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Een paar weken terug begon een nieuw jaar. Een moment dat aanleiding geeft tot nadenken. 

Terugzien op twee lastige jaren: open, dicht, schuiven, veranderen en beslissen. Met deze twee 

regels en drie zinnen laten we achter ons wat straks in het jaarverslag staat: het is geschiede-

nis. We gaan vooruit kijken. Gelukkig realiseert Nederland zich intussen dat cultuur en musea 

ook tot de eerste levensbehoeften behoren. Opnieuw moeten we schuiven in het expositiepro-

gramma. Fijn dat we wel al projecten hebben kunnen starten: digitalisering van de museumcol-

lectie, ontzamelen en toegankelijk maken van de textielcollectie en het voorbereiden van een 

audiotour. Alle drie vergen wel een lange adem.  

We gaan dit jaar met een expositie samenwerken met het Werelderfgoed Kinderdijk en met 

Museum Het Voorhuis (Bleskensgraaf). We gaan het overleg tussen de drie cultuurorganisaties 

(Historische Vereniging, Stichting Dorpsbehoud en wij) en de gemeente Hardinxveld-Giessen-

dam (wethouder Jan Nederveen) intensiveren. En er komt nog veel meer. Zichtbaar en soms op 

de achtergrond. Ook komen er organisatorische veranderingen op bestuurlijk niveau.   

We sluiten dit keer af met een foto van Gert Romijn. Hoewel het bij deze afbeelding vooral gaat 

om van het dak komende smeltwater, dat zich voorbij het rieten dak aaneenhecht vanwege de 

temperaturen onder nul. Op de foto is nog veel meer aan nostalgische herinnering te zien. Het  
 

 

kelderraampje, aan de oostzijde, de koelste 

kant van de boerderij. Een luikje, voor als het 

gaat vriezen. Het grind eronder, voor opvang 

van het regenwater en ook bedoeld om ie-

mand aan te horen komen lopen.  

De paal op het hoekje, om te voorkomen dat 

auto’s te dicht langs het rieten dak rijden. Het 

wegdek, ooit begonnen als een uitgesleten 

pad tussen de boerderijen. Het naambord van 

het museum, nodig om de langskomende 

passanten te wijzen op het feit dat hier een 

museum is… Alles heeft een verhaal! 

 

 

RESTAURATIE SCHOUW  

 
 

Voor een gedeelte van de schouw is een fotodoek opge-

hangen. Hierop is te zien hoe de situatie was en hoe die – 

iets anders – terugkomt. In het midden is boven de thee-

stoof het dicht gemetselde luikje naar de stal nog te zien.    

 

In opdracht van de Stichting Eigenaren van 

De Koperen Knop wordt een van de muse-

umpronkstukken gerestaureerd. Hoewel de 

koeien al meer dan 50 jaar niet meer in de 

stal staat, zitten de vloeren en de muren nog 

steeds vol salpeter. Dat komt uit de mest die 

destijds in de stal door de groep liep. Hierdoor 

zijn veel tegels van de achterwand van de 

haardschouw aangetast en beschadigd. Ook 

raakten er tegels los door het langsrazende 

zware vrachtverkeer, ondanks een geldend 

verbod voor dergelijke verkeer.    
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Van Sabben Oud-Nederlandsche Tegelwerken te Oud-Beijerland heeft opdracht gekregen de 

tegels en de wand te restaureren. Inmiddels zijn alle tegels losgemaakt en afgevoerd. Op dit 

moment worden ze elders gedurende drie tot vier maanden in speciale baden verhard. Daar-

door zullen ze in de toekomst geen salpeter niet meer aanzuigen, maar juist afstoten. Tegel 

voor tegel wordt vervolgens opnieuw aangebracht. Voor wie het proces zoveel mogelijk wil vol-

gen, is bij de schouw een film te zien over het werk.  

 

 

JANUARI                                                          Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

De eerste maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender is januari, ook wel louwmaand, ijs-

maand, wolfsmaand of hardmaand genoemd. De maand (31 dagen) is genoemd naar Janus, de 

Romeinse God van het begin en het einde. Vandaar de voor- en achterkant bij zijn beeltenis. 
 

Bij januari horen onder meer de volgende spreuken: 

 Als in januari de muggen zwermen, dan moogt ge in Meert uw oren wermen. 

 Januari zonder regen, is de boerenstand een zegen. 

 Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst. 

 Nieuwjaarsnacht rein en klaar, beduidt een vruchtbaar jaar. 

 Met Nieuwjaar lengt de dag zolang het haantje kraaien mag. 

 Schijnt de zon op dag van Nieuwjaar, dan wordt het een goed appeljaar. 

 

 
 

Oostenwind op 1 januari betekent veeziekten, westenwind de dood van een koning, zuidenwind 

besmettelijke ziekten en noordenwind een vruchtbaar jaar. De laatste 1 januari kwam de wind 

uit het zuidwesten, dus dat van die besmettelijke ziekten klopt wel! 

Op 1 januari wenst men iedereen het beste of ook wel 'een gelukkig nieuwjaar'. Vroeger werd 

daarbij vooral geld gegeven. In de 19
e
 eeuw liep dat uit de hand, toen men wildvreemde voor-

bijgangers geld probeerde af te bedelen met berijmde nieuwjaarswensen en -prenten. Schoor-

steenvegers, vuilnisophalers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnopstekers verkochten zo 

hun beste wensen. Tegenwoordig zijn het de tijdschrift- en krantenbezorgers die de mensen in 

hun bezorggebied 'de beste wensen' overbrengen. Ook is dit gebruik nog terug te zien in het 

sturen van kerst- en nieuwjaarskaarten (hoewel deze traditie de laatste jaren aan populariteit 

inboet), het geven en bezoeken van nieuwjaarsrecepties (waarin Covid-19 een belemmerende 

rol speelt) en de gewoonte iedereen die men ontmoet het beste te wensen voor het nieuwe jaar. 
 

 
 

Bekend is ook de nieuwjaarsduik te Scheve- 

ningen (sinds 1960) en ook op andere plaatsen; 

zelfs de Giessen moet er soms aan geloven! De 

laatste jaren is het gebruikelijk geworden zich 

massaal in het open, dus koude water te storten, 

meestal in, soms zonder zwemkleding, maar ook 

in allerlei fantasie-uitmonsteringen.  

Ook vindt op 1 januari het traditionele nieuw-

jaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 

plaats, elk jaar in de Wiener Musikverein, het 

concertgebouw van Wenen. Dit wordt internatio-

naal rechtstreeks uitgezonden op televisie. 

Daarnaast is er in Garmisch-Partenkirchen een 

wedstrijd schansspringen, ook wel het ‘nieuw-

jaarspringen’ genoemd en onderdeel van het 

vierschansen-toernooi (Oberstdorf, Garmisch-

Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen). Ook 

dit wordt rechtstreeks op televisie uitgezonden. 

Ook dit jaar hoefden wij ons op 1 januari niet te vervelen!  En dat allemaal onder het genot van 

die overheerlijke traditionele oliebollen, met als gevolg dat er op 2 januari massaal ‘aan de lijn 

wordt gedaan’. Want de januarimaand is ook bekend vanwege de goede voornemens, die ech-

ter door velen alweer vaak op 12 januari worden beëindigd.  

En wat die goede voornemens betreft: Museum De Koperen Knop heeft voor 2022 een veelbe-

lovend programma voor u in petto. We blikken graag in deze Beknopt al vast vooruit op wat u 

dit jaar in ons museum kunt verwachten. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Janus_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwjaarsreceptie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiener_Musikverein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schansspringen
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VERANTWOORD PROTEST 
 

 

Woensdag 19 januari 2022 was het ‘de dag van de cultuurprotesten’. De 

cultuursector laat niet langer alle vormen van achterstelling gelaten over zich 

heen komen. En de sector gaat één front vormen. We laten u even meelezen 

in NRC via enkele strofen uit een artikel. Wat een ontroerend en geestig 

beeld gaf het: kappers als solisten op het podium van het concertgebouw, be-  

geleid door een orkest. De regels van de nieuwe lockdown werden overtreden met inachtne-

ming van de regels van de vorige lockdown, die de cultuursector tot in de puntjes uitvoerde: 

QR-controle, afstand houden, mondkapjes. Veel frustraties en gevoelens van onmacht en dan 

een smaakvol, delicaat en verantwoord protest. Daarbij past instemmend applaus! 

Ja, kunst moet ook schuren en schoppen, maar op afspraak. 

Dit protest was ook een zaak van openbare orde. Dus spron-

gen de burgemeesters dinsdag het toneel op. Wapperend 

met hun regelboekje. Er zou gehandhaafd worden. De grap 

dat dit ook van burgemeesters een ludieke actie was, werd 

snel gemaakt. Het is juist het meten met twee maten en de 

onbegrijpelijkheid van maatregelen. Het onderscheid van 

sectoren, stromingen en mensen in essentieel en niet essen-

tieel is een van de kwalijkste neveneffecten van het corona-

beleid. Niemand begrijpt dat kunst en cultuur door het kabi-

net-Rutte tot de lagere rangen worden gerekend. Wel Blok-

ker, geen Bach? Wel Ikea, niet Ibsen? Rutte kan het niet 

uitleggen. Zijn reisbewegingen naar 450 musea echt gevaar-

lijker dan naar 85.000 fysieke winkels in Nederland? 

 
Ook deze bekende schilder heeft 

zijn protestpamfletten al gereed. 

De sector heeft een vuist gemaakt. Het moet helpen. Er zijn beloftes voor nieuwe gesprekken 

en ‘cultuur hoog op de agenda’. Maar dat zijn vage toezeggingen, in de lijn van eerdere hol 

gebleken beloftes, die smadelijk worden weggelachen. De hoop is dun, ook na zo’n ferm sig-

naal. ‘Bijna nooit zie je een vogel in de lucht/ zich bedenken, zwenken en terug vliegen’, schreef 

Judith Herzberg al. Een beschaafd land koestert zijn kunst en cultuur, maar na een decennium 

Rutte aanschouwt iedere kunstminnaar met afgrijzen hoe de premier het vuurtje van dedain 

brandend houdt. De theaters, concertzalen en musea verdienen het om gelijk te worden behan-

deld met andere sectoren. En dan, op een dag, hopelijk ook met meetbaar respect. 
 

 

 

 

BESCHERMING TEGEN WATER VAN LEVENSBELANG 
 

 
 

Kaart uit 1543 met de resten van het verkavelingspatroon ten oosten van de ruïne van het huis Ter Merwede. Hieruit 

blijkt hoe gecultiveerd de polder daar was. Uit: Wikaart e.d., Valentine: Nijet dan water ende wolcken (Tilburg 2009). 
 

INLEIDING  
Diverse keren is de Sint Elisabethvloed genoemd bij het samenstellen van het expositiepro-

gramma 2021. Maar in het Biesbosch MuseumEiland is de expositie ‘600 jaar Sint Elisabeth-

vloed - De kracht van het water!’ te zien. In het Dordrechts Museum is een expositie ‘Elisabeth 

en de vloed’. Een unieke en belangrijke gebeurtenis, die de geschiedenis op haar grondvesten 

deed trillen. Vooral ook belangrijk voor de inwoners van de Alblasserwaard, toentertijd een 

soortgelijk gebied waar veel bewoners uit de Grote Waard naar toe zijn gevlucht.  
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SINT ELISABETHVLOED 
Ruim 600 jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 november 1421, vond de Sint Elisabethvloed 

plaats. Een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis. De vloed leidde het 

ontstaan van de Biesbosch in. Ook in de vorige eeuw in 1953 werd onze bevolking, in de nacht 

van 31 januari op1 februari, opgeschrikt door een grote watersnoodramp. En dat met de kracht 

van het water nog steeds terdege rekening moet worden gehouden en dat bescherming tegen 

hoogwater van levensbelang blijft hebben wij ook in het afgelopen jaar weer geleerd! 
 

GROOTE- OF ZUIDHOLLANDSE WAARD 

 

Een van de panelen van de 

Sint Elisabethvloed (Rijks-

museum). Ooit ter herinne-

ring aan de watervloed in 

opdracht van de bewoners 

van Wieldrecht gemaakt. Tot 

1572 hingen ze in de Grote 

Kerk van Dordrecht. Na de 

reformatie zijn ze verplaatst 

naar de Christoffeldoelen en 

later het Augustijnerklooster. 

In 1801 werden ze verkocht, 

zonder het toen al verdwe-

nen middenpaneel. Sinds 

2019 hangen in de Grote 

Kerk replica’s.  

 
 

Een mooi kaartje van een stukje noordelijk gebied 

van de Biesbosch. Tegenover Hardinxveld lag de 

polder ‘Ruygten bezuiden de Perenboom’. Op dit 

kaartje staat zo’n landschappelijke aanduiding als 

een perenboom getekend.  

 

De streek ten zuiden van de Alblasserwaard was tot in de 14
e
 eeuw een bloeiend landbouwge-

bied. Begin die eeuw was deze waard bedijkt. Er omheen lagen enkele andere al eerder bedijk-

te poldergebieden. In de Grote Waard lagen zo’n 20 tot 25 kerkdorpen. Veel is er over deze 

dorpen niet bewaard gebleven. We kennen de meeste namen, maar daar blijft het dan ook bij. 

In 1421 verdween een groot deel van de Grote Waard door de Sint Elisabethvloed onder water. 

Op twee plaatsen aan verschillende zijden van de polder braken de dijken door zodat er dwars 

door het gebied een getijdestroming ontstond. Deze schuurde de gaten in de dijk steeds dieper 

uit en ook de bodem van de polder werd door deze stroming verdiept. Toch heeft men zich niet 

direct bij het noodlot neergelegd. De gaten kreeg men weer dicht maar een jaar later, in 1422,  

brak de dijk weer. Twee jaar later was het weer raak.  

Het gebied raakte nadien steeds verder onbewoonbaar en na zo’n 100 jaar woonde er niemand 

meer. Sommige dorpen aan de rand van het gebied herstelden zich weer maar gingen later 

toch ten onder. De belangrijkste oorzaken voor het verdwijnen waren: 

1. Het onderhoud van de dijken was onvoldoende, want er was nog geen systeem om de boe-

ren op gelijke wijze te laten bijdragen in de kosten voor het in stand houden van de dijken. 

2. Door ontwatering daalde het gebied steeds verder, omdat er alleen akkerbouw was, wat 

veel waterafvoer vergde. Droog veen heeft de eigenschap in te klinken.  

3. Aan de zeezijde van het gebied werd veel veen afgegraven om er zout uit te winnen (moer-

nering). Doordat veel schorren werden weggegraven kreeg het zeewater bij storm vrij spel.  

Verboden tot moernering werden genegeerd vanwege de hoge opbrengsten van het zout, 

terwijl er nauwelijks toezicht was.  

4. In de 13
e
 en 14

e
 eeuw was er nog nauwelijks sprake van een centraal bestuur dat voldoen-

de dijkonderhoud kon afdwingen en door de Hoekse- en Kabeljauwse twisten was de aan-

dacht van de graven van Holland op heel andere zaken gericht.  
 

VERDWENEN DORPEN  
Hoeveel dorpen er door de Sint Elisabethvloed en latere vloeden uiteindelijk verloren zijn ge-

gaan, blijft een raadsel. Lang geleden ging men uit van 72, voor het eerst genoemd in de kro-

niek van een monnik in het verre Neuss, eind 15
e
 eeuw. Van der Aa (midden 19

e
 eeuw) gaat in 

zijn Aardrijkskundig Woordenboek nog uit van dit getal en noemt ook alle 72 namen. Daarbij 

staan echter ook de namen van kastelen, kloosters, gehuchten en ambachtsheerlijkheden zon-

der dorp. Fockema Andreae (1950) vindt 16 het juiste aantal, Van der Ham (2003) komt op 28 

en de Dordtse stadsarcheoloog Hendriks noemt 18 dorpen.  

Door veel archeologisch en bodemkundig onderzoek in de laatste jaren (onder leiding van de 

Dordtse stadsarcheoloog Hendriks) is het beeld van de teloorgang van dit poldergebied zoals 

tot voor kort algemeen aanvaard, drastisch bijgesteld. Volgens Hendriks is alleen het midden 

van de Waard verloren gegaan door hevige overstromingen. Door zowel dijkdoorbraken van de 
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rivier de Merwede, als van de kust waardoor het Hollands Diep is ontstaan. Tussen het Hol-

lands Diep en de Merwede ontstonden daardoor een paar diepe stroomgeulen waardoor enkele 

dorpen zijn verdronken. Waarschijnlijk ontstond er een soort waddenmilieu, waarbij alleen met 

vloed het land met de dorpen overstroomden. Er was daardoor voor de bewoners geen bestaan 

meer mogelijk en trokken ze weg. De houten boerderijen zijn daarna snel ingestort, maar de 

stenen gebouwen, zoals kerken en kastelen, bleven gewoon staan. Vervolgens zijn deze ge-

bouwen door steenjutters tot de grond toe afgebroken. Gebruikt bouwmateriaal bracht toen nog 

erg veel geld op. De conclusie is dan ook dat de gevolgen van de Sint Elisabethvloed voor de 

Grote Waard minder verwoestend zijn geweest dan altijd is gedacht. Het is vooral aan de dub-

bele vloed van 1424 te wijten dat het gebied niet gelijk al hersteld is. Het aantal slachtoffers 

moet ook veel lager worden geschat dan bijvoorbeeld bij de ramp van 1953 in Zeeland. Het zijn 

er waarschijnlijk niet meer dan 100 à 200 geweest.  
 

 
 

HOUWENINGEN 
Dankzij archeologische opgravingen tegenover de huidige Peulen in Hardinxveld-Giessendam 

is er iets bekend geworden van dit dorpje dat in het uiterste noordoosten lag van de Biesbosch. 

Een woonkern op de plek van de polder de Ruigten (officieel polder Ruygten beneden de Pee-

reboom). In 1937 is daar een heuvel afgegraven die waarschijnlijk ooit een huisterp is geweest 

uit de tijd vóór de bedijking. Uit die heuvel kwamen nogal wat interessante vondsten tevoor-

schijn, waaronder een menselijk geraamte. 

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn archeologen verder gaan zoeken in dit gebied en op 

ongeveer 75 meter ten zuiden van dit voormalige terpje stuitten ze op de fundamenten van een 

oud kerkje. Opvallend was dat deze funderingen uit zowel zeer grote als wat kleinere klooster-

moppen bestonden. Omdat de kleinere kloostermoppen uit een wat latere periode stammen 

dan de grote, lijkt het erop dat de kerk van Houweningen in de 15
e
 eeuw een flinke opknapbeurt 

en uitbreiding heeft gekregen. Dit zou dan kunnen betekenen dat na de stormvloed van 1421 de 

bewoners enthousiast zijn begonnen om hun verwoeste kerkje weer op te bouwen met de toen 

beschikbare stenen, de kleine kloostermoppen.  

In de tijd na de drie stormvloeden van 1421, 1422 en 1424 is ook Houweningen geheel verdwe-

nen. Het duurde misschien wel honderd jaar eer het helemaal weg was. Het enige dat nog aan 

dit dorpje herinnert is het Houweningswater, een kreek in de Biesbosch.  

In Houweningen stond ooit een herberg, genaamd De Peluwe. Hieraan heeft de huidige wijk De 

Peulen in Hardinxveld haar naam te danken. Het is bekend dat veel uit de Grote Waard ge-

vluchte inwoners namen van daar hebben meegebracht naar hier. Zo lag Sliedrecht ooit aan de 

zuidkant van de Merwede en nu toch echt aan de noordkant.  

 

 

MUSEUMNIEUWS 
 

VERDER IN KAART BRENGEN VAN DE TEXTIELCOLLECTIE  
Boven de kantoren en elders ligt de unieke textielcollectie van het museum opgeslagen. Stuk 

voor stuk museale objecten die met grote zorg moeten worden omringd. Fragiel, gevoelig voor 

huidzuren en gemakkelijk te beschadigen. Ze mogen niet teveel worden bloot gesteld aan 

(kunst)licht en zo zijn er nog meer lastige voorwaarden. Toch is de collectie uit eind 17
e
 tot mid-

den 19
e
 eeuw te bijzonder om in dozen te laten zitten. Ze moeten aan het publiek getoond wor-

den. Op een verantwoorde manier. Die is nu gevonden. Doos voor doos en kast voor kast wordt 
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ter hand genomen. Eerst wordt er gekeken wat er is en… wat kan worden ontzameld. Wat dub-

bel is, teveel versleten en ook dat wat blijkens het collectieplan niet hier thuishoort. Over voor-

werpen die moeten worden afgestoten wordt een weloverwogen besluit genomen. Als het weg 

moet, wordt bezien hoe, waar het naar toe kan of wie er belangstelling voor heeft.  

De eerste donderdag in het nieuwe jaar ging de Textielcommissie van start. Sorteren, kijken, 

beoordelen. Zodra hier wat schot in komt volgt het digitaliseren: bestaande foto beoordelen, 
 

 

zo nodig opnieuw fotograferen. Be-

schrijving nalopen en zo nodig aanvul-

len. Het wordt een hele klus. Maar met 

een prachtig resultaat. De dames, van 

de Textielcommissie zijn nu al trots op 

de paar keren dat ze aan de slag wa-

ren. Dit is financieel mogelijk door bij-

dragen van het Rivierenlandfonds, 

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-

Holland, Maatschappelijke Agenda 

Hardinxveld-Giessendam, Kringloop 

De Cirkel en de Rabo Clubsupport.  
 

DIGITAAL MAKEN ALBLASSERWAARDCOLLECTIE EN AUDIOTOER.  
Het museum verzamelt voorwerpen, die ooit in de Alblasserwaard werden gebruikt. Ook deze 

collectie krijgt de komende tijd aandacht en zal zo nodig opnieuw worden gefotografeerd en van 

informatie voorzien. Ook dit alles moet in de toekomst digitaal getoond kunnen worden. Hier-

voor is het nodig dat er nader onderzoek komt naar herkomst en gebruik van de objecten. Daar-

naast werkt het museum aan een audiotour.    
 

    
 

Voorwerpen uit de museumcollectie; deels al beschreven.  
 

VRIJWILLIGERS WELKOM  

Het museum zoekt extra vrijwilligers om mee te werken aan de digitaliseringsacties. Voor het 

maken van foto’s, het opzoeken van informatie en het registeren van alles in een nieuw regi-

stratiesysteem. Interesse: Alida Ambachtsheer: 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl  
 

DE EXPOSITIES – HET PROGRAMMA  

Opnieuw moest er een lastig besluit worden geno-

men. De expositie ‘Mooi Rood’ was nog maar enkele 

weken open toen de laatste lockdown zich aankon-

digde. Nu het museum weer open kan, houden we 

deze expositie nog een poosje staan; langer dan de 

bedoeling was. Het programma voor 2022 wordt 

hiermee als volgt: 

Mooi Rood loopt door tot en met 2 april 2022. 

Harm Kuipers 1944-2020 09.04 t/m 28.05.2022. 

Playmobil 04.06 t/m 10.09.2022. 

Denkend aan Holland II 17.09 t/m 19.11.2022. 

Winterfeest 26.11.2022 t/m 28.01.2023. 

Dit betekent dat Herrijzend Nederland opnieuw niet 

doorgaat. Deze wordt doorgeschoven naar 2023.  

Het programma van dat jaar staat al in de grondverf.  

We hopen de komende jaren meer bezoekers te 

mogen begroeten dan de beide afgelopen jaren. In 

2020 waren dat er 5.524 en in 2021 5.215 Vooral het 

groepsbezoek is heel erg achter gebleven.  

 

mailto:koperenknop@koperenknop.nl
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Op een mooie ochtend kon dit fraaie plaatje  

van een berijpt weiland worden gemaakt.  

 
Ook achter het museum is het knotseizoen weer  

gestart en wordt de museumtuin gereed gemaakt. 

 

 
 

Van het ene museum (Rijksmuseum Amsterdam) 

naar het andere. Beide rond het thema gebruikte 

kleding. (Schilderij De Kleermakerswerkplaats van 

Quiringh Gerritsz. van Brekelenkam (1661). 

 

 
 

In dat andere museum is een deel van de gebruikte kleding (de 

kostuums en de pakken) uit de mottenballen gehaald om gron-

dig aan een inspectie te worden onderwerpen. Hergebruik van 

kleding is van alle tijden. Vroeger vooral ook onder de rijken. 

 
 

Twee moderne plastic emmers op de  

oude plavuizen van Namense steen.  

 
 

 Januari: de voorraad tellen. 

 
 

Dubbel gebruikt: De mooie dekenkist ligt 

vol met attributen van de Textielcollectie 

 

 
 

Opnieuw krijgt het museum bijzondere spullen aangebo-

den, waarbij alles altijd keurig wordt geregistreerd.  

 
 

En er is al zoveel. Maar dat geeft niets: je bewaart 

gewoon het beste en het mooiste uit de streek.  
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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:  
  

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  : Dick de Jong.  

Assistentie  : Alida Ambachtsheer, Edith van der Hoogt en Anne- 

                       Marie Verhagen    

Foto’s          :  Erika Adriaanse, Alida Ambachtsheer, Dick de Jong,  

                       Gert Romijn 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 

 
  

 DE UITSMIJTER  
 

 

In de museumwereld is de Museum Depot Shop een mo-

gelijkheid om overtollige materialen uit je verzameling te 

slijten. Bij onze laatste ontzamelingsactie hebben we voor 

enkele objecten overwogen deze ook hier aan te bieden. 

Maar de verhouding van de ‘waarde’ van het gebodene en 

de prijzen die soms worden gevraagd, vinden wij niet met 

elkaar in overeenstemming. Dus hebben we niet geparti-

cipeerd. Wat er bij ons ‘over’ was, is eerst aan collega-

musea aangeboden en vervolgens door onszelf in een 

tijdelijke curiosawinkel aan belangstellenden aangeboden.  

De hier afgebeelde doos met kapotte pijpen moet nog € 

50 opbrengen. Dan komen er nog een heleboel kosten 

aan  verpakking en vervoer bij en de verkoper (Het Neder-

landse Pijpen Museum), betaalt ook nog eens provisie 

aan het Museum Depot Shop.   

 

QUOTE   
 

Optimisme is een morele plicht!                       (Faust) 

 
 
OPMERKING: Nu het museum weer open is stopt automatische ‘De Nieuwste Flits’.  

http://www.koperenknop.nl/
mailto:koperenknop@koperenknop.nl
mailto:DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL

