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Opnieuw een ernstige toename van besmettingen, met alle bijkomende gevolgen. Een bezoek
aan het museum is alleen mogelijk voor mensen met een coronatoegangsbewijs. Ook zijn er
weer dringende adviezen. Die leven wij in het museum na, dus is iedereen gewoon welkom.
De laatste tijd moest weer heel wat extra werk worden verzet. Iedereen die het museum zou
bezoeken moest geïnformeerd worden, over het ophalen van materiaal en het brengen en inrichten van de komende expositie. De geplande opening kan niet doorgaan; dat gebeurt nu in
digitale vorm. Kijk vanaf 27 november 2021 op de website www.koperenknop.nl.
Iedereen moest even wennen aan de registratie van de QR-code. Een gedachte bijeenkomst
met alle vrijwilligers, zal wellicht niet door kunnen gaan. Jammer, want die groep is op dat punt
al veel te lang het nodige te kort gekomen.
De laatste tijd komt de term biblebelt weer steeds meer bovendrijven, een veramerikaanst
woord voor wat in het Nederlands bijbelgordel heet. De link naar het Engelse belt komt omdat in
de Verenigde Staten ook enkele vergelijkbare gordels zijn waar orthodox gelovigen wonen.
Bij het schrijven hiervan gaan mijn gedachten enkele decennia terug. Toen was er in de Alblasserwaard een polio-uitbraak. Op een avond werd het museum gebeld door de VARA. Of de
directeur bereid was om de volgende morgen tussen 7.00 en 7.30 uur de toenmalige presentator Paul de Leeuw te woord te staan, die enkele vragen wilde stellen. Wat doe je dan? Toestemmen en goede afspraken maken over wat er gaat worden gevraagd. En het ging goed.
WORDT U OOK VRIJWILLIGER?
De laatste tijd hebben diverse nieuwe vrijwilligers hun diensten aangeboden aan het
museum. Vrijwilligers voor veel van de te verrichten werkzaamheden: suppoosten, horeca, onderhoud en meer. Maar wij kunnen nog meer gebruiken. Iets voor u?

Langzaam maar zeker verdwijnen alle buxusstruiken op het erf en in de tuin van het museum.
De buxusmot heeft namelijk nadrukkelijk bewezen dat een buxus een exoot is en dus niet in
de museumtuin thuis hoort.
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EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN
EXPOSITIE TEXTIELGOED – GEMAAKT – GEMERKT
De najaarsexpositie van 2021 sloeg opvallend goed aan bij het publiek. Het aantal positieve reacties was groot. Het publiek kwam er in grote getale op af en
bleek afkomstig te zijn uit het hele land en
daarbuiten.
Het onderwerp van de expositie was
voor sommigen aanleiding om (oud) textiel aan het museum te schenken.
Aan de expositie was een wedstrijd gekoppeld. De keuze van de vakjury heeft u
al eerder kunnen lezen. Aan het eind van
de expositie was er nog de publieksprijs.
Elke bezoeker kreeg bij aankomst van de
dienstdoende baliemedewerker/ster een
stembriefje. Het resultaat hiervan was dat
Ieta Verhoeff uit Hardinxveld-Giessendam
de meeste stemmen kreeg: 122 van de
675 uitgebrachte stemmen. Op zaterdag
13 november 2021 kwam ze de prijs in
ontvangst nemen.

WORKSHOP MONOPRINTEN

De expositie was ook aanleiding voor in totaal twee workshops, waarvoor veel belangstelling
was: het waren twee boeiende, leerzame en vooral ook gezellige bijeenkomsten.

PROJECT DIGITALISERING TEXTIELCOLLECTIE
Musea hebben van oudsher als primaire taak het verzamelen van objecten. Het exposeren is
een hiervan afgeleide taak, nodig om het publiek met de collectie te kunnen laten kennismaken
en om door het bezoek opbrengsten te genereren, waarmee het museum in stand kan worden
gehouden.
Naast een grote collectie gebruiks- en siervoorwerpen beschikt De Koperen Knop over een
uitgebreide textielcollectie. Deze omvat kleding, huishoudtextiel, oefenlappen, merklappen,
pronkrollen en nog veel meer. Dit alles is ooit gebruikt door notabelen, burgers en boeren in de
Alblasserwaard. De notabelen woonden in de herenhuizen in de dorpskernen, de burgers veelal
aan de dijken aan de rand van het gebied en de boeren in de bewoningslinten in de binnenBEKNOPT INFORMATIE NUMMER 114 VAN NOVEMBER 2021
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waard. Het gaat hierbij om een grote en unieke collectie, waarvan de oudste exemplaren datee
ren uit de 17 eeuw. Voor het beheer hiervan is een Textielcommissie actief, die wekelijks werkzaamheden verricht ter conservering en behoud.

De collectie wordt bewaard onder klimatologisch verantwoorde omstandigheden. Veelal in speciale zuurvrije dozen, tussen vloeipapier. Textiel is erg kwetsbaar en daarom moet hier heel
voorzichtig mee worden omgegaan. Blootstellen aan daglicht kan al slecht voor het verdere
behoud zijn, kunstlicht moet aan specifieke eisen voldoen en aanraking door mensen moet
onder alle omstandigheden worden vermeden. Dit betekent dat de collectie vrijwel niet aan het
publiek kan worden getoond. Dat is jammer, vooral omdat deze zo uniek is. Al meerdere keren
is gezocht naar mogelijkheden tot tentoonstellen van delen uit de collectie. Dit blijkt telkens
weer een hele uitdaging.
Daarom is het idee ontstaan om de collectie te gaan ontsluiten door deze te gaan digitaliseren.
Een daarvoor in aanmerking komend deel van de collectie wordt dan op een speciale en verantwoorde manier gefotografeerd en een verzameling van die foto’s wordt vervolgens voorzien
van informatie en de nodige toelichting in een digitaal bestand gezet. Hieruit wordt met regelmaat een wisselende selectie getoond op de website van het museum.

Binnenkort start een periode van selectie van wat in de collectie is opgenomen. Een onderdeel
daarvan bestaat uit het ontzamelen, waarbij dubbele objecten worden afgestoten. Hiervoor zal
een passende nieuwe bestemming worden gezocht. Per 1 januari 2022 zal, afhankelijk van de
beschikbare gelden, worden gestart met de voorbereidingen en per 1 maart 2022 start het digitaliseren definitief. Verwacht wordt dat dit 1 tot 1½ jaar tijd in beslag gaat nemen.

EXPOSITIE MOOI ROOD

Liesbeth Leenman, met een doek met daarop haar dochter
Sanne rond rood emaille in het raamwerk.
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Al weer de laatste expositie van 2021. Eigenlijk zou die al in het vorige jaar plaatsvinden, maar covid-19 was spelbreker. En
opnieuw dreigt er iets. Intussen is besloten
dat de expositie doorgaat, met bij de inrichting een veilige werkomgeving met voldoende afstand en een beperkt aantal personen per ruimte, terwijl iedereen die in het
museum binnentreedt wordt gecontroleerd
op het bezit van een geldig registratiebewijs. De leuke opening moet helaas door
de toenemende coronabesmettingen worden omgezet in een digitale opening.
Wat er te zien zal zijn, u zult er versteld van
staan: rood en nog eens rood!
PAGINA 3

MUSEUM DE KOPEREN KNOP

APPELEN EN PEREN
De herfst is ook de tijd van het boomfruit. Al in de zomer komen de eerste vers geoogste vruchten in de winkels en tot in oktober komen daar nieuwe bij. Bij boomvruchten denkt iedereen onmiddellijk aan appels en peren. Pruimen, kersen, mispels, tamme kastanjes en nog veel meer
boomvruchten worden eenvoudigweg ‘vergeten’. Dat heeft alles te maken met de voordelen die
appels en peren ten opzichte van dat andere boomfruit hebben. Gemakkelijker teelt, betere bewaarbaarheid, grotere diversiteit en het goed gedijen op het noordelijk halfrond.

Kweeappels

De appel werd al 10.000 voor Chr. in Europa in het wild verzameld en in het Nabije Oosten geteeld sinds 4.000 voor Chr. Waarschijnlijk is de appel langs de oude zijderoute verspreid. In
Centraal-Azië komen meer dan 25 wilde appelsoorten voor, waarmee de gekweekte appel zich
in de loop der eeuwen heeft gekruist.
Geselecteerde rassen werden later in stand gehouden doordat de Chinezen de techniek van
e
e
enting ontdekten. Ten tijde van de Oude Grieken en Romeinen (8 eeuw voor Chr. tot 5 eeuw
na Chr.) was er een florerende teelt van appels. De Romeinen hebben deze rassen verder vere
spreid over West-Europa. In de 19 eeuw hadden veel steden in Europa en Nederland hun
eigen rassen. Zoet of halfzuur, verschillend van kleur, vorm en grootte. Vanuit Europa is de
appel door kolonisten over de wereld verspreid.
Met het verdwijnen van de hoogstamboomgaarden zijn
veel rassen weer verloren gegaan. Maar de oude appelen perenrassen staan momenteel weer volop in de
belangstelling.
De eerste peren komen ook uit centraal Azië en werden
al in de tijd van de Romeinen in Europa gegeten. Pas met
de kruistochten tussen 1095 en 1200 raakt de peer meer
algemeen bekend in Noord-Europa. Veel kloosters nee
men ze op in hun tuinen. Eind 17 eeuw zijn er al meer
dan 700 verschillende soorten. Maar pas daarna komt de
peer echt in de belangstelling. Dat wordt nog versterkt
doordat veel Franse officieren na de slag bij Waterloo
door hun regering worden ontslagen. Met hun ontslagvergoeding kopen ze stukken landgoed op en gaan daar
aan de slag met het kweken van peren. Daarom hebben
zoveel peren Franse namen.
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De verschillende pomologische verenigingen in Nederland proberen zoveel mogelijk oude
rassen in stand te houden. In onze museumtuin vind je er ook voorbeelden van.
Appels en peren zijn waarschijnlijk als vruchten voor ons even populair, maar een bekend
Nederlands spreekwoord luidt: ‘je kunt geen appels met peren vergelijken’. Het betekent dat je
niet twee totaal verschillende dingen met elkaar kunt vergelijken. Maar laat er nu toch een
‘buitenbeentje’ uit de boomgaard bestaan dat zowel eigenschappen vertoont van de appel als
de peer. Hij lijkt op een appel, maar ook een beetje op een peer en hij ruikt naar citroensap.
Wellicht een voorbeeld van LHBTI in het fruit, een beetje een geval apart, de kweepeer, maar
toegepast in bepaalde gerechten is het een welkome aanvulling die er beslist mag zijn!
Deze bijzondere boomvrucht is de Cydonia Oblonga oftewel Kweepeer, De boom is afkomstig
uit Centraal- en Zuidwest-Azië, maar gedijt hier prima in humusrijke grond. Hij is zelfbestuivend
en volledig winterhard, maar een warme plaats heeft de voorkeur, in verband met het rijpen van
de vruchten. Het is een mooie sierboom, die wel vier meter hoog kan worden en een
onregelmatige groeiwijze heeft. Hij heeft mooie witroze bloemen. De bloeitijd is eind mei, begin
juni en de vruchten zijn eind oktober rijp.
De kweeperen zijn niet overal te koop, maar bijna elke Turkse groentenwinkel heeft ze in het assortiment. Ze zijn hard
en worden in ons klimaat niet zo zoet en sappig als in
warmere streken, maar ze zijn zeker geschikt om in
bepaalde recepten te verwerken. Bovendien wordt de
kweepeer al sinds mensenheugenis als basis voor
geneesmiddelen gebruikt. Sap van de kweepeer helpt tegen
keelpijn en bevordert de spijsvertering. In een vorstvrije
ruimte kunnen de vruchten maandenlang worden bewaard.
Ze ruiken heerlijk, vroeger werden ze om die reden ook wel
in de linnenkast bewaard.
Het maken van kweeperengelei zou ook heel goed kunnen
op een petroleumstel!
RECEPT: LANGZAAM GEGAARDE KWEEPEER (VOOR 8 PERSONEN)
Een recept van de kweepeer kan natuurlijk niet uitblijven na bovenstaande appel-, peren- en
kweeperenuiteenzetting. Dit recept is een aangepaste versie van dat uit Paula Wolferts briljante
kookboek The Slow Mediterranean Kitchen. Na 5 uur in de oven hebben de langzaam gegaarde
kweeperen de consistentie van snijdbare fudge en een heerlijke aromatische smaak (ze zorgen
er ook voor dat je huis heerlijk ruikt, een kerstgerechtje dat smaakt als een cadeautje). Wees
voorzichtig als je ze schilt, halveert en het klokhuis verwijdert – ze zijn erg hard, soms glijdt het
mes ervan af en snijd je jezelf. Serveer de kweeperen gekoeld met yoghurt voor het ontbijt, of
warm met wat slagroom naast een ouderwetse tulbandcake.
U HEEFT NODIG:
6 kleine kweeperen, 150 gram suiker, 2 hele kruidnagels (als je daar niet dol op bent dan is een ½ kaneelstokje een
goed alternatief), sap van 1 citroen.

BEREIDING:
1.
2.
3.

Verwarm de oven voor op 120 graden C.
Schil en halveer de kweepeer en haal het klokhuis eruit. Bewaar de schillen en klokhuizen.
Meng de suiker, kruidnagels (of kaneel) en citroenrasp met 160 ml water in een ondiepe ovenschaal op laag vuur.
Roer om de suiker op te lossen.
4. Leg de kweepeerhelften in een enkele laag in
de siroop en dek het af met de achtergehouden
schillen en klokhuizen (dit voorkomt dat de
kweeperen uitdrogen).
5. Bedek met aluminiumfolie en bak 5 uur in de
over. De kweeperen zullen dan zacht zijn en
anders van kleur: diep roestrood of bleekroze,
afhankelijk van de herkomst van je kweepeer.
Verwijder de schillen en klokhuizen en doe de
kweeperen in een bewaardoos met deksel.
6. Giet de kookvloeistof door een fijne zeef over
de kweeperen (er zal niet veel vloeistof zijn,
maar als het te veel lijkt, kook het dan eerst in
voor je het over het fruit giet). Serveer direct of
bewaar maximaal een week in de koelkast (laat
de kweeperen volledig afkoelen voor je ze in de
koelkast zet).
Een kweeperencompote, met een ander recept.
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UIT HET MUSEUM
ROOD MET WITTE STIPPEN…
Ook in Museum De Koperen Knop is de herfst merkbaar; vooral ook voelbaar. Als je ’s morgens
arriveert ligt er soms nog een waas over het land achter het museum en ben je bij binnenkomst
blij dat de verwarming de kou al uit het kantoor heeft verjaagd. In de museumtuin groeien op
verschillende plekken wat schimmels en zie je op allerlei plaatsen paddenstoelen staan.
Maar op een doordeweekse donderdag stond er ineens
een heel bijzondere paddenstoel op het terras naast het
Museumcafé. In een van de bakjes op een terrastafel.
Een ‘echte bekende’, rood met witte stippen.
De dames van de Textielcommissie zijn nog op zoek
geweest naar de kabouters, waarvan het verhaal gaat
dat die in dergelijke paddenstoelen hun huisje hebben.
Maar tot nu toe is er geen enkele vorm van leven in de
boleet ontdekt. Maar misschien wilt ook u eens komen
meezoeken…

VERDERGAANDE DIGITALISATIE
Samen met Museum Krimpenerwaard en Museum De Hoeksche Waard hebben wij het project
De Drie Waarden uitgevoerd. Toen dat project
werd afgesloten hebben wij gedrieën elkaar beloofd te gaan kijken naar een vervolgproject. De
komende maanden gaan we in beeld brengen
wat een vervolgproject zou kunnen zijn. En we
gaan nog meer digitaals doen.
Uitleg van DeFine over de mogelijkheden.

ACTIVITEITEN BUITEN DE DEUR

 Het museum was ook betrokken bij gidswandelingen op de
organisatiedag van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Hans Hamerpagt geeft in de Vijfheerenlanden les over Trijntje.
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RESTAURATIE ACHTERWAND SCHOUW
Het bestuur van de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop heeft opdracht gegeven tot het
restaureren van de achterwand van de schouw in de mooie kamer.
SCHADE
In de loop van de jaren is door de invloed van salpeter (uit de mest in de stal afkomstige zouten,
die zich op de muren hebben vastgezet) een aantal tegels kapot gegaan en los gekomen door
de zich steeds dikker ophopende salpeter. De laatste jaren is hier nog een tweede probleem
bijgekomen: het langskomende zware verkeer. Het voorste deel van De Koperen Knop staat
heel dicht bij de openbare weg. Die weg is bovendien ter plaatse versmald door paaltjes, om
beschadiging van het museumpand en de aan de overkant staande woningen te voorkomen.
Daardoor moet alle verkeer over dezelfde smalle strook rijden, waardoor er geen verdeling van
de druk op het wegdek kan plaatsvinden. Hierbij komt dat het aantal zware voertuigen toeneemt.

UITVOERING WERKZAAMHEDEN
Na een offertetraject heeft de Stichting Eigenaren van De Koperen Knop de opdracht tot restauratie gegund aan Van Sabben Oud Nederlandse Tegelwerken te Oud-Beijerland, die het werk
ingaande 4 januari 2021 heeft ingepland. Het gaat bij de restauratieactiviteiten met name om de
achterwand van de schouw. Beide zijwanden vertonen geen sporen van schade en blijven dus
in hun huidige situatie bestaan. Uit de achterwand worden alle tegels gehaald. Dit gebeurt met
behulp van een diamantzaag.
Als er eenmaal zaagsneden zijn gemaakt, kan een deel van de rest verder worden los getrokken. Hierbij zal veel stof en puin vrijkomen, waar vooraf afdoende maatregelen voor genomen
moeten worden. Afvoer van puin en stof gebeurt via de staatsiedeur.
Alle tegels worden afgevoerd naar de werkplaats in Oud-Beijerland en worden daar op een heel
speciale manier geschoond en vervolgens voorzien van een tegenwerkende materie, waardoor
het salpeter uit de muren niet langer in de tegels kan trekken, maar juist de andere kant op
gaat, de muur in.
Een deel kan worden vervangen door aan te kopen oude tegels met hetzelfde motief. Zoals de
schildpadtegels, die de roetbaan vormen. In Friesland is een gespecialiseerde leverancier, die
veel in voorraad heeft. Bij het plaatsen zal wel blijken dat er hier en daar sprake is van kleur- of
tekenverschillen. Dat zal ter plaatse worden opgelost door de juiste kleurschakeringen te combineren. Een ander deel, de unieke tegels, zullen moeten worden herschilderd. Een activiteit,
waarvoor ook weer deskundigen beschikbaar zijn.
ACTIES
Dit project is een mooie gelegenheid om het geïnteresseerde publiek bij te betrekken. Dit kan
door er publiciteit aan te geven in de media en in de eigen uitgaven, ter plekke informatie te
verstrekken voor de museumbezoekers en eventueel educatieactiviteiten rondom te organiseren. Ook wordt gedacht aan het aanbrengen van een grote foto van de schouw ten tijde van de
periode van enkele maanden dat de schouwruimte afgedekt is. Ook wordt hierbij aandacht geschonken aan - informatie over - de tegels in het algemeen en de tegelcollectie van het museum in het bijzonder, indien mogelijk een stukje film van deze of soortgelijke werkzaamheden,
een lezing over tegels enzovoort. Ook via de nieuwsbrief van Boerderij & Erf AKV zal dit als
voorbeeld van een goede instandhouding van een voormalige boerderij door de Stichting Eigenaren in het verlengde van een voorbeeld van (al jaren terug gestarte) herbestemming van een
authentieke boerderij.
PLANNING
In verband met de mogelijkheid van het functioneren van De Koperen Knop als Sinterklaashuis
en de traditionele gezelligheid rond de kerstdagen, is afgesproken dat de werkzaamheden direct in 2022 starten.
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BOEKPRESENTATIE
Zaterdag 6 november jongstleden was in het
museum de presentatie van het boek ‘De
voedseltochten van dominee Van der Poel’.
Auteur Peter van Wijngaarden reikte de eerste exemplaren uit aan burgmeester Heijkoop
van Hardinxveld-Giessendam en burgemeester Witte van Geertruidenberg. Over de naoorlogse situatie komt volgend jaar een expositie, getiteld ‘Herrijzend Nederland’.

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

Mostert Bloemen
Multiman Nederland
Neptune Marine
van Noordenne Accountants
Cafe Olt Ghiessen
Optima Uitzendburo
Van der Padt Deuren
Van der Padt & Partners
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud
Peinemann Holding
Prefunko
Reijnders Graveertechniek
RR Grafische Vormgeving
Snelle Vliet Touringcars
Bouwonderneming Stout
Thuis in Bouwen
Tienmorgen Advies
Trabor Gevelprojecten
Tromp Advies
Grafisch Bedrijf Tuijtel
Verschoor Sliedrecht
Vlot Holding
Cafetaria Wielwijk
W.S.B. Solutions
Van Wijngaarden Marine Services

De Sinterklaas is weer in het land…
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