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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 
 

Zelden het gevoel gehad dat de kortste maand van het jaar nog korter kan zijn. Wat gaat de tijd 
snel! Dat komt ook vooral door het weer opstarten van alle activiteiten nu alles aan het versoe-
pelen is. Raar woord eigenlijk, versoepelen. Ogenschijnlijk zou je denken dat het wat met soep 
te maken heeft. Soep is voedsel dat veel gemakkelijker vloeit dan vaste stoffen, zoals borenkool 
of sperzieboontjes. Nee, het woord moet meer worden gezien als buigzaam, meegaand. Onder-
danig wordt het ook wel genoemd. Het komt van het Franse woord souple, dat inschikkelijk be-
tekent. Ons woord souplesse herinnert daar nog aan, wat weer linkt met plooibaarheid. Taal 
blijft boeiend, net als de winterakoniet of monnikskap, die ik vanaf mijn werkplek de komende 
lente zie voorspellen. Blij dat het op het gebied van de pandemie ook een beetje lente aan het 
worden is… Eindelijk!      
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OPMERKELIJK   
 

 

EERSTE BEZOEKERS 
De eerste bezoekers na de laatste lockdown zetten we 
even in het zonnetje: de heer en mevrouw Verbree.   
Opnieuw bracht het weer opstarten van het museum 
heel wat werk met zich mee. Het lijkt een kwestie van 
de deur van slot doen en gaan zitten afwachten op wat 
komen gaat. Maar het is opnieuw gebleken dat wachten 
op wat komen gaat geen bezoek oplevert.  
De hele machine moet weer op volle kracht gaan draai-
en. Voor het naar buiten brengen van wat er te zien en 
te beleven is, zijn wij daarvoor afhankelijk van de me-
dia. Maar wij zijn niet de enige instelling die daar pers-
berichten naar toe stuurt en de plaatsingsruimte is niet 
oneindig. U begrijpt het al: door de inhoud van je bericht 
moet je proberen zo op te vallen dat je bericht wordt ge-
plaatst. En dat is nog maar een van de vele aspecten. 
Maar uiteindelijk komt het goed. Ook de sociale media 
zijn hierin belangrijk. Daarnaast zullen we op zoek moe-
ten naar nog meer andere mogelijkheden… 

 
 
HET KLOKHUIS  
Begin maart 2022 worden 
er opnamen gemaakt van 
Trijntje, voor het tv-pro-
gramma Het Klokhuis. 
Naast de reconstructie bij 
ons gaat men naar de 
vindplaats, naar het 
Openluchtmuseum in 
Arnhem (waar het skelet 
is) en naar het Rijksmu-
seum voor Oudheden in 
Leiden, voor het skelet 
van de hond.   

 
 

 

BERSIAP                                            Edith van der Hoogt-Drinkwaard & Dick de Jong  
 

TAALGEBRUIK BIJ EXPOSITIES  
In de 33 jaar van ons bestaan is het best wel eens voorgekomen dat we hebben getwijfeld of dit 
of dat woord wel kon. Was dat niet te gevoelig. Of zette dat geen kwaad bloed. Een jaar of tien, 
vijftien terug kozen we er bewust voor om geen expositie samen te stellen over Nederlands-In-
dië. Juist vanwege die gevoeligheid, die toen weer de kop begon op te steken.  

 

 
 

Afbeelding uit het Historisch Nieuwsblad. 
 

Intussen hebben we een woord voor iets dat 
werkelijk zo is verdoezelen. Niet over praten 
of anders vertellen, omdat het negatieve re-
acties kan oproepen: policor, heet dat, poli-
tiek correct zijn. Er gaat bijna geen dag voor-
bij of op het nieuws horen we berichten in 
die zin. Dat dit ook in de museumwereld 
speelt leest u hieronder.   

MUSEA 
In het Rijksmuseum vindt van 11 februari tot en met 5 juni 2022 de tentoonstelling ‘Revolusi! In-
donesië onafhankelijk’ plaats. Naar aanleiding van een opiniestuk in het NRC van 10 januari jl. 
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barstte er een verhitte discussie los over het gebruik van het woord ‘bersiap’ in deze tentoon-
stelling. Er wordt uiteengezet dat de strijdkreet van jonge Indonesische vrijheidsstrijders, die 
ook wordt gebruikt ter aanduiding van de bloedige jaren na 1945, ‘een sterk racistische lading’ 
heeft, ‘omdat bij het begrip bersiap altijd primitieve, ongeciviliseerde Indonesiërs als daders van 
gewelddadigheden worden opgevoerd’. Om die reden zou besloten zijn het woord ‘bersiap’ niet 
te gebruiken als gangbare term die verwijst naar de gewelddadige periode in Indonesië tijdens 
de revolutie. Vervolgens gaf dit de Federatie Indische Nederlanders aanleiding om aangifte te 
doen wegens ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid. In zijn column in het Parool 
van 12 januari 2022 legde Theodor Holman aan de hand van Wikipedia uit wat ‘De Bersiap’ in-
hield dat het ging om een uiterst gewelddadige periode in de Nederlandse en Indonesische ge-
schiedenis, die het hevigst was tussen ongeveer 1945 en 1946. De periode duurde volgens his-
toricus William H. Frederick van augustus 1945 tot november 1947. Bersiap en siap is Maleis 
voor ‘wees paraat’ en ‘geef acht’. Het waren de strijdkreten van Indonesische paramilitaire orga-
nisaties en bendes, die vrijwel direct na afloop van de Japanse bezetting extreem geweld heb-
ben ingezet tegen (Indische) Nederlanders en andere niet-inlanders, zoals de Chinezen en an-
dere Europeanen, maar ook onder van ‘colloboratie’ met het Nederlandse gezag verdachte in-
landers, zoals Molukkers. Theodor Holman maakte zich zo kwaad om het mogelijk schrappen 
van de term ‘Bersiap’ uit de boeken, omdat je daarmee rechtvaardigt wat er in die tijd is ge-
beurd. Het vond plaats in de gerechtvaardigde strijd om onafhankelijkheid, maar de genocide 
die daarmee gepaard ging verhul je daarmee. Frederick spreekt uit directe overlevering. Zijn 
roomblanke moeder (met een bruin kindje, zijn zuster) heeft jarenlang in gevangenschap door-
gebracht in een Japans kamp, waar ze jaren was gemarteld, doden moest afleggen, vooral kin-
deren en had moeten stelen om haar dochter in leven te houden, maar toen zij het kamp mocht 
verlaten werd zij met de dood bedreigd door nationalistische bendes. Dat was zo gevaarlijk dat 
haar niets anders overbleef om bescherming te zoeken bij de Japanners en dus terug te keren 
naar het kamp. Nederlanders, vooral vrouwen, werden door de onafhankelijkheidsstrijders ge-
marteld, verkracht en daarna vermoord. De moordpartijen waren duidelijk etnisch gemotiveerd 
en het waren deze massaliquidaties die er mede voor hebben gezorgd dat het Nederlandse le-
ger werd ingezet. Holman uitte zware kritiek op het Rijksmuseum, omdat de directeur daarvan 
leek te bevestigen de gewraakte term niet te gebruiken. Volgens Holman uit schuldgevoel en 
een gebrek aan historische kennis. Inmiddels heeft museumdirecteur Taco Dibbets heel duide-
lijk gesteld dat anders dan gesuggereerd wordt het Rijksmuseum de term bersiap niet in de ban 
doet. Men ontkent op geen enkele wijze het geweld en het leed waarnaar de term verwijst, noch 
de pijn die tot de dag van vandaag door velen wordt gevoeld. Men legt de term Bersiap in de 
tentoonstelling uit en voorziet dit van een historische context. De verhitte discussie die over dit 
onderwerp is ontstaan toont maar weer eens aan hoe gevoelig taalgebruik in musea (maar ui-
teraard ook daar buiten) tegenwoordig ligt. Overigens heeft de stichting KUKB, die volgens haar 
website opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, aangifte gedaan van discrimina-
tie en groepsbelediging tegen het Rijksmuseum. Het kan soms geen kwaad om je woorden op 
een goudschaaltje te leggen, dat leren wij iedere dag vanuit de politiek en de Coronaperiode 
waarin wij zitten. Mocht u van plan zijn de ongetwijfeld leerzame en interessante tentoonstelling 
in het Rijksmuseum te bezoeken, dan bent u in ieder geval op de hoogte van de impact van het 
woord ‘Bersiap’. 
 

   
 

We sluiten dit artikel af met drie Zweedse kerstkaarten. De boodschap daarin kan mensen ook op het verkeerde been 
zetten. Bijvoorbeeld als ze niet weten dat in het Zweeds goed als God wordt geschreven.   
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INTERVIEW KEES COMMIJS 
 

KENNISMAKING 
Kees Commijs is 55 jaar en in hart en nieren een Rotterdammer. Toch woont hij al vele jaren 
midden in de Alblasserwaard, in Giessenburg. Hij is directeur van Luxaflex Nederland, geves-
tigd in Hardinxveld-Giessendam. Ook is hij, samen met zijn vrouw Hanneke, eigenaar van de 
Hannes Hoeve (BSO-boerderij voor naschoolse- en vakantieopvang), beheerder van de Doet-
sekom (het grootste openluchtzwembad in de Alblasserwaard), voorzitter van Natuur- en Land-
schapsvereniging Den Hâneker en sinds 2021 bestuursvoorzitter van Museum De Koperen 
Knop. Een veelzijdig doener dus.  
 

WONEN  
Kees huldigt het standpunt dat wanneer je ergens woont, je ook moet bijdragen aan de samen-
leving in je omgeving en moet proberen om daar met je kennis en kunde iets aan toe te voegen. 
In de vorm van vrijwilligerswerk: je in opleiding en werk opgedane kennis en ervaring inzetten 
voor je leefomgeving. Hij ziet dat als ‘wat terugdoen voor de samenleving’, die je de mogelijk-
heid heeft geboden om te worden wie je bent, te groeien, persoonlijk en zakelijk. Zonder voor-
opgezet plan en zonder ambitie, maar spontaan. Het gaat Kees daarbij vooral om de inhoud.  
 

DOEL 
De acht eigenaren van het museum denken net zo. Daarom was er al snel een klik. Het zijn al-
len ondernemers die zo’n 33 jaar terug de regionale samenleving iets terug wilde geven van 
hun succes, uit dank voor de door die samenleving geboden gelegenheid hun bedrijven op te 
bouwen. Kees heeft zichzelf daarbij wel een doel gegeven: waar je aan begint, moet je succes-
vol afmaken. Hij is niet de man die halverwege een project af zal haken. Als hij erin gelooft zet 
hij door, tot het succes er is. Bij Museum De Koperen Knop is altijd al gebleken dat het ene suc-
ces het andere succes bevordert.  

 

 
 

Voorzitter Kees Commijs 
 

TOEKOMST 
Hij heeft er alle vertrouwen in dat het 
museum nog verder gaat groeien. 
Niet zozeer qua grootte, uitbreiding 
van gebouwen of oppervlakte, maar 
meer in kwaliteit en in aantrekkelijk-
heid. Daarvoor is wel samenwerking 
nodig. En het museum zal zich nog 
meer moeten laten zien in de sa-
menleving, dan nu al het geval is 
zich.  
Je goed profileren betekent dat an-
deren niet om je heen kunnen. Daar-
voor is niet alleen bekendheid nodig,  
maar vooral ook een soort ambassa-
deursfunctie. 

Een wederzijdse vertegenwoordiging. Dat vergt van de dagelijkse museumleiding nog meer 
aanwezigheid buiten de deur dan nu al het geval is. En ook veel activiteit binnen de organisatie. 
 

MUSEALE FUNCTIE CENTRAAL 
In dat museale geheel van De Koperen Knop wil Kees Commijs graag een plek hebben. Er zijn 
steentje aan bijdragen. Niet als leider, maar als (aan)stuurder. In een klein bestuur, dat bestaat 
uit drie ervaren personen, met hem als voorzitter, met een zakelijke uitstraling, waarbij ook de 
directeur deel uitmaakt van dat bestuur, als directeur-bestuurder. Daarnaast komen er twee ra-
den, een Raad van Advies van drie personen en een Raad van Toezicht, eveneens van drie 
personen, waardoor aansturing en toezicht slagvaardiger worden. Kees wil daar graag zijn bij-
drage aan geven.  

 

WE ZIJN AL OP WEG 
Deze bestuurlijke reorganisatie is intussen ingezet. Op basis van een genomen bestuursbesluit 
liggen de stukken nu bij de notaris. De naam van Stichting Vrienden van De Koperen Knop zal 
daarbij veranderen in Stichting Museum De Koperen Knop. Met elkaar gaan we dan de ingesla-
gen nieuwe weg in. Met een vrijwilligerscorps dat onder leiding van de directeur het museum 
nog meer op de kaart zet. Op naar een mooie nieuwe toekomst. 
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MUSEUMNIEUWS 
 

 

TEGELREPARATIE  
Al jaren stonden ergens een 
paar ‘witjes’. Er werd aange-
nomen dat dit voorbeeldte-
gels waren voor als er nog 
eens andere tegels in de 
schouw moesten komen. 
Maar eigenlijk waren ze daar 
te jong voor.  
Bij de renovatie, begin vorig 
jaar, kwamen ze weer te-
voorschijn en vroegen we 
ons af wat ermee moest. 
Kort daarop werd ontdekt 
waar er ontbraken en inmid-
dels hebben ze met vakken-
nis en geduld van Hugo Ver-
meulen de juiste plaats en 
toepassing gekregen. 

 

KOPER POETSEN  
Dat koper moet glimmen 
is duidelijk. Omdat we in 
het museum nogal wat 
van dit metaal gemaakte 
voorwerpen hebben, is 
het poetsen van al dit ko-
per een van de regelma-
tig terugkerende werk-
zaamheden. Hier is Maja 
Kazen bezig met een bij-
zonder voorwerp: een 
koffiekan, die thuishoort 
in een café en daar op de 
tapkast een vaste plek 
had. Een ander koperen 
voorwerp dat zeker ook 
moet blijven blinken is de 
knop op de deur.   

 

DE FINANCIËN 
Elke week is Cobi van Es een 
ochtend op haar post om te zor-
gen dat alles waar geld mee ge-
moeid is gereed te maken voor 
de financiële administratie. Zij 
zorgt ervoor dat elke uitgegeven 
euro verantwoord wordt in de 
boekhouding en dat elke euro 
die binnenkomt op de juiste 
grootboekrekening terecht komt. 
Dit is niet alleen een heel verant-
woordelijke taak, maar ook een 
veelomvattende. Het komt dan 
ook nogal eens voor dat Cobi al 
thuis een stukje voor- of nawerk 
verricht. Zij onderhoudt hierbij 
ook de regelmatige contacten 
met het administratiekantoor.   

 

 
 

REGISTRATIEWERK 
Heel wat maandagochtenden 
staan in het museum in het 
teken van de registratie van 
objecten. Dan komt de Regi-
stratiewerkgroep bij elkaar 
om nieuwe schenkingen aan 
het museum te registreren. 
Alles wordt bekeken op de 
staat van onderhoud en om 
van een nummer en een om-
schrijving te voorzien. Daar-
na wordt elk object door Do-
rien Moret en Jos van de 
Minkelis gefotografeerd en in 
een registratiebestand opge-
nomen, waar intussen meer 
dan 8.000 objecten zijn be-
noemd.  

 
 

DIGITALISATIE  
Intussen draaien er in het mu-
seum diverse digitalisatiepro-
jecten. Een van de onderde-
len daarvan is het fotografe-
ren van alle objecten. Van al-
les moet een of meer heel 
goede foto’s komen, zodat we 
ze kunnen uitvergroten. Op 
de foto zijn Jan van Herwaar-
den en Jan Dammers bezig 
met de installatie van een se-
mipermanente fotostudio.  
Het is de bedoeling dat er 
speciale fotodagdelen gaan 
komen. Wie hierbij wil assis-
teren is van harte welkom. 
We kunnen ieders hulp ge-
bruiken.  

 
 

WERKPLEKKEN 
De afgelopen jaren moest er 
nadrukkelijk rekening wor-
den gehouden met de no-
dige afstand tussen perso-
nen. Dit gaf soms conse-
quenties voor de werkplek-
ken. Maar dat zal niet verbe-
teren nu de versoepelingen 
zijn ingetreden, want er is 
behoefte aan meer werk-
plekken. Vooral op de dins-
dag- en donderdagochtend 
is het erg druk. Daarom 
staat er sinds kort ook een 
laptop in de bibliotheek. Zo-
dra er financiële ruimte voor 
is, schaffen we er ook een 
voor bij de balie aan.  
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OORSPRONKELIJKE TEGELS  
Bij het verwijderen van de te restaureren 
tegels in de achterwand van de schouw 
kwamen enkele tegelstukjes tevoorschijn, 
die gebruikt waren om gaatjes op te vul-
len. Het bleken dezelfde soort tegels te 
zijn, die tegen de achterwand van de 
naastgelegen tot vitrinekast omgebouwde 
bedstee te vinden zijn. Dit lijkt het ver-
moeden te bevestigen dat die tegels daar 
ouder zijn dan die in de schouw zelf en 
mogelijk zelfs van de oorsprong van de 
bouwtijd van de boerderij, vierde kwart 
van de 17e eeuw, stammen. Toch is er 
nog geen zekerheid dat dit zo is, want in 
de haaks erop staande muur moet zich 
ooit een raampje hebben bevonden tus-
sen de (woon)keuken en die bedstee. 
Toen dat raampje veranderd (weg gemet-
seld) is, zouden ook de tegeltjes in de 
achterwand wel eens vervangen kunnen 
zijn. Wellicht wil iemand daarnaar nog 
eens nader onderzoek doen. Ook hiervoor 
is nog extra hulp van harte welkom. 
 

 
 

WAT ELDERS TE ZIEN IS… 
 

RENAISSANCE 
Het Nederlands Fotomuseum presenteert met ‘Re-
naissance’ de eerste solo museumtentoonstelling 
van fotograaf Angèle Etoundi Essamba (Kameroen, 
1962) in Nederland. Essamba’s werk reflecteert 
vooral op de identiteiten van de Afrikaanse vrouw en 
de rijkdom aan Afrikaanse culturen. 
Renaissance is een tentoonstelling die direct ingrijpt 
in hedendaagse debatten over de rol van het postko-
loniale verleden van Nederland, zoals die op dit mo-
ment ook binnen de museale wereld worden ge-
voerd. Tot en met 20 april 2022 te zien in het, Staten-
dam 1 (Wilhelmina-pier), Rotterdam. 
 

 

 

Het Nederlands Steendrukmuseum presen-
teert (voor het eerst sinds 1904!) een unieke 
overzichtstentoonstelling van het lithografi-
sche oeuvre van Privat-Livemont, de groot-
meester van de Belgische affichekunst. Zijn 
werk wordt vaak in één adem genoemd met 
prominente tijdgenoten als Alphonse Mucha 
en Adolphe Crespin. 
Privat-Livemont (1861-1936) was één van de 
productiefste grafische kunstenaars van Bel-
gië. Hij brak in 1896 door met zijn beroemde  

reclameaffiche voor het Belgische absintmerk Absinthe Robette. Zijn art nouveau-stijl was zeer 
in trek bij Nederlandse, Belgische en Franse ondernemers, waaronder Cacao Van Houten, Bol-
doot en Bols. Naast zijn populaire affiches was Privat-Livemont als schilder-decorateur ook ver-
antwoordelijk voor veel van de graffiti-tekeningen op art nouveau-gevels in Brussel. 
Te zien tot en met 31 juli 2022 in het Nederlands Steendrukmuseum, Oranje Nassaustraat 8C, 
Valkenswaard. 
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EEN STUKJE MUSEUM IN HET NIEUWS  
 

 
 

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 
Gerrit van Noordenne        1988 - heden  

 

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 
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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 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 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  
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          :  Alida Ambachtsheer, Dick de Jong 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 wor-
den 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  
 

 

Op deze vaten is duidelijk het verschil te zien tussen de wilgenhouten hoepels en de stalen 
banden. Links is mooier, toch! 
 
 

QUOTE   
 

WIJ ZIJN TE GAST BIJ DE VOLGENDE GENERATIE… 


