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Elke keer als ik in het buitenland ben, valt het me op dat er vaak meer aandacht voor de cul-

tuurhistorie is dan bij ons in Nederland. Het maakt niet uit welk buitenland het is. Er is echter 

wel een onderscheid: welvarend buitenland is vaak zuiniger op wat resteert dan armer buiten-

land. Dat heeft natuurlijk alles met ‘de beschikbare centen’ te maken. En ook met het onder-

scheid tussen korte termijn politiek en die van de langere termijn. Als je hergebruikt wat je hebt 

ben je eerst wel wat meer geld kwijt om het goed en passend te krijgen om optimaal te kunnen 

benutten, maar dat verdient zich in de loop van de jaren zeker terug.  

Bij ons in Nederland is er sprake van een ferme veranderingsdrang en moet alles wat zou kun-

nen herinneren aan oud worden vervangen door nieuw. Het vervelende is echter dat we niet 

weten of nieuw gaat bevallen, terwijl we wat oud is op dat gebied wel kunnen traceren. En… 

slopen kun je maar één keer!  

 

 
 

Uit een oud boekje dat bij het ontzamelproject voor de dag kwam.  

 

 

STOFJAS 

    

Op vrijdag is er weekmarkt in Laren. Ze hebben daar ook een geweldig goede boekhandel 

(waar ‘men zelf leest’) en nog een paar winkels die het omrijden waard zijn. Als er een parkeer-

plekje te vinden is, loop ik altijd en keertje de markt rond. En dan koop ik daar steevast een 

stukje kaas. Bij een Veluwse kaasboer. Geen verkoopwagen of andere moderniteit. Drie man-

nen op klompen, voorzien van een Veluwse pet en alle drie gestoken in een beige stofjas. Hun 

voorkomen is opvallend. Hun handelwijze buitengewoon efficiënt. De een vraagt  
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wat je wil hebben en geeft een stuk (geen smakeloos 

plakje, een stúk) kaas om te proeven. Nummer twee 

snijdt af wat je aangeeft - vrijwel altijd op een enkele 

gram na het gewenste gewicht – en legt het stuk op de 

stapel kaasinpakpapier. Nummer drie pakt het stuk 

kaas in en rekent af. Tot voor een paar jaar was ook 

hun vader nog aanwezig. Cultuurhistorie in optimale 

vorm.  

Ik moet terugdenken aan mijn jonge jaren. Mijn vader 

was kruiwagenfabrikant en leverde veel aan de groot-

handel. Vooral in Nederland, maar ook daarbuiten. Eén 

van de afnemers zat in het Belgische Mol. Een groot-

handel in bouwmaterialen en machinerieën voor de 

bouw. Je reed daar met een vrachtwagen het terrein op 

door een poort tussen het kantoor aan de ene kant en 

de winkel aan de andere kant. 

Daarachter was het magazijn. Het had de contouren 

van een Limburgse boerderij. Als je erin reed, was je 

ook echt binnen. Het personeel daar, ook op kantoor, 

droeg een stofjas. Een blauwgrijze stofjas. Ook het 

vrouwelijk personeel. Ook daar viel het me op hoe effi-

ciënt alles er toe ging. Mogelijk heeft die efficiency met 

die stofjas van doen. Een paar jaar terug had ik wat 

spulletjes nodig om iets antieks te repareren. Volop 

bouwmarkten, maar natuurlijk nergens verkrijgbaar.  

Uiteindelijk bracht iemand me op het spoor van een ijzerwinkel in Polsbroekerdam. Lange smal-

le paden vol met rijen vakjes en talloze materialen. Nieuw, maar vooral ook veel uit vervlogen 

tijden. Al snel vond ik wat ik nodig had en liep naar de balie. Natuurlijk, de mevrouw daar achter 

droeg een stofjas. Zo’n ouderwetse grijze. Toen ik er tegen eind 2019 nog een keer heen reed 

voor een flink stuk ouderwets schaatslint, was de mevrouw er niet, maar wel een meneer, met 

zo’n zelfde stofjas…  

 Dick de Jong. 

  

GROEPSBEZOEK EN ARRANGEMENTEN 2021 

 

Wellicht kunnen we binnenkort weer groepen ontvangen. Daarom is er een nieuwe arrange-

mentenfolder samengesteld, die we hier onder graag aan u doorgeven. Voorlopig houden we 

de mogelijkheden dit jaar nog experimenteel en hopen dat er voor 2022 iets definitiefs komt.     
 

 

Bij een bezoek aan het museum leert u de Alblasserwaard pas echt kennen. Een van de be-
langrijkste en rijkste veenweidegebieden van Nederland. Een gebied met heel veel mogelijkhe-
den van vertier voor recreanten, toeristen en de eigen streekbewoners, met vrienden of vereni-
gingen. Altijd leuk voor een bijzonder uitje.   
 

Een museumbezoek… 
De Koperen Knop bezoeken kan op veel manieren, waarbij u kunt kiezen uit:  

○ Een rondwandeling op eigen gelegenheid. 
○ Onder leiding van een gids, die u over het museum en de bijzonderheden vertelt. 
○ Uw bezoek richt zich op een van de onderdelen, die er zijn, bijvoorbeeld Trijntje. 
○ Een wandeling door de museumtuin als onderdeel van uw bezoek.  
○ Met een activiteit of presentatie, aansluitend of voorafgaand aan uw bezoek. 
○ Als tussenstop bij een rondrit of en toer door de mooie Alblasserwaard. 
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Lekker drinken en eten… 
Als u bij uw groepsbezoek wat wilt drinken kunt u kiezen uit de beschikbare consumpties op de 
prijslijst in het museumcafé of in de theetuin.  
Als u een broodje of iets anders ‘buiten de kaart’ wilt eten kunt u dit tijdig aangeven, waarbij u 
kunt kiezen uit: 

○ Koffie of thee met: een luxe koekje € 2,75, een bonbon € 3,00, een gevulde koek € 4,50, 
een appelrondo € 5,20, een gebakje € 5,25 of een petitfour € 4,00. 

○ Een broodje uit het vuistje (bolletje met divers beleg) € 3,00 of een luxe belegd broodje € 
3,75, een luxe sandwich € 3,25 of een minibroodje € 2,50. 

○ Een bolletje met een kroket € 3,15 of een bolletje met een luxe of een vegetarische kroket € 
3,40. 
 

Het kan ook iets meer zijn… 
○ Een 12 uurtje: een broodje + huzarensalade + koffie/thee of ander drinken € 9,95 (een kro-

ket of saucijzenbroodje erbij € 3,00 extra). 

○ Lunch compleet: een box met een bruin broodje kaas/tomaat + een wit broodje been-
ham/mosterd + fruitsalade of melk + mueslireep € 16,50. 

○ Lunch extra: een box met een wit broodje gerookte zalm + een bruin broodje eiersalade + 
croissant + kipsalade + sapje of melk € 20,25. 

○ High tea box: een ruime sortering zoetigheidjes en hartige hapjes + diverse theesoorten 
vanaf € 22,95. Er is ook een high tea-aanbieding voor 2 personen € 44,50.  

○ Gevulde picknick-krat: voor 2 personen: thermosflesje soep + 2 broodjes beenham/kaas + 2 
koeken + fruitsalade + sapjes € 42,50. Leuk voor een tuinpicknick. 

○ Diverse borrelmogelijkheden met wijn, bier, waters, limonades en sapjes. Zie de prijslijst. Uit 
te breiden met nootjes of luxe zoutjes (€ 1,00 - € 2,50), koude hapjes of warme hapjes (€ 
2,00 - € 3,00), verschillende (tapas)plankjes (€ 4,95 - € 6,25).  

 

    
 

De streek verkennen… 
De Koperen Knop is een mooi begin voor een bezoek aan de Alblasserwaard. Dat kan op eigen 
gelegenheid, of met een bus, een koets, een paardentram, een salonboot, een sloep, met een 
‘maatje’ of met een ‘koetje’. Het museum wil graag met u meedenken over andere locaties in de 
wijde omgeving. 
 

Actief bezig zijn… 
In Museum De Koperen Knop kunnen ook groepsactiviteiten worden verzorgd. Zoals work-
shops, schildercursussen, puzzeltochten, lezingen, presentaties en nog veel meer. Het museum 
beschikt ook over wandel- en fietsroutes en op verzoek kunnen er wandelingen worden geor-
ganiseerd in de streek, waarbij u informatie krijgt over monumenten, leuke karakteristieke plek-
ken en mooi cultureel erfgoed. Leuk om te doen!  
 

De Koperen Knop biedt altijd kwaliteit. De vermelde prijzen gelden per stuk of per persoon, 
tenzij dit anders staat aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   

  

 

KOELKASTLOOS LEVEN – ZWETENDE KAAS 

 

Zwetende kaas, doorgaans genegeerd door 

nette mensen, komt vrijwel nergens meer 

voor. Toch bleek dat het foerageren onder 

coronacondities nog wel eens wat afwijkingen 

vertoonde. Nog maar eens per week eten 

kopen bij Albert Heijn en dan proberen om 

met name de kaas zonder inzet van de koel-

kast (die bewaar je daar niet in!) goed te hou-

den?   
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Dat ging beter dan gedacht. Alleen toen het een keer behoorlijk heet begon te worden moest de 

Philipskast maar even bijspringen. Becel en karnemelk bleven weken goed en ook cherrytoma-

ten, uien, knoflook en linzen gaven geen krimp. Voor de ingeblikte sardientjes sprak dat vanzelf. 

De komkommers droogden wat uit maar dat kwam doordat Albert Heijn ze opeens niet meer in 

krimpfolie stak. Van de winterwortelen moest je de polsdikke variant kiezen, niet de duimdikke. 

Verrassend was dat ook de kant-en-klare maaltijden (de kip met doperwtjes, de stooflap met 

stoofpeer) zonder koeling zo goed bleven. Vijf of zes dagen bij kamertemperatuur en nog niks 

aan de hand! De salades zijn niet op de proef gesteld, die ruiken bij aankoop vaak al naar 

slootwater. 

Speciale lof voor de broodbehandeling bij AH. Het daar gesneden en in plastic verpakte brood 

vertoonde na zes dagen kamertemperatuur nog steeds geen schimmelplekken, een enkele 

uitzondering daargelaten. Een mirakel, want schimmelsporen zitten overal. Wel is het meeste 

brood na een paar dagen ‘oudbakken’ want daaraan ontsnappen alleen de broodsoorten die er 

met speciale additieven tegen zijn beschermd. Het oudbakken worden van brood (‘staling’ in het 

Engels) uit zich in een versteviging van het broodbinnenste en een verslapping van de korst, en 

ook een geleidelijk verlies aan geur en smaak. Het fenomeen houdt onderzoekers al sinds 1850 

bezig maar wordt nog steeds niet helemaal begrepen. Aan de basis staat een kristallisatie 

(retrogradatie) van de zetmeelsoorten amylose en amylopectine. De kristallisatie is omkeerbaar: 

ze verdwijnt als het brood onder het ‘oppiepen’ boven de 60 graden wordt gebracht. Vers brood 

dat snel word diepgevroren blijft erg goed maar, en hier zit een vreemd vuiligheidje, onder ge-

wone koelkasttemperatuur (5 graden) wordt brood juist extra snel oudbakken. Brood veroudert 

in de koelkast. 

Je zou zomaar tot de conclusie komen dat de koelkast in deze tijd best gemist kan worden, 

zeker als wordt afgezien van gebruik van vlees, vis en melk en er bereidheid is bier en wijn lauw 

te drinken, zoals eeuwenlang gebruikelijk was. Maar dat zou dan buiten de kaas gerekend zijn. 

Kaas, onze Hollandse harde kaas, heeft een tekort dat zich onder de voortschrijdende klimaat-

verandering steeds pregnanter manifesteert: ze gaat zweten als het warm wordt. Kaas moest 

worden gezien als een elastisch netwerk van het kaaseiwit caseïne waarin kaasvet in de vorm 

van bolletjes gevangen zit. Door waterverlies komt het netwerk onder spanning te staan, vooral 

bij belegen kaas en vooral aan de periferie, en als kaas wordt aangesneden wordt het kaasvet 

langzaam maar zeker naar buiten geperst, het vetbestanddeel dat het makkelijkst vervloeit 

voorop. Dat is uitgerekend het bestanddeel dat snel oxideert en gaat stinken. Het vet keert niet 

terug. 
 

 
 

Stilleven met kazen - Schilderij van Floris Claesz van Dijck. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/j.1541-4337.2003.tb00011.x
https://en.wikipedia.org/wiki/Retrogradation_(starch)
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Nette mensen negeren het zweten, je ziet het ook niet op die 17
e
 eeuwse kaasstillevens. Onge-

lukkig genoeg is het kaaszweten niet omkeerbaar. Als de omgevingstemperatuur weer daalt zal 

het uitgetreden vet weer stollen, maar niet terugkeren in de kaas. Je kunt het er met papier 

afvegen maar de geur blijft hangen en de kaas zelf wordt ook niet meer de oude. 

Het is door het kaaszweten dat we niet zonder koelkasten kunnen. Maar dat hoeven geen kas-

ten te zijn waarin de temperatuur tot 5 graden daalt, 15 graden voorkomt het zweten volledig. 

En trouwens ook het druppelen van vette worst. Zelfs de 26 lippenstiften die mevrouw C.B. te A. 

naast de burrata en de gorgonzola in haar moderne koelkast bewaart zouden bij 15 graden 

goed blijven. Ze laat zich niet overtuigen. 
Tekst Karel Knip NRC 25 juni 2021 

 

 

DE KOELKAST: VAN LUXE NAAR NOODZAAK  

 

IJSKELDERS 

De koelkast heeft de manier waarop wij met ons voedsel omgaan grondig veranderd. Het kun-

nen beschikken over verse etenswaren was vroeger niet vanzelfsprekend. Om voedsel te kun-

nen bewaren werd het gedroogd, gerookt of bijvoorbeeld gezouten. Omdat etenswaren langer 

houdbaar zijn bij lagere temperaturen, werden ze bij voorkeur in koele, donkere ruimtes opge-

borgen. Op de landgoederen van de welgestelde elite werden vanaf 1500 speciale kelders ge-

bouwd waarin ijs, in de winter uit schoon oppervlaktewater gezaagd, met slim ventileren een 

jaar voor koelte zorgde. Naar behoefte werd het ijs in de zomer naar de keuken gehaald voor 

het koelen van spijzen en dranken.  
 

 
 

In 1755 lukte het de Schotse wetenschapper William Cullen als eerste op kunstmatige manier 

een kleine hoeveelheid water te laten bevriezen. Tussen 1800 en 1850 waren verschillende 

pioniers druk doende met de ontwikkeling van een praktische machine om ijs te maken. In 1851 

kreeg de Schot James Harrison in Australië als eerste het voor elkaar om een goed werkende 

ijsfabriek op te zetten. Het ijs werd afgenomen door brouwerijen en vleesverwerkende bedrij-

ven. Industrialisatie en verstedelijking lagen aan de basis van de opkomst van de ijsfabricage. 

Steeds vaker werd voedsel eerst in fabrieken verwerkt voordat het bij de gebruikers terecht-

kwam. Koeling werd een noodzaak. Het door de ijsfabrieken geproduceerde ijs werd als van-

ouds in ijskelders opgeslagen. Maar nu op een schaal zoals nog nooit vertoond. De jaren om-

streeks 1850 zijn de hoogtijdagen van de industriële ijskelder.  
 

MEESTE MENSEN BLEVEN WECKEN, DROGEN EN ZOUTEN 

Tegen het einde van de 19
e
 eeuw kwam voor huishoudelijk gebruik de ijskast op de markt. De 

ijskast was niet meer dan een goed geïsoleerd kabinet waarin met behulp van een groot blok ijs 

de inhoud kon worden gekoeld. Het ijs werd aangeleverd door een ijsman die het in de winter 

zelf had geoogst of betrokken van ijsfabrieken. Elektrische koelkasten kwamen vanaf 1918 be-

schikbaar, niet verwonderlijk op een moment dat de levering van elektriciteit aan particulieren 

langzaam op gang kwam. Die eerste koelkasten waren extreem duur. 
 

BELASTINGDIENST BESCHOUWT KOELKAST ALS WEELDE 

Je moest er bovendien ook de ruimte voor hebben. Het omvangrijke en luidruchtige koelkast-

mechaniek werd in de kelder of een aangrenzende kamer geplaatst en was met leidingen ver-

bonden met de eigenlijke koelkast in de keuken. De prijs was bijna twee keer die van een ge-

middelde T-Ford, in die tijd de eerste in massa gemaakte personenauto. De koelkast werd dan  
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ook gezien als een luxeproduct pur sang. En hoewel hij al snel compacter werd, bleef de aan-

schaf ervan nog lang voor de meeste mensen te duur. Zij bleven trouw hun voedsel wecken, 

drogen en zouten. Een poging in Nazi-Duitsland daar met de ontwikkeling van de Volkskühl-

schrank verandering in te brengen, liep op niets uit. In onze streken kwam de doorbraak in de 

jaren zestig. Nog aan het begin van dat decennium was de koelkast in Nederland in de meeste 

huishoudens afwezig. De behoefte aan koeling werd wel steeds meer gevoeld, want de moder-

ne (flat)woningen hadden vaak geen kelders meer. Maar ondanks de stijgende welvaart was de 

koelkast voor veel gezinnen nog steeds te duur. In Nederland bijvoorbeeld moest in 1962 voor 

een koelkast zo’n 500 gulden worden afgetikt, een bedrag vergelijkbaar met zo’n € 3.500 nu.  

Een deel van die prijs werd bepaald door toepassing van de zogenoemde weeldebelasting, een 

toeslag op luxeproducten. Daar werd steeds meer over geklaagd. Een koelkast, zo was het 

betoog, kon al lang niet meer als luxe worden gezien.  

De grote doorbraak in Nederland kwam in 1962. In dat jaar ontketende Albert Heijn een koel-

kastenoorlog. Het kruideniersbedrijf bood in ruil voor een vol koopzegelboekje (‘elke vrouw haar 

eigen chequeboek’) en bijbetaling een koelkast aan voor de ongekend lage prijs van 250 gul-

den. Daarvoor waren in Duitsland bij de firma Liebherr 20.000 koelkasten besteld, geleverd 

onder het merk PMC. Die afkorting stond voor Premie van de Maand Club, de vlag waaronder 

Albert Heijn toen zijn speciale aanbiedingen deed. De koelkastenhandel stond op zijn achterste 

benen. 

 

Massale aanschaf 

Albert Heijn werd prijsdumping verweten, bo-

vendien zonder enige vorm van service. Daar-

voor moest de gewone leverancier dan opdra-

ven. ‘Natuurlijk zijn wij niet bereid dit te doen’, 

zo stelde een boze verkoper in een krant, ‘Op 

die manier zouden wij de slaven worden van 

een groot kruideniersbedrijf, dat alleen maar 

koelkasten verkoopt, om zijn eigen kruide-

niersomzet te stimuleren en in het voorbijgaan 

onze omzet in koelkasten om hals brengt’. Er 

werd door sommigen geopperd met gelijke 

munt terug te betalen en pakketten met gratis 

kruidenierswaren bij de koelkasten weg te 

geven. Er was een winkel in Almelo die bij 

aanschaf van een koelkast als bonus een  

televisie voor één gulden beloofde. Het was vechten tegen de bierkaai. De actie van Albert 

Heijn werd een daverend succes, de koelkasten waren niet aan te slepen. En ondanks al het 

gesputter bleef de prijs van een koelkast ook na de actie een stuk lager dan daarvoor. Daar 

stond tegenover dat de koelkast voor dat geld massaal in huis werd gehaald. En zo is de koel-

kast vandaag de dag niet meer weg te denken. Niemand die er nog bij stilstaat. Toch blijft één 

vraag prangen: gaat het lampje in de koelkast nu echt wel uit wanneer de deur dicht gaat?  
 

Met dank aan Harry Stalknecht (Tijdschrift Geschiedenis 2019). 

 

 

NIEUWS VAN DE MUSEUMVERENIGING        
 

LEDENNIEUWSBRIEF AUGUSTUS  

Terwijl de zomervakantie afloopt gaat de lobby vanuit de Museumvereniging voor herstelsteun in 

het 4
e
 kwartaal onverminderd voort. Ondanks dat musea sinds begin juni weer open zijn, blijft het 

bezoek achter in vergelijking met andere jaren. Bij de grotere musea deels doordat het bezoek 
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van buitenlandse toeristen voor een groot deel uitblijft, maar ook door de nog geldende (bezoek-) 

beperkende maatregelen. Ook is er duidelijk sprake van terughoudendheid van mensen om druk-

ke plekken op te zoeken. Richting 17 september aanstaande worden de verschillende openings-

scenario’s weer bekeken door het kabinet. En wordt eventueel besloten of nog meer maatregelen 

kunnen vervallen.  
 

KAARTHOUDERS MET VERKEERDE KAART NAAR HET MUSEUM 

Ongeveer 300.000 kaarthouders hebben tijdens de sluiting van de musea hun Museumkaart ver-

lengd. Het geven van extra looptijd geeft bij deze groep helaas wat problemen. 

Bezoekers hebben nogal eens de verkeerde (oude) Museumkaart bij zich. De extra looptijd is 

namelijk op de nieuwe Museumkaart toegevoegd en de oude is verlopen.  

Als mensen de mail/brief bij zich hebben, kan de baliemedewerker het nummer op de brief con-

troleren met die op de Museumkaart zelf. Naar alle waarschijnlijkheid zijn dat andere nummers. 

Als blijkt dat houders de Museumkaart niet hebben ontvangen, moeten ze contact opnemen met 

de klantenservice. Via de mail: klantenservice@museumkaart.nl of per telefoon: 0900-4040 910. 
 

ENTREE 

Let op: Op basis van het tonen van deze mail of de gegevens in Mijn Museumkaart-omgeving heb 

je geen toegang tot een museum. Je hebt echt de fysieke kaart nodig. 

  

 

UIT HET MUSEUM  

 

 

Als je een museum wilt bezoeken 

kun je veelal kiezen uit verschil-

lende manieren van vervoer. 

Schuin tegenover De Koperen 

Knop is zelfs een bushalte; niet 

dat de bus erg frequent rijdt, maar 

er is een halte…  

De manier waarop de bezoekers 

kwamen, die achter het museum 

deze mobielen parkeerden, is wel 

heel passend bij een cultuurhisto-

rische omgeving.  

 

Tijdens de afgelopen vakantie heb-

ben we ‘de andere helft’ van Trijntje 

bezocht. Dat ligt in de vorm van 

haar skelet in het Openluchtmuse-

um in Arnhem als onderdeel van 

een expositie over de Canon van 

Nederland. Rechts ziet u de af-

beelding ervan.  

Die groots opgezette expositie is 

zeker de moeite waard.   

 

 
 

De eerste schoolgroepen zijn al 

weer geweest. Alle andere 

scholen zijn welkom.  

 

 
 

Zou het stookhuisje dan 

toch eindelijk eens 

afkomen?  

 
 

Dit is nu een ‘selfie’. 

Maar van wie; dat weten 

we niet. 

 
 

De directeur bezoekt tij-

dens haar vakantie een 

collega-museum.  

 

   

mailto:klantenservice@museumkaart.nl
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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 

 
 
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  
an 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 en  

                       Edith van der Hoogt-Drinkwaard.   

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

                        Klop, Wim Versluis 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 (vanaf 1 oktober 2021 weer mogelijk) op afspraak 

 
AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze editie bevat veel in-

formatie over voedsel; van-

daar een passende afslui-

ting met dit fraai bekende 

schilderij. Hoe langer je er 

naar kijkt hoe meer je ont-

dekt en hoe dieper je er 

over gaat nadenken. 

Eigenlijk is het ook een 

zoekplaatje:  

wie is de schilder en wie 

heeft het gefotografeerd?   
 

 

 

QUOTE: Het planten van een boom is een daad voor het leven.   
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