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Dick de Jong

Daags na de langste dag was het al vroeg een drukte van belang op de Nederlandse wegen.
Alles wat boer was wilde laten zien dat ze als het vijfde rad aan de wagen werden behandeld.
Op naar Stroe om aan te tonen dat er met hen niet gesold kan worden. Natuurlijk begrijpen we
hetgeen gebeurde. Maar het is in dergelijke gevallen ook goed om eens achter de oorzaak aan
te gaan. Want alles, dus ook dit, heeft een geschiedenis, een oorzaak.
Laten we dicht bij huis blijven. Ons museum is gevestigd in een voormalige boerderij. Een boerderij die ten gevolge van de ruilverkaveling niet meer als zodanig dienstdeed en verkocht werd.
Die ruilverkaveling was een van de eisen die destijds werden gesteld bij de aangeboden Marchallhulp na de Tweede Wereldoorlog: de Nederlandse landbouw moest efficiënter. Uiteindelijk
leidde dit via melkplassen en boterbergen tot heel veel grotere boerenbedrijven, die teveel stikstof met zich meebrachten en daarom die nu weer moeten gaan verminderen…

VAKANTIE

Edith van der Hoogt-Drinkwaard

Vakantie is een meerdaagse periode waarin iemand zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten voor
even staakt; hij of zij gaat dan tijdelijk niet naar school of werk. Het woord vakantie is afgeleid
van het Latijnse vacantia, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. In de loop van de
tijd zijn er voor veel werknemers, scholieren, studenten en sommige groepen zelfstandigen regels gekomen over de periode en omvang van de vakantie. Sinds ongeveer 1960 maakt het fenomeen vakantie een stormachtige groei door. Gaandeweg is vakantie gekoppeld aan het maken van een reis of bezoeken van een bepaalde bestemming: men gaat op vakantie. Hoewel
het woord al eeuwen bestaat, dateert vakantie als maatschappelijk verschijnsel van enige omvang van ongeveer midden 19e eeuw.
Vakantiereizen hebben onder de elite
een lange traditie en kwamen al bij de
Romeinen voor. Ook later vanaf ongeveer de 16e eeuw reisden leden van de
Europese adel en later ook de gegoede
burgerij. Een van de vormen van vakantie was de ‘Grand Tour’ voor adellijke
kinderen: deze werden op reis gestuurd
door hun ouders, voor culturele en persoonlijke vorming.
Lange tijd werd gedacht dat de (zomer)
vakantie werd ingevoerd om kinderen de kans te geven mee te helpen bij de oogst. Onderzoek
heeft aangetoond dat dit onwaarschijnlijk is, omdat extra personeel juist later of eerder gewenst
was. Er worden drie andere oorzaken genoemd voor de opkomst van de vakantie. Allereerst
pleitten onderwijshervormers voor vakantie om zowel kinderen als leerkrachten rust te gunnen.
Daarbij kwam dat de schoollokalen in de zomer erg heet waren, waardoor kinderen niet kwamen opdagen. Ook de opkomst van het socialisme en de vakbonden speelde een rol. Deze
pleitten voor kortere werktijden. Hierin paste de invoering van de achturige werkdag (Verenigde
Staten 1842; Nederland 1919; België 1921), maar ook die van vrije dagen. In Nederland verschenen de eerste krantenberichten met de term zomervakantie in de jaren 1830.
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Het belang van vakanties is vanaf het begin 20e eeuw enorm toegenomen, zeker in de Westerse wereld sinds circa 1970. Omstreeks dat jaar was in de rijke landen voor veel mensen voldaan aan de voorwaarden om op vakantie te gaan: beschikbaarheid transportmiddelen (auto,
trein, vliegtuig), voldoende financiële middelen, genoeg vrije tijd en – bij buitenlandse vakanties
- niet al te ingewikkelde grensformaliteiten.
Rond 1970 ging minder dan de helft van de Nederlanders op vakantie en minder dan 25% van
de Nederlanders buiten Nederland. In de 21e eeuw is het percentage Nederlanders dat op vakantie gaat gestegen tot meer dan 80 (Europa 64).
Daarbij is de reisafstand fors toegenomen, van gemiddeld 1.100 kilometer in 1969 tot 2.700 kilometer per vakantie in 2005. Verwacht wordt dat het massatoerisme en de vakantie-industrie
verder zullen groeien, ook in landen als China en India.

Vakantie ‘vieren’ kan op verschillende manieren, zoals
blijkt uit deze beide foto’s: voordat de rust van links kan
intreden is er soms een hevig bagagegevecht nodig.

Tegenwoordig gaan de Nederlanders gemiddeld iets meer dan twee weken op vakantie. De
kosten hiervan zijn ongeveer € 2.600 per huishouden. Mensen met een laag inkomen gaan minder lang weg en geven daardoor ook minder geld aan hun vakantie uit.
Volgens Nijmeegse onderzoekers neemt het niveau van gezondheid en welbevinden toe tijdens
een vakantie. Het grootste effect wordt aangetroffen op de 8e dag van de vakantie. Als de persoon weer gaat werken, is de situatie in de eerste werkweek alweer op het oude niveau. Burnoutklachten blijken echter drie weken na de vakantie verminderd te zijn. Hoewel het effect maar
kort duurt, heeft vakantie wel nut. Mensen die gedurende lange tijd geen vakantie nemen zijn
vaker ziek en overlijden vaker vroegtijdig. Een vakantie kan ook de stemming verbeteren, waarmee de vakantieganger beter bestand wordt tegen stress. Een vrij weekend blijkt hiervoor te
kort te duren, het effect daarvan is na een dag werken alweer verdwenen.
De positieve effecten zijn deels toe te schrijven als een effect van vrij zijn van werk of school.
Daarnaast zijn mensen op vakantie vaker en langer in de buitenlucht, wat goed is voor de gezondheid.
Ook het gevoel de eigen beslissingen te kunnen nemen, zonder baas of werkdruk draagt
bij aan de vermindering van stress. Tijdens vakantie met vrienden, familie of partner wordt
meer tijd aan deze mensen besteed dan gedurende de rest van het jaar. Deze interacties
tussen mensen dragen bij aan een geluksgevoel. Daarnaast kan vakantie het zelfbeeld verbeteren, geeft de vakantie de tijd om te experimenteren en kan de zelfkennis verbeteren.
Kortom alle reden - om na de stressvolle Coronatijd - weer fijn op vakantie te gaan!
Maar mocht u toch besluiten om thuis te blijven, breng dan een bezoek aan ons mooie
museum en geniet van een kopje koffie of thee
met wat lekkers in de sfeervolle theetuin, ook
daar ervaar je dan even het vakantiegevoel.

ALLES OVER WECKEN

Edith van der Hoogt-Drinkwaard

Wecken is als culinaire traditie toegevoegd aan de Unesco-Werelderfgoedlijst van immaterieel
erfgoed. Carolina Verhoeven van de Landskeuken is in Nederland een belangrijk ambassadeur
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van het wecken. Daarom staat de Landskeuken daarnaast ook op de Nationale Lijst. Om dit feit
te vieren verzamelde Landleven allerhande weetjes over wecken.
Wecken doodt micro-organismen door verhitting. Door het luchtdicht afsluiten van de potten en
flessen wordt voorkomen dat er nieuwe kiemen in het product binnendringen. De etenswaren
worden gedurende een bepaalde tijd verhit in dikwandige glazen potten. Tijdens het afkoelen
ontstaat er onderdruk in de pot.

Het voordeel van deze methode is dat producten lang houdbaar zijn, mits het wecken op de
juiste wijze is gedaan. Nadeel is dat gevoelige voedingsstoffen verloren gaan, omdat er betrekkelijk lang verhit moet worden.
BENODIGDE MATERIALEN
Uiteraard is een aantal specifieke materialen nodig: weckflessen met deksels en rubberringen
(om de potten luchtdicht mee te sluiten), klemmen om de deksels op de pot te klemmen. Een
grote pan of weckketel, een weckthermometer, een glastang, schone doeken, soda en zout.
VOORBEREIDING
Om het wecken succesvol uit te voeren is brandschoon werken noodzakelijk, want elk microorganisme dat toch in de weckfles terechtkomt, kan voor bederf zorgen.
Was voor u begint uw handen met desinfecterende zeep en maak alle potten, deksels en ringen
goed schoon (onderdompelen in gloeiendheet water waarin een eetlepel soda). Dan goed afspoelen met schoon water. Controleer of de randen van potten en deksels geen barstjes hebben en of er geen stukjes glas zijn afgesprongen. Controleer of de ringen geen scheurtjes hebben. Leg de schone ringen in een bak water, klaar voor gebruik.
HET WECKEN
Maak de te wecken producten goed schoon en ontdoe ze van steeltjes en pitten. Vul de schone
weckflessen tot vlak onder de rand met de schoongemaakte producten. Als er gemorst is, de
randen van de weckflessen goed schoonvegen (schone vochtige doek). Pak met een schone
vork een rubber ring uit het water en leg hem nat op de rand van de weckfles. Leg dan het deksel op de ring. Doe de klemmen om de deksel en klem deze vast op de pot.
Zet de potten vervolgens in de weckketel of pan. Niet zomaar op de bodem, maar op een rooster of een schone doek, zodat er geen direct contact is met de bodem (anders knappen de potten stuk). Laat wat ruimte tussen de potten; ze mogen wel op elkaar staan.
Vul de pan of ketel met water dat eenzelfde temperatuur heeft als de inhoud van de potten.
Voeg een beetje azijn of citroensap toe om kalkaanslag op de potten te voorkomen. Vul de ketel
tot iets onder de rand van de bovenste weckfles en doe de deksel op de ketel. Start langzaam
met verhitten tot de gewenste temperatuur is bereikt. Pas als deze is bereikt, start de inmaaktijd. Laat de potten niet in de ketel met water afkoelen maar haal ze er met een speciale glastang uit. Zet ze op een rooster of doek en laat ze helemaal afkoelen. Haal de klemmen pas van
de deksels als de potten helemaal zijn afgekoeld. Plak op de potten etiketten met daarop de inhoud en de inmaakdatum. Ingemaakte groenten en fruit zijn ongeveer een jaar houdbaar op
een koele donkere plek.
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GEBRUIK
Open de weckflessen door het lipje van de rubberring naar buiten te trekken tot er een duidelijk
sissend geluid te horen is. Dan wordt de onderdruk in de pot opgeheven en is de deksel makkelijk los te halen. Als het lipje is afgescheurd, doe dan twee dekselklemmen op de pot en zet het
geheel een paar minuten ondersteboven in warm water. Steek nooit scherpe attributen zoals
messen of schroevendraaiers tussen het deksel en de pot! De kans bestaat dan dat er stukjes
glas afbreken en in de pot terechtkomen.
INMAAKGEGEVENS FRUIT
Menigeen zal zich niet realiseren dat het ene wecken anders is dan het andere. Dat wil zeggen
dat er verschillende temperaturen en verschillende wecktijden van toepassing zijn: Kersen: 80
graden, 30 minuten; Peren: 90 graden 30 minuten; Aardbeien: 80 graden, 25 minuten; Appelmoes: 90 graden, 30 minuten; Rode bessen: 90 graden, 25 minuten; Bramen: 80 graden, 25 minuten; Rabarber: 95 graden, 30 minuten; Pruimen: 90 graden, 30 minuten; Frambozen: 80 graden, 25 minuten; Kruisbessen: 80 graden, 30 minuten.
EEN ANDERE METHODE OM JAM TE MAKEN
Heeft u geen weckketel en bent u ook niet van plan er een aan te schaffen, maar wilt u bijvoorbeeld toch jam maken, dan is de volgende methode ook een optie.
Zorg allereerst dat het te gebruiken keukengerei en de potten schoon genoeg zijn. De beste
manier om potten absoluut schoon te krijgen is de oven voor te verwarmen op 120 graden Celcius. Was de potten en deksels vervolgens grondig in warm zeepwater (of nog liever in de vaatwasmachine) en spoel ze goed af met warm water. Zet de potten dan op bakplaten en laat ze
20 minuten, of tot gebruik, in de oven staan. Ze moeten volledig droog zijn.

VERVOLGENS
Maak niet te veel jam tegelijk, hooguit 2 kilo per keer. Gebruik een pan die groot genoeg is. In
het ideale geval is het mengsel na het toevoegen van de suiker maximaal 5-6 centimeter diep.
Was en droog het fruit goed om vuil te verwijderen. Verwijder bij citrusvruchten het waslaagje
onder warm stromend water met een borsteltje. Verwijder steeltjes van bessen en ook beschadigde vruchten. Snijd het fruit aan de hand van het recept en laat ze in de pan zacht worden
(sommige vruchten moeten een nacht weken). Breng het mengsel aan de kook, zet het vuur
laag en laat het fruit in de aangegeven tijd zachtjes koken. Voeg dan de suiker toe. Verwijder
tijdens het koken eventueel schuim van het oppervlak; dit bestaat meestal uit onzuiverheden of
vuil van het fruit of de suiker. Roer het fruit zonder het te laten koken tot alle suiker is opgelost.
Laat het als de suiker is opgelost gedurende de aangegeven tijd flink doorkoken. Roer vaak
door om het kookproces te versnellen en aanbranden te voorkomen. Na de aangegeven bereidingstijd of als het mengsel zo dik is als siroop, moet het in 3 of 4 druppels van de houten lepel
vallen. Dit betekent dat de jam of het fruit het stollingspunt heeft bereikt.
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Neem de pan van het vuur, laat 1 theelepel jam op een koud bord vallen en zet deze circa 30
seconden in de vriezer, of wacht tot de jam is afgekoeld tot kamertemperatuur. Druk zachtjes
met uw vinger in de jam, waar nu een gerimpeld vel op moet verschijnen. Is dit niet het geval,
laat het mengsel dan weer kort koken en probeer het een paar minuten later nog eens. Schep
of schenk het mengsel direct in de warme, schone potten. Houd de pot vast met een theedoek
en vul deze volledig met jam. Beter en veiliger is het om een jamtrechter te gebruiken, want de
jam is heet. Sluit de potten als het mengsel nog heet is. Laat de potten 2 minuten omgekeerd
staan, draai ze dan weer om en laat ze afkoelen. Hierdoor wordt het fruit gelijkmatig verdeeld
en worden de deksels gesteriliseerd.

EXPOSITIE HARM KUIPERS

Eja Kuipers bedankt de
medewerkers van het
museum voor hun inzet
bij de expositie.

De expositie van het werk van Harm Kuipers kreeg veel belangstelling, uit de directe omgeving
van het museum, maar vooral ook van verder weg, zoals de geboortestreek van de beeldend
kunstenaar. Het werk van Harm is bij een groter publiek onder de aandacht gebracht en een
flink aantal kunstwerken hebben hun weg gevonden naar geïnteresseerde kopers. Een aantal
ex-leden van de expositiecommissie uit de tijd dat Harm daar ook deel van uitmaakte verleende
assistentie: Maja Philips, Emma Podt, Anna Kersbergen en Cora de Kok.

EXPOSITIE PLAYMOBIL

De zomerexpositie trekt ook weer veel bezoekers. Er is niet alleen veel te zien, maar ook veel
te beleven. Ook de geschiedenis van deze speelgoedlijn komt in beeld. Er is Playmobil te koop,
er zijn twee speeltafels, er is een speurtocht en er is het jaarlijks terugkerende detectivespel.
Het aan de expositie verbonden scholenproject was ook een groot succes. De schoolgroepen
uit de wijde regio moesten de Playmobilpoppetjes (die technische beroepen uitbeelden) een
plek geven in hun werkomgeving. De uitvoering gebeurde samen met School & Bedrijf, MC
Forte en Sterk Technisch Onderwijs.
UITVOERING
Op een oproep voor deelname kwam van 15 scholen een positieve reactie, soms met meerdere
groepen. Uiteindelijk waren er 90 deelgroepjes, die de beschikking kregen over een Playmobilsetje. Rondom het daarin aanwezige poppetje met beroepen als loodgieter, timmerman of automonteur, moesten de leerlingen een werk- of doe-omgeving maken. Het Playmobilpoppetje dus
in een beroepsomgeving neerzetten. Op een onderzoekende en ontdekkende manier, met behulp van een stappenplan, om de interesse te wekken voor techniek in het algemeen.
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WINNAARS
Een technische jury beoordeelde de ingezonden presentaties, die een aantal criteria hanteerde.
Uiteindelijk werden er drie prijzen toegekend. Derde prijs: School met de Bijbel De Wegwijzer
Nieuw-Lekkerland. Tweede prijs: Kanjerschool De
Wilgenhonk Hank. Eerste prijs eveneens naar
Hank: Basisschool De Bolderik.
De jury had hierbij waarderende woorden voor alle
deelnemers. De door de leerlingen toegepaste fantasie had hen het jureren nogal bemoeilijkt. Tenslotte waren er nog twee eervolle vermeldingen, ter
aanmoediging, voor de groepen 5 en 6 van de
Christelijke Basisschool De Bron in Molenaarsgraaf.
Tot en met vrijdag 9 september 2022 kan iedereen
komen genieten van al het moois dat Playmobil te
bieden heeft.
Overleg over de prijsuitreiking.

.

RESTAURATIE VAN DE SCHOUW

Maandag 27 juni is gestart met het terugplaatsen van de gerestaureerde achterwand van de haardschouw in de mooie
kamer. Het resultaat is werkelijk een lust voor het oog.
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DE KIDSZOMER IN HET MUSEUM
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een detectivespel voor de jeugd, waar de ouders en grootouders even hard aan meedoen. Door het hele museum zijn opstellingen van Playmobil gemaakt, waaraan iets ontbreekt.

Daarnaast zijn er diverse (gratis) speurtochten verkrijgbaar, bij de expositie en in het voorhuis. Ook zijn
er fotospeurtochten en is er een tijdreis. Nieuw is het
ontwerpen van je eigen landschapstegeltje. Alles wat
bij de balie wordt ingeleverd wordt later meegenomen in een loting voor enkele leuke prijsjes. En ieder
kind mag het gele potloodje meenemen en krijgt ook
nog een armbandje. Ook het setje kleurtjes bij de
kleurplaten is gratis mee te nemen.

EXPOSITIE SPOREN IN DE WAARD

De najaarsexpositie van 2022 gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap van
de Alblasserwaard. Dat begint bij de prehistorie (de tijd van Trijntje), via de Romeinse tijd en de
ontginning vanaf de 10e eeuw naar de ruilverkaveling van na de Tweede Wereldoorlog. Mede
door de komst van de ruilverkaveling zijn de boerenbedrijven zo gaan groeien dat ze nu in de
gevarenzone terecht zijn gekomen. Van dat laatste zal op de expositie weinig te zien zijn. Wel
van al het goeds dat de ruilverkaveling heeft gebracht.
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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, Dick de Jong, Ewoud Klop en
anderen. .

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

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.

Van elke expositie in het museum is altijd een kleine deelexpositie te zien in het gemeentehuis van HardinxveldGiessendam. De hier nu
staande grote poppen zijn in
bruikleen gegeven door Piet
Boogaard. En soms krijgt het
museum een vraag of het
dienst mag doen als entourage voor een fotosessie. Het
gevolg is dat enige tijd de
meest bijzondere figuren in
het museum te vinden zijn.

Voor het eerst in lange tijd was er weer een vrijwilligersbijeenkomst mogelijk.

BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 121 VAN JUNI 2022

Na afloop van een vergadering wordt de gerestaureerde
schouw bewonderd.
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