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Dick de Jong

2020 en 2021 waren voor het museum in feite verloren jaren. Daarom is het zo fijn te kunnen
melden dat het bezoek weer begint ‘te lopen’, dat we toch nog een goed jaar in de theetuin
hebben kunnen draaien en dat ook het groepsbezoek langzaamaan weer van start gaat.
2021 is voor Museum De Koperen Knop het jaar van de renovatie. Begin dit jaar zijn er maanden besteed aan de renovatie van het voorhuis en onlangs is het besluit gevallen dat ook de
achterwand van de schouw in de mooie kamer gaat worden gerestaureerd. Daarbij gaat het om
het herstel en indien nodig vervanging van de beschadigde tegels. Maar tegelijkertijd gaan we
ook corrigeren wat in het verleden onjuist is ingemetseld. Er staat meer te gebeuren.
Momenteel wordt de wagenschuur onder handen genomen. Die is door de vele aanwinsten veel
te vol en te druk geworden. Daarom komt achter in deze ruimte een til (een tilletje, zeiden de
boeren vroeger) voor het kleine materiaal. Als dit rond is wordt ook hier de bebording en de
verlichting aangepast.
Dan moet het nodige gebeuren in de grote museumtuin. Het belangrijkste hier is dat de buxus
er overal uit gaat en dat er passende streekeigen beplanting voor in de plaats gaat komen. Ook
hiervan wordt een project gemaakt, waarvan het de bedoeling is dat dit de komende winterperiode aangepakt gaat worden.
Tegelijkertijd zijn we nog volop bezig met het afronden van de teksten en borden na de renovatie. Hierbij is dringend nog ondersteuning nodig. Iedereen die wil, is welkom.
Tenslotte melden we u nog de veranderingen, die gaande zijn op organisatorisch terrein. Alle
veranderingen zijn erop gericht dat De Koperen Knop de toekomst optimaal aan kan. Een toekomst, waarin heel veel staat te gebeuren in de regio op cultuurhistorisch en toeristisch gebied.

De achterwand van de schouw, die ingaande januari 2022 onder handen genomen gaat worden.
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TEXTIELGOED – GEMERKT – GEMAAKT
DE PRIJSUITREIKING
Zaterdag 2 oktober 2021 vond de feestelijke
prijsuitreiking plaats van de inzendingen voor
de herfstexpositie. Een bijzondere textielexpositie, waar antieke objecten uit het museumdepot met speciaal voor de expositie ontworpen nieuwe textiele kunstobjecten zijn
gecombineerd. Het resultaat, 50 moderne
kunstwerken, biedt een uniek overzicht van
een hoogwaardige textielkunst. Voor de organisatie was het die zaterdag wat spannend,
na anderhalf jaar weinig activiteiten.
Op verzoek van het museum heeft een vakju- v.l.n.r.: Corona Mokveld en Ine de Boer met een van de
prijswinnaars Janie Muilwijk
ry alle werken uitgebreid beoordeeld. Die jury
bestond uit Carola Mokveld, (zelfstandig kunstenaar), Ine de Boer (organisator textielreizen) en
Pauline Barendse (sieraden ontwerper).
De keuze om te komen tot de winnaars bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk besloot de jury
tot toekenning van de volgende prijzen: Derde prijs: Janie Muilwijk, Sliedrecht (‘Stok en Smock’.
Tweede prijs: Karin Bruinsma, IJsselstein (‘Heimwee naar Suoga’). Eerste prijs: Annemiek te
Pas, Ulft (‘Pronkrol’).
Iedereen die de expositie (te zien van 25 september tot en met 13 november 2021) bezoekt
krijgt bij aankomst in het museum een stemformulier. Hierop kan een van de geëxposeerde
werken worden genoteerd, die daarmee meedingt naar een publieksprijs. Stemmen kan t/m
woensdag 10 november 2021. Op de laatste dag van de expositie wordt de winnaar daarvan
bekend gemaakt.

DE OUDSTE POLDER

Dick de Jong

Ergens medio september jongstleden zette ik tegen acht uur de televisie aan voor het journaal.
Zoals te verwachten was, werd ik getrakteerd op het daaraan voorafgaande reclameblok. Het
ging op dat moment over Beemsterkaas, ‘van de oudste polder van Nederland’, hoorde ik zeggen. Nu heb ik destijds op school best aardig opgelet. En daar vertelde mijn docent dat de
e
Beemster in de17 eeuw werd ingepolderd. Neen, als we het over de oudste polder van Nederland willen hebben, moeten we heel wat dichter bij huis blijven. De polder, die met ‘de’ Sint Elisabethsvloed ten onder is gegaan, dateert al van veel vroeger. In 1421, nu 600 jaar terug, ging
die prachtige polder verloren. En zoals we uit de kronieken kunnen achterhalen, was die polder
e
een ’schoolvoorbeeld’. Dat betekent dat die polder al van de 14 eeuw, wellicht eerder, moet
stammen. En ons eigen woongebied is zelfs al ouder. Wat willen die Noordhollandse kaasboeren nu nog?
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De Grote Waard en omgeving aan de
vooravond van de Sint Elisabethsvloed.
Uit: Schoolatlas der gehele aarde, Zutphen
1927.
De ‘legende’ rondom de naam Kinderdijk
kennen we natuurlijk allemaal. Hieronder
een afbeelding van de aangedreven wieg.

De Sint Elisabethsvloed is alom bekend. Maar het feit dat door deze vloed (deze vloeden; het
waren er meer in enkele jaren tijd) de stad Dordrecht naar de achtergrond verdreef is minder
e
bekend. Tot in het begin van de 15 eeuw was Dordrecht Nederlands grootste stad en tevens
de belangrijkste zeehaven van de Lage Landen. Door de grote watermassa, die in 1421 het
gebied overspoelde, kwam Dordrecht geïsoleerd te liggen. Hierdoor verloor het zijn belangrijkheid en werd uiteindelijk Amsterdam de belangrijkste zeehaven en de grootste stad. De welvaart in de Waarden rondom de stad is te danken aan de hennepteelt en de kaasmakerijen, die
bedoeld waren voor de zeeschepen in de stad Dordrecht.

VAN LUXE NAAR NOODZAAK
KOELKAST
De koelkast heeft een ‘revolutie’ in het bewaren van ons voedsel teweeggebracht. Het altijd
kunnen beschikken over verse etenswaren was vroeger niet vanzelfsprekend. Om voedsel te
kunnen bewaren werd het gedroogd, gerookt of gezouten. Etenswaren zijn langer houdbaar bij
lage temperaturen. Daarom werden ze bij voorkeur in koele, donkere ruimtes bewaard. Op de
landgoederen van de welgestelden bouwde men speciale kelders. Daarin werd in de winter het
uit sloten gezaagde ijs opgeslagen en met slim ventileren zorgde dat een jaar lang voor koelte.
Naar behoefte werd het ijs dan naar de keuken gehaald voor het koelen van spijzen en dranken.
IJSKELDERS EN INDUSTRIE
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 drukdoende 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 bedrijven. 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 terechtkwam. Koeling werd een noodzaak. Het door de ijsfabrieken geproduceerde
ijs werd als vanouds in ijskelders opgeslagen. Maar nu op een schaal zoals nog nooit vertoond.
De jaren omstreeks 1850 zijn de hoogtijdagen van de industriële ijskelder.
MEESTE MENSEN BLEVEN WECKEN, DROGEN EN ZOUTEN
e
Tegen het einde van de 19 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 in de winter zelf
ijs had geoogst of betrokken van ijsfabrieken. Elektrische koelkasten kwamen vanaf 1918 beschikbaar, niet verwonderlijk op een moment dat de levering van elektriciteit aan particulieren
langzaam op gang kwam. Die eerste koelkasten waren extreem duur. Je moest er bovendien
ook de ruimte voor hebben. Het omvangrijke en luidruchtige koelkastmechaniek werd in de
kelder of een aangrenzende kamer geplaatst en was met leidingen verbonden met de eigenlijke
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koelkast in de keuken. De prijs was bijna twee keer die van een gemiddelde T-Ford, in die tijd
de eerste in massa gemaakte personenauto.
BELASTINGDIENST BESCHOUWT KOELKAST ALS WEELDE
De koelkast werd dan ook gezien als een luxeproduct. En hoewel hij al snel compacter werd,
bleef de aanschaf ervan nog lang voor de meeste mensen ondenkbaar. Zij bleven trouw hun
voedsel wecken, drogen en zouten. Een poging in Nazi-Duitsland daar met de ontwikkeling van
de Volkskühlschrank verandering in te brengen, liep op niets uit. In ons land 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 moderne (flat)woningen hadden vaak geen kelders. 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 betaald, 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 vond men, kon al lang
niet meer als luxe worden gezien.
De grote doorbraak in Nederland kwam in 1962. In dat jaar ontketende Albert Heijn een koelkastenoorlog. 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 gulden. 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
AH zijn speciale aanbiedingen deed. De koelkastenhandel stond op zijn achterste benen.

MASSALE AANSCHAF
Albert Heijn werd prijsdumping verweten, bovendien was er geen enkele vorm van service.
Daarvoor moest de gewone leverancier opdraven. ‘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 kruideniersomzet 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 koelkast 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).

UIT HET MUSEUM
MET HET OOG OP DE TOEKOMST
Hierboven staat al het een en ander genoemd. Maar er is meer te vermelden. Het opstarten van
alles, na de periode dat corona de dienst uitmaakte in de wereld, blijkt meer tijd en aandacht te
vergen dan was voorzien. Dankzij de inzet van velen lukt het allemaal op een fijne manier.
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In de wagenschuur is het momenteel erg rommelig. Dat
komt door de uitvoering van de werkzaamheden om meer
expositieruimte te verkrijgen.

Als het werk aan de wagenschuur gereed is, komt de
smederij aan de beurt. De smidse moet worden gerepareerd en er moet worden geruimd.

De brocantewinkel van het museum is hier nog ingericht in de lange schuur. Dat gaat veranderen, omdat daar weer
ruimte moet komen voor de tijdelijk niet in gebruik zijnde expositiematerialen. De winkel verhuist naar het theehuis.

De stenenverzameling naast het theehuis.

Heerlijk in de septemberzon op het theetuinterras.

DE TEXTIELCOLLECTIE
Intussen is de collectie gebruiks- en siervoorwerpen qua registratie en conservering op orde.
Dat betekent dat we langzamerhand kunnen gaan denken aan de textielcollectie. Ook die moet
worden nagekeken, deels ontzameld en verder gedigitaliseerd. Dit laatste is nodig omdat we er
mee naar buiten willen treden. Open en bloot tentoonstellen kan niet; daarvoor zijn de materialen te teer. Maar op de foto zetten en via internet tonen kan wel. Daarvoor is momenteel een
project in voorbereiding.
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SCHOLEN OP BEZOEK
Hoera… het kan weer; het mag weer. Voor het museum fijn en
voor de kids geweldig. Lekker met zijn allen naar een museum
en iets leren over de geschiedenis van je eigen streek. Als je in
de buurt op school zit, kan dat op de fiets, woon je wat verder,
dan met auto’s.
Het museum heeft een paar speciaal voor de educatie opgeleide vrijwilligers, die de kidsrondleidingen doen: Hanny
Schouten, Alma Broekmeulen, Hans Hamerpagt en Jaco Verhoeff.

EEN LEUKE JOB ALS VRIJWILLIGER?
Ook met het oog op de toekomst is het museum op zoek naar
nieuwe vrijwilligers, die willen meehelpen om de cultuur in
brede zin in de Alblasserwaard en daarbuiten uit te dragen.
Vrijwilliger zijn in het museum betekent dat u samen met anderen werkt. Dat gebeurt in een prettige en open sfeer, terwijl u
veel andere mensen ontmoet. De Koperen Knop kent een
zogenaamde platte organisatie. Er zijn geen hiërarchische
lijnen. Aan het hoofd staat een directeur en voor diverse onderdelen zijn er coördinatoren. Iedereen werkt op gelijk niveau,
naast en met elkaar.
Het museum heeft behoefte aan mensen voor werkzaamheden op allerlei gebied. Onder meer vrijwilligers die tijdens de
openingstijden dienst willen doen. Bij de entree achter de balie
en de kassa, bij het buffet in het Museumcafé en voor het houden van toezicht. Ook voor de ontvangst van schoolgroepen
en het geven van demonstraties in de smederij en de hoepelmakerij. Tevens voor het onderhoud van de gebouwen en de
tuin zoekt het museum ondersteuning. Ook voor de educatie
en de ontvangst van kids zoeken we nog mensen. Een uitgebreid overzicht van functies vindt u op de website van het museum www.koperenknop.nl. En ook als u ergens anders goed
in bent, mag u natuurlijk reageren.
Als u zin heeft om uw vrije tijd voor een deel te besteden in
een mooie organisatie, kom dan eens vrijblijvend praten. Er is
zeker ook een functie voor u bij. Een gesprek met de directeur
is altijd mogelijk: Alida Ambachtsheer. Bel 06-14148618 of mail
naar koperenknop@koperenknop.nl. U zult dan merken dat de
sfeer in het museum goed is, dankzij vooral de open organisatiestructuur, waarbinnen veel mogelijk is.
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STAMPPOTTENTIJD
DE OER-HOLLANDSE STAMPPOT IS NIET ZO OUD
Wat eten we? Boerenkool. Zuurkool. Spruiten. Koolraap. Wortelen met uien. Prei. Bedenk een
wintergroente en hij wordt gestampt. Maar een van de meeste iconische Nederlandse gerechten blijkt een relatief recente uitvinding. Wanneer het buiten koud en/of nat en/of grijs en/of
vroeg donker is, gaat er niets boven een pan dampende stamp op
tafel. Stamppot is vullend en verwarmend. Het is kalmerend in z’n
zachte structuur en heeft een
voorspelbare, eendimensionale
smaak. Stamppot is gezond. Efficiënt (want eenpans). Goedkoop.
Lekker gewoon. Al die eigenschappen maken het tot ideaal
wintervoedsel. En dus zitten we straks weer in het stamppotseizoen. Stamppot lijkt zo diep in
het Nederlands culinair dna te zitten, dat je zou verwachten dat deze gerechten hier al eeuwen
gegeten worden. Maar nee, een van de meeste iconische gerechten uit de Nederlandse keuken
blijkt een relatief recente uitvinding. Die oer-Hollandse stamppot is pas een jaar of 140 oud.
In zijn standaardwerk Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken doet culinair auteur en
vertaler Jacques Meerman onderzoek naar het ontstaan van ‘onze’ stampcultuur. In zijn boek
beschrijft hij hoe stoofpotten (de zogenaamde middeleeuwse potspijzen: knollen, uien en vlees
in één pan gekookt boven een open vuur) door de eeuwen heen langzaam maar zeker ‘stollen’
tot iets wat wij nu als stamppot zouden betitelen.
GESCHIEDENIS
De allereerste echte stamppot trof Meerman aan in een kookboek uit 1860. In dit boek, de zesde, herziene druk van De hedendaagse kookkunst van Maria Haezebroek, staat een recept
voor hutspot en eentje voor stamppot met appeltjes (hete bliksem). Grappig genoeg stampt
Haezebroek boerenkool dan weer niet door de aardappels, maar husselt ze. En stamppot met
rauwe andijvie zou op dat moment nog bijna een halve eeuw op zich laten wachten. Het eerste
gepubliceerde recept hiervoor stond op 6 september 1929 in een Scherpenzeelse krant.
Blijft de vraag waaróm we zijn gaan stampen. Meerman heeft er ondanks jarenlange research –
hij schreef ook nog een boek over hutspot – geen sluitend antwoord op kunnen vinden, zo laat
hij per mail weten. ‘Aan de ene kant lijkt stamppot op de potspijzen van arme mensen met maar
één haardvuur. Aan de andere kant komt stamppot pas in de kookboeken terecht als de gasfornuizen met meer pitten al in opmars zijn. Het is een raadsel, we weten het gewoon niet.’
Feit is in elk geval wel dat stamppot iets minder exclusief Nederlands is dan veel Nederlanders
denken. De Belgen kennen hun stoemp. De Ieren hun colcannon en hun champ. In Duitsland
wordt hier en daar gestampt (onder andere voor Himmel und Erde, de Duitse versie van hete
bliksem). En in Catalonië en Andorra eet men in de wintermaanden trinxat, een stamp van
aardappelen, groene kool en soms ook kikkererwten.
Het bijzondere (en lekkere!) aan trinxat is dat van de stamppot een soort koeken worden gevormd die vervolgens worden gebakken in olijfolie, waarbij er een krokant randje ontstaat. En
dat doet natuurlijk meteen weer denken aan die goeie ouwe Nederlandse gewoonte om een
restje stamppot de volgende dag op te bakken in een klont boter en te eten op een bruine boterham. Bestaat er een troostrijker lunch straks midden in het stamppotseizoen?
Janneke Vreugdenhil

ROOD VOOR IN DE KERSTBOOM
In de komende winterexpositie van Museum De Koperen Knop staat de kleur rood centraal.
Daarbij zullen gastconservatoren met elkaar laten zien wat de kleur rood voor hen betekent.
Onderdeel van die expositie is een kerstboom. Via die kerstoom kunt ook u meedoen met de
expositie: door het inleveren van rode versiering voor in de boom.
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Die kerstboomversieringen kunnen van alles zijn. Het hoeft echt niet specifiek voor de kerstboom bedoeld te zijn. Alles is welkom, maar u moet wel rekening houden met de volgende
voorwaarden:
1. Het voorwerp moet rood zijn.
2. Het mag maximaal 15 x 15 cm groot zijn.
3. Het moet in de kerstboom kunnen worden opgehangen, dus voorzien van een draadje of
iets dergelijks.
4. Het voorwerp dat u instuurt blijft eigendom van het museum.
Als u iets wilt afstaan voor in de boom of als u
een vraag hierover hebt, kunt u mailen naar
het museum: commissies@koperenknop.nl.
Maar u mag natuurlijk ook langskomen om het
alvast te brengen. Dit laatste kan tijdens de
openingsuren dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00
uur en zaterdag 11.00-17.00 uur, op het adres
Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam.
Graag reageren voor 16 november 2021.

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
Jan Boerman (†)
Kommer Damen
Ad van Herk
Andries de Kok
Huib de Kok (†)
Gerrit van Noordenne

1988 - 2003
1988 - heden
2003 - heden
1988 - heden
1988 – 1993
1988 - heden

Balt van der Padt (†)
Janny van der Padt
Jan Timmer
Jan van Vliet
Marc Vogel

1993 - 2005
2005 - heden
1988 - heden
1988 - heden
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
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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
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