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JAARVERSLAG 2020 
 

 

 
 

 

2020 is een memorabel jaar. Een bijzonder jaar waarin museaal weinig 

mogelijk leek, maar waarin vooral ogenschijnlijk verborgen krachten 

boven kwamen. Niet lijdzaam afwachten maar ontwikkelen wat  

mogelijk is, op naar een toekomstgericht Museum De Koperen Knop… 
 

 

INHOUD 
 

1. Inleiding 

2. Nadere toelichting 

3. Bestuur en organisatie 

4. Expositie ‘Onder Nul’ 

5. Expositie ‘Duizend Speldenprikken’ 

6. Expositie ’75 jaar Vrijheid’ 

7. Expositie ‘Spannende Troep’  

8. Expositie ‘het Kinderboek’ 

9. Expositie ‘Mijn Meter Rood’ 

10. Bezoek 

11. Monumentaal gebouw 

12. Vaste collectie voorhuis 

13. Bijgebouwen 

14. Museumtuin 

15. Museumcafé en theetuin 

16. Publiciteit en contacten 

17. Depot en digitaal archief 

18. Extra evenementen 

19. Projectmatig werken 

20. Tenslotte   

Bijlage 1 organogram 

Bijlage 2 bezoekersoverzichten 2019 en 2020 

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden 

van De Koperen Knop in de  bestuursvergadering van 31 augustus 2021. 
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1. INLEIDING 
 

2020 blijkt achteraf een heel bijzonder jaar te zijn geworden. Een jaar waarin gedurende drie periodes 

het museum haar deuren moest sluiten vanwege de Covid-19 problematiek. Het spreekt voor zich dat 

dit een bijzonder negatieve invloed heeft gehad op alles, de exposities, de activiteiten en alle andere 

zaken. Onderstaand wordt mede aan de hand van het expositieprogramma aangegeven hoe de expo-

sities in 2020 zijn verlopen, waarbij de activiteiten en dergelijke telkens apart zijn genoemd. Daarnaast 

is ook informatie opgenomen over veel andere voor het museum van belang zijnde zaken. Reeds hier 

wijzen we op een bijzonder stuk informatie over de vrijwilligersinzet. In een normaal jaar, als voorbeeld 

is 2019 genomen, steken ± 120 vrijwilligers met elkaar 17.500 uren in De Koperen Knop. Als we dit 

aan de hand van een in de ‘subsidiewereld’ gebruikelijk uurtarief omslaan, gaat het hier over meer dan 

een half miljoen euro! Een bedrag dat alle vrijwilligers met elkaar aan het museum schenken!     

 

 

2. NADERE TOELICHTING  
 

Dit jaarverslag is nog een concept, waaraan de komende tijd verder wordt gewerkt. Het is de bedoe-

ling het jaarverslag 2020 eind juni 2021 gereed te hebben, zodat het tegelijkertijd met de balans en 

verlies en winstrekening kan worden vastgesteld door het bestuur. In eerste instantie is het accent 

mede gelegd op de verantwoording van de bijdragen die in 2020 uit de MAG-gelden zijn ontvangen. 

Daarbij gaat het vooral om de activiteiten, bij zowel de exposities als anderszins. De overige gegevens 

volgen. 

Vanwege de problemen van de coronapandemie bleek het wenselijk om het jaarverslag 2019, het 

laatste ‘normale jaar’, van meer informatie te voorzien dan in eerste instantie in het jaarverslag was 

opgenomen, omdat dit als referentiejaar diende te worden gebruikt.    

 

   

 

 

3. BESTUUR EN ORGANISATIE  
 

BESTUREN 

De gehouden vergaderingen van zowel de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop als de Stichting 

Vrienden van De Koperen Knop geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Beide besturen 

hebben op de gebruikelijke wijze en momenten vergaderd. In het verslagjaar is gestart met het vinden 

van een nieuwe voorzitter voor de Stichting Vrienden van De Koperen Knop, omdat de huidige bij zijn 

aantreden een maximum aantal jaren aan zijn functioneren heeft gekoppeld. Eind 2020 is tevens be-

sloten de accountantswerkzaamheden bij een ander bedrijf onder te brengen vanwege sterk oplopen-

de uitvoeringskosten.  

 

DIRECTIE  

Ook op directieniveau zijn er geen noemenswaardige zaken te vermelden. Wel is het zo dat de direc-

teur een streven naar een hogere kwaliteit en een vastere structuur in gang heeft gezet. De realisatie 

hiervan is sterk beïnvloed door Covid-19, maar zal in 2021 worden vervolgd.  

 

ORGANISATIE  

De organisatie heeft evenmin veel veranderingen ondergaan. In een aantal gevallen was er sprake  
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van - meestal gedeeltelijke - functie- en taakaanpassingen en kleine veranderingen. Evenals in de 

voorgaande jaren waren er in en rond het museum zo’n 120 vrijwilligers actief, in tal van verschillende 

functies en allemaal in deeltijd. Een toenemend aantal van hen heeft een dubbele of driedubbele func-

tie. De aanwezigheids- c.q. functioneringsfrequentie van de vrijwilligers kan flink verschillen. Overi-

gens blijkt het steeds lastiger te worden om nieuwe vrijwilligers te vinden, vooral omdat inmiddels zo 

ongeveer alle instellingen en organisaties mede een beroep doen op deze groep relatief in financiële 

zin goedkope werkkrachten.   

 

ORGANOGRAM  

In de loop van het verslagjaar is het bestaande organogram aangepast aan de huidige stand van za-

ken. U vindt dit in hoofdlijnen opgestelde document achter het jaarverslag als bijlage 1.  

 

VRIJWILLIGERS 

Vrijwel alle personeelsleden van De Koperen Knop zijn vrijwilligers. Zij doen hun werk vooral uit lief-

hebberij. Ze hebben allemaal een ‘drive’ om een stuk cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden en 

daarmee iets te betekenen voor de samenleving. Hun onderlinge contacten zijn mede de basis voor 

een goede werksfeer, wat weer de totale museumorganisatie ten goede komt.  

Achteraf zijn de over 2019, een nog normaal jaar met alle mogelijke tijden geopend, door de vrijwil-

ligers aan het museum besteedde uren in beeld gebracht, wat niet alleen een groot aantal uren bete-

kent, maar ook een beeld geeft van de verschillende functieonderdelen. Hieruit blijkt dat er jaarlijks 

veel uren aan het museum worden besteed. Als dit aantal tegen een geldbedrag zou worden gewaar-

deerd komt er een aanzienlijk bedrag ‘onder de streep’ te staan.   
 

ONDERDEEL BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN UREN  

Besturen e.d.  Vergaderingen, werkzaamheden en overleg  380  

Directeur Dagelijkse leiding  1.920 

Suppoosten Receptie, toezicht, buffetten, catering, groepen, inkopen e.d.  6.472 

Onderhoudsmedewerkers Hoofdgebouw, bijgebouwen, tuin, erf, ICT, interieur e.d.  2.050 

Expositiecommissie Inrichten, voorbereiden, vergaderen e.d.  840 

Overige commissies Organisatie workshops, lezingen, concerten e.d.  842 

Administratie  Secretariaat, boekhouding, publiciteit, sponsors, donateurs e.d.  2.029 

Educatie Scholen, kinderfeestjes, speurtochten  286 

Groepsafspraken  Reserveringen en organisatie  540 

Textielcommissie Textielcollectie  1.200 

Overige medewerkers Alle overige werkzaamheden      924 

TOTAAL   17.483 

Uitgaande van de bij cofinanciering van subsidies veelal gebruikte vrijwilligersvergoeding ad € 35 komt 

de ‘waarde’ van de vrijwilligersinzet op een aanzienlijk bedrag van € 611.905.  

In 2020 zijn we door de Covid-19 pandemie niet het gehele jaar open geweest. De invloed op het aan-

tal bestede uren is echter marginaal. Suppoostendiensten, groepsbezoek en educatie hebben minder 

uren gevergd, maar daar staat tegenover dat directie en onderhoud juist weer meer tijd vergden. Ook 

is in 2020 meer tijd gestoken in de administratie, waar reorganisaties hebben plaatsgevonden, waar 

gestart is met de digitalisering van de gehele documentatie en waar begonnen is met het ordenen van 

het depot.   

 

SPONSORS EN DONATEURS 

Een essentieel onderdeel van de jaarlijkse inkomstenstroom vormen de bijdragen van sponsors. 

Dankzij  plaatselijke, regionale en landelijke bedrijven en instellingen is het museum in staat op een 

professionele manier naar buiten te treden en daarmee Hardinxveld-Giessendam een plek te geven 

op de culturele kaart van Nederland.  

Tegenover de sponsoring staat geen tegenprestatie. Wel worden de sponsoren tweemaal per jaar 

uitgenodigd. Eenmaal voor een bezoek aan het museum en eenmaal op locatie bij een van de spons-

oren. In 2020 konden ten gevolge van Covid-19 geen bezoeken worden georganiseerd. Een andere 

belangrijke groep wordt gevormd door de donateurs. Zij zijn de stabiliteit van de inkomstenstroom van 

het geheel en tevens nauw betrokken bij het reilen en zeilen van ons museum De jaarlijkse gebruike-

lijke ontmoeting met hen is ook door de bekende problematiek in 2020 in het water gevallen.    
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EXTERNE FINANCIERING  

Zoals uit de jaarrekening blijkt is het museum erg afhankelijk van externe gelden. De laatste jaren 

heeft er een verandering plaatsgevonden, waardoor er meer bezoek-gerelateerde inkomsten zijn ont-

staan. Naast de entreegelden zijn dit de winkelverkopen, de consumptieverkopen in het museumcafé 

en in de theetuin en het bieden van arrangementen voor groepen. De drie perioden van gesloten zijn, 

de met Covid-19 gepaard gaande angst onder het bezoekerspubliek en de extra benodigde inspan-

ning van vooruit reserveren heeft aanzienlijk minder bezoekers opgeleverd en daardoor ook staande 

lagere opbrengsten. 

Gelukkig krijgt het museum een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam via de 

zogenaamde MAG-gelden. In 2020 bedroeg die € 5.500. Dat bedrag  is vooral bedoeld voor de orga-

nisatie van extra activiteiten. Welke dat in het verslagjaar zijn geweest staat verderop in dit jaarver-

slag, bij de exposities en op andere plaatsen. 

   

 

4. EXPOSITIE ONDER NUL t/m 29.02.2020 
 

INHOUDELIJK 

Na een flink aantal jaren weer een ijsplezier in beeld brengen bleek een groot succes. Het waren in 

het begin van het jaar drukke tijden, mensen ontmoetten elkaar en de expositie werd hoog gekwalifi-

ceerd. Museum De Koperen Knop stond een winter lang in het teken van het schaatsen. Een zeer 

geliefd winters plezier in de streek. Naast de geschiedenis van de schaats en de schaatssport was 

ruime aandacht voor ander ijs- en winterplezier, waarbij nostalgische verlangens naar winters van 

weleer naar boven kwamen. Een echte Hollandse expositie, die vooral herinneringen opriep aan  

 

 
 

tijden dat het de gewoonste zaak van de wereld was dat er kon wor-

den geschaatst. Dat de werkelijkheid anders was, getuigen de ge-

schiedenisboeken. Lang niet elke winter bood schaatsplezier. Maar 

ook hier geldt: herinnering verzoet het verleden. Het verleden waarin 

we in de wintertijd terugdenken aan de schaatswedstrijden, ijsvrij van 

school, genieten bij de koek- en zopietent, de vermaarde Alblasser-

waardse molentochten, het schaatsenslijpen in schuurtjes achter het 

huis en nog veel meer. Als het vriest ontdooit Holland. Veel inwoners 

van de Alblasserwaard reden ooit in vervlogen tijden de Elfsteden-

tocht en zijn in het bezit van een begeerd Elfstedenkruisje. Ook die 

eremetalen kwamen veelvuldig op de expositie in beeld, evenals de 

ontwikkeling van de schaatspakken, het klunen, de verkoop van 

schaatsen, fotomateriaal, films en heel veel meer, zoals een variëteit 

aan sleden. In het museumcafé waren winterse lekkernijen te koop.   

EXTRA ACTIVITEITEN 

- De expositie werd geopend door een van de grootste schaatsverzamelaars van de streek Krijn 

van der Ham.  

 

 

 
 

Voor de opening was 

Kees Verkerk gevraagd, 

maar die had verplich-

tingen in Noorwegen.  
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- De speciaal voor de  expositie ontwikkelde  speurtocht voor kinderen van de basisschoolleeftijd 

sloeg goed aan. Deelname leverde drie winnaars op , die een prijs thuisgestuurd gekregen. 

- Op 8 februari 2020 vond er een winterwandeling plaats, georganiseerd door de Stichting Dorps-

behoud, waarin het museum ook een centrale rol speelde als medeorganisator en ook als een van 

de stopplaatsen, waar in dit geval een kop erwtensoep werd geserveerd aan de deelnemers. .  

- Op 23 januari 2020 hield Krijn van der Ham een interessante lezing, die goed werd bezocht door 

een buitengewoon enthousiast publiek. Vooral de vele voorbeelden die de inleider had meege-

bracht en de nadruk die hij legde op het belang van de schaatssport vroeger voor de streek, wa-

ren aspecten die  het publiek aanspraken.   

- Voorafgaand aan de expositie is onder verzamelaars een oproep gedaan voor schaatsen en an-

der mogelijk te exposeren materiaal. Dit resulteerde in de schenking van vele honderden schaat-

sen. Na afloop van de expositie zijn de nog bruikbare moderne schaatsen naar Kringloop De Cir-

kel gegaan, waar voorafgaand ook schaatsen van waren ontvangen. Alle niet meer bruikbare 

schaatsen zijn op een manier afgevoerd, die past in een duurzaam handelen.  

- Tijdens de expositie werd een film gedraaid van de in de Alblasserwaard befaamde molentochten, 

die bij veel bezoekers veel herkenningsmomenten opriep.   

 

OPMERKINGEN    

De expositie bleek een aanzienlijke klus, omdat er vanwege de weinig echte winters in de laatste de-

cennia door veel verzamelaars steeds minder wordt bewaard en ook het aantal verzamelaars op zich 

afneemt door ouderdom en overlijden. Voorafgaand bleek het erg moeilijk om medewerking van ande-

re musea en van verzamelaars te krijgen.  

 

 

5. EXPOSITIE DUIZEND SPELDENPRIKKEN 05.03.2020 t/m 18.04.2020 

 

   

 

INHOUDELIJK 

In het voorjaar was er een expositie textiele kunst van hoog niveau door de landelijke groep textiel-

kunstenaars StiQS. De bezoekers genoten en werden vooral geprikkeld door duizend symbolische 

speldenprikken. De opening van de expositie werd verricht door een van de deelnemers aan de expo-

sitie, textielkunstenares Marga Lansink. 

 

TEXTIELKUNSTENAARS   

De leden van StiQS werken samen om hun kennis te vergroten en de grenzen van hun creativiteit op 

te zoeken. Het zijn van oorsprong traditionele quilters, die zich hebben geschoold in de kadercursus 

‘quilten speciaal’. Zij hebben daarbij de grondvorm van de quilt steeds meer losgelaten, terwijl textiel 

en garens wel hun belangrijkste basismateriaal is gebleven. Daaraan voegen ze vaak andere elemen-

ten toe, zoals papier, kunststof, metaal of non-woven vliezen. Dit leidt tot interessante experimenten 

en unieke vrije vormen. De textielkunstgroep laat zich jaarlijks coachen door kunstenaars uit verschil-

lende disciplines, wat vaak leidt tot een opmerkelijke stimulans in de eigen creativiteit. Ten tijde van de 

expositie moest het museum haar deuren sluiten vanwege het coronavirus.  
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EXTRA ACTIVITEITEN   

- De expositie gaf een mooie aanleiding om met een groep, vereniging of vriendinnen een bezoek 

te brengen aan Museum De Koperen Knop en te genieten van een van de geboden arrangemen-

ten. De komst van Covid-19 zorgde ervoor dat vooraf gedane reserveringen moesten worden ge-

annuleerd en veel geplande uitjes afgezegd, maar de voorbereidende werkzaamheden waren al 

wel gedaan.  

- De geplande en voorbereide workshops monoprinten konden eveneens niet doorgaan. 

- De deelnemers van de expositie deden automatisch mee aan een wedstrijd, waarbij een deskun-

dige jury prijzen heeft toegekend.  

- Toen duidelijk werd dat de Nederlandse musea hun deuren moesten sluiten is er van de expositie 

een film gemaakt, die op de website werd getoond. 

 

OPMERKING 

Nadat op 12 maart 2020 het museum op last van de overheid haar deuren moest sluiten is er later 

nog een korte tijd geweest waarin er wel publiek kon worden ontvangen (2 t/m 20 juni 2020). Maar de 

terughoudendheid van het publiek was nadrukkelijk merkbaar. Vooral ook omdat dit een expositie 

was, die met name bezoekers uit het gehele land moest aantrekken, terwijl bleek dat juist het maken 

van verdere reizen en trips werd ontmoedigd.  

De verlenging ging gepaard met veel extra maatregelen, wat een groot beslag legde op directie en 

medewerkers.  

 

 

 

6. EXPOSITIE 75 JAAR VRIJHEID 25.04 2020 t/m 20.06.2020 – niet doorgegaan 

 

 

INHOUDELIJK 

Al geruime tijd terug werd besloten om de vergeten groep Mer-

wedegijzelaars met een expositie ruim aandacht te geven. 

Naarmate de tijd vorderde werd steeds duidelijker dat er rond de 

viering van 75 jaar Vrijheid meer zou worden georganiseerd, 

waarbij een veel grootsere aanpak moest komen. De expositie 

zou worden uitgebreid met meer onderwerpen en ook waren er 

veel andere te organiseren zaken. Rond de expositie zouden alle 

plaatselijke scholen aandacht krijgen in een herbeleving van de 

voedseltochten, die kort na de bevrijding vanuit Geertruidenberg 

hadden plaatsgevonden. Bij een uitwisselingsproject met de 

scholen daar werden ook de voedselbanken van de beide plaat-

sen betrokken. Helaas moest ook hier alles worden geannuleerd 

vanwege Covid-19. Een ramp voor de vele al in vergevorderd 

stadium zijnde voorbereidingen.      

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

· De broodtransporten die in mei 2020 zouden plaatsvinden konden niet doorgaan.  

· In het kader van de totale viering van 75 jaar vrijheid heeft burgemeester Dirk Heijkoop een orga-

nisatie in gang gezet, waarbij het museum een belangrijke bijdrage heeft in het geheel, met als 

middelpunt de expositie, die inmiddels in plaats van Merwedegijzelaars de naam 75 jaar Vrijheid 

had gekregen, mede om dat aan het onderwerp  ‘Merwedegijzelaars’ op andere wijze veel aan-

dacht is geschonken, met een publicatie en met de plaatsing van een drietal beeldhouwwerken.  

· Om de betrokkenheid met de gemeente te optimaliseren is Lisanne van den Berg door de ge-

meente naar voren geschoven als coördinator vanuit de overheid.  

· Inmiddels is ook een Stichting 75 Jaar Vrijheid opgericht, nauw betrokken bij het museum.   

· Voor alle scholen en schoolkinderen waren er wedstrijden dichten, verhalen schrijven of tekenin-

gen maken. Op elke school werd een inzameldoos geplaatst en de te gebruiken basisvellen zijn 

door de scholen aan alle leerlingen uitgedeeld. Echter ook dit moest door Covid-19 grotendeels 

worden geannuleerd.  
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· Van elke school zouden er twee groepen een bezoek aan het museum brengen voor een lezing 

en een les over de voedseltochten, die helaas ook geen doorgang konden vinden.   

· BeoBom stelde voor de expositie uniek filmmateriaal beschikbaar, waaronder opnamen vanuit 

vliegtuigen boven Hardinxveld-Giessendam. Ook hiervan kon nog geen gebruik worden gemaakt.  

· Een andere activiteit die niet kon doorgaan, was de  estafette vanuit Wageningen, waarbij het 

bevrijdingsvuur naar de Alblasserwaard zou worden gebracht.  

· Tenslotte noemen we nog de royale aanbiedingen die we kregen van onder meer Balthus de Ruij-

ter en anderen.  

 

 
  

OPMERKING 

In eerste instantie werd mede gelet op de vele al gerealiseerde voorbereidende werkzaamheden be-

sloten om alles een jaar later alsnog te organiseren. Toen ook dit niet mogelijk bleek werd er gedacht 

aan nog een jaar later, in 2022. Voor beide mogelijkheden is al wel voorbereidend werk verricht, maar 

of dit haalbaar is staat nog niet vast. Momenteel wordt er aan gedacht om aan het geheel een wat 

andere vulling te geven.  

In plaats van de nagespeelde voedseltocht is er aan alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam van 

75 jaar en ouder een speciaal brood uitgedeeld.  

Ook is de dicht-, verhalen schrijven en  kleur- en teken wedstrijd -  die voor de scholen is georgani-

seerd - nog afgewikkeld en heeft een jury prijzen toegekend aan de in beperkte mate  terug ontvangen 

inzendingen.  

 

 

7. EXPOSITIE SPANNENDE TROEP 04.07.2020 t/m 19.09.2020 
 

INHOUDELIJK 

Deze zomer was er een heel verrassende expositie, die geheel in 

het teken stond van de duurzaamheid. Rond het thema ‘Het is kunst 

om van afval iets te maken’ krijgt de bezoeker een beeld wat je alle-

maal kunt maken van afval. Oud en jong stonden versteld van de 

mogelijkheden om de afvalberg tegen te gaan. Met tips voor de vol-

wassenen en doe activiteiten voor de kinderen. Een geweldig educa-

tief gebeuren, waarbij de regionale afvalinzamelaar Waardlanden 

veel ondersteuning heeft gegeven. Basis voor de expositie was de 

dagelijks toenemende afvalberg. Drie of vier afvalcontainers, die in 

te kleine tuinen danig in de weg staan en veelal nog stinken ook. Op 

de expositie werd getoond dat afval ook waarde heeft. Er worden 

ongedachte en verrassende kunstwerken gemaakt van blikjes, van 

plastic flessen en van allerlei soorten textiel. De expositie liet zien 

dat je niets weg hoeft te gooien. Met weinig of geen moeite kan er 

ook iets leuks en unieks van worden gemaakt.   
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Want: genoeg is genoeg! Duurzaamheid is een begrip dat je elke dag in de praktijk kan toepassen. 

Veel van het getoonde materiaal kwam van kunstenaars en instellingen die zich hierin hebben ge-

specialiseerd. Veel van het getoonde werk was te koop.   
Centraal in de expositie was een dierenjungle met veel getoonde kunstwerken als dieren van stof 

(wol, katoen en meer), metaal (oud bestek of blik), hout (een olifant van een aantal tafels gemaakt), 

beschilderde boekkaften, krukjes van oude boeken enzovoort.  

Door dieren centraal te stellen worden juist kinderen betrokken bij het onderwerp van het verminderen 

van de afvalberg. Die kinderen zijn de volwassenen van straks. De expositie heeft dan ook nadrukke-

lijk een educatieve functie. Vanwege Covid-19 was er geen officiële opening, waardoor er ook een 

belangrijk persmoment werd gemist.  
 

EXTRA ACTIVITEITEN 

· De regionale reinigingsdienst Waardlanden zorgde voor voorbeelden, tips en aanvullend materi-

aal, zoals weggevertjes.   
· Het spannende detectivespel dat het museum elke zomer voor de kinderen organiseert stond 

helemaal in het teken van afvalkunst. Ouders en grootouders hielpen en deden naar hartenlust 

mee.  

· Er was een uitgebreide knutselmogelijkheid in een grote eigen tent waar de jeugd zelf aan de slag 

kon gaan aan de hand van voorbeelden. Van de hier geboden mogelijkheid om van afval iets 

moois te maken werd veel gebruik gemaakt en dit was dan ook een belangrijke aanvulling op de 

expositie.  

· Kinderen konden  een speurtocht maken, waaraan een wedstrijd was verbonden. En er was een 

vogelboom, waar de kinderen een zelf gemaakte vogel konden ophangen.   

· Voor de kleintjes  waren er kleurplaten.  

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

OPMERKING 

Mede door de inbreng van Waardlanden kon aan de expositie een optimaal educatief karakter worden 

gegeven, waardoor niet alleen de kinderen, maar zeker ook de ouderen beter duidelijk werd hoe afval 

moest worden gescheiden. En vooral ook dat je helemaal niet zoveel hoeft weg te gooien, omdat heel 

veel materiaal met een stukje creativiteit te hergebruiken is.    

 

 

8. EXPOSITIE HET KINDERBOEK 26.09.2020 t/m 14.11.2020 / 15.12.2020 

 

INHOUDELIJK 

Arend van Dam, schrijver van het kinderboekenweekgeschenk 2020, opende zaterdag 26 september 

2020 in Museum De Koperen Knop de expositie Het Kinderboek. Aanleiding voor de expositie was de 

65
e
 verjaardag van de kinderboekenweek. Een tentoonstelling met een grote verzameling  kinderboe- 

ken, alle uitgegeven kinderboekenweekgeschenken en nog heel veel meer. 
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Bij de voorbereiding van het expositieprogramma gebruikte het museum een stocklijst met tientallen 

ideeën. Het kinderboek stond daar al enkele jaren op. Het bijzondere jubileum van 65 jaar gaf de 

doorslag om er deze keer aandacht aan te schenken. Mede door de samenwerking met enkele boek-

winkels, dankzij de vele aanbiedingen van bruiklenen van bijzondere verzamelingen en boeken en  

door de talloze schenkingen van kinderboeken, stond er een dijk van een expositie.  

Bij de opening werd deze bekende kinderboekenschrijver geassisteerd door Herman Arnolds, collecti-

oneur en eigenaar van de complete verzameling kinderboekenweekgeschenken, die ook allemaal op 

de expositie te zien waren. In zijn openingstoespraak vertelde Arend van Dam een van de verhalen uit 

het   kinderboekenweekgeschenk van dit jaar.  

 

   

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

· Het museum werkte samen met de Rotterdamse kinderboekenwinkel ‘Ver van Hier’, met Boeksjop 

Rinnah in Hardinxveld-Giessendam, terwijl ook de plaatselijke bibliotheek erbij was betrokken. Tij-

dens  de expositie waren ook kinderboeken te koop (iedereen die voor € 12,50 of meer aan boe-

ken kocht, kreeg het bij de kinderboekenweek behorende gratis boek).  

· Kinderen konden de hele expositie door in de met zitzakken aangeklede leeshoek komen lezen.  

· Er waren diverse workshop, waarin het onderwerp ‘kinderboek’ een centrale plaats innam.  

· Door de hele expositie heen kon een spannende speurtocht worden gemaakt, met wedstrijdele-

ment. Na afloop van de expositie zijn drie prijzen aan de winnaars opgestuurd.   

· Er waren bij het onderwerp passende kleurplaten beschikbaar. 

· Tevens zijn er in het voorhuis van het museum vijf voorleesmiddagen georganiseerd.  

· Aan de expositie was een poëzie- en verhalenwedstrijd verbonden, waarvan de juryleden achteraf 

de prijzen hebben uitgereikt.    

 

OPMERKING 

Opnieuw een expositie waarbij samenwerking een grote rol speelde in zowel de voorbereiding als de 

uitvoering. Met de commerciële boekhandel, maar ook met Kringloop De Cirkel en met de plaatselijke 

bibliotheek. Op een oproep voor overtollige boeken kwam een grote toeloop.  

Na afloop van de expositie gingen de boeken van verzamelaars uiteraard terug naar deze enthousias-

te groep deelnemers. Wat niet meer terug hoefde ging onder meer naar De Cirkel en een flink aantal 

boeken is verscheept naar Suriname, waar ze worden gebruikt om de leesachterstanden in te lopen.    

De expositie is onderbroken door een lockdown van twee weken. Daarna is deze verlengd tot aan de 

volgende lockdownperiode.  

 

 

9. EXPOSITIE MIJN METER ROOD 28.11.2020 t/m 23.01.2021 – niet doorgegaan 

 

INHOUDELIJK 

Een heel bijzondere en kleurrijke expositie over rood in al haar facetten. De inrichting ervan zou ge-

beuren door tenminste 25 externe gastconservatoren. Elk van hen zou een stukje expositie gaan in- 



 
JAARVERSLAG MUSEUM DE KOPEREN KNOP 2020 10 MDKK | BESTUUR | FIN&JRV | 2020 DEF 31.08.2021       

 

richten rond het thema ‘mijn meter rood’. Hiervoor werd de expositieruimte verdeeld in compartimen-

ten van 1 meter breed. Geheel op ieders eigen manier, waarbij het verbindend element ‘rood’ centraal 

staat. Het gaat om een diversiteit aan inrichtingen, waarbij elk compartiment iets tot uitdrukking  brengt 

van degene die het ingericht heeft. Het onderliggend doel is het ‘vertellen’ van wat de gastconservato-

ren persoonlijk hebben met de kleur rood en waarom zij ervoor hebben gekozen dat op die manier te 

laten zien. Uiteindelijk kon  de expositie door Covid-19 geen doorgang vinden.  

 

  
 

  

 

EXTRA ACTIVITEITEN 

· Voorafgaand aan de voorbereidingen is er een uitgebreide fotosessie gemaakt van Sanne Leen-

man, een roodharige, die zich in rode accenten opstelde tussen van alles met een rode kleur.   

· Ook is een fotowedstrijd van roodharige personen uitgeschreven, die werd overgenomen door het 

Algemeen Dagblad en het vakblad Museumvisie, waarop meer dan 1.000 reacties werden ont-

vangen. Dit alles vergde veel inspanning en begeleiding.  

· Intussen waren er ook al andere extra activiteiten bedacht en qua planning verder uitgewerkt. Van 

uitvoering kon het helaas niet komen. 

 

OPMERKING 

Toen bleek dat er teveel voorbereidingsactiviteiten moesten plaatsvinden, waarbij niet altijd de co-

ronamaatregelen gegarandeerd konden worden, is de expositie verplaatst naar eind 2021. Hierbij is al 

wel duidelijk geworden dat er sprake moet zijn van aanpassing en vernieuwing.  

In verband hiermee waren er wel maatregelen genomen om het museum toch enigszins in kerstsfeer 

te brengen. Dat zou in aansluiting op Mijn meter rood gebeuren, maar nu deze niet kon doorgaan 

moest er wat anders worden bedacht.  

 

 

10. BEZOEK  
 

OVERZICHTEN  

In bijlage 2 treft u de bezoekersoverzichten aan van 2019 en 2020. 2019 is hier nadrukkelijk geheel 

meegenomen, omdat 2020 een qua bezoek bijzonder jaar bleek vanwege de covid-19 pandemie. 
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Naast periode van verplichte sluiting voor het publiek bleek ook dat met name cultuurzoekers zoveel 

mogelijk risico wilden vermijden en thuis bleven.  

In beide overzichten zijn de maandaantallen vermeld. Aan de bezoekersaantallen zijn ook de bezoek 

gerelateerde opbrengsten in beeld gebracht. Daaruit blijkt voor 2019 onder meer dat de maand mei 

qua arrangementbezoekers het hoogst scoort, evenals de opbrengst wegens consumptieverkopen.  

 

OPMERKINGEN 

Over het bezoek zijn nog de volgende opmerkingen te maken: 

· Nabij de museumreceptie ligt een gastenboek, waarin de bezoekers naar eigen believen een op-

merking over het bezoek kunnen plaatsen. De reacties waren niet minder positief dan in voor-

gaande jaren, maar wel viel op dat  het aantal reacties aanzienlijk minder was dan voorheen (ge-

middeld 2% van het bezoek). Vooral het buitenlands bezoek bleef - hier - sterk achter.   

· De gesloten periodes hebben uiteraard een grote invloed gehad op de bezoekersaantallen.  

· Ook is gebleken dat zodra duidelijk werd dat er sprake was van een pandemie met daaraan ver-

bonden besmettingsgevaren, de bezoekers zeer terughoudend waren en veel minder een bezoek 

aan de musea in het algemeen brachten.  

· Tijdens de eerste lockdown bleek al snel dat er behoefte was aan blijvend contact met de vaste 

bezoekers. Hiervoor is een nieuwsflits op poten gezet, waarover verderop meer.  

· In de laatste 30 jaar was het aantal bezoekers per jaar gemiddeld 12.059. Het topjaar 2012 telde 

er 17.207 en 2015 was het dieptepunt met 9.451. Later bleek echter dat in dat laatste geval niet 

alle bezoek op de juiste wijze was meegeteld.  

· Intussen is duidelijk dat 2020 een jaar is met relatief gezien heel weinig publiek, niet alleen door 

de gedwongen sluitingsperioden , maar ook door de terughoudendheid van veel bezoekers, die ri-

sico willen mijden. 

· Ook 2021 zal de geschiedenis ingaan als een dieptepunt, deels vanwege de gedwongen slui-

tingsperiode in dit jaar, maar ook omdat  ten gevolge van Covid-19 veel mensen  publiek mijdend 

gedrag vertonen.   

 

  

11. MONUMENTAAL GEBOUW  
 

CULTUREEL ERFGOED 

Het hoofdgebouw van het museumcomplex bestaat uit een grote voormalige boerderij uit de 17
e
 

eeuw, die is opgenomen op de lijst van rijks-monumentale gebouwen. Voor wat betreft dat laatste 

geldt  ‘Adeldom verplicht’: met andere woorden: er moet enerzijds zorgvuldig  worden om gegaan met 

een rijksmonument, maar anderzijds betekent het ook dat niet alles wat het museum zou willen qua 

inrichting en uitstraling kan worden gerealiseerd.  
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ONDERHOUD 

Voor het bouwkundig onderhoud is een plan vastgesteld, in twee onderdelen. Enerzijds het deel dat 

wordt gerealiseerd door de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop en anderzijds het deel dat 

wordt onderhouden door de Stichting Vrienden van De Koperen Knop.  

Het eerste betreft vooral het eigendom en het andere het gebruik. Door op  eengoede en verantwoor-

de wijze onderhoud  te plegen vervult het museum ook een voorbeeldfunctie voor eigenaren en ge-

bruikers van andere rijks- en gemeentelijke monumenten in de hele regio. 

 

TEGELS IN SCHOUW EN STUCWERK 

Mede door het op de zeer nabijgelegen openbare weg langstrekkende steeds zwaarder wordende 

vrachtverkeer komen er meer en meer scheuren in de muren van het voorhuis. En ook de unieke 

haardschouw loopt hierdoor schade op. In het verslagjaar is gestart met een onderzoek naar de res-

tauratiemogelijkheden en de financieringsmiddelen hiervan.   

Daarnaast is er geconstateerd dat op korte termijn veel stucwerk moet worden vernieuwd, wat weer 

wordt gevolgd door noodzakelijk schilderwerk en dergelijke. In november 2020 is besloten de verplich-

te sluitingstijd door Covid-19  hiervoor te gaan benutten.  

 

SCHILDERWERK 

In 2020 is er een intern onderzoek uitgevoerd naar de toestand van reinheid van de museale ruimten, 

waarbij tevens een inventarisatie is gemaakt van noodzakelijk schilderwerk in het gehele interieur. Dit 

en daarmee samenhangende zaken zijn opgenomen in het onderhoudsplan van de gebruiker.   

 

 

12. VASTE COLLECTIE IN VOORHUIS 
 

MISSIE  

Musea hebben als primaire taak het verzamelen van een collectie. Bij Museum De Koperen Knop is 

dit een collectie gebruiks- en siervoorwerpen zoals die eertijds in de Alblasserwaard werden gebruikt.  

Feitelijk ging aan de oprichting van het museum de gedachte vooraf dat het een plaatselijk museum 

zou worden, maar al heel snel bleek dat dit geen levensvatbaarheid zou hebben. Alleen door alles in 

een breder perspectief te zetten kan een museum van de omvang als De Koperen Knop bogen op 

enige rentabiliteit.   

Het is goed om op te merken dat het exposeren de tweede museale taak is, oorspronkelijk ontstaan 

om de verzamelde collectie aan het publiek te tonen, maar steeds vaker worden er vooral ook collec-

ties van derden geëxposeerd, omdat musea noodgedwongen een eigen inkomstenstroom moeten 

genereren, door veel publiek te trekken vanwege de hiermee gepaard gaande inkomsten als entree-

gelden en  opbrengsten van consumptie- en winkelverkoop.  
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OVERIG ONDERHOUD EN BEVEILIGING  

En passant is hierbij ook al het andere onderhoud betrokken, zoals de telecommunicatie,  de elektri-

sche bedrading, de beveiligingsinstallaties, de deur- en raamsloten en dergelijke. Tevens is de ge-

luidsinstallatie gemoderniseerd en geactualiseerd, terwijl ook de beeldschermen zijn gemoderniseerd 

en aangevuld. Beide cv-ketels zijn in 2020 vernieuwd en later zijn in het voorhuis alle radiatoren voor-

zien van thermostaatkranen, wat klimaat-technisch en voor de duurzaamheid een hele vooruitgang is. 

Ook de verdere overgang naar ledverlichting is gerealiseerd.  

 

HERINRICHTING 

Al enkele jaren speelt dat het authentiek ingerichte voorhuis extra aandacht verdient. De ervaring 

heeft geleerd dat een bezoeker niet snel twee keer hetzelfde komt bezoeken. Daarom is in 2020 be-

sloten ingaande 2021 veranderingen in het gehele permanente gedeelte te gaan aanbrengen. Dit is 

gestart met een totale renovatie.  

Een bijkomend voordeel is een drietal belangrijke en grote schenkingen die kortgeleden zijn gedaan 

door voormalige verzamelaars. Een beperkt deel daaruit zal op aparte consoles in het voorhuis wor-

den opgesteld. Wat daarop staat zal in de toekomst met regelmaat worden gewisseld.    

 

TEKSTEN 

Dit alles impliceert ook dat de bestaande voorwerp- en ruimtebebording geheel moet worden aange-

pakt. Dit zal begin 2021 worden gerealiseerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de groeiende 

wens om meer te weten te komen over en bovendien ook de verhalen achter de voorwerpen. 

 

DIGITALE BEBORDING 

Enkele jaren terug is samen met Museum Krimpenerwaard en Museum Hoeksche Waard het project 

de Drie Waarden gestart. Voor De Koperen Knop resulteerde dit in een aantal op de jeugd gerichte 

digitale informatieve- en speelmogelijkheden op twee digitale zuilen. Inmiddels is een van deze zuilen 

vrijgemaakt voor andere informatieve beelden, onder meer de opgravingen rondom de intussen be-

roemd geworden Trijntje.  

De andere zuil heeft zijn primaire functie behouden en momenteel zijn er gesprekken gaande om het 

project van eertijds op een andere manier voor alle drie de ‘waardenmusea’ van toepassing zijnde 

elementen opnieuw op te starten. Juist omdat steeds duidelijker wordt dat als je de jeugd in je muse-

um wilt halen er meer digitale mogelijkheden moeten komen.  

 

TRIJNTJE  

Bij de opgravingen op het tracé van de later  aangelegde Betuweroute voor goederentreinen tussen 

de Maasvlakte en Duitsland en de rest van Europa, zijn belangrijke prehistorische ontdekkingen ge-

daan, die het nodig maakten dat de geschiedenisboeken moesten worden herschreven. Tal van boe-

ken verschenen en ook lessen, schoolboeken en –methoden werden er op aangepast. Het gegeven 

dat in de loop van 2020 de Canon van Nederland werd geactualiseerd, waarbij Trijntje als eerste feit in 

de Nederlandse geschiedenis staat genoemd, is iets om als museum trots op te zijn. Juist ook vanwe-

ge de aanwezigheid van een reconstructie van Trijntje in de vorm van een wassen beeld, van de ruim 

7.500 jaar terug - op luttele kilometers van Museum De Koperen Knop -begraven vrouw.     

 

 

13. BIJGEBOUWEN 
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HOEPELMAKERIJ 

Slechts enkele malen is in 2020 de hoepelmakerij in functie geweest, mede ook door gebrek aan des-

kundige hoepelmakers. Wel is in het verslagjaar gesproken over een herinrichting, met namemet meer 

educatieve aandachtspunten. De bergzolder erboven is eind 2020 geheel opgeruimd en geschoond.    

 

SMEDERIJ 

In de loop van 2020 werd geconstateerd dat de vuurkorf is doorgebrand. Sinds dat moment wordt 

gezocht naar ter zake kundigen voor reparatie. Dit bleek een moeizame weg, maar intussen is er 

hoop. Als er een reparatie gaat plaatsvinden zal er ook aandacht komen voor een herinrichting van 

deze ruimte, waarbij met name later toegevoegde materialen van te jonge datum zullen moeten wor-

den verwijderd. Tevens zal worden gekeken naar het gedeeltelijk terugbrengen van een historisch 

fietsenverkooppunt, zoals in de oorspronkelijke smederij in Giessen-Oudekerk ooit ook het geval was.   

 

WAGENSCHUUR 

De op de smederij aansluitende wagenschuur staat al langere tijd op de nominatie voor een gehele 

herinrichting, waarbij aan de achterzijde een til(letje), moet worden ingebouwd voor het plaatsen van 

de kleinere voertuigen. Ook is er gedacht aan een grote vitrinekast tegen de muur van de smederij 

voor  de in het depot aanwezige onderdelen van boerenwagens, koetsen en ander gerij.   

 

STOOKHUISJE 

Door Covid-19 is de gehele inrichting en de aanleg van een pad rondom dit enkele jaren terug elders 

gehaalde gebouwtje nog niet gerealiseerd.  

 

OVERIG 

Aan diverse andere gebouwen en gebouwonderdelen zijn in de loop van 2020 onderhouds- en schil-

derwerkzaamheden uitgevoerd. 

 

    

 

 

14. MUSEUMTUIN 
 

Het enkele jaren terug gestarte project voor het treffen van aantrekkelijke voorzieningen in de op de 

natuur van de Alblasserwaard gerichte museumtuin  loopt nog steeds. In 2020 zijn de hoogstamfruit-

bomen grondig gesnoeid, is een deel van de knotwilgen vervangen en zijn er enkele andere bomen en 

wat struiken bij geplant. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden tegelijkertijd met het afwikkelen 

van het stookhuisje rond te hebben.  

 

 

15. MUSEUMCAFÉ EN THEETUIN 
 

In het museumcafé  zou een beperkt aantal zaken worden aangepakt, maar die zijn door Covid-19 

doorgeschoven naar 2021. Overigens voldoet deze ruimte -  door middel van de  aangebrachte plexi-

glas tussenschotten – aan de Corona-eisen.  

Voor de theetuin waren er gedachten om een kleine overkapping te maken, zodat ook bij meer twijfel-

achtige weersomstandigheden de tuin toch te gebruiken zou zijn. Ook dit moest door Covid-19 worden 

uitgesteld. Dat geldt ook voor het meer beschut maken van de theetuin, door struiken e.d.  
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16.  PUBLICITEIT EN CONTACTEN 

 

PERSBERICHTEN 

Omdat budget ontbreekt voor een advertentiecyclus is altijd dankbaar gebruik gemaakt van persbe-

richten, die zolang ze nieuwsgaring bevatten en voldoende professioneel worden aangeleverd (veelal 

voorzien van kwalitatief goed illustratiemateriaal),  veelal wel geplaatst worden. In het verslagjaar 

hebben we gemerkt dat het wegvallen van de Merwestreek en de Gorcumse Courant het bereik van 

het bezoekerspubliek aan de zuidrand van de Alblasserwaard drastisch heeft bemoeilijkt.     

Een aantal andere kranten hebben hun berichten meer beperkt tot het nieuws over en uit de dorpen 

waarin zij verschijnen en hoewel De Koperen Knop een op de hele Alblasserwaard gericht museum is, 

wordt toch gevoeld dat hier een manco is.  

In eerste instantie werd gedacht dit deels te kunnen oplossen door veel berichten te posten op de 

bekende sociale media. Echter enkele maanden terug zijn de resultaten gepresenteerd van een door 

de Nederlandse Museumvereniging uitgevoerd onderzoek naar het bereik van museumpubliek via 

deze moderne mediamiddelen en die bleken erg tegen te vallen. Een museumbezoeker laat zich op 

een andere manier informeren dan via sociale media.  

Dit wordt nu opgelost door veel flyers te verspreiden, die vooral bestemd zijn voor het toenemend 

recreatief en toeristisch publiek dat de streek bezoekt.  

 

NIEUWFLITS  

Door het wegvallen van de bezoekmogelijkheden aan het museum door Covid-19 is de vrees geuit dat 

dit van negatieve invloed kan zijn op de onderlinge contacten en uiteindelijk de betrokkenheid zou 

schaden. Daarom is in het verslagjaar in de weken dat het museum voor het publiek gesloten is er 

telkens een nieuwsflits verschenen. Een digitaal A-viertje wordt  aan het eind van elke week toege-

stuurd aan de sponsoren, donateurs en alle intern betrokkenen. De reacties die hierop worden ont-

vangen  geven aan dat dit een goed besluit is geweest.  

 

 

17. DEPOT EN DIGITAAL ARCHIEF  
 

MUSEUMDEPOT 

In 2020 is er gestart met het schoonmaken en opruimen van het grote depot in het voorhuis. Dit bleek 

het begin van een grote ruimingsoperatie. Omdat veel materialen die in het depot stonden, niet paste 

in het verzamelbeleid van het museum. De verdere uitvoering is doorgeschoven naar 2021.  

Overigens moet er een onderscheid in de depots worden gemaakt. Boven de kantoren en op verschil-

lende plaatsen elders (ook buiten het museum) bevindt zich een unieke textielcollectie met kleding en 

andere stukken vanaf de 19
e
 eeuw. De zorg hiervoor is in handen van de Textielcommissie. Dan is er 

de verzameling Alblasserwaard, die zich op de voorzolder bevindt. Deze collectie ontbeerde lange tijd 

een depotbeheerder, maar daarin is begin 2021 voorzien. Ook zijn er nog tal van grotere zaken die op 

verschillende plekken in bijgebouwen e.d. zijn ondergebracht. Ook in de wagenschuur is hiervan een 

deel terug te vinden, waaraan in 2021 een einde moet komen.  
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Op een zeer verantwoorde wijze zullen er materialen gaan verdwijnen, naar andere musea, naar ver-

zamelaars, via verkoop en anderszins. Een dergelijke opschoning is hard nodig om voldoende over-

zicht te kunnen houden en vanwege ruimtegebrek.   

Alle museumgoederen zijn en worden optimaal geregistreerd. Hiertoe is al geruime tijd een inhaalactie 

in uitvoering, omdat er eind 2020 enkele bijzondere en zeer uitgebreide verzamelingen van derden 

zijn ontvangen.  

Het depot van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, op de zolder boven de wagen-

schuur blijft voorlopig buiten de museumregistratie, omdat hier nog steeds geen tijd voor is.  

 

DIGITALISERING ARCHIEF 

In 2020 is begonnen met het digitaliseren van het hele administratieve archief van het museum. Dit 

bleek een zeer omvangrijke klus, waarvoor gelukkig enkele enthousiaste vrijwilligers bereid waren.  

 

  
 

 

18. EXTRA EVENEMENTEN  
 

KINDERFEESTJES 

In 2020 zijn er geen vooraf geplande kinderfeestjes in het museum geweest. Wel werd  er - in voorbe-

reiding op een wat andere en vooral meer gestructureerde wijze-  het nodige voorbereidende werk 

verricht.   

 

SCHOOLEDUCATIE  

Ook het aantal groepen dat in schoolverband het museum kwam bezoeken, was door de Covid-19 

problematiek aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren gebruikelijk was. Alleen in de eerste ruim twee 

maanden en nadien in oktober zijn er int totaal zes groepen geweest. En ook hier geldt dat het voor-

bereidende werk wel was verricht.  

Overigens is met name Trijntje voor scholen interessant, om hierover hun eerste geschiedenisles in 

het museum te komen houden.  

 

VERGADER- EN PRESENTATIELOCATIE  

In totaal hebben er in 2020 34 organisaties gebruik gemaakt van een vergaderarrangement. De helft 

hiervan in de eerste 9 weken en de rest verdeeld over de overige tijd van het jaar dat het mogelijk 

was. Gebruik van de faciliteiten  had ook duidelijk te lijden onder de voorzichtigheidbetrachting van 

velen.  
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19. PROJECTMATIG WERKEN  
 

In het verslagjaar zijn diverse zaken meer dan voorheen gebeurde projectmatig aangepakt. Dit heeft 

het voordeel dat de werkzaamheden te overzien zijn en dat er soms externe financiering voor kan 

worden gevonden. Voorbeelden van projecten zijn:  

- Schonen museumdepot. Het gehele depot wordt doorlopen en alles wat als overcompleet wordt 

beschouwd verhuist naar elders., Hierbij zijn ook de museumregistratie en de staat van onderhoud 

van de objecten meegenomen.    

- Renovatie voorhuis. Deze omvangrijke klus zal nog het hele eerste halfjaar van 2021 vergen.  

- Afronden schilderwerk kantoren. Dit is in het verslagjaar geheel afgerond. Aansluitend wordt nog 

gewerkt aan het herinrichten van het geheel.  

- Educatie over en nadere informatie in de museumtuin. In 2021 is telkens een stuk onder handen 

genomen en de afwikkeling wordt eind 2021 verwacht.   

- Renovatie en optimaliseren theetuin. Vanwege drukke andere werkzaamheden is hieraan in 2020 

nog weinig gebeurd. Het gaat om het meer afgesloten maken van de tuin en een mogelijkheid om 

ook bij minder mooi weer buiten een consumptie te kunnen gebruiken.  

- Restyling van de expositieruimte. Dit plan is er al jaren, maar begin 2021 is er na besluitvorming in 

het verslagjaar een begin mee gemaakt.  

- Afwikkeling stookhuisje. Gestreefd wordt eind 2021 dit geheel afgerond te hebben. De uitvoering 

hiervan is sterk vertraagd door de gevolgen van de coronapandemie.   

- Het herstraten van de paden en parkeerplaatsen staat al enkele jaren op het programma en kon 

ook nu niet worden gerealiseerd door de pandemie. . 

Daarnaast zijn er nog andere plannen en projecten, die echter pas in 2021 ter hand worden genomen. 

Wel is duidelijk dat de projectmatige aanpak de voortgang en afwikkeling ten goede komt.  

Een overzicht van de eind 2020 onder handen zijnde projecten treft u aan als bijlage 5.  

 

  
 

 

20. TENSLOTTE  
 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat Museum De Koperen Knop een actieve organisatie is 

die  - ook als er geen bezoek mag worden ontvangen -  een bruisend geheel vormt. Het betreft ook 

een organisatie waar constant moet worden gekeken naar de mogelijkheden en wat er op enig mo-

ment wenselijk is. Het is altijd een kwestie van  het maken van keuzes.  

Zo waren in het verslagjaar geen open dagen, omdat dit niet paste in het totaal van de maatregelen 

rond Covid-19. Ook waren er minder dan gebruikelijk stagiaires actief. In 2020 is besloten om actiever 

met stageplaatsen om te gaan en gerichter stagiaires te zoeken voor overzienbare projecten.  

Wel had het museum mogelijkheden voorhanden voor de individuele recreant, zoals wandel- en fiets-

routes.  
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COLOFON: 

Dit jaarverslag is tot stand gekomen door samenwerking van Alida Ambachtsheer, Edith van der 

Hoogt, Anne-Marie Verhagen, Daaf van Wijngaarden en Dick de Jong.  
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BIJLAGE 1 
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Bijlage 2 
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