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De westerse wereld keert weer terug naar en andere tijd, nadat deze een jaar of twee terug verstrengeld was geraakt in de kluwen van een pandemie. Het verbaast iedereen hoeveel er over
die problemen is geschreven in kranten, tijdschriften en boeken. Hoeveel er is opgetuigd rond
de pandemie in het kader van de volksgezondheid. De westerse wereld schudde op haar
grondvesten. Maar wat veel erger is: Europa is weer in oorlog.
Ondanks dit alles begint het gewone museale leven terug te keren. We hebben weer een expositie, die tot nu toe verloopt zoals we dat altijd gewend waren. Maar je merkt wel dat de mensen
anders zijn dan twee jaar terug. Daarmee zullen we moeten leren leven. Dat wordt nog een
nieuwe uitdaging.

EXPOSITIE HARM KUIPERS 1943-2020

Op 9 april 2022 vond de officiële opening plaats van de expositie van het werk van de in 2020
overleden beeldend kunstenaar Harm Kuipers uit Hardinxveld-Giessendam. Later dan de bedoeling was, vanwege de pandemie. De inrichting gebeurde in de voorafgaande week door een
aantal voormalige expositiecommissieleden waarmee Harm destijds als vrijwilliger van het museum werkzaam was geweest. Een deel van het werk is te koop en er verscheen ook een publicatie over Harm en zijn werk; voor € 10,-- te koop in het museum.
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.
De expositie is nog te zien tot en met 28 mei 2022.
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De Koepel, bij de Wiel, in 1964 door Harm Kuipers geschilderd. Met nog de houten woning, die destijds daar in de buurt
stond. Daarachter is de ruimte op het schilderij nog leeg; nu staan daar tal van huizen en andere gebouwen.

DE GESCHIEDENIS GESPIEGELD
INLEIDING
Het eerste weekend van april lezen we in een van de landelijke kranten een interview met Vera
Carasso, de directeur van de Museumvereniging. Zij doet daarin de uitspraak dat musea bij uitstek de plek zijn om actuele thema’s te bespreken. Dat dit in onze Beknopt al gebeurde heeft u
de laatste tijd kunnen ervaren. En we vervolgen deze goede gewoonte om cultuur te behandelen waar deze thuishoort: in musea. We hebben allemaal met open mond zitten staren naar de
voor onmogelijk gehouden beelden van miljoenen
Oekraïense vluchtelingen. Wat erger is: we hebben
jaren achtereen gedacht dat we de vrede voorgoed
naar onze hand konden zetten. En met die gedachte
hebben we tegelijkertijd aangegeven wat de oorzaak
is van waar we de afgelopen weken mee zijn geconfronteerd.
Dicht bij huis blijvend en denkend aan de bijzondere
tegelcollectie in ons museum. Die tegels kwamen
onze kant op vanuit Portugal en Spanje, omdat de tegelbakkers daar werden vervolgd en moesten vluchten, veelal vanwege hun geloof. En met regelmaat
kwamen mensen van elders nadien ontredderd ons
land in. Kregen onderdak, eten en kleding. Velen zijn
intussen geïntegreerd en hebben een groot deel van
onze cultuur overgenomen.
Onze tegels stammen ervan af, maar de Portugese
hebben toch een heel andere afbeelding.

DE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
Het welkom voor een miljoen gevluchte Belgen in 1914 werd al snel gevolgd door klachten. Een miljoen Belgen
vluchtten aan het begin van de eerste wereldoorlog naar Nederland. Ze werden gastvrij ontvangen, maar al
snel ontstonden ergernissen over bierdrinkende vrouwen en brutale jongemannen.
Gastvrijheid en menslievendheid kregen al snel gezelschap van ergernissen over hoge kosten, broodroof en
klachten over gebrek aan fatsoen van de nieuwkomers. Het gros van de miljoen Belgen ging na een paar
maanden terug. Na mei 1915 waren er van de ongeveer miljoen nog zo’n 100.000 tot 150.000 over, nog steeds
veel voor een land met 6,3 miljoen inwoners.
Duizenden Nederlandse gezinnen namen Belgen in huis, die eerder op straat, in parken en velden hadden gebivakkeerd. In september 1914 waren er al zo’n 500 particuliere burgercomités die overal in het land geld inzamelden voor eerste levensbehoeften, onderdak regelden en ‘vluchtelingendorpen’ voor gezinnen uit de grond
stampten, onder andere bij Amersfoort. Aan zulke dorpen wordt nu weer gedacht voor de Oekraïners.
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Leo Gestel:
Belgische
vluchtelingen
in 1914

Rijke Belgen die Amsterdam bereikten, overnachtten bij welgestelde particulieren aan de grachten. Arme Belgen kwamen terecht in loodsen op het haventerrein en in ruimtes van dierentuin Artis. Ze kregen leefgeld en
gratis inentingen. In Amsterdam ontving een vluchtelingengezin met vier kinderen per week 9,10 gulden, aanzienlijk meer dan de 5 gulden voor een werkloos Nederlands gezin met evenveel kinderen.
Dit verschil wekte al snel wrevel, met name onder de werklozen, zeker toen de economie ging haperen door de
oorlog. Men rept van ‘jaloezie over de verstrekte voorzieningen’. Ook waren er protesten tegen broodroof. Toen
Belgische vrouwen hun aloude kantwerkproductie wilden oppakken in ‘vluchtoorden’ leidde dat tot golven van
protest. Daarnaast trok onaangepast gedrag een wissel op de gastvrijheid.
Bierdrinkende Belgische vrouwen oogstten afkeuring in Ede (in de Bijbelbelt). Dat de vrouwen in groepjes inkopen in het dorp deden en daarna in de kroeg een glas bier dronken, leidde tot grote verbazing en verontwaardiging. Ter vergroting van het onderling begrip mochten Edenaren op zondag komen kijken in het kamp, na betaling van vijftig cent voor een toegangskaartje, ‘Belgen kijken’ werd een begrip. Elders in het land waren er zorgen over de aantasting van het protestantse karakter van de natie door de katholieke oorlogsgasten. In het
Friese Gaasterland preekten predikanten tegen verval door katholieke soldaten; een golf van wuftheid daalde
neer over deze calvinistische hoek van Friesland.
OP TIJD NAAR BED
De particuliere opvang ontbeerde een sfeer van leven en laten leven. Veel Belgische gasten moesten op tijd
naar bed en verantwoording afleggen over hun tijdsbesteding en financiën en ze werden aangesproken op hun
alcoholgebruik. Een echtpaar in Reeuwijk besloot een Belgische jongeman na enige tijd ‘weg te doen’ omdat hij
‘van lieverlede erg vervelend en brutaal was geworden’.
Het publieke leven werd soms opgeschrikt
door schandalen. In Gouda bleek de voorzitter van de raad die de opvang regelde
tevens commissaris bij een kwekerij die
Belgische vrouwen tegen een absurd
hoge huur huisvestte.
Het kantelend klimaat werd al vroeg zichtbaar in Rotterdam. De conservatief-liberale burgemeester Rudolph Zimmerman
klaagde eind 1914 steen en been over
openbare dronkenschap van Belgische
jongemannen en over nachtelijke vechtpartijen in zijn stad. Zimmerman liet krantenberichten over Antwerpen kopiëren die
meldden dat het weer goed toeven was in
Opvang van Belgische vluchtelingen aan de Sumatrakade
de havenstad na de inname door de Duitin Amsterdam. Foto Stadsarchief Amsterdam.
sers in oktober.
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GROOTSTE GROEP
De naar Nederland komende Belgen waren de grootste groep vluchtelingen die Nederland ooit te verwerken
kreeg. Vlak na de Tweede Wereldoorlog nam Nederland ongeveer 4.300 displaced persons op: veelal OostEuropeanen die verbleven in Duitse en Oostenrijkse kampen en niet terug wilden naar hun land van herkomst,
vooral omdat communistische partijen daar de macht hadden gegrepen. In 1956 belandden 3.300 Hongaarse
vluchtelingen na de opstand tegen de Sovjet-bezetter in Nederland. Velen van hen reisden door naar de VS. In
de periode 1977-1981 vluchtten ongeveer zesduizend Vietnamezen naar Nederland na de communistische
machtsovername in dat land. Door gezinshereniging groeide hun aantal tot zo’n achttienduizend in 2007. In de
jaren negentig werden de groepen vluchtelingen veel groter. Vooral uit twee landen kwamen veel asielzoekers:
Afghanistan, zo’n 36.000, en voormalig Joegoslavië: ongeveer 25.000 Bosniërs.
Vanaf 2014 veroorzaakte de burgeroorlog in Syrië en de opmars van Islamitische Staat een exodus vanuit het
Midden-Oosten richting Europa. Piekjaar was 2015, met bijna 59.000 asielaanvragen, waarvan 27.700 van Syriërs. Net als bij de Afghanen werden de Syrische asielzoekers gevolgd door vele ‘nareizigers’ als gevolg van
gezinshereniging. Zo groeiden de Syrische gemeenschap van 11.665 mensen in 2013 uit tot 98.090 in 2019.

Leo Gestel

1914 HIER TER PLAATSE
Een aantal vluchtelingen vond via de rivieren de weg naar Hardinxveld. Op Werf De Merwede waren ze van
harte welkom om de plaats in te nemen van de gemobiliseerde werknemers. Ze hielpen mee om de houten
scheepsbouwloods langs de dijk te slopen en te vervangen door een stenen gebouw. Ook bouwden zij het
noordoostelijk deel van het oude kantoor. Ze verbleven aan boord van enkele schepen, die in de kom van de
rivier bij de monding van het Kanaal van Steenenhoek waren afgemeerd.
Al vrij snel begon het op te vallen dat veel van hen van een andere cultuur waren. ln officiële documenten wordt
gesproken van 'onwelvoeglijk' gedrag door een aantal. Er werden zelfs uitjes georganiseerd om de boten met
vluchtelingen te gaan bekijken. Ook hier dus…
Annemarie Hoekstra schrijft er het volgende over:
‘Arie en ik bieden sinds gisteren onderdak aan twee Belgische vluchtelingen: een moeder met haar zoon. Het is
zeer ernstig wat er in ons zuidelijke buurland gebeurd is, vertellen zij ons. Soldaten hebben in Dinant honderden Belgen gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. In Tamines werden meer dan driehonderd mensen
bijeengedreven op een dorpsplein en neergeschoten. Zij die zo ongelukkig waren dat een kogel hen niet meteen doodde, werden met een bajonet doorstoken. (…) Steeds meer Belgische vluchtelingen trekken onze
grens over. Ze worden verspreid over het hele land ondergebracht in tenten- en barakkenkampen, loodsen en
fabriekshallen. In Hardinxveld bouwt men barakken langs de Rivierdijk, tegenover scheepswerf ‘De Hoop’.
Maar zo lang deze niet gereed zijn, moeten ook burgers de vluchtelingen herbergen.’
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STICHTING DE KAAI ONDERSTEUNT WERK VAN MUSEUM
Stichting De Kaai te Sliedrecht heeft een bedrag beschikbaar gesteld als extra budget voor de digitaliseringsprojecten, die nu nog beter kunnen worden gerealiseerd. Dat is weer een mooie opsteker voor de cultuurhistorie van de Alblasserwaard.
DOEL VAN HET PROJECT
Van oudsher is de belangrijkste taak van musea het verzamelen van collecties. Al snel kwam daar een tweede
taak bij, het tentoonstellen van – delen van – die collecties. Dit laatste was nodig om de eerste taak, het verzamelen, te kunnen betalen. In De Koperen Knop gebeurt het registreren van de collectie al vanaf het eerste begin. Maar dat gebeurde vooral voor intern gebruik. Door een verdere uitbreiding van het digitaal maken van de
collectie, kan straks ook het publiek ervan meegenieten.
DRIE PROJECTEN IN ÉÉN
Het gaat om één hoofdproject, dat omwille van de uitvoering in drie deelprojecten is onderverdeeld:
 De objecten in de vaste collectie (binnen en buiten) en in het grote museumdepot.
 De objecten van de grote textielcollectie, waarvan de oudste stukken uit de 17 e eeuw stammen.
 Het samenstellen van een audiotour door het gehele museum.
Aan deze drie objecten wordt gewerkt door een groep vrijwilligers, die tegelijkertijd ook informatie over de objecten verzamelt, alles fotografeert en vervolgens op een museaal verantwoorde manier in beeld brengt.
EXTERN BUDGET NODIG
Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is niet alleen veel menskracht nodig, maar ook specifieke
apparatuur en voorzieningen, evenals een nieuw registratiesysteem. Alle objecten staan nu nog in een ADLIBbestand, maar dat gaat binnenkort over op een geheel nieuwe versie onder de naam Axiëll. Dit is allemaal mogelijk dankzij bijdragen van derden. Onlangs is nog een bedrag van € 2.400 ontvangen van de Stichting De
Kaai te Sliedrecht. Eerder werden al gelden voor de projecten toegezegd door het Prins Bernhard Cultuur
fonds, door het Rivierenlandfonds, de Maatschappelijke agenda van Hardinxveld-Giessendam en door de Rabobank (dividendfonds).
VELE HANDEN…
Het uitvoerende werk gebeurt zoveel mogelijk in werkgroepen en als daar gelegenheid toe is door dienstdoende suppoosten op rustige momenten tijdens hun dienst. Hierbij kan nog veel extra hulp worden gebruikt.
Voor het doen van verder onderzoek, via internet, de boeken in de uitgebreide museumbibliotheek en alles wat
al eerder aan informatie is verzameld. Het gaat daarbij om de directe uitvoering, maar ook om het coördineren
van het werk en om het automatiseringsgedeelte. Wellicht is het meewerken aan deze boeiende activiteit ook
iets voor u!

ROUW- EN TROUWDEUR
INLEIDING
Veel oudere boerderijen hebben een voordeur, die als deze goed wordt bekeken wat vragen oproept. Die vragen gaan er vooral over of en wanneer die deur wordt gebruikt. Ook in de voorgevel van Museum De Koperen
Knop zit een dergelijke deur, die hier pronkdeur of staatsiedeur wordt genoemd. De huidige deur stamt uit rond
1900, toen het mode was om er ter versiering een grote koperen knop op aan te brengen. Dit laatste was voor
de omgeving van de boerderij aanleiding om ter onderscheid van de andere boerderijen, die toentertijd hier rij
aan rij stonden, de naam ‘de koperen knop’ toe te dichten. Toen in 1989 in de voormalige boerderij een museum werd gesticht, werd die naam aangehouden.
De staatsiedeur van Museum De Koperen
Knop. Het kleine trapje ervoor is in de
plaats gekomen van een wat bredere
haaks op de boerderij staande trap met
bordesje, dat ooit wegens verzakking
moest worden verwijderd.
(Foto: Ewoud Klop).

De benaming pronkdeur wordt duidelijk als je de deuren in bijvoorbeeld
West-Friesland beschouwt. In de
Zaanstreek en Waterland spreekt
men wel van dooddeur. De deur hier
is te vinden in de Wilhelminahoeve
te Westwoud. In Friesland noemt
men zo’n deur ook wel lijkdeur. Elders hoor je de naam sterfdeur.
(Foto: internet).
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Behalve die opvallende wat protserig aandoende knop, die vele keren per jaar moet worden gepoetst, ligt de
deur hoger dan de weg waarop deze uitkomt en mist de deur een klink of deurkruk.
ALLEEN DE DOOD EN DE BRUID GAAN DE VOORDEUR UIT
Dat dit geen deur voor dagelijks gebruik is, wordt al snel duidelijk. De deur is bedoeld voor hen die het pand
definitief verlaten. Dat geldt voor de boerendochter als ze in het huwelijk treedt en voorgoed haar ouderlijke woning verlaat. Hoewel dat niet overal het geval schijnt te zijn geweest werd een introuwende boerin (die trouwde
met de boer van de betreffende boerderij en daar dus kwam te wonen) na de bruiloft ook via de staatsiedeur
binnengeleid.
De laatste reis uit de boerderij van een overleden bewoner ging bij het ten grave dragen eveneens via deze
deur. De deur speelt bij beide gebeurtenissen een belangrijke rol, maar ook de kamer achter die

Binnenzijde staatsiedeur van
De Koperen Knop.

De mooie kamer van De Koperen Knop, waar de deftigheid van
de boerderij goed te zien is. (Foto’s: Ewoud Klop).

De koperen deurknop, die wekelijks wordt gepoetst.

deur. Elders noemt men dit de pronkkamer. In de Alblasserwaard is men nooit zo pronkerig geweest en spreekt
men van: de mooie kamer. Daar vindt het bruiloftsmaal plaats en eveneens de broodmaaltijd, die gewoontegetrouw wordt genuttigd ter afsluiting van de begrafenis. Die kamer wordt normaliter zelden of nooit gebruikt. Een
enkele keer ontving men er deftige visite, zoals de dominee, de notaris of iemand van het polderbestuur. Maar
die kwamen dan wel binnen door de zij- of achterdeur.
OPENEN
De deur wordt altijd zorgvuldig dicht gehouden. Deze wordt pas geopend op de dag van de bruiloft of begrafenis. Soms is daar hulp bij nodig, omdat de deur jaren achterheen gesloten is gebleven. Ook kwam het voor dat
de deur met de naastgelegen wanden was mee behangen. En het gebeurde een enkele keer dat de deur helemaal geen hangen had en in zijn geheel uit het kozijn moest worden genomen. Vrij vlug nadat het plechtige moment van uittreden had plaatsgevonden werd de deur weer gesloten.
Het meest kenmerkend van rouw- en trouwdeuren is dat aan de buitenzijde de bij gewone deuren gebruikelijke
zaken ontbreken. Zo missen we een uitwendige deurklink, is er geen klopper of deurbel en ontbreekt de brievenbus.
VLOEDDEUR
Een fout die bij de beoordeling van een dergelijke deur wel wordt gemaakt is dat het bepalend is dat de deur
hoger in de gevel zit, terwijl aan de buitenzijde een stoep of trapje ontbreekt. Dat is echter een onjuist oordeel.
Deuren waar aan de buitenzijde het trapje ontbreekt zijn zogenaamde vloeddeuren. In de Alblasserwaard komt
men deze overal tegen.
Logisch in een gebied waar het water vele tientallen keren het leven van mens en dier bedreigde. Vaak
bevindt zich aan de binnenzijde van zo’n vloeddeur een verhoogde kamer. Dan wordt gesproken
over een waterboerderij. Ook in De Koperen Knop
is dit het geval. De vloer in de mooie kamer en in
de aansluitende rentenierswoning ligt zo’n 80 cm
hoger dan de rest van de vloeren in de boerderij.
Dan kon men als een overstroming de bewoners
verraste altijd nog snel in een boerenschouw of
ander vaartuigje stappen en een veilig heenkomen
zoeken.
Dat water in vroeger tijd wel eens als verrassing kwam is niet onlogisch, omdat toentertijd de mogelijkheden
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stroming op de hoogte te brengen beperkte zich tot seintekens vanaf een nabijgelegen kerktoren of een omhoog gezette molenwiek. Maar in het donker, bij nevel en mist of als de tijd ontbrak om dit sein in werking te
stellen, kon het aanstormende water er snel zijn.
Er wordt wel aangenomen dat het gebruik om overledenen via de staatsiedeur uit te dragen te maken heeft met
de in oude tijden levende gedachte over de ziel van de gestorven mens. Voorkomen moest worden dat die ziel
kon terugkeren en een kwade invloed kon hebben op de achterblijvende bewoners. Daarom kwam het voor dat
er in het dak of een muur een gat werd gemaakt, waardoor het lijk het pand verliet. Door dat gat snel daarna
weer te dichten konden de geest niet meer terugkeren. Maar voor een dergelijk verhaal ontbreekt elk bewijs.
Een soortgelijk verhaal is dat men de overledene altijd met de voeten naar voren door de staatsiedeur droeg,
omdat zijn geest, die alleen vooruit kon kijken, dan de weg terug niet zou kunnen vinden.
Tenslotte nog de opmerking dat dergelijke speciale deuren alleen te vinden waren in grotere en vooral deftige
boerderijen. Bij de gewone boeren gingen bruid en overledene door de grote deeldeur naar buiten.

UIT HET MUSEUM
DRINGEND NIEUWE SUPPOOSTEN GEVRAAGD
De zomer is in aantocht. Een periode dat veel vrijwilligers er even tussenuit gaan en niet beschikbaar zijn. Ook zijn er best wat zieken onder de vrijwilligers. Het museum is daarom dringend op zoek naar nieuwe suppoosten. Maar ook op andere werkterreinen zijn er vacatures.
Kijk eens op de website. Of meldt u aan voor en leuke vrijwilligersfunctie.
DE EERSTE DAGEN VAN DE THEETUIN
Dankzij het voortreffelijke voorjaarsweer was
het al de eerste dagen dat de theetuin in het
nieuwe seizoen was geopend, druk.
Velen kwamen genieten van een heerlijk
kopje koffie, een glas thee of een lekkere
frisdrank. Als extraatje aan een museumbezoek of zonder bezoek als passerende fietser. De theetuin is open van woensdag tot
en met zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur.
Verwen uzelf ook eens en kom langs…

HIGH TEA OP TWEEDE PAASDAG

Beelden zeggen vaak meer dan woorden: een groot succes volgens de lovende deelnemers!
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KOESTER DE PAARDENBLOEM
Overal duikende paardenbloemen weer op, de Taraxacum officinale. Bij zonnig weer kun je
vaak op bijna elke bloem een bij zien zitten. Meestal ook nog verschillende soorten bijen. Wilde
bijen, schuilend tegen wind en regen, en snoepend van het eerste stuifmeel.
Zo vroeg in het seizoen bloeit er nog niet zo veel, dus elke inheemse bloeier is dan welkom
voor de vroege bijen en andere insecten die dan al op pad zijn. De Paardenbloem is daar één
van en is vooral geliefd omdat het zo veel stuifmeel geeft. De paardenbloem wordt door meer
dan 100 soorten Nederlandse wilde bijen bezocht.
In strakke gazons, moes- en volkstuinen,
tussen stoeptegels en zelfs tussen de fruitboomgaarden wordt de Paardenbloem vaak
als een ongewenst onkruid gezien. Uitsteken, weg schoffelen, afmaaien, weg ermee!
Maar voor die 100 soorten wilde bijen betekent dat ook: weg voedsel! En tijdens een
hagelbui niet eens meer een schuilplek…
Best zonde eigenlijk. En waarom? Want zeg
nou zelf, dat geel spat er van af, en doet niet
onder voor een narcis, krokus of forsythia,
zo’n geel zonnetje in het gras

STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP
Jan Boerman (†)
Kommer Damen
Ad van Herk
Andries de Kok
Huib de Kok (†)
Gerrit van Noordenne

Balt van der Padt (†)
Janny van der Padt
Jan Timmer
Jan van Vliet
Marc Vogel

1988 - 2003
1988 - heden
2003 - heden
1988 - heden
1988 - 1993
1988 - heden

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 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
Assistentie
Foto’s

: Dick de Jong.
: Alida Ambachtsheer, Edith van der Hoogt en AnneMarie Verhagen
: Alida Ambachtsheer, André van den Heerik, Dick de
Jong en Ewoud Klop.

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

Langzaamaan komt het
museumbezoek weer van
de grond. Het ‘gewone leven’ keert weer terug. De
situatie van voor de pandemie duurt nog wel
‘even’. In 2024, zo waarschuwt de Nederlandse
Museumvereniging. Wij
houden moed.
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