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Dick de Jong

De laatste weken van 2021 waren bijzondere en drukke weken. Dat leest u in deze nieuwe uitgave van Beknopt. Doordat er zoveel te beleven viel werd het digitale blad ‘dikker’ dan u gewend bent.
Eerst het uitruimen van de expositie Textielgoed – Gemaakt – Gemerkt. Een expositie die door
het publiek buitengewoon werd gewaardeerd. Qua onderwerp, inrichting en niveau een sterke
expositie. Nu ‘staat’ de expositie Mooi Rood. Een ander beeld, maar ook kwalitatief hoogstaand.
Fantastisch hoe dit tot stand kwam. Veel improviseren is vaak een waarborg voor een goed
resultaat.
Toen kwam ook nog - ineens - Sinterklaas binnengevlogen. De samenwerking met het Comité
Intocht Sinterklaas was formidabel en een voorbeeld voor samenwerking met andere instellingen in Hardinxveld-Giessendam en ver daarbuiten.
Het was tegelijk een lastige tijd, met een angstig groeiend aantal coronabesmettingen. Dus
waren er veel afspraken te maken. Ook dat ging allemaal heel goed. Dank voor het feit dat iedereen zich aan de regels hield; het gaat tenslotte vooral ook om de gezondheid van je naaste.

SINTERKLAASHUIS
Twee weken lang
hadden we een
logé uit Spanje. Hij
zetelde in de mooie
kamer, sliep in de
opkamer en had
zijn werkruimten in
de rentenierskamer
en de bibliotheek.
Zijn bezoek werd
ontvangen bij de
museumreceptie
en vandaar begeleid door een Piet
langs de bakpiet,
de residentie en de
andere ruimten in
het voorhuis. Dan
naar De Etage voor
workshops en het
pietendiploma.
Een mooie en
enerverende tijd.

Vorig jaar was er al een verzoek van het ‘intochtcomité’ om het museum in te richten als Sinterklaashuis. De pandemie gooide roet in het eten. In goed overleg besloten we het dit jaar door te
laten gaan. De Sint nam op 23 november 2021 zijn logeerkamer in gebruik en op 4 december
2021 vertrok hij weer. Meer dan 1.000 kinderen genoten in de tussentijd met volle teugen. Er
moest vooraf worden aangemeld en het bezoek aan de Sint gebeurde onder begeleiding van
een Piet. Dat gebeurde in de mooie kamer. De nachten bracht hij door in de opkamer. De Pieten sliepen op de Etage, net als vroeger de knechten van de boer. Op die Etage konden de
kinderen verschillende workshops doen, en het Pietendiploma halen. Leuk!
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EXPOSITIE MOOI ROOD
Al meerdere keren was gesproken over een expositie rond een bepaalde kleur of meer kleuren.
In 2020 kwam de kleur rood op de planning te staan. Helaas was een jaar uitstel nodig. Maar al
begin 2020 maakte Suzanne Heikoop een fotosessie met de roodharige Sanne Leenman. Mooi
rood is niet lelijk. Dat is in het museum te zien. Rood is een warme kleur, roept spanning op, betekent gevaar, heeft aantrekkingskracht. 25 gastconservatoren brengen elk hun boeiende beleving met de kleur rood in. Dit resulteert in veel mooie, leuke en rode objecten, die het waard zijn
om te worden geëxposeerd. De bezoekers staan versteld van de hoeveelheid.
Rood valt op, signaSanne Leenman bij de rode koeien van Teus Verheul jr. aan de Broekseweg.
leert, contrasteert
en accentueert.
Rood straalt kracht
uit. Rood is mooi!
Rood is vooral rood!
Aan de expositie is
meegewerkt door
een burgemeester,
een ex-notaris, een
restaurantkok met
een Michelinster,
het Rode Kruis, een
specialist van het
televisieprogramma
Tussen Kunst &
Kitsch, een plaatselijke school, het koperslagersgilde, meerdere uiteenlopende collectioneurs,
de Clinic Clowns, een fysiotherapeut, Luxaflex B.V., een juwelier, een bloemiste, de textielgroep
van het museum, de museumdirecteur, diverse kunstenaars en meer.

Chefkok René Tichelaar van
de Gieser Wildeman liet een
speciaal kunstwerk maken.

Het was niet eenvoudig
om het affiche neutraal
te houden..

HOUTEN SCHOOLTASSEN

Edith van der Hoogt-Drinkwaard

Onderwijs heeft in onze huidige tijd absolute prioriteit. Als er een ding is wat bijna altijd doorgang heeft gevonden ondanks corona is het dat wel. In de voorgaande eeuwen was het onderwijs aan kinderen totaal anders ingericht. Het was om te beginnen voorbehouden aan kinderen
waarvan de ouders het konden betalen. Er was in het ‘schoolhuis’ meestal maar een lokaal en
een schoolmeester, die betaald werd door de ouders. De meester zat op een verhoging achter
een grote lessenaar. De kinderen stonden. Alle leeftijden door elkaar. Er werden als het nodig
was lijfstraffen toegediend. Het ‘Spaanse Riet’ werd gehanteerd om iemand een ‘pak voor zijn
broek’ te geven en ‘De Plak’, een soort platte houten lepel, om een kind op de handpalm te
slaan. Als er rumoer was in de klas, gooide de meester een houten vogel naar de veroorzaker
van de herrie. Deze moest de vogel, ‘De Pechvogel’, terugbrengen en kreeg een klap.
FRIESLAND, ZEELAND EN WEST-FRIESLAND
Omdat er geen kastjes waren, hadden veel kinderen een eigen houten schooltas, vaak met hun
naam erop, die aan een spijker in de muur van het klaslokaal hing. Daarin werden hun persoonlijke spulletjes opgeborgen. Omdat de kinderen afkomstig waren uit de hogere regionen van de
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maatschappij, waren hun tassen ook vaak mooi
versierd. In menige volkskunstverzameling tref
men ze dan ook aan. Er zijn twee plekken waar
ze in grote hoeveelheden zijn gemaakt: Friesland en Zeeland. Een kleiner productiegebied
e
was West-Friesland. De 19 eeuwse Friese
schooltas was meestal van naaldhout gemaakt
en bijna altijd beschilderd. Hij werd afgesloten
met een houten schuif. Een groot deel van deze
tassen werd gemaakt in IJlst. De randen waren
versierd met een typisch stempeltje, dat een
beetje leek op een roos. Veelvoorkomende versieringen op het deksel waren een molen, een
schip, een ruiter of een vaas met bloemen. De
Zeeuwse tassen waren meestal van eikenhout,
vaak niet beschilderd, maar wel voorzien van
kerfsneewerk. De Zeeuwse tas is meteen te
herkennen aan een scharnier halverwege de
klep, die maakt dat de tas eigenlijk maar halfopen kan. De West-Friese tas tenslotte leek
meer op een kistje, was dus wat dieper en had,
net als de Friese, een schuif.
Schooltas uit het collectie van De Koperen Knop.

CHRISTELIJKE TEKSTEN
e
In een 18 eeuwse Zeeuwse schooltas, ooit toebehorend aan een zekere ‘Pieter Schoonhaart’,
zaten nog twee schriftjes met vrijwel uitsluitend op de christelijke leer gebaseerde teksten in de
trant van ‘Wat Goed doet, dat is wel gedaan, Zijn wil is goed en heilig’. Zeeland was immers
altijd streng in de leer. Het absolute hoogtepunt is het gedicht ‘De Turk en de Christen’. Het
begint zo: ‘Een jong aanzienlijk officier / Viel in der Turken handen / Die honden maakten groot
getier / En sloegen hem in banden / Naar Belgrado bracht men hem heen’. Vele bladzijden verder gaat de Turk ten onder, maar ook de christen ontloopt zijn voortijdig einde niet: ‘Hij gaat
echter naar Gods woning in den hemel’. Dat de ander al die maagden zou krijgen was toen nog
niet bekend.

Een aantal fraaie
houten schooltassen.

HET BELEG VAN WENEN
Die plaatsnaam ‘Belgrado’ verwijst naar het beleg van Wenen in 1683. De Turken hielden met
een zeer goed en sterk leger van 130.000 man van juni tot september de stad omsingeld. De
buitenste ring van vestingwerken was al door hen veroverd. Op het laatste moment kwam de
Poolse koning Jan III Sobieski met 70.000 man te hulp. Door een listige strategische manoeuvre kon hij de Ottomanen verslaan en deze trokken zich terug in Belgrado, waaruit ze later ook
weer verdreven werden. De Turkse opperbevelhebber kreeg daags na de nederlaag een pakje
toegestuurd door de sultan. Het pakje bevatte een zwarte sjaal. Ter opknoping. Subtiel maar
doeltreffend. De generaal overleefde zijn nederlaag niet. Maar het is in 1683 toch duidelijk even
kantje boord geweest. Als Wenen destijds in Ottomaanse handen was gevallen waren wij nu
waarschijnlijk met z’n allen onderdanen van president Erdogan en zaten er uitsluitend Turkse
teksten in de schooltassen van de Nederlandse kinderen. Overigens leert onze tijd dat oorlogen
elders leiden tot een multiculturele samenleving wereldwijd.
Met dank aan Anton Vos.
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FOTOMOMENTEN SINTERKLAASHUIS

De Pieten helpen bij de
workshops.

De bakpiet aan
het werk.

Sinterklaas praat in zijn residentie
met de kinderen.

KERST 2022

De slaapplaats
van de Sint.

De Sint met
zijn werkmijter.

Edith van der Hoogt-Drinkwaard

Begin oktober liep ik door een - volledig in kerstsferen - gehuld Intratuin en moest ik denken
aan de in 1990 overleden schrijver Roald Dahl. Een niet zo voor de hand liggende associatie
zult u wellicht denken, maar naast zijn wereldberoemde kinderboeken zoals Sjakie en de Chocoladefabriek, Matilda, de Minpins en nog veel meer, heeft hij samen met zijn vrouw Felicity een
prachtig kookboek geschreven. Dat kookboek toont een deel van zijn leven. Aan de hand van
de heerlijkste recepten ontvouwt zich zijn familieleven. Gezamenlijke maaltijden, ook die met
Kerst, spelen daarin een rol, maar gek genoeg had Roald Dahl een gruwelijke hekel aan Kerst.
Hij schrijft daarover: ‘Toen ik klein was, was Kerst nog louter een familieaangelegenheid en was het een fantastisch
feest. De nacht voor Kerst werd altijd een kous aan het voeteneinde van het bed gehangen en de volgende ochtend zat
hij vol met kleine dingen, zoals een sinaasappel, wat noten,
een Dinky Toy autootje, een puzzel, een paar kleurpotloden
en misschien zelfs wel een vulpen. De grotere cadeaus,
nooit overdreven groot of duur, lagen ingepakt onder de
kerstboom en ze waren bijna altijd afkomstig van familieleden. Het speelgoed was vaak mechanisch en daar waren
we dol op. De meccano was van metaal, niet van plastic.
De legpuzzels waren uit hout gezaagd, niet van karton, de
beren waren van wol, niet van poly-zus of zo, en de poppen
hadden ogen die dichtgingen wanneer je ze neerlegde.
Tegenwoordig loopt al het speelgoed op batterijen met afstandsbediening en ingewikkelde elektronica, die het na
een week al begeeft. Alles is peperduur en zit vol siliconen chips. Kerst is ook de tijd dat een
groot aantal volwassenen die de rest van het jaar geen voet in de kerk zetten, naar de ochtenddienst gaan om gezellig samen te zingen en hun jaarlijkse dosis christendom op doen. Kerst is
in feite een festival geworden, een gouden tijd voor de winkeliers. Cadeaus uitwisselen heeft
onder volwassenen belachelijke vormen aangenomen. Alles gaat volgens de gouden regel:
voor wat hoort wat. Ik moet iets voor haar kopen, omdat zij mij ook altijd wat geeft. Het treurigst
van dit alles is dat het een zware financiële last vormt voor heel wat jongen mensen die toch al
moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Plotseling, een keer per jaar, dwingt de traditie
hen hun spaargeld over de balk te smijten. Een paar verstandige mensen spreken af dat ze
elkaar niets geven, en als je het mij vraagt zou iedereen, buiten naaste familie en zeer goede
vrienden, hetzelfde moeten doen. Kerstkaarten sturen is ook zoiets. Ik vind het heus wel aardig
eens per jaar een groet te sturen aan een verre, oude vriend. Maar afgezien daarvan zijn de
lijsten voor de kerstkaarten zelfs nog langer dan die voor cadeaus. Iedereen die je maar kunt
bedenken, waaronder heel veel mensen die je maar een enkele keer hebt ontmoet, moeten er
een krijgen. Ook het ritueel van de kerstkalkoen moet het in zijn verhaal ontgelden. Hij zegt
daarover: ‘Vroeger was het altijd een gans (die verrukkelijk smaakt), of een vlezig kapoentje,
maar een poosje geleden besloot iemand dat kalkoen het enig juiste kerstvoedsel was. Het
aantal kalkoenfokkers nam hand over hand toe en miljoenen van die beesten worden gefokt en
vetgemest in lange schuren waarin dag en nacht tl-buizen branden om de kalkoenen zover te
krijgen dat ze zich het klokje rond vol blijven vreten. De fokkers maken mooie winsten, de winBEKNOPT INFORMATIE NUMMER 115 VAN DECEMBER 2021
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keliers ook en vele families proppen zich met de Kerst vol met een van de meest smakeloze
vleessoorten die er bestaat. Roald Dahl is van mening dat niets droger is en minder smaak
heeft dan gebraden kalkoen. Het enige voordeel is volgens hem dat zo’n beest lang meegaat,
zelfs zo lang dat de familie hem de hele daaropvolgende week nog koud eet of in de ragoût
verwerkt. Nee, zegt hij, ik houd niet van Kerst, na afloop had hij het gevoel dat hij een lange,
gevaarlijke strijd achter de rug had. Hij vond het toch wel belangrijk om met de kinderen stil te
staan bij het feest van Kerst, maar zonder geforceerde vrolijkheid. Kerst is wat hem betreft een
heerlijke, waardige, christelijke aangelegenheid en moet geen belangrijke winstgevende periode
voor industrie en winkeliers zijn. Als Roald Dahl nu nog had geleefd en had ervaren dat zelfs in
oktober de wereld al in een Kerstsprookje was veranderd had zijn beschrijving van het ‘Kerstfeest’ waarschijnlijk nog cynischer geklonken. Hopelijk lukt het ons met elkaar door de commerciële verpakking van Kerst heen te kijken en samen met familie en vrienden te genieten van de
viering van een nieuw begin met de geboorte van Jezus als symbool. Na de donkere Coronaperiode op weg naar het licht dat wenst Museum De Koperen Knop u toe!

DESSERT

Edith van der Hoogt-Drinkwaard

Met dit chocoladedessert uit het kookboek van Roald Dahl wordt uw kerstdiner – ongeacht het
voor- of hoofdgerecht – een succes. Dus het is een aanrader! Wist u trouwens dat chocolade
e
voor het eerst gebruikt werd door de Spanjaarden, Italianen en Fransen, begin 17 eeuw, als
drank. In 1876, vermengde een Zwitser (Peters) chocoladepoeder met suiker en gecondenseerde melk: de massieve chocoladereep. Zo is de chocolade die wij kennen, uitgevonden.

Chocoladedessert St. Emilion – 8 personen
Neem een goede kwaliteit chocolade (bijvoorbeeld merk Château van de Aldi).
U hebt nodig: ½ pond verkruimelde amaretti
115 gr boter
(Italiaanse bitterkoekjes)
2 eierdooiers
70 ml cointreau
5-6 dl room
450 gr pure chocolade
Poedersuiker voor versiering

Week de amaretti kruimels in de cointreau.

Smelt de chocolade au bain-marie.

Klop van het vuur af geleidelijk de eierdooiers erdoor. Laat het afkoelen.

Klop de room half stijf.

Schep de room voorzichtig door het chocolademengsel.

In een licht ingevet rond bakblik, 7 cm diep en 20 cm diameter, om en om
lagen maken van het chocolademengsel en de amaretti.

Laat dit een paar uur koelen tot het stevig is.

Leg voor de decoratie een papieren kanten taartrand of een sjabloon op de
koek en stuif er poedersuiker over met een fijne zeef. (Wat je ook gebruikt, je
moet het er makkelijk af kunnen halen zonder het patroon te beschadigen).

FOTOMOMENTEN KERSTMIS IN HET MUSEUM

Poetsen kroonluchter.

Kerstboom mooie kamer.

Gedekte kersttafel.

Kerstboom in rood.

DE GESCHIEDENIS VAN DE FEESTSTOL
In Nederland is hij een aantal keer per jaar onmisbaar, de stol. De traditie om tijdens feestdagen
de kerst-, paas-, pinkster- of feeststol op tafel te zetten gaat honderden jaren terug. De geschiedenis van de stol als feestelijk luxe brood ligt waarschijnlijk in Duitsland. Maar waar komt
de traditie eigenlijk vandaan, en hoe is hij in Nederland terecht gekomen?
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VOORCHRISTELIJKE TRADITIE
De eerste stollen stammen waarschijnlijk uit voorchristelijke tradities. De Germanen keken gedurende de donkere en koude winter reikhalzend uit naar de komende lentedagen. Die lange,
warme dagen brachten vruchtbaarheid voor land en vee mee. Maar om die dagen te bereiken
en de vruchtbaarheid te garanderen, moesten de goden gunstig gestemd worden gehouden.
Daarom werden onder andere ‘offerbroden’ gemaakt, klobebrot genoemd, rijkelijk gevuld met
speciale producten zoals honing en gedroogde vruchten. Ze werden gezien als symbool van
vruchtbaarheid. Tegenwoordig nog te zien aan de kerf boven in het deeg. Van origine vervingen
deze offerbroden het 'echt'
offeren. Vlechtbroden, zoals
Osterzopfen die rond Pasen in
Oostenrijk worden gegeten,
staan bijvoorbeeld symbool
voor het gevlochten haar van
een vrouw. Waar het in de
vroegste Indo-Europese tijd
vrouwen soms nog hun man
mee vergezelden naar het
hiernamaals, werd dit in de
loop van de tijd vervangen voor het offeren van alleen een haarvlecht. Uiteindelijk veranderde
e
de haarvlecht in een gevlochten brood. Rond de 8 eeuw werden grafgeschenken binnen het
christendom helemaal verboden, waarna het brood niet meer geofferd, maar gegeten werd. Zo
ging het eten van 'offerbrood' een steeds belangrijkere rol spelen binnen christelijke Europese
volkeren.
DE MIDDELEEUWSE STOL
e
De eerste kerststollen dateren uit het Duitsland van de 15 eeuw. De precieze herkomst blijft
onduidelijk en bronnen vertellen verschillende verhalen. In het kleine stadje Torgau wordt gee
claimd dat bakker Heinrich Drasdow in 1457 de stol zou hebben uitgevonden. Begin 15 eeuw
at men stollen die enkel gemaakt waren van bloem, water en gist. In de Adventstijd, een periode van vier weken waarin tot Kerstmis gevast werd, mochten geen luxegoederen zoals boter
gegeten worden. De eenvoudige stollen waren juist geschikt om tijdens deze periode van vasten te eten. Omdat ze slecht smaakten, zou Drasdow een soort patent gekregen hebben van
een lokale baron, voor uitzondering om boter, rozijnen en suiker toe te voegen. De langwerpige
vorm van de stol stond nu symbool voor het in doeken gewikkelde kindje Jezus.
Een soortgelijk verhaal stamt uit Dresden in 1438. Daar zouden de Keurvorst van Saksen en de
Graaf van Saksen een brief naar de paus hebben gestuurd met de vraag of zij bij uitzondering
boter mochten gebruiken. Pas vier pauzen en 40 jaar later kregen de bakkers uit Dresden in
1490 van paus Innocentius VIII toestemming. Als dank boden sindsdien de bakkers uit Dresden
de vorsten van Saksen elke kerst feestelijk stollen aan. In 1496 werd de stol, toen Christbrote
uff Weihnachten genoemd, verkocht op markten en zo bereikbaar voor een steeds breder publiek.
DE STOL IN NEDERLAND
Over hoe de stol zijn intrede in Nederland deed, gaan verschillende verhalen. Zo zou de Duitse
staat Thüringen in 1669 een hongersnood lijden. Nederlandse bakkers zamelden geld in om
een lading tarwe naar de Duitse stad te kunnen sturen. Uit dankbaarheid zouden de Nederlandse bakkers het recept van de Weihnachtsstollen van de Thüringse bakkers gekregen hebben.

Advertentie van A. Katterfeld in de Opregte
Haarlemsche Courant in
21-12-1871. [Public
Domain] Via Delpher.

In Amsterdam gaat een ander verhaal rond. De eerste vermelding van een stol komt uit december 1871, toen de Amsterdamse bakker A. Katterfield ‘Sächsische Thüringer Weihnachts stollen’ aanprees. In de eerste advertentie stond ‘Weisenachs Stollen’, waardoor een krant later
een correctie bevatte. Ondanks de fout leek de reclame een succes. De jaren daarop werden
opnieuw advertenties voor de Duitse stollen in verschillende kranten geplaatst.
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HEIMWEE
Het verhaal gaat dat de bakker in eerste instantie ieder jaar een kerststol voor zijn gezin zou
hebben gebakken, uit heimwee naar zijn geboorteland Duitsland. Op een gegeven moment had
hij een stol gemaakt die zo goed was gelukt, dat hij besloot hem in zijn etalage uit te stallen.
Een landgenoot van Katterfield zag de stol liggen en wilde deze kopen. In eerste instantie werd
dit aanbod afgewezen door de Duitse bakker: de stol was immers voor zijn gezin bedoeld. De
dochter van de bakker zag in dat de verkoop van de stol misschien toch wel een goed idee was,
en raadde haar vader aan een nieuwe te bakken. Die nieuwe stol werd echter ook snel verkocht. Zodoende werd de kerststol in Nederland langzaam maar zeker bekend. Uiteindelijk ook
als feestelijk brood tijdens Pasen en Pinksteren. De verschillen tussen de stollen zijn overigens
miniem. De stol is vrijwel altijd gemaakt van witbrood met vruchten, spijs en noten. Op een
kerststol zit echter poedersuiker, iets wat op een paasstol officieel niet mag.
Op initiatief van de burgemeester van Maastricht werden aan
werklozen kerstbroden uitgedeeld. 24-12-1935. [Public Domain] via Wikimedia Commons.

FEESTSTOL
In ieder geval is het zeker dat het Duitse
woord Stollen de oorsprong vormt voor het Nederlandse woord stol. Tegenwoordig worden de
kerst-, paas- en pinksterstollen in sommige supermarkten aangeduid als ‘feeststol’. Een kerst- of
pinksterstol moet na de feestdag die hem relevant
maakt direct uit de winkel, een feeststol zou nog
wel even verkocht kunnen worden. De term ‘feeststol’ lijkt dus vooral een commerciële zet. Ook
in de receptuur zit vrijwel geen verschil, en om het simpel te houden bevat de feeststol in de
meeste supermarkten altijd poedersuiker, of het nu Pasen of kerst is.
Met dank aan Paul Bakkum,

WERK IN UITVOERING

Alle buxusstruiken zijn uit de museumtuin gehaald, omdat de
buxusmot de blaadjes te lekker vindt… De hagen bestaan nu uit
groenblijvende liguster en verderop boerenhortensia’s.

Afbraak en afvoer van de materialen
van het Sinterklaashuis.

Inspectie door de rietdekker.

Stilleven op het theetuinterras, bestaande uit en
verzameling onbekende gereedschappen en
materialen.

Een periodiek terugkerende klus: het
rooster maken.

De nieuwe tuinverlichting.
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In de wagenschuur is een stuk verdieping gemaakt, dus meer ruimte.

De tijdelijke coriosawinkel.

MUSEUM DE KOPEREN KNOP

DRIVE-IN VAN 13 DECEMBER 2021

EEN ONTMOETING EN
UITREIKING ATTENTIES
Wat een fantastische dag
13.12.2021. De drive in is
zeer geslaagd. We krijgen
leuke en mooie complimenten. Dank nogmaals
voor de zeer fijne samenwerking. Het was weer een
dag met een gouden rand!
Alida Ambachtsheer

FOTOMOMENTEN INRICHTING MOOI ROOD

Even ook mooi rood in de mooie
kamer.

Ton sur ton, in de Stationskerk.

Mooi, dat rode Luxaflex.

Soms gaat
het fout…

Sanne (l) bij
haar ‘beeld’.

ALLES HEEFT EEN TIJD

Met bijzonder veel trots kijken we terug en laten alles wat in het afgelopen jaar is gebeurd de
revue passeren. Bij het herinrichten van het museumdepot moest er flink worden geschoond.
Alles wat dubbel is en niet past in het collectieplan is in eerste instantie aangeboden aan collega-musea. Bij een bezoek aan de ingebruikname van dit scheepje in Kinderdijk (het project
‘Alles heeft een tijd’) kwamen we in het ruim heel wat van onze schenkingen tegen. In dit
scheepje kunt u kijken naar een prachtige presentatie van de Sint Elisabethsvloed en wat daarna gebeurde met het gebied rondom de huidige Biesbosch.
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ROZE BOTTELTHEE – EEN ROOD DRANKJE
Rozenbottels zijn niet alleen heel sfeervol in huis. Ze zijn ook heel erg lekker én gezond! Ze
zitten boordevol mineralen waaronder kalium, fosfor en ijzer. Dus, waar wacht je nog op? Zet
het water maar op, het is tijd voor rozenbottelthee! Rozenbottelthee maken is heel makkelijk, zie
onderstaande stappen:
 Pluk wat rozenbottels. Aan een handje vol heb je al genoeg.
 Leg ze op een plek waar ze goed kunnen drogen. Het best is een donkere, warme en droge
plek. Houd in de gaten dat ze niet gaan schimmelen. Na ongeveer twee weken zijn ze
droog genoeg.
 Snijd ze doormidden, haal eventueel de pitjes eruit en doe ze in de blender of mix ze fijn.
Eventueel kun je ze ook fijn maken met een vork.
 Laat de fijngemalen rozenbottels nog even drogen.
 Wanneer de gemalen rozenbottels goed droog zijn, doe je ze in een thee-ei. Laat zo lang
trekken in het hete water als je lekker vindt en geniet van je heerlijke rozenbottelthee.
PAS OP: De pluisjes die aan een rozenbottel kunnen zitten, kun je beter niet opeten of gebruiken in je rozenbottelthee. Dit wordt namelijk gebruikt om jeukpoeder van te maken en kan je
maag enorm irriteren.
Wil je extra genieten van je geplukte rozenbottels? Maak er dan
ook jam van. Smeer een boterham met deze heerlijke jam en
drink daarnaast een kopje van je
gezette rozenbottelthee. Heb je
genoeg rozenbottels, knip dan
ook wat takjes af voor op de vaas

EN WAT ER ALLEMAAL OOK NOG PLAATSVOND…
Naast wat u al hebt kunnen lezen, gebeurde er nog meer:
 Foto links: er is weer een kleine expositie in het gemeentehuis.
 Er is begonnen met het verbeteren van de externe elektra.
 Op de drive-in 13.12.2021 zijn de eindejaarattenties uitgereikt.
 Het museum is in kerstsfeer gebracht.
 Aan alle sponsors is een boek aangeboden; een bescheiden vervanger van de gebruikelijke ontmoetingen, die niet konden doorgaan.
 De restauratie van de achterwand van de schouw is voorbereid.
 Begin 2022 wordt gestart met het project digitale rondleiding.
 De uitgebreide projectenlijst wordt geprioriteerd.
 Begin 2002 start de renovatie van de smederij.
 Alle buxusplanten zijn vervangen door passender begroeiing.
 Er zijn gelden toegezegd voor de realisatie van projecten: De Cirkel
gaf € 1.000 en de MAG € 3.000 voor het digitaliseren van het textieldepot. Diverse andere projectaanvragen lopen nog.
 Op 8/10.12.2021 waren er inloopworkshops kerstbal vilten.

FOTOWEDSTRIJD
FOTOWEDSTRIJD WATER – WIND – WOLKEN
Regelmatig komen foto’s binnen. U heeft nog tot 1 september
2022 tijd om ook mee te doen. Maar een foto van het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en stuur die
naar publiciteit@koperenknop.nl. U kunt er prijzen mee winnen en de foto’s worden gebruikt bij een regio-expositie in het
najaar van 2022. Deze is onderdeel van het project Denkend
aan Holland waarin wordt samengewerkt met Den Hâneker.
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Janneke Brinkman-Salentijn en
Elco Brinkman
bezoeken de expositie Mooi Rood.
Links bij het werk
van de vriend van
Elco, Evert van
Lopik.
Rechts bij het
werk van Janneke,
die een van de
gast-conservatoren is.

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

COLOFON:
Redactie
Assistentie
Foto’s

: Dick de Jong.
: Alida Ambachtsheer, Edith van der Hoogt en AnneMarie Verhagen
: Erika Adriaanse, Alida Ambachtsheer, Teuny Bakker,
Rick de Boon, Suzanne Heikoop, Dick de Jong, Daaf
van Wijngaarden en anderen

Voor deze uitgave zijn onder meer artikelen en teksten van derden gebruikt.
Als iemand meent dat hierbij de kopierechten zijn geschaad kan er contact
worden opgenomen met de redactie.

Binnendams 6 ı 3373 AD Hardinxveld-Giessendam ı 0184-611366
directeur: Alida Ambachtsheer  ׀06-14148618  ׀dinsdag-donderdag 9.00-17.00 uur
www.koperenknop.nl  ׀koperenknop@koperenknop.nl ı bank nl93rabo0395001005
open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur
AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL

FIJNE KERSTDAGEN
en een

GOED en GEZOND 2022
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