeuw.  
Al sinds de opening als mu-
seum hang er net voorbij de re-
ceptie in het rijgebint een hou-
ten schooltas. Er kon onlangs 
een tweede exemplaar aan wor-
den toegevoegd, deel uit ma-
kend van de geschonken om-
vangrijke collectie museale ob-
jecten, die we kregen van de 
heer Van Stavel. 
De versie die we al langere tijd 
bezitten heeft een schuifdeksel. 
De nieuwe aanwinst is voorzien 
van een scharnierend deksel en 
wordt afgesloten door een vrij 
primitieve grendel. Deze is ook 
wat eenvoudiger qua vormge-
ving.   

 

 

OPSLAG 
In de 17e eeuw hing voor elk kind een houten doos voor boeken, een lei en een griffel aan de 
muur van de klas. Er waren nog geen schoolbanken. Daarom werden deze dozen tijdens de 
lessen als tafeltjes gebruikt. Ze waren meestal van grenenhout, vurenhout of eikenhout.  
De houten schooltassen die de kinderen in de 18e en 19e eeuw gebruikten, waren meer bedoeld 
als opbergkastje dan als tas. Boeken en schriften bleven op school en werden niet dagelijks op 
en neer gesleept. Op prenten en schilderijen zien we houten schooltassen vaak netjes in rijen 
aan de muur hangen. Sommige bewaarde exemplaren zijn prachtig beschilderd met fraaie voor-
stellingen van boten, vogels en figuren. Andere zijn eenvoudig en onversierd of alleen voorzien 
van initialen. De deksels van de tassen kunnen scharnieren of uitgeschoven worden, het gat 
bovenin zorgde ervoor dat de tas kon worden opgehangen. Naast hun schriften, schrijfstiftjes en 
een lei zullen kinderen hierin vast ook wel speelgoed als een tol of bikkels hebben opgeborgen. 
 

TASSEN  
Pas vanaf 1900 zaten kinderen in houten banken en kregen ze huiswerk mee. Zo ontstond be-
hoefte aan handzame, stevige schooltassen. Leer was het meest praktische en duurzame ma-
teriaal en de leren tas werd populair. Naarmate scholieren meer lesvakken kregen en meer 
boeken moesten meenemen, werd de leren boekentas groter en kreeg die meer opbergruimte.  
Elke scholier weet hoe belangrijk het bezit van de juiste schooltas is. Welk merk of type tas ‘in’ 
is, varieert per school. En elke leerling probeert zijn of haar exemplaar eigen accenten te geven 
door erop te tekenen of de tas van versierselen te voorzien. Ook in vroeger tijden individuali-
seerden kinderen hun schooltas door erop te krassen of hun initialen erop aan te brengen. 
 

PUKKEL 
Ergens in de jaren zestig of zeventig van de vorige eeuw kwam de pukkel in zwang. Een le-
gertas, die de soldaten op hun rug bij zich droegen met daarin de eerste levensbehoeften. Hier 
in de buurt kon je daarvoor het beste terecht bij Brammetje Dump aan de Voorstraat in Dor-
drecht. Een winkel tjokvol gedumpt leger- en ander ‘spannend’ materiaal. Alleen een pukkel van 
Brammetje voldeed volgens menig scholier. In die winkel kon je kiezen uit nieuwe en gebruikte 
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pukkels. Die laatste hadden ooit dienst gedaan in Korea of Vietnam en waren duurder dan de 
nieuwe. Want, zo werd gezegd, er kleefde bloed aan…  

NIEUWE TEKSTBORDJES 
 

Al geruime tijd terug constateerden we dat het aantal bordjes met informatie over geëxposeerde 
objecten in het permanente deel van het museum in aantal terugliep. Ze waren van de muur ge-
vallen en in het ongerede geraakt. Een feit dat na de renovatie wel zou worden opgepakt, zo 
weer gedacht. Een maand of twee terug pakten we de doos op waar alle nog bestaande bord-
jes in waren gedaan. Het bleek een pover resultaat. Besloten werd een aantal medewerkers te 
vragen opnieuw informatie te gaan verzamelen aan de hand waarvan nieuwe bordjes konden 
worden gemaakt. Dat bleek een doorslaand succes. Er werd zoveel informatie over herkomst 
en achtergrond van een aantal objecten vergaard, zodat de museumregistratie aanzienlijk kon 
worden aangevuld. Maar daarmee waren er nog geen nieuwe bordjes. Opnieuw in teamver-
band werden deze verder voorbereid. Vervolgens was er een nieuwe uitdaging: de bevestiging. 

 

 

De oude manier, met pritt-buddy’s op de muren was geen succes 
gebleken. De oplossing leek kleine metalen schuifpaneeltjes, waar 
de bordjes op vast werden gelijmd. Een arbeidsintensief werk. Dus 
moest er iets anders. Voorlopig is gekozen voor het aan de muur 
vasthechten met een kleine spijker.  
Vorig jaar stond er een interessant artikel over tekstbordjes in het 
Museumtijdschrift. Daarin is te lezen dat tekstbordjes in musea de 
meest ondergeschoven kindjes zijn. Uit een Amerikaans onderzoek 
blijkt dat de gemiddelde kijktijd naar museale objecten nog geen 30 
seconden bedraagt en dat de tekstbordjes nog minder ‘aandacht-
tijd’ krijgen. En dat is jammer. Vooral omdat in het maken van tek-
sten nogal 
wat energie en tijd zitten. In 2013  werden er in het heropende 
Ams- 

terdamse Rijksmuseum 3.000 bordjes aangebracht. Het maken van deze 
bordjes en teksten vergde alles bij elkaar drie jaar!  
Bordjes bij museale objecten is niet altijd gebruikelijk geweest. Tot 1800 
werden tekstbordjes beschouwd als een belediging voor de connaisseurs, 
toen de voornaamste bezoekers. Ook later werd nog lange tijd volstaan 
met  
het vermelden van alleen een naam of een enkel woord op tekstbordjes. 

 

 

Pas in de 20e eeuw kwamen er teksten zoals we nu nog gewend zijn. Daarbij wordt een hiërar-
chie toegepast. Een tentoonstelling begint met een wat uitgebreidere introductietekst (de A-
tekst). Ieder museumonderdeel heeft dan een wat kortere algemene tekst (B-tekst), terwijl de 
voorwerpen zogenaamde C-teksten kennen.  
Dan kan het nog fout gaan met de praktische vormgeving. Ze hangen te hoog, of juist te laag, 
de letters zijn te klein, of juist te groot enzovoort. Voor de hoogte moet je het midden van het 
bordje plaatsen op 1.55 m, wat voor kinderen wel aan de hoge kant is. Dit laatste geldt ook voor 
de rolstoelers. Tenslotte is er nog de inhoud van de teksten. Ze moeten wel wat vertellen, maar 
geen overbodige woorden bevatten. Ze moeten wat prikkelen, maar wel zeer serieus zijn.   
 
 

DE HOLLANDSE PROPERHEID  
 

INLEIDING  
Kortgeleden verscheen het boek ‘BEZEM EN KRUIS -  De Hollandse schoonmaakcultuur of de 
geschiedenis van een obsessie’. Het boeiende resultaat van het onderzoek dat de Poolse pro-
fessor Piotr Oczko deed naar de Nederlandse reinheid en ordelijkheid. Dat past volledig bij de 
vele schoonmaakactiviteiten, die de afgelopen maanden in het museum zijn uitgevoerd.  
 

DE BEZEM EN LUST 
 Het boek laat ook zien dat de aanwezigheid van 

een bezem op schilderijen e.d. ook nog een an-
dere betekenis heeft.   



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 108 VAN MEI 2021        PAGINA 4                                                MUSEUM DE KOPEREN KNOP   

 

 

Een bezem is niet alleen het symbool van pro-
perheid, maar soms ook van lust. Waar kwam de 
typisch Nederlandse neiging vandaan om als-
maar  
 

De brief (1665-1670): Pieter Janssens Elinga.  
De bezem ziet u links in beeld.  

te boenen en te poetsen? Een fenomeen dat na de Tweede Wereldoorlog bijna uit de volksaard 
is verdwenen. De bezem van de meid kondigt sex aan tussen deze man en vrouw. Wanneer is 
een afbeelding van een bezem gewoon een afbeelding van een bezem? Niet vaak, als we Piotr 
Oczko mogen geloven. Soms staat een bezem voor het christelijk geloof, soms voor de die-
nende rol van de vrouw in huis, soms voor kuisheid, maar soms ook juist voor losbandigheid – 
en heel soms is een bezem inderdaad niet meer dan een voorwerp om mee schoon te maken. 
 

OBSESSIE  
Het boek is het resultaat van een lang  onderzoek naar hoe de typisch Nederlandse neiging om 
alsmaar te boenen en poetsen vanaf de 16e eeuw in de beeldende kunst is terechtgekomen. 
Die obsessieve neiging tot properheid was een van de eerste zaken die buitenlanders opvielen 
als ze door de Republiek reisden. Zo schreef de Engelse diplomaat William Temple, in 1757 
over zijn bezoek aan de Amsterdamse burgemeester Hendrik Hooft: ‘Toen ik op een zekere dag 
met een fikse verkoudheid bij de heer Hooft dineerde, viel het me op, dat telkens wanneer ik 
spuugde, een ferme, mooie meid (die met een schone doek in de hand in de kamer stond) met-
een bukte om het op te vegen en de vloer schoon te wrijven’. Een van de andere gasten kwam 
met een nog straffer voorbeeld van de smetvrees van Amsterdams personeel. Hij vertelde over 
een huisbezoek door een collega: ‘Nadat hij had aangeklopt, werd de deur opengedaan door 
een struise Noord-Hollandse meid. Hij vroeg of haar mevrouw thuis was en zij zei ‘ja’. Daarop 
maakte hij aanstalten om naar binnen te gaan, maar de meid, die zag dat zijn schoenen niet be-
paald schoon waren, greep hem bij de armen, slingerde hem op haar rug, droeg hem twee ka-
mers door, zette hem onder aan de trap neer, trok zijn schoenen uit en deed hem een paar slip-
pers aan die daar stonden, en dat alles zonder ook maar één woord.’ 
 

 
 

Étable Hollandaise (± 1830): Jean Babtiste Madou en Marcelin Jobard. 

De bezem staat hier echts onder de lantaarn.  

 
 

Drinkende boeren voor de herberg ‘De 
Lange Bezemsteel’ (1670-1684): Adriaen 
van Ostaede. Hier staat de bezem rechts. 

 

NATIONALE CULTUUR  
Natuurlijk vertelt een reiziger bij zijn thuiskomst graag sterke verhalen, maar Oczko meent dat 
Temple hier waarschijnlijk de waarheid sprak. Het boek is een kritische, diepgravende duiding 
van een nationale cultuur. Het mythische beeld van de Nederlandse reinheid dat uit de reisver-
slagen naar voren komt, kan niet erg ver van de werkelijkheid af staan. Het wordt waarschijnlijk 
gemaakt door zowel de grote hoeveelheid aan uitlatingen, als door hun verscheidenheid (strek-
kend van beslist positieve en zelfs enthousiaste lofprijzingen van properheid, tot kritische op-
merkingen over ‘idolatrie’, slavernij en buitensporigheid). 
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Borstelventer (1651) Harmen ter 
Borch 

OUDE TEKSTEN  
Ook in oude Nederlandse teksten komt de neiging tot schoon-
maken uitgebreid aan bod. Zoals in dit gedicht van de 
Dordtse leraar Pieter van Godewijck (1593-1669), dat wordt 
uitgesproken door de dochter van een plaatselijke ambtenaar: 
Myn stoffer is myn swaerd, myn bussum is myn wapen. Ick kennen geene 
rust, ick weete van geen slaepen. 
Ik denck aan geen salet, ick denck niet aan myn keel. Geen arbeyt my te 
swaer; geen zorgde mij te veel  
Om alles gladdekens en sonder smet te maken.  
Ik wil nyet dat de maegd myn pronckstuck aan zal raken, Ick selve wrijf en 
boen, ick flodder en ick schrob,  
Ick aes op ’t kleinste stof, ik beef niet voor den tob  
Gelyck de pronckmadam… 

 
Dichter Jacob Cats (1577-1660) vond dat het af en toe wel wat minder kon met al dat gepoets: 
Het verhaal over de meid met de sloffen dat William Temple een eeuw later hoorde bij burge-
meester Hooft, echoot deze strofe van ‘vadertje’ Cats: 

 
 

Daer is een vreemde lust van boenen, dweyelen, schueren, Van al te net 
te syn, van duysent vreemde kueren;  
U trap is myn getuygh, daer niemant op en gaet  
Ten sy dat eerst de voet de schoenen achter laet. 
 

Boereninterieur (1668): Adriaen van Ostaede, met rechts de bezem. 
 

SCHILDERIJEN 
De honderden overgeleverde schilderijen met vegende en boenende mensen laten ons de wer-
kelijkheid zien, maar wat vertellen ze nog meer? Een hoofdrol op deze schilderijen is er voor de 
bezem: het voorwerp bij uitstek om vuil mee te verwijderen. Bezemen heeft, aldus Oczko, meer-
dere betekenissen: morele, theologische, sociale en polemische. In de 17e eeuwse Neder-
landse genreschilderkunst was het hanteren van de bezem vaak ‘een allegorie voor maatschap-
pelijke orde en christelijke moraliteit, zowel als waarschuwing tegen het overschrijden van Gods 
geboden alsook als moreel tegenwicht voor taferelen met gokkers of prostituees’. Soms kon 
een bezem echter iets heel anders betekenen. Op het schilderij Nederlandse spreekwoor-
den van Pieter Bruegel de Oude ( voor 1569) steekt er een bezem uit een open raam, terwijl  
binnen een man een vrouw kust. Hier verbeeldde Bruegel het spreekwoord ‘de bezem uitste-
ken’, wat zoiets betekent als ‘als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel’. 
 

DUBBELZINNIGE LEIDMOTIEVEN 
Het is dus altijd zaak om schoonmaakwerkzaamheden te duiden in de context van het gehele 
schilderij, zegt Oczko. Het schrobben van een pot kan ‘worden opgevat als een ode aan dege-
lijk uitgevoerde arbeid (vooral omdat opgerolde mouwen, die we vaak op schilderijen tegenko-
men, door moralisten werden gezien als een teken van ijverigheid en toewijding), als een voor-
beeld van Hollandse netheid, een symbool van kuisheid, of als kritiek op hypocrisie - de buiten-
kant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatig-
heid - lezen we in het Evangelie volgens Mattheüs 23:25’. 
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Met op de 
voorgrond de 
bezem. 
Boereninteri-
eur (1830-
1860): James 
de Rijk. 

 

Maar ook binnen een bepaalde context kunnen interpretaties verschillen, zegt Oczko. Hij neemt 
als voorbeeld de bezems die voorkomen in tal van schilderijen die de liefde of erotiek als onder-
werp hebben. Volgens de prominente Nederlandse kunsthistoricus en iconoloog Eddy de Jongh 
zouden die een vermanende rol hebben: hier moet iets zondigs worden weggeveegd. Oczko 
ziet het anders: hij denkt dat de bezem geen vermaning is, maar een extra aanwijzing dat het 
hier een schilderij betreft dat over vertier gaat. Dan zou ‘de bezem behoren tot dezelfde groep 
dubbelzinnige iconografische leidmotieven als een glas wijn, opengetrokken (en dus uitnodi-
gende) bedgordijnen of een zojuist verlaten vogelkooi’. 
Nadat hij de bezem als wapen tegen het patriarchaat heeft belicht – de vrouw is de baas in haar 
huis en zij bepaalt wat daar gebeurt – en de bezem als wapen tegen de gevestigde orde – ar-
beiders die het grootkapitaal wegvegen – komt Ockzo uit bij de crux van zijn boek: waarom 
maakten Nederlanders zo graag schoon? Of, zoals hij het formuleert: wat is ‘de oorzaak van de 
in de Nederlandse cultuur verankerde obsessieve zindelijkheid’? 
Hij onderscheidt vier factoren. Ten eerste ‘het protestantisme en het hierdoor gepropageerde 
arbeidsethos’. Ten tweede ‘de buitengewoon vroege opkomst van een stelsel van burgerlijke 
normen en waarden’. Ten derde ‘de welstand van de hogere en middenklassen die werd weer-
spiegeld door hun interieur’. Tenslotte ‘de maatschappelijke positie van vrouwen en hun nauwe 
band met de huiselijke privésfeer, die men, paradoxaal genoeg, niet alleen kan beschouwen als 
een vorm van patriarchale kneveling, maar ook als een vroege vorm van emancipatie’. 
De schoonmaakcultuur stortte in na de Tweede Wereldoorlog, schrijft Oczko, door de voltooiing 
van die emancipatie. Echtgenotes namen niet langer genoegen met een plekje achter het aan-
recht. Daarnaast zorgde de economische bloei ervoor dat de positie van dienstmeid niet langer 
werd opgevat als loopbaanoptie. 
Maar toch: de hang naar properheid verdween niet geheel uit de Nederlandse volksaard. Oczko 
vertelt over een groep protesterende leerlingen uit Monnickendam, die bezwaar maakten tegen 
de staat van onderhoud van de toiletten op hun school. Hun slogan luidde: De wc’s stinken als 
de pest,/ In je broek doen is wat ons rest. Dat hiervoor nationale media-aandacht kwam, was, 
aldus Oczko, ‘in andere landen ondenkbaar geweest’. 
 

Piotr Oczko: Bezem & Kruis – De Hollandse schoonmaakcultuur of de geschiedenis van een oses 
sie. Primavera Pers, 416 blz. €34,90. Oczko is filoloog en kunsthistoricus aan de Jagiellonische  
Universiteit in Krakau. Hij houdt zich al dertig jaar bezig met de Nederlandse cultuurgeschiedenis. 

 
 

DE MOERBEIBOOM  
 



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 108 VAN MEI 2021        PAGINA 7                                                MUSEUM DE KOPEREN KNOP   

 

 

De moerbeiboom is niet als andre boomen, 
Die vroeg ontluiken in het lentelicht. 
Als overal knoppen en bloesems komen, 
Blijven alleen zijn takken stil en dicht. 
 
Het is of hij de milde zon niet voelt, 
En niet hoe lenteregen hem bespoelt. 
Hij lijkt te stroef, te eenzaam om te bloeien. 
En toch zwelt teeder leven in dien stam. 
Daar komen langzaam stugge blaren van, 
Waaronder langzaam donkre vruchten groeien. 
 
                                                   Jo Landheer (1900-1986)   

 
 

UIT HET MUSEUM  
 

AANKONDIGINGEN  
 

 

Er wordt gefluis-
terd dat we op 9 
juni 2021 weer 
open mogen; mis-
schien wel 5 juni 
2021. Hier links  
wat u dan nog 
even kan zien en 
rechts, wat daarna 
komt. Daar hoort 
ook een knutselta-
fel bij en natuurlijk 
draait er gedu-
rende de expositie 
weer een detecti-
vespel, aan het 
onderwerp aange-
past. Leuk voor de 
kids en voor de 
ouderen. 

 

VERKOOP OVERTOLLIG MATERIAAL 
 

Musea hebben als hoofdtaak het verzamelen van een collectie. Wat bij die collectie hoort staat 
in het collectiebeleidsplan. Als het museum schenkingen krijgt is daar ook wel eens iets bij dat 
niet past in de collectie. De overtollige materialen worden dan eerst aangeboden aan andere 
musea en of specifieke verzamelaars van cultureel erfgoed. Als daar ook geen interesse is 
wordt het te koop aangeboden en met de opbrengst wordt dan iets aangekocht dat wel past in 
de collectie van Museum De Koperen Knop. Dat te koop aanbieden gaat via landelijke websi-
tes. Maar deze keer is er zoveel divers materiaal, dat er een antiek & curiosawinkel is ingericht.  
Voorlopig in hiervoor het oostelijk deel van de expositieruimte ingericht, maar vanaf 26 juni 
2021 vindt u alle voor de verkoop bestemde materialen in de oostkant van de lange schuur, di-
rect achter het museum.  
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OVERHEIDSSTEUN 
 

Inmiddels heeft de Gemeente Hardinxveld-Giessendam het museum een bedrag uit de daar-
voor door de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van OCW  bestemde gelden uitbetaald 
van € 7.500. Dank hiervoor en ook dank aan de fracties van de CU en vooral de SGP, die zich 
hier heel sterk voor hebben gemaakt.  
 

DE LAATSTE LOODJES  
 

   
 

Allerlei soorten en uitvoeringen bestek           Het geraniumseizoen is weer            Nog meer materiaal voor de ver- 
liggen in het depot gereed voor sortering       aangekomen: boerengeraniums.       koop erbij leggen. 
en om te worden opgeborgen.   

 

 
   
Onlangs kreeg het museum een collectie  
  kaarten uit een nalatenschap. 

 
 

Ook het interieur van het thee-
huis kreeg een opfrisbeurt.  

 
 

Nieuwe aanwinsten en ook objecten 
ut het depot komen voortaan eerst in 
het voorhuis te liggen.  

DE VOLGENDE KEER & MEER… 
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Voor de volgende editie, medio juni worden momen-
teel artikelen voorbereid. Een toegezegd artikel over 
de ‘postkamer’ houdt u tegoed, want de postkamer 
heeft helaas nog niet kunnen werken na coronatijd.  
 

De redactie van Beknopt houdt zich aanbevolen 
voor bijdragen van lezers. Iedereen die wat wil ver-
tellen over iets dat op de een of andere manier een 
raakvlak heeft met het museum, wordt dus uitgeno-
digd. 
 

Daarnaast wil het museum graag fotomateriaal van 
bezoek aan het museum of oude foto’s uit de di-
recte omgeving van het museum.  
 

Bij voorbaat dank voor ieders medewerking.  
 
 

   

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 wor-
den 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 
 
 
 
 

 

Links ter afsluiting van deze Beknopt een af-
beelding, waarop goed te zien is hoe een 
scheerbord moet worden gebruikt. Bij het ma-
ken van nieuwe tekstbordjes bleek dat er een 
onderscheid is tussen koperen borden en aar-
dewerk borden. De eerste waren voor het 
aderlaten en de andere voor het scheren. Ze 
mochten niet ‘door elkaar’ worden gebruikt.  

 


