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Niet zonder een zucht van verlichting constateer ik dat de loop terug is. De loop in het muse-

umbezoek, bedoel ik. En dat is echt een meevaller, want velen met mij constateerden in juni 

jongstleden, toen we weer bezoek mochten ontvangen, dat het nou niet echt storm liep. Dat 

komt kennelijk doordat iedereen moet wennen aan wat we eerder ‘het nieuwe normaal’ noem-

den. Die uitdrukking hoor je ineens niet meer, maar het feit dat er een nieuw normaal is kunnen 

we niet ontkennen. Ook voor bestuur, leiding en medewerkers is er sprake van een nieuwe 

situatie, waarin het moeite blijkt te kosten om te wennen aan - weer - bezoek. Niet alleen omdat 

er een paar nieuwe regels gelden. Ook omdat het publiek soms wat anders reageert. De co-

ronaproblemen hebben toch meer invloed op ons mensen gehad dan dat we denken.  

 

 

ONVOORSTELBARE GROEI 

    

  
 

Een ouderwets wild boeket uit de tuin. Vroeger zag je dat overal, 

maar anno nu komt dat steeds minder voor. Misschien wel omdat 

je nu overal een boeket bloemen kunt kopen. Niet alleen bij de 

bloemist, maar ook bij de supermarkt en op nog veel meer plaat-

sen.   

De dag dat dit artikel werd geschreven 

heeft het al een paar keer verschrikke-

lijk hard geregend. Zaterdag 31 juli 

2021: hartje zomer. Maar de tempera-

turen blijven onder de maat en droge 

dagen komen nauwelijks voor. Dat heb-

ben we de afgelopen jaren wel anders 

meegemaakt. De museumtuin blaakt 

van uitbundigheid. Elk jaar is er veel 

onderhoudswerk tot aan de langste dag. 

Dit jaar gaat het na 21 juni gewoon 

door.    

In het vroege voorjaar is er wat nieuwe 

aanplant in de museumtuin bijgekomen. 

Niet alles is aangeslagen, maar het 

meeste wel. Hier en daar zijn wat boom-

pjes geplant en het verhoogde gedeelte 

van de theetuin is wat verder ingepakt, 

wat intussen goed te zien is. We heb-

ben wat te kampen gehad met  buxus-

rupsen, maar een rigoureuze snoei 

heeft dit grotendeels verholpen.     

Over het vele gras hebben we inmiddels 

wat afspraken gemaakt om de insecten 

en dus de vogels er wat meer in terug te 

krijgen. Er hoeft tenslotte niet op geten-

nist te worden… Het straatwerk vrij 

houden van ongewenste kruiden bleek 

een helse klus. Dat geldt ook voor het 

onkruidvrij houden van de grienden. 

Alles groeit dit jaar tegen de klippen op.   
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GROEPSBEZOEK EN ARRANGEMENTEN  

 

Uit de onderstaande foto’s blijkt dat we ook al weer experimenteel bezig zijn met het opstarten 

van groepsbezoeken. Verwacht wordt dat dit ingaande oktober weer mogelijk zal zijn. Er is ech-

ter nadrukkelijk afgesproken dat we dit alles vooral in 2021 nog als een proef gaan uitvoeren. 

Inmiddels is er een nieuwe groeps/arrangementenflyer gereed. U zult daarop (te raadplegen op 

de website of af te halen in het museum) zien dat de mogelijkheden wat minder uitgebreid zijn 

dan voorheen. Het gaat vooral om de exclusiviteit en de kwaliteit.    

 

 

 
 

Links een schoolgroep, die kort voor de zomervakantie 

nog even wat cultuur komt opdoen.   

 

Boven de presentatie van studieprojecten door vijf 

studenten in opdracht van de Gemeente Molenlanden. 

Alles op 1½ m afstand.  

 

 

TRIJNTJE  

 

 
 

Nadat Trijntje was opgenomen in de Canon van Nederland merkten we dat er veel nieuwsgieri-

ge bezoekers kwamen. Ook van de kant van uitgevers van schoolboeken, kwamen vragen, 

vooral om afbeeldingen van het wassen beeld in ons museum. Door de perioden dat we geslo-

ten waren stagneerde dit alles. Omdat we aan gebrek aan een betere plaats Trijntje op De Eta-
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ge hebben moeten herbergen valt haar aanwezigheid minder op dan we zouden willen. Daarom 

is er inmiddels een flyer gemaakt, zoals u hier boven kunt zien.  

Maar er is meer te melden. Bij Uitgeverij Plint (Eindhoven) verschijnt met regelmaat een boek-

werkje onder de titel ‘Dichter’. Zoals op de cover aangegeven bedoeld voor kinderen van 6 tot 

106 (jaar). Nummer 17 hiervan gaat over ‘de nieuwe canon’ en als eerste komt daarin Trijntje 

aan bod.   
 

  
 

Links de omslag (met een vrouw uit de middeleeuwen) en rechts het gedicht over Trijntje. 
 

En tenslotte hebben we nog wat te melden: Onlangs is ons museum bezocht door Kees Schip-

pers. Dat is de man van wat vroeger bij velen bekend was als de School-tv. Dit is inmiddels 

overgenomen door een particuliere instelling, die echter wel hetzelfde werk doet als School-tv: 

het maken van films voor het onderwijs. En die films worden op zo’n 80% van de scholen in 

Nederland gebruikt. Het bezoek was bedoeld om ons enthousiast te maken voor een schoolfilm 

over Trijntje. Dat enthousiasme was geen probleem. Echter de voor de film benodigde gelden 

moeten van elders komen. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een speciaal subsidiefonds 

opgericht. De aanvragen moeten uitgaan van ons museum. Wij hebben toegezegd na de va-

kantieperiode ons hier sterk voor te gaan maken.  

 

 

REGISTRATIE VAN DE MUSEALE OBJECTEN  

 

Museum de Koperen Knop – van en voor iedereen!  Een toegankelijk museum kan niet zonder 

een officieel registratiesysteem! 

Alle objecten in ons museum zijn geregistreerd in een officieel registratiesysteem, genaamd 

Adlib. Adlib Museum is een speciaal ontwikkeld databaseprogramma voor professioneel collec-

tiemanagement in musea. Het kan onder andere worden gebruikt om informatie online te delen, 

het bereik daardoor te vergroten en het publiek meer te betrekken bij datgene wat het museum  
 

 

  

 

 

Elk museaal object is geregistreerd. Het heeft een eigen 

nummer, een naam, een beschrijving met nadere informa-

tie en een foto. Iets dat we in de loop van de komende 

maanden gaan optimaliseren.  
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te bieden heeft. Wij maken gebruik van het collectie-management programma van Adlib Muse-

um vanwege hun jarenlange ervaring in de museumwereld. Het wordt succesvol ingezet in vele 

musea, maar ook door andere collectie beherende instellingen zoals bibliotheken. Men beschikt 

over software om allerlei collecties te beheren en te catalogiseren.  

Er wordt gewerkt volgens internationale museumstandaarden. De aangesloten musea bepalen 

zelf hoe gedetailleerd de museumobjecten worden beschreven. De uitwisselbaarheid van gege-

vens is optimaal; de zoekmogelijkheden zijn divers. Museum De Koperen Knop gaat met haar 

tijd mee en werkt daarom hard aan het opbouwen, bewerken en delen van onze database en 

wij proberen dat door middel van het registratiesysteem zo efficiënt mogelijk tot stand te bren-

gen.  

Ook Adlib, dat al is gestart in de jaren 70 van de vorige eeuw, heeft niet stilgestaan en dat heeft 

geresulteerd in een nieuw computerprogramma waarin het beste van Adlib is overgenomen, 

maar dat beter aansluit bij de eisen van deze tijd namelijk een intuïtief toegankelijk systeem, dat 

het gezamenlijk werken vanaf elke plaats en op elk moment vergemakkelijkt. Het nieuwe sys-

teem heet Axiell Collections culturele instellingen en zal vanaf 1 januari 2024 leidend zijn ook 

voor Museum De Koperen Knop. Een en ander zal ongetwijfeld de nodige aanpassing van ons 

vergen, maar flexibel als wij zijn moet dat lukken.  

 

 

FOTOWEDSTRIJD WATER – WIND – WOLKEN             

 

  
 

 

HET PROJECT VEILIGHEID         
 

INLEIDING  

De al eerder ingezette structuurverbetering binnen de organisatie van Museum De Koperen 

Knop kreeg in 2020 en vooral ook 2021 een vervolg. Meer dan dertig jaar functioneren betekent 

namelijk dat er zaken inslijten. Dat zaken niet altijd - meer - voldoende aandacht krijgen en 

soms bijna uit beeld verdwijnen. Op meerdere terreinen zijn veranderingen afgesproken en 

vervolgens in gang gezet. Dit heeft ook geleid tot een meer projectmatige aanpak van meer dan 

20 nog op de rol staande activiteiten en projecten.   
 

VEILIGHEID  

In de hele samenleving is veiligheid een belangrijk item. En dit wordt steeds in onze museale 

organisatie benadrukt. En dan hebben we het over een scala aan verschillende veiligheden. 

Anders gezegd: er blijken heel wat risico’s te zijn die aandacht vergen. Dan denken we niet 
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alleen aan het wederrechtelijk toeëigenen van zaken van het museum of van derden. Er zijn 

ook alledaagse gevaren, die verband houden met het werk. De risico’s die de vrijwilligers lopen, 

het materiaal waarmee wordt gewerkt. Antieke voorwerpen hebben nogal eens last van hout-

worm of erosie. Bruiklenen van derden moeten hoogst voorzichtig worden behandeld. En zo zijn 

er nog wel tientallen aandachtspunten op te sommen. Natuurlijk hebben we alles goed in beeld 

en op orde.     
 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 

In 2020 en de eerst maanden van 2021 heeft vrijwilliger Frans de Bruin (jr) veel tijd gestoken in 

het in beeld brengen van de aanwezige risico’s, hoe groot deze zijn en dan kom je vanzelf op 

allerlei zaken of van alles daarom heen. Een globaal overzicht is intussen ogenomen in de in-

structiemappen voor de vrijwilligers, zodat ze alles nog eens op en rustig moment kunnen lezen 

en  

tot zich nemen. Diverse zaken moeten nog worden uitgewerkt 

en er moet ook worden verzameld welke risicomijdende maat-

regelen er precies genomen zijn en wat verbeterd moet wor-

den. Bewust is hier het woord precies gebruikt, omdat veel 

zaken wel duidelijk zijn, maar nog niet ‘uit ten treure’ geno-

teerd of vast gelegd. In het vierde kwartaal van dit jaar pakken 

we dit verder op en gaan we Frans in zijn functie van veilig-

heidscoördinator een aantal zaken ter verdere ontwikkeling en 

uitvoering in handen geven. 

 

 
 

CORONAMAATREGELEN  

Dat het heel belangrijk is dat er van alles op papier staat bleek toen we werden geconfronteerd 

met het nemen van veiligheidsmaatregelen inzake de pandemie. Omdat dit snel moest en er op 

korte termijn veel zaken uitgezocht moesten worden om voor iedereen alles voldoende duidelijk 

te krijgen, is toen Daaf van Wijngaarden aan de slag gegaan. Dit resulteerde in een covid-19 

veiligheidsplan, met informatie, tekeningen, afspraken en nog veel meer.  

 

 

WIE WEET WAT DIT ZIJN?       
 

 

 H
ie

r lin
k
s
 z

ijn
 e

e
n
 a

a
n
ta

l v
o
o
rw

e
rp

e
n
 a

fg
e
b
e
e
ld

. W
ie

 

v
a
n
 u

 k
a
n
 o

n
s
 v

e
rte

lle
n
 w

a
t d

it p
re

c
ie

s
 v

o
o
r o

b
je

c
te

n
 

z
ijn

?
  R

e
a
c
tie

s
 z

ijn
 to

t 1
 o

k
to

b
e
r a

a
n
s
ta

a
n
d
e
 w

e
lk

o
m

 o
p
 

h
e
t e

m
a

ila
d
re

s
  d

ire
c
tie

s
e
c
re

ta
ria

a
t@

k
o
p
e
re

n
k
n
o
p
.n

l . 

O
n
d
e
r d

e
 g

o
e
d
e
 in

z
e
n
d
e
rs

 w
o
rd

e
n
 e

n
k
e
le

 p
rijz

e
n
 v

e
r-

lo
o
t.   

 
 

 

UIT HET MUSEUM  
 

WEBSITE GEACTUALISEERD  

Helaas loop je nogal eens vast op een web-

site die niet meer up tot date blijkt te zijn. Bij 

De Koperen Knop doen we onze uiterste 

best om dit te voorkomen. Laatst is alles 

weer eens geactualiseerd. Maar als u toch 

nog wat tegen komt: laat het even weten! 
 

mailto:directiesecretariaat@koperenknop.nl
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STIL LEVEN of STILLEVEN 
 

 
 

De huidige curiosa-verkoop: het loopt als een trein! 
 

 
 

Aan de auto’s te zien is het lekker druk. 

  

 
 

Lastig, die speurtochtvragen… 

 
 

Met man en macht onkruid verwijderen. 

 

 

EEN LADDER IN JE KOUS 
 

Nog ‘even’ en de zomer is voorbij en dan lopen 

de komende maanden de dames weer in een 

panty. Vijftig, zestig jaar geleden was het ook ’s 

zomers echt niet netjes om met blote benen te 

lopen. Je was pas gekleed als je kousen droeg.  

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen, ook in  ons 

land, steeds meer nylon kousen op de markt. In 

de naam nylon staan de eerste twee letters voor 

de stad New York. Daar werden de eerste nylon 

kousen geïntroduceerd op de Wereldtentoonste l-

ling van 1939. 

Ze leken op luxe zijden kousen, maar hadden het 

grote voordeel dat ze elastisch waren. Daardoor 

sloten ze veel mooier om de benen dan machinaal 

gebreide katoenen, wollen en zijden kousen die al 

veel langer op de markt waren. Al gauw werden in   

Amerika grote hoeveelheden nylons geproduceerd en verkocht.  Die eerste nylons wa-

ren niet goedkoop, al varieerden de prijzen afhankelijk van de kwaliteit. De mooiste 

paren kostten rond 1950 al gauw rond de tien gulden, een heel bedrag in die tijd. In 

1955 adverteerde 'De Kousenbar' in Haarlem nog met een prachtcoll ectie nylons en 

prees deze speciaal aan als cadeau voor Moederdag. Dat wijst er wel op dat het nog 

enigszins een luxeartikel was. Als je een ladder in een kous kreeg loonde het dan ook 

de moeite om die ‘op te halen’, ofwel te repareren. Dat ophalen kon je zelf thuis met 

de hand doen, met een speciale laddernaald. Maar er waren ook bedrijven die deze 

reparatiedienst aanboden en daarvoor machines hadden.  
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Het Nederlands Openluchtmuseum bezit een kousenreparatiemachine met een aantal 

toebehoren, waaronder verschillende kleuren nylon garen en een lamp waarmee de 

ladder beter opgespoord kon worden. Deze is gebruikt door mevrouw Van der Maat. In 

1950 kwam zij op haar vijftiende jaar als hersteller van nylon kousen in dienst bij 'De 

Kousendokter' aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. Ze werkte daar samen met een 

aantal andere meisjes. Het ophalen van een ladder kostte in die jaren ongeveer 10 

cent. Toen mevrouw Van der Maat later naar Oosterbeek verhuisde, ging zij als thui s-

werk kousen repareren voor schoenenwinkel Van Scherrenburg. Van Scherrenburg 

zorgde ook voor de reparatiemachine van het merk Maskita Frill.  
 

 
 

Advertentie voor nylonkousen, Algemeen Handelsblad 12 september 

1952. 

 
 

Kousenreparatiemachine van me-

vrouw Van der Maat, collectie Ne-

derlands Openluchtmuseum. 
 

Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw nieuwe kousen en panty’s steeds goe d-

koper werden en steeds minder mensen hun kousen lieten repareren stopte mevrouw 

Van der Maat met het werk voor Van Scherrenburg. Bij haar afscheid kreeg zij de r e-

paratiemachine van het bedrijf cadeau. Privé bleef zij die nog lange tijd gebruiken, tot 

enkele jaren geleden.  
       Met dank aan Hanneke van Zuthem ,  

       Conservato r  k led ingco l lec t i e   

       Neder l ands  openluchtmuseum . 

 

 

LANDSCHAPJES  

 

 
 

Landschapjes, zoals onlangs in een tijdschrift afgebeeld.   

Elders in deze uitgave is het landschap 

van de Alblasserwaard-Vijfheerenlan-

den als foto-onderwerp genoemd.  

In De Koperen Knop zijn ook nog an-

dere landschappen waar te nemen. Op 

de schilderijen bijvoorbeeld. Maar juist 

ook op een aantal van de tegels uit de 

grote collectie daarvan. Ook die wor-

den ‘landschapjes’ genoemd. Juist bij 

dit soort tegels wordt duidelijk dat ze 

vroeger ook een educatieve functie 

hadden. Ze laten zien hoe ‘de wereld’ 

er in die tijd uitzag. Ze golden dan ook 

als illustratiemateriaal bij de vele ver-

halen die de mensen in vroeger eeu-

wen elkaar vertelden. Bij de meeste 

mensen was er maar een boek in huis, 

dat was de bijbel. Veder had men wei-

nig of niets aan prentmateriaal.  

 
   

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 

 

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 

  Gerrit van Noordenne   1988 - heden 

https://www.modemuze.nl/blog?auteur=37598
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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  

 

  

 

De uitgebreide museumwinkel.  
 

 

 

 

COLOFON:   
 

Redactie  : Dick de Jong.  

Assistentie  : Alida Ambachtsheer & Anne-Marie Verhagen   

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

                       Piet Korevaar 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  
augustus ook maandagmiddag 13.00-17.00 uur.  

groepen tot nader datum niet mogelijk; mogelijk weer vanaf 1 oktober 2021 
 

AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 

 

 

 
QUOTE: Iedereen wenst je succes, slechts weinigen gunnen je het.  

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

