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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 

 

De laatste tijd merken we rondom on heen wat ‘voorjaarsmoeheid’. Er zit weinig opschieten in.  

Ongetwijfeld speelt hier de nasleep van corona. Zeker nu het aantal besmettingen bij tijden 

weer wat forser lijkt te worden. Maar ook wat er in onze nabijheid (de grens met Oekraïne is 

dichterbij dan je denkt) aan de hand is, doet hier geen goed aan. Het kan echter ook gewoon de 

aloude voorjaarsmoeheid zijn. Een soort van loomheid, na de lange winter, nu het voorjaar zich 

overal aankondigt. Niet dat we nu een ‘echte winter’ achter de rug hebben.  

Wat de oorzaak van ons ‘inzakken’ ook is, laten we afspreken dat we ons ertegen wapenen. 

Met elkaar laten zien wat De Koperen Knop is; wat het museum kan. Gewoon even zoeken 

naar een goede balans: soms de handen uit de mouwen steken en soms wat meer ontspannen.    

 

 

DE ROL VAN VROUWEN IN DE KUNST   

EN DE KUNSTGESCHIEDENIS                   Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

In Het Parool (19 januari 2022) staat een artikel van Edo Dijksterhuis onder de ‘kop’ ‘Cruciale 

kunstvrouwen’, de kunstgeschiedenis leek gemaakt door mannen, maar vrouwen blijken 

een veel grotere rol gespeeld te hebben. In sommige gevallen zelfs een cruciale’. Het be-

treft een nieuw onderzoek in dit verband. Graag laten we u mee ’luisteren’:  
 

 
 

De vrouw in de cultuurhistorie… 

De evacuatie van het prentenka-

binet van het Rijksmuseum, zo-

dat die niet in handen van de 

nazi’s viel of door bommen werd 

vernietigd. De erkenning van 

Vincent van Goghs talent, waar-

door hij niet in de vergetelheid 

raakte, maar postuum uitgroeide 

tot icoon. De juwelencollectie 

van het Amsterdams Museum 

die tot de allermooiste van Eu-

ropa behoort. En zelfs het feit 

dat het Stedelijk Museum über-

haupt bestaat. We hebben het 

allemaal aan vrouwen te dan-

ken. Maar terwijl we nog steeds 

de vruchten plukken van hun 

werk weet vrijwel niemand wie 

zij waren. De geschiedenis – en 

dus ook de kunstgeschiedenis – 

is grotendeels geschreven door 

mannen en werd bevolkt door  

mannen. Een interdisciplinair team van wetenschappers en museumprofessionals van de Uni-

versiteit van Amsterdam, het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, het Rijks- en 

het Stedelijk Museum, gaat daar echter de komende jaren verandering in brengen. 

Onder de titel De Andere Helft is een onderzoeksprogramma gestart om ‘vrouwen duurzaam  
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zichtbaar te maken’. Veel musea zijn al langer met dit onderwerp bezig. In Museum Gouda 

wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de eerste vrouwelijke directeur daar. In ons museum 

is dat niet nodig, zonder twijfel kunnen wij vaststellen dat Alida Ambachtsheer onze eerste vrou-

welijke directeur is, die de traditie van vrouwen in de cultuurhistorie met verve al vele jaren ver-

vuld. Een belangrijke reden waarom vrouwen in de (kunst)geschiedenisboeken ontbreken is ju-

ridisch. Tot 1956 (hoe is het mogelijk zeggen we nu) waren vrouwen wettelijk handelingsonbe-

kwaam. Als ze getrouwd waren konden ze geen bankrekening openen en zelfs niet op reis  
 

 
 

Links Sophia Adriana de Bruijn 

1890, grondlegger van het 

Stedelijk Museum in Amster-

dam. 
 

gaan zonder toestemming van ‘man-

lief’. Een groot deel van de vrouwen 

werd ook niet geacht te werken. Dus 

als ze actief waren binnen musea 

was dat als vrijwilliger, niet hoog in 

de organisatorische hiërarchie. On-

gehuwden die wel in dienst waren, 

hadden functies als secretaresse of 

bibliothecaresse, Maar ze waren wel 

betrokken bij het verwerven van be-

langrijke werken en deden vaak het 

werk van een conservator. In be-

paalde gevallen was hun werk zelfs 

cruciaal. Zo leerde Ida Peelen zich-

zelf begin 20e eeuw omgaan met 

een camera en vormden haar foto’s 

de basis voor de eerste catalogi over 

de Rijksmuseumcollecties beeld- 

 

 
 

Marjorie Harriet Bottenheim 

1916, redster van de boeken- en 

prentenverzameling van het 

Rijksmuseum bij het uitbreken 

van de Tweede Wereldoorlog.  

houwkunst en meubels. Een andere vrouw in dienst van het Rijks, Marjorie Bottenheim, zorgde 

er bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog voor dat alle boeken en prenten tijdig in veilig-

heid werden gebracht. Direct daarna moest de Joodse museummedewerker zelf onderduiken.  

Vrouwen zijn ook veel actiever geweest als kunstverzamelaars dan tot nu toe werd aangeno-

men. Iedereen kent Hélène Kröller-Müller, die een eigen museum stichtte, maar het Stedelijk 

Museum had niet bestaan zonder Sophia Ariana Lopez-Suasso-de Bruijn, een rijke Amster-

damse weduwe van wie de collectie de basis van het museum vormt. Verzamelen en schenken 

was voor veel 19e eeuwse vrouwen een vorm van emancipatie, ze konden zich er zelfbewust 

mee uiten. Maar hun namen prijkten niet op de gevel van het museum, zoals bij mannelijke initi-

ators zoals Van Abbe (het Van Abbemuseum) of Boijmans van Beuningen wel het geval was.  

Welgestelde echtparen verzamelden vaak samen, maar omdat de naam van de man op de fac-

turen stond, wordt de collectie meestal aan hem toegeschreven. Je zou je in dat licht moeten 

afvragen: ‘Is de verzamelaar degene die betaalt of degene die de collectie bijhoudt, documen-

teert en keuzes maakt voor aankopen – wat heel vaal de vrouwen waren. Voor sommige kun-

stenaarsoeuvres is de vrouwelijke steun essentieel geweest. Zo was Anna Boch de eerste en 

enige die een schilderij kocht van Vincent van Gogh toen hij nog leefde. Ook de eerste koper na 

zijn overlijden was een vrouw, Georgette van Stok, en haar Sterrennacht is tegenwoordig een 

van de topstukken van het MoMA in New York.  

Het onderzoek naar de vrouwelijke inbreng in de Nederlandse kunst- en museumgeschiedenis 

gaat vier jaar duren en beslaat de periode 1780-1980, beginnend vlak voor de oprichting van 

Nederlands eerste museum en eindigend in een jaar waarin de rol van vrouwen binnen musea 

gemeengoed is geworden.  

Ons museum plukt van dat laatste al vele jaren de vruchten, zonder afbreuk te doen aan onze 

zeer gewaardeerde mannelijke vrijwilligers, kunnen wij wel stellen dat ons museum De Koperen 

Knop niet zonder vrouwelijke vrijwilligers kan functioneren, met als boegbeeld onze vrouwelijke 

directeur, die samen met het hele team ons unieke museum steeds waardevoller en aantrekke-

lijker maakt voor het publiek.  
Met dank aan Edo Dijksterhuis, Het Parool.  

 

 

HIGH TEA – MAANDAG 2E PAASDAG 18.04.2022 
 

Op 18 april kunt u genieten van een ‘High Tea’ in ons sfeervol museum. Zie de bijgaande flyer 
over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Maar wat is nu eigenlijk een high tea? 
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Een goede Nederlandse aanduiding is er niet voor deze gezellige thee, maar ook de Engelse 
aanduiding ‘High Tea’, die wij gebruiken blijkt ook niet de lading te dekken! Hoe zit dat eigenlijk? 
Een high tea - vaak kortweg tea - is de Engelse maaltijd en wordt rond zes uur in de avond ge-

nuttigd. Die term wordt door de gewone man/vrouw in het noorden van Engeland gebezigd, ter-

wijl in het zuiden deze maaltijd wordt aangeduid als supper of diner; de hogere klasse of adel in 

Engeland spreekt overigens altijd over supper of diner.   

De oorsprong van de 'high' tea ligt in het feit dat deze aan een normale tafel gegeten wordt, ter-

wijl de traditionele Engelse ‘afternoon tea’ aan een laag salontafeltje genuttigd wordt. Dat een 

‘high tea’ een luxueus middagritueel zou zijn, is dus een misvatting. Een high tea (ook bekend 

als meat tea of tea) is in Engeland, Ierland en Schotland een maaltijd met gerechten als witte 

bonen in tomatensaus op wittebrood, worstjes, kaasjes en eieren. 
 

 

In ‘gewone mensentaal’ spreekt 

men echter kortweg van 'tea' wan-

neer men het avondmaal bedoelt, 

of zoals hierboven al beschreven 

als ‘supper of diner, als je iets def-

tiger bent of in het zuiden van En-

geland woont. 

In Nederland is die term dus ei-

genlijk ten onrechte ingeburgerd, 

‘afternoon tea’ of ‘cream tea’ is 

een betere benaming voor de 

lichte maaltijd of aangeklede thee 

zoals wij die kennen. Vroeger 

heette dat bij ons gewoon een: 

‘thé complet’ (thee met lekker-

nijen).  

Maar of je er het etiket ‘High Tea’, 

‘Afternoon Tea’ of gewoon ‘Thé 

complet’ aanhangt, maakt eigenlijk 

niet uit, het gaat uiteindelijk om de 

smaakbeleving en de gezellige 

sfeer!  De ‘High Tea’ in museum 

De Koperen Knop belooft voor de 

deelnemers in alle opzichten een 

‘hoogtepunt’ te worden. 
 

Geniet ervan! 

 

 

UIT HET MUSEUM 
 

  

 

Dit jaar waren niet alleen een flink aantal knotwilgen aan 

een knotbeurt toe, maar ook een groot deel van de griend 

moest worden gehakt. 
 

Dankzij de versoepelingen konden eindelijk de kuchschot-

ten worden verwijderd. Tegelijkertijd kreeg de inrichting 

van het café een vriendelijker ogende aanpassing.   
 

Ten tijde van de expositie Mooi Rood sloot de Historische 

Vereniging Hardinxveld-Giessendam zich hierbij aan door 

de etalage van het Historisch Informatie Centrum ook in 

rood te tooien.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afternoon_tea
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WIE KOMT HET MUSEUM HELPEN?  

  
 

Het museum komt graag in contact met mensen die een stukje van hun vrije tijd willen besteden 

in het museum. Er zijn vacatures op verschillende werkterreinen. Maar er zijn ook functies, waar 

een tweede persoon erg welkom is, om bij het onverhoopt uitvallen van vrijwilligers het werk 

toch door te kunnen laten gaan. Misschien iets voor u, of wellicht weet u iemand in uw omge-

ving. Werken in De Koperen Knop betekent ook dat u sociale contacten heeft met heel uiteenlo-

pende mensen. Niet alleen uw museumcollega’s maar juist ook het bezoekerspubliek.  

 

 

MUSEUMWEEK IN DE KOPEREN KNOP: 4 t/m 9 april 2022  
 

De Koperen Knop doet mee aan dit jaarlijkse gebeuren. Iedereen heeft die week in dit museum 

gratis toegang. En… in het bijzonder zijn die week de kids welkom. Zij krijgen de gelegenheid 

om museuminspecteur te worden en te onderzoeken of het museum voldoende kids-proof is. 
 

GRATIS TOEGANG 

In de museumweek is er wisseling van exposities. Alle bezoekers kunnen hier op enige afstand 

kennis van nemen. Van het voorbereiden van de expositieruimte en van het inrichten van de ex-

positie ‘Harm Kuipers 1943-2020’. In het voorhuis van het museum vinden restauratiewerk-

zaamheden plaats aan de haardschouw. Ook dat is leuk om te zien.  
 

MUSEUMINSPECTEUR WORDEN 

De jeugd krijgt de gelegenheid om museuminspecteur te worden. Meld je aan op: museum-

kids.nl. Ook kun je de app downloaden of informatie en een button ophalen in het museum. Let 

bij je bezoek aan De Koperen Knop goed op en vul de bij dit project behorende vragen in. Doe 

er ook een foto bij, bijvoorbeeld een selfie van jou in het museum. Tenslotte geef je het mu-

seum een rapportcijfer en daarmee maak je kans op leuke landelijke prijzen.   
 

Een nieuwe kidsactiviteit in 

het museum is het maken 

van een tekstbordje bij en-

kele van de hiervoor opgeno-

men objecten. Je kunt thuis 

al oefenen door een tekst te 

bedenken bij deze foto. 
 

Welke tekst zou jij willen plaatsen bij deze in het 

Fotomuseum in De Haag hangende foto van Eddy 

Posthuma de Boer?  
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ER IS NOG MEER VOOR KIDS 

Ook zijn er speurtochten voor de kids door het voorhuis van het museum. Daarnaast is er de 

genoemde proef met een nieuwe activiteit. Kids krijgen de gelegenheid om van een aantal ob-

jecten in het voorhuis een nieuwe door hen zelf bedachte tekstbordje te maken. Daarmee doe 

je alsof je zelf museumconservator bent. Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar. Voor 

het invullen van de speurtochten en de bebordingsformulieren krijg je een gratis museumpot-

loodje en als je het formulier inlevert ook nog een polsbandje, terwijl je ook meedingt naar een 

leuke prijs.    

 

 

UIT HET MUSEUM 
 

 
 

De Postwerkgroep is onlangs in het zonnetje gezet voor 

hun extra inspanningen voor het project Denkend aan 

Holland: het meesturen van flyers e.d. met de museum-

post. Dit extra werk betekende niet alleen het uittellen 

van duizenden flyers, ook het in de enveloppen doen en 

voor een deel zelfs bezorgen. Uit het externe budget van 

dit project kregen ze een boeketje.   

 
 

Na een geconstateerde technische storing moet het mu-

seum opnieuw aan het elektriciteitsnet worden aangeslo-

ten.  

 

 

EXPOSITIE HARM KUIPERS  
 

  

  
 
Harm Kuipers is geboren in 1943 in 
Zuidlaren. Van jongs af aan kon hij 
goed tekenen en via kunstschilder 
Evert Musch werd hij toegelaten tot 
de Academie Minerva te Groningen. 
Hij studeerde in 1963 af in de 
studierichting ‘publiciteit, grafische- 
en illustratieve vormgeving’. Na de 
militaire dienst ging hij werken als 
ontwerper/tekenaar in Rotterdam. 
In 1974 startte hij met collega’s een 
eigen ontwerpstudio. Het 
ambachtelijke teken- en 
ontwerpwerk maakte plaats voor 
‘digital art work’. Harm ging daarin 
mee, maar bleef liefde houden voor 
het creatieve.  
 

 

De meeste voldoening vond Harm in 
het schilderen en tekenen. Nadat hij 
de reclamewereld voor gezien had 
gehouden, is hij zich weer gaan 
toeleggen op het maken van 
schilderijen. Het scheppen van kunst 
had altijd zijn voorkeur. Harm maakte 
zijn schilderijen meestal in olieverf of 
met acryl. Ze hebben een 
impressionistische, realistische stijl. 
De natuur en alles wat leeft en bloeit is 
een onuitputtelijke inspiratiebron voor 
hem geweest. Het zoeken naar 
evenwicht op het doek, naar 
penseelstreek of kwast die de juiste 
emotie oproept. 
Harm overleed op 30 mei 2020. 
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DIGITALISERING VAN DE COLLECTIE  
 

INLEIDING 

Hier onder drie bladen, zoals deze worden gemaakt ter voorbereiding van het digitaliseren van 

een deel van de collectie. Deze kaarten zijn nog in bewerking, dus zijn nog niet compleet en be-

vatten nog te corrigeren feiten, woorden en zinnen.  
 

DRIE PROJECTEN INEEN 

Als we het hebben over digitalisering van de collectie gaat het in feite om drie naast elkaar 

staande zaken, die elkaar echter wel beïnvloeden. De uitvoering van wat er moet gebeuren kan 

eenvoudig tegelijkertijd plaatsvinden, waarbij dit het beste werkt in groepjes van twee of drie 

personen. Onderstaand worden ze kort nader toegelicht.  
 

 
 

1. MUSEALE OBJECTEN 

Alles wat wij hebben aan museale objecten (de 

voorwerpen in het museum en in het depot) is op-

genomen in een digitaal registratiebestand. Op 

nummer, met een foto en een beschrijving. Na 

een controle of alles klopt, er moet in veel geval-

len nieuwe foto’s worden gemaakt. Daarna moet 

er een selectie komen over wat we op de website 

gaan zetten en wat we opnemen in de audiotour.   
 

2. TEXTIELCOLLECTIE 

De hele textielcollectie, die zich deels ook nog el-

ders buiten het museum bevindt, moet eerst wor-

den ‘ontzameld’. Dus wat moet worden bewaard 

en wat kan naar elders. En vervolgens dezelfde 

procedure volgen als bij de objecten.  
 

3. AUDIOTOUR 

Uit de aangepaste registratie van de objecten en 

uit die van de textielcollectie worden selecties ge-

maakt voor presentaties op de website. Voor de 

textiel daarnaast ook voor in het museum. 

Een deel van de tentoongestelde zaken moeten 

ook gereed worden gemaakt voor een audiotour.  
 

DE FINANCIERING 

Voor de financiering van dit geheel is momenteel 

een bijdrage voorhanden vanuit het Prins Bern-

hard Cultuurfonds en de MAG. Het geld moet ech-

ter wel voor een bepaalde datum worden besteed, 

anders krijgen we niets.  
 

 

 

WIE KOMT MEEHELPEN? 

Een aantal vrijwilligers is al actief met de pro-

jecten bezig. Maar er kan nog meer hulp worden 

gebruikt. Dus wie wil meewerken aan de instand-

houding van een cultuurhistorische collectie, is 

van harte welkom. Meld je aan bij het museum.  
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UIT HET MUSEUM 
 

   

 

 

OPNIEUW EEN ENERGIECRISIS                   Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

De prijzen voor gas, brandstof en elektriciteit bereiken ongekende hoogtes. Dat doet terugden-

ken aan de oliecrises van 1973 en 1979. Hoe zat het ook alweer?  

Jimmy Carter noemde het oplossen van de oliecrisis van 1973 het ‘morele equivalent van oor-

log’. De crisis had een direct gevolg op het dagelijks leven. Zo kende Nederland in de winter 

van 1973 een reeks autoloze zondagen. In hetzelfde jaar moesten automobilisten in de Vere-

nigde Staten minstens twee uur in de rij staan voor benzine en in Japan demonstreerden taxi-

chauffeurs tegen de hoge benzineprijzen. Hoe kon dit gebeuren? 

Op 6 oktober 1973 begon de Jom Kipoer oorlog in het Midden-Oosten. Israël werd aangevallen 

door een coalitie van Arabische staten onder leiding van Egypte en Syrië. Israël kreeg steun 

van westerse landen zoals de Verenigde Staten en Nederland. Als tegenreactie besloten de 

Arabische landen, verenigd in de OPEC, tot verhoging van de olieprijzen. Binnen twee weken 

tijd was de prijs verviervoudigd van 3 dollar per vat naar 12 dollar. Deze prijsverhoging had een 

grote invloed op de economie en leidde tot de grootste economische crisis sinds de jaren ’30. 
 

 
 

Er zijn meerdere verklaringen waardoor de 

OPEC in de gelegenheid was om de prijzen zo 

drastisch te verhogen. Allereerst was olie van 

groot belang voor de economie en waren er 

nauwelijks vervangende grondstoffen. Daar-

naast was een groot deel van de olievoorraden 

in de wereld in handen van enkele OPEC le-

den, waardoor ze in staat waren om veel in-

vloed uit te oefenen. Tevens was er geen 

noodzaak voor hen om de olie te verkopen, 

wat betekende dat ze het van de markt konden 

afhouden om zo de prijs te laten stijgen. 

Door de stijgende olieprijs, ontstond er inflatie in alle industriële landen. Producten werden 

duurder, dus konden consumenten minder kopen met hetzelfde geld. In de jaren ’70 was het 

gemiddelde inflatiepercentage in de OESO-landen zo’n 10 procent. Daarnaast ontstond er een 

grote depressie; de industriële productie daalde en de werkloosheid steeg. De oliecrisis van 

1973 maakte een einde aan een tijdperk van economische groei, volle werkgelegenheid en sta-

biele prijzen. Desondanks hielden wij het hoofd zo goed en zo kwaad boven water, maar In 

1979 verhoogde de OPEC opnieuw de olieprijzen. De oorzaak van deze tweede oliecrisis, lag in 

de onrust in het Midden-Oosten waar de sjah van Perzië, tijdens de Iraanse Revolutie plaats 

moest maken voor de Iraans islamitische leider Ayatollah Khomeini. Het nieuwe regime zette de 

olie-export weliswaar weer in gang, maar bood een lager volume op de markt aan waardoor de 

prijzen opliepen tot het drievoudige. De prijs van een vat olie werd verhoogd van 12 naar 33 

dollar. Dus zo’n 11 keer hoger als aan de vooravond van de oliecrisis in 1973. Om de economi-

sche schade te beperken besloten de overheden in de westerse wereld om de economie te sti-

muleren. Er werden miljarden dollars in gepompt en miljoenen banen gecreëerd in de publieke 

http://www.isgeschiedenis.nl/historische-foto/strijd-om-sinai-in-1973/
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/opec-opgericht
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/emeritus-hoogleraar-paul-klep-over-de-crisis-van-de-jaren-30
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sector. In 1983 zorgde de overheid in de westerse wereld voor 20 procent van alle werkgele-

genheid. Tussen 1971 en 1983 steeg de gemiddelde overheidsuitgave van 33 procent tot 42 

procent van het BBP. In Nederland stegen de overheidsuitgaven van 49 procent tot 66 procent. 

Voor overheden was het aantrekkelijk om geld te lenen, omdat de rente achterbleef bij de infla-

tie waardoor de overheden gratis aan geld konden komen. 

Poetin lijkt het kunstje destijds van de OPEC-landen goed te hebben afgekeken door de gas-

kraan al geruime tijd in onze richting half dicht te draaien met als sluitstuk de oorlog in Oekra-

ine. Het oliedomme Europa lijkt inmiddels wakker te zijn geschud en zet nu alles op alles om de 

energievoorziening in eigen hand te nemen. Voorlopig zullen we nog wel even op een houtje 

moeten bijten, maar dat staat niet in verhouding tot wat de Oekraïense bevolking nu overkomt 

en nog te wachten staat. Een ding leert de geschiedenis ons wel: uiteindelijk komt het weer een 

keer goed. Laten we hopen dat dit niet te lang op zich laat wachten.  

 

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 

 

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  
 

  
 

Twee objecten, die de komende tijd aandacht moeten krijgen, zijn de smederij en het stookhuisje. De smidse moet wor-

den voorzien van een nieuwe vuurpot en dan moet deze hele ruimte worden ontdaan van met er niet thuishorende ma-

teriaal. Het stookhuisje moet worden afgemaakt en ingericht. Ook moet er nog straatwerk naar toe komen.  

 

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  
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