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Langzaam aan begint de samenleving weer normaal te worden. Augustus was in het museum 
een succesvolle maand. De bezoekersaantallen en de aan het bezoek gerelateerde inkomsten 
bleven nog wel achter. Maar al met al was het veel beter dan de eerste helft van 2021. Heel be-
langrijk is dat het vooraf reserveren niet meer hoefde, want dat hield veel aspirant bezoekers 
tegen. Toch zijn er ook nu nog mensen die zo voorzichtig zijn dat ze niet naar een museum 
gaan. Overigens merken we ook dat bezoekers die wel komen en een registratieformuliertje 
moeten invullen dit wel doen, maar soms onvolledig.  
Organisatorisch gaat er in het museum het nodige veranderen. Al 33 jaar functioneren we met 
dezelfde bestuursstructuur, terwijl de samenleving in die 33 jaar heel sterk is veranderd. Dus 
gaan we zaken aanpassen aan de moderne tijd. In de bestuursvergadering van 31 augustus jl. 
is het jaarverslag 2020 vastgesteld. Daaruit blijkt dat de aan het bezoek gerelateerde inkomsten  
schrikbarend zijn achtergebleven. Gelukkig konden we een beroep doen op de in het kader van 
de coronapandemie ingestelde vergoedingen. En wat ook – en vooral – heel belangrijk is, is 
een bijdrage van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam van € 7.500 over 2020. Dit bedrag 
komt uit de bijdrage van € 34.000 die de gemeente van het rijk heeft ontvangen om het ‘corona-
nadeel’ van de culturele instellingen in de gemeente op te kunnen vangen. Voor 2021 gaan we 
nog een bijdrage aan de gemeente vragen. 
 

Bij de najaarsexpositie wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop druktech-
niek. 
Op 22 oktober zijn  de kids vanaf 6 jaar welkom (14.00-16.00 uur € 7,50) en op 29 oktober 
de volwassenen (13.30-16.00 uur € 12,50). Het gaat hierbij om kennismakingslessen hoe om 
te gaan met de verschillende druktechnieken. Meer informatie: website. Graag vooraf aan-
melden.    

 

 

Een zwart-wit foto 
van vakantievermaak 
in vervlogen tijden. 
Een prachtig tijds-
beeld van bermtoe-
risme in Nederland. 
Met de auto een ritje 
maken naar een ge-
bied dat er anders 
uitziet dan waar je 
woont. Auto aan de 
kant, stoelen uit de 
kofferbak en zitten 
maar. Natuurlijk ge-
nietend van de van 
thuis meegebrachte 
koffie.    

 
     

UIT DE KRANT 
 

MUSEUMBEZOEK ALS MEDICIJN BIJ GEESTELIJKE NOOD 
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Artsen in Brussel kunnen museumbezoek voorschrijven als medicijn om de geestelijke gezond-
heid te herstellen tijdens de Covid-pandemie. Dat zegt Delphine Houba, bestuurder bij Cultuur 
en Toerisme in de Belgische hoofdstad, in een vraaggesprek met het Franstalige dagblad 
L’Echo. Houba zegt in de krant dat is aangetoond dat kunst goed kan zijn voor de mentale en 
fysieke gezondheid. Ze baseert zich op onderzoek in Québec, waar museumbezoek op dokters-
voorschrift al in 2018 werd ingevoerd. In Brussel gaat het voorlopig om een proefproject van 
drie maanden. Patiënten van het Brugmann-ziekenhuis die last hebben van de pandemie kun-
nen een gratis individueel begeleid museumbezoek voorgeschreven krijgen of een groepsbe-
zoek met zes à acht patiënten.  

NRC: Arjen Ribbens, 4 september 2021 

NASCHRIFT REDACTIE 
En nu maar hopen dat dit ook in Nederland navolging krijgt. In elk geval is het een stuk voordeli-
ger dan een regelmatig consult  bij een deskundige. Mogelijk kunnen wij als museum een speci-
aal consult-entree-kaart in het leven roepen: een knipkaart voor tien bezoeken en elke keer een 
kopje koffie of een glas thee erbij… 
 

HET NEDERLANDSE LANDSCHAP 
Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Zo 
ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer en het Nationale Parken 
Bureau. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. 
Op basis van de GPS op zijn mobiele telefoon krijgt de fietser in zijn oortje routeaanwijzingen 
en informatie over het gebied waar hij dan fietst, zonder steeds de telefoon erbij te hoeven pak-
ken. Onderweg zijn er stops waar op de telefoon historische kaarten en schilderijen van oude 
meesters én hedendaagse kunstenaars verschijnen, eveneens vergezeld van gesproken tekst. 
De fietser beleeft zo hoe de oude meesters eeuwen geleden datzelfde landschap voor zich za-
gen en vastlegden, maar ook hoe jonge kunstenaars het anno nu ervaren. De fietser wordt uit-
genodigd letterlijk bij het landschap stil te staan en er met een andere, nieuwe blik naar te kij-
ken. De app verbruikt tijdens de tocht geen mobiele data. 
 

ROUTES IN DE REGIO 
Bij ons in de Alblasserwaard zijn ook heel veel leuke routes te rijden. Er zijn veel bestaande 
routes en hun aantal breidt zich steeds verder uit. Ook die zijn vaak geënt op het mooie veen-
weidelandschap. In het kader van het project Denkend aan Holland, dat gaat over ons prachtige 
landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, worden er de komende winter nog enkele 
routes ontwikkeld, die specifiek op dat landschap betrekking hebben.   
 
 

BUXUS – EEN GAST VAN ELDERS 
    

INLEIDING  
Het lijkt er dan toch echt van te gaan komen dat we de museumtuin het komende winterseizoen 
nog meer museaal gaan maken. Door het aanbrengen van informatiebordjes. Door de aanplant 
van wat extra struiken en bomen. Door onderhoud van het straatwerk. Door een buitenspeur-
tocht en nog wel meer zaken, zoals een verdere aankleding van de theetuin, het aanbrengen 
van decoratie enzovoort. Iets dat hierbij zeker de aandacht moet krijgen is het onderhoud van 
de bestaande borders en bossages. Een gevecht met de buxusstruiken in de tuin zal hierbij een 
onderdeel moeten worden, want daarin is (veel te) grondig huisgehouden door de buxusmot.      
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HERKOMST  
Buxus is een plant die veel voorkomt in Midden-Amerika, Azië 
en Afrika. De bij ons als afscheidingsheg meest gebruikte soort, 
komt in Europa voor in Turkije, op Majorca, Sardinië en in Andal-
usië. Daarmee wordt duidelijk dat de plant bij ons helemaal niet 
thuis hoort. Afstammelingen hiervan komen steeds meer voor in 
Europese wouden. Alle soorten hebben een voorkeur voor een 
licht beschaduwde plaats met voldoende bodemvochtigheid. 
Hitte wordt in het algemeen slecht getolereerd. Buxus is een 
kalk-minnende plant, maar nog belangrijker is een luchtige bo-
dem. 
Het aantal verschillende soorten buxus is onduidelijk: van dertig 
tot wel negentig. Deze grote onzekerheid is mede te wijten aan 
onduidelijke beschrijvingen door de ontdekkers. De variabiliteit 
in bladgrootte en groeivorm binnen eenzelfde soort kan bij 
buxus  

overigens mede oorzaak zijn van dergelijke fouten. In elk geval lijkt het waarschijnlijk dat het 
aantal Chinese soorten veel kleiner is dan vaak wordt aangenomen en dat dus het werkelijke 
aantal soorten aanmerkelijk minder zal zijn dan negentig. Mogelijk geldt dit ook ten aanzien van 
de schijnbare rijkdom aan Cubaanse soorten. 
 

GEBRUIK 
Het hout van de buxus wordt ook wel palmhout genoemd. Het is zeer hard, taai en fijn van 
structuur. Ook is het bijzonder zwaar, heeft een fijne nerf en een onregelmatige draad. Scheu-
ren en krimpen zijn tijdens het langzame droogproces bijna niet te vermijden. Palmhout wordt 
onder andere ook gebruikt voor de staven in rondsels van windmolens, meetlatten, linialen, de-
coratiewerk, schaakfiguren, heften en snij- en beeldhouwwerk. In Spanje werd het gebruikt voor 
onder andere castagnetten en er werden kruisbeeldjes, schaakfiguren, rozenkransen, meshef-
ten, kleine vorkjes en lepels van geproduceerd. Weefspoelen van palmhout werden vooral in 
Engeland gebruikt, daartoe importeerde men in de 19e eeuw duizenden tonnen buxushout uit 
de Kaukasus. 
In de baroktijd werden er in Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland houten blaasinstru-
menten uit palmhout vervaardigd. Vooral barokhobo’s, traverso's en blokfluiten. Ook nu nog 
worden handgemaakte instrumenten uit deze - om de specifieke klank gewaardeerde - hout-
soort vervaardigd. Deze instrumenten zijn vaak kopieën van originelen waarop nauwelijks nog 
gespeeld kan of mag worden.  

 

 

 

PALMZONDAG  
De buxus die wij kennen is via landen als Italië en Frankrijk onze kant uit gekomen. In de katho- 
lieke kerk wordt palmzondag vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin 
van de mis. In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen 
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door buxustakjes. Bij het begin van de misviering zegent de priester de palmtakken met wij-wa-
ter. Na de zegening volgt dan een processie met gezangen die herinneren aan het volk dat ‘Ho-
sanna’ riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. 
 

FYTOTHERAPIE EN FOLKLORE 
Vermoedelijk was de ontbossing in Europa als gevolg van het vele houtgebruik in de scheeps-
bouw en nadien de industrialisatie een verschijnsel dat het gebruik van palm versterkt heeft: na 
ontbossing wast ze goed aan, en ze is zeer gemakkelijk te stekken. Waarschijnlijk maakte  
De buxus dan ook snel deel uit van een normale tuinapotheek. 
In vroeger tijd gold buxus als middel tegen ziektes. Onder meer tegen schurft. In Frankrijk werd 
buxus voorgeschreven bij een typisch Frans lijden, zoals leverluiheid, tegen griep en zelfs als 
haargroeimiddel die de haren rood of geel maakte. Vanaf de 16e eeuw werd ook buxus als mid-
del tegen syfilis ingezet. Tegen tandpijn en buikpijn werd in Frankrijk buxussap gebruikt.  
 

 

BUXUSMOT 
De laatste jaren 
wordt de buxus-
plant echter aan-
getast door de 
buxusmot of 
buxusvlinder. Dit 
uit China afkom-
stige diertje is via 
Duitsland in onze 
streken terecht 
gekomen en 
heeft tal van 
buxushagen   

grondig vernield. Volgens onderzoek van de Universiteit van Bazel werd de buxusmot in 2006 in 
Europa geïntroduceerd via verpakkingshout van natuursteen uit Azië. Nadien ging de versprei-
ding snel naar de rest van Europa. De rupsen van buxusmotten zorgen voor veel schade aan 
de buxus, ze kunnen een struik volledig kaalvreten. Een ander probleem is dat de buxus een 
urinegeur verspreidt. Door deze geur trekt de buxus honden aan die hun ‘merk’ erop sproeien. 
Hieraan gaan hele delen buxus kapot. 

 

GEUR TREKT VRIJERS AAN  
In het insectenrijk is het gebruik van geurtjes 
om te laten blijken dat je op zoek bent naar een 
vrijer heel gewoon. Een mannelijke buxusmot 
reageert alleen op de lokstof van een vrouwe-
lijke buxusmot, en niet op dat van een kastan-
jemineermot, kersenvlieg of honingbij. Als zijn 
antennen haar feromoon opvangen, zal hij te-
gen de wind in gaan vliegen en daarbij een zig-
zaggend  

  
traject afleggen om zich in de richting van een steeds grotere concentratie signaalmoleculen te 
bewegen tot hij haar gevonden heeft: een prachtige vlinder met witte vleugels die zijn afgezet 
met een glanzend bruine rand, waarin op de voorvleugel een wit half maantje prijkt. 
 

GOEDE REUK KAN DODELIJK ZIJN 

Soms treft een mannelijke buxusmot geen mooi gewillig vrouwtje, maar een plastic bak met een  
opening waar die aanlokkelijke geur uitkomt. Dan heeft hij zich laten beetnemen door mensen 
die de soortspecifieke lokstoffen inzetten als feromonenval.  
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De rups blijkt overigens een lekkernij 
voor allerlei wespen en vogels. Die 
hebben intussen ontdekt dat de rups 
uit het Verre Oosten een verrukkelijk 
hapje is en vangen er een heleboel 
weg. De rest van het probleem kan 
worden opgelost met een scheutje 
geduld. Als de rupsen zo talrijk wor-
den dat ze hun voedselplant helemaal 
vernietigen, zullen ze vanzelf van 
honger omkomen. Maar daar zitten 
buxusliefhebbers niet op te wachten. 
Zij proberen de mannelijke vlinders in 
de val te lokken om hun de kans te 
ontnemen zich voort te planten.   

 

DE DUBBELE MORAAL VAN DIT VERHAAL  
Niet alle mannen zullen met deze methode kunnen worden weggevangen. Er zijn immers ook 
nog echte vrouwen die hun aandacht kunnen trekken. Dat gaat ook op voor mensen. Dan den-
ken we aan een zomerse dag op een terras. Daar wekt het parfum van een jonge vrouw ook de 
aandacht van mensenmannen. Maar wekt tegelijkertijd de interesse van een nieuwsgierige li-
monadewesp die komt onderzoeken of de zoete geur iets smakelijks inhoudt. De aandacht van 
de overige terrasbezoekers wordt vervolgens getrokken door een gilletje. Dat is moraal nummer 
1. Nummer 2 is feitelijk nog logischer, maar tegelijkertijd ook heel wat rigoreuzer. Voor de 
buxusstruiken rondom Museum De Koperen Knop is inmiddels het besluit gevallen dat ze als 
exoot zullen moeten verdwijnen. Een klus die dit najaar zijn beslag moet vinden. Als vervanging 
komen er in de streek passende planten en struiken voor terug.       
 
 

UIT HET MUSEUM 
 

NOG EEN KEER DE STOFJAS 

 

Dat ook in het museum 
een stofjas wordt gedra-
gen, wordt hier getoond 
door Frans de Bruin. Ooit 
was hij brandweercom-
mandant.  
Nu is hij wekelijks actief 
als hoeder en onderhoudt 
hij met zijn collega’s een 
mooi stuk cultureel erf-
goed.    

 

 

SUCCESVOLLE ZOMEREXPOSITIE 
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Deze zomer was De Koperen Knop volop in de belangstelling. Oud en 
jong genoot van de vele werkende modellen en van de speurtocht en het 
detectivespel. Ook de theetuin was een geweldig succes.       

 

AFSCHEID  

 

Nadat Aagje van Beu-
zekom aangegeven 
had dat ze wilde stop-
pen als vrijwilliger van 
de postgroep, is op de 
ochtend dat de werk-
groep voor de postver-
zorging van Textiel-
goed zorgde, afscheid 
van haar genomen. 
En daar horen een 
toespraak en een at-
tentie bij.    
 

 

DE GROEPEN KOMEN WEER 
Hoewel er met grotere groepen nog heel voor-
zichtig wordt omgesprongen, komt het groeps-
bezoek toch heel langzaam op gang. Er komen 
weer scholen om iets te horen en te zien over 
de vroegste geschiedenis van onze streek. Er 
is intussen ook een flyer beschikbaar met in-
formatie over Trijntje, de vroegst bekende be-
graven vrouw van het westen van ons land. Bij 
het ‘aannemen’ van groepen zorgen we dat alle 
regels in acht worden genomen, zoals de an-
derhalve meterplicht. Sinds de laatste aanpas-
singen van de coronavoorschriften hoeven we 
bij groepen niet langer alle namen van de deel-
nemers te weten. Er kan worden volstaand met 
de naam en adresgegevens van de ‘leider’ van 
de groep.  
  

Rechts een high tea voor twee personen…  
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PERSONELE ZAKEN  
 

Interieurverzorgster Monique Vlot (links) 
was een van de eersten, die gebruik 
maakte van een groepsontvangst in de 
theetuin. 
  

Begin september heeft Kobie van de Visch 
(rechts) afscheid genomen van het mu-
seum. Zij wordt als voorzitter van de Expo-
sitiecommissie opgevolgd door directeur 
Alida Ambachtsheer. Dit is een onderdeel 
van de toekomstige structuuraanpassingen 
op bestuurlijk niveau.  

 

 
 
 
 

FOTOWEDSTRIJD  
 
 

  
 
 

   

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:  
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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 Gouden Eeuw anno 2021 

 

 

DE SPIN  
SEBASTIAAN 
 

 

 

Dit is de spin Sebastiaan. 
Het is niét goed met hem gegaan. 
   
LUISTER! 
   
Hij zei tot alle and're spinnen: 
Vreemd, ik weet niet wat ik heb, 
maar ik krijg zo'n drang van binnen 
tot het weven van een web. 
  
Zeiden alle and're spinnen: 
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, 
kom, Sebastiaan, laat dat nou, 
wou je aan een web beginnen 
in die vreselijke kou? 

Zei Sebastiaan tot de spinnen: 
't Web hoeft niet zo groot te zijn, 
't hoeft niet buiten, 't kan ook binnen 
ergens achter een gordijn. 
 
Zeiden alle and're spinnen: 
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, 
toe, Sebastiaan, toom je in! 
Het is zó gevaarlijk binnen, 
zó gevaarlijk voor een spin. 
 
Zei Sebastiaan eigenzinnig: 
Nee, de Drang is mij te groot. 
Zeiden alle and'ren innig: 
Sebastiaan, dit wordt je dood.... 

Het is niet goed met hem gegaan 
O, o, o, Sebastiaan! 
 
Door het raam klom hij naar binnen. 
Eigenzinnig! En niet bang. 
Zeiden alle and're spinnen: 
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang! 
  
Na een poosje werd toen éven 
dit berichtje doorgegeven: 
Binnen werd een moord gepleegd. 
Sebastiaan is opgeveegd. 
 
 
Annie M.G. Schmidt 1966 

 


