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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 

 

Hoewel het nog volop zomer is (officieel stopt die pas ergens in de tweede helft van septem-

ber), zijn we toch al aan het nazomeren. De schoolvakantie bleek een periode van heel veel be-

zoek voor De Koperen Knop. Ouders en vooral grootouders met kids. Wat is er deze zomer ge-

noten van alles wat de expositie Playmobil bood. Ook het traditionele detectivespel kreeg weer 

meer dan gewone belangstelling. Maar ook de ‘gewone’ speurtochten en andere doe-activitei-

ten, die voor de kids gereed liggen gaven veel vermaak.  

De theetuin heeft het deze zomer geweldig gedaan. Vooral groepjes fietsers kwamen voor een 

korte verpozing en een heerlijke consumptie. Soms gaf dat wel eens wat veel drukte op het mu-

seale erf. Maar dankzij de formidabele inzet van de grote groep vrijwilligers liep alles, zoals het 

hoort te lopen. Een woord van dank is dan zeker op zijn plaats. Samen zijn we een sterk team!      

 

 

AANWINST                         

 

 

 

Dankzij de bemiddeling van 

veilingmeester Pieter Joris-

sen kwam het museum in het 

bezit van een serie unieke en 

bijna niet meer te vinden 

stalborden. Dergelijke bor-

den werden vroeger gebruikt 

om in de zomertijd, als het 

vee buiten liep in de stal op 

te hangen, zodat het er daar 

toch ingericht uitzag en het 

leek alsof er Delftsblauwe 

borden hingen. Ze krijgen 

een plaats in de vaste collec-

tie. 

 

 

EINDE VAKANTIEPERIODE         Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent voor veel mensen dat de vakantie er weer op 

zit. Wij gingen na twee jaar Corona massaal op stap. Ook in eigen land was het door het mooie 

zomerweer goed toeven. Kampeerliefhebbers konden optimaal genieten van het buitenleven. 

Zag je in andere jaren nog weleens totaal verregende kampeerterreinen, nu waren het welis-

waar verdorde grasvelden, maar dat verdient voor de meesten toch de voorkeur. Met alle voor-

zieningen is ook een kampeervakantie tegenwoordig vaak een luxe bezigheid. Dat was veertig 

jaar geleden wel anders. Graag maak ik u deelgenoot van de ervaringen van een destijds piep-

jonge Belgische leraar die met een groep kansarme jongeren ging kamperen in de Provence en 

vervolgens ook nog een keer met zijn vriendin. Zijn verhaal: 

Ik had me laten overhalen, terwijl dat nomadengebruik mij helemaal niet aantrok. Toen we in 
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het pittoreske La-Roque-sur-Cèze aankwamen, lag op het terrein een berg zeilen en ijzerwerk 

te wachten. Hoewel ik mooie herinneringen aan die reis bewaar, vielen de nachten tegen, blijk-

baar oefende ik een bijzondere aantrekkingskracht uit op muggen, mieren en spinnen. Ik was 

niet van plan ooit nog te gaan kamperen, tot ik enkele maanden later met mijn lief plannen 

maakte om de volgende zomer samen op vakantie te gaan. Toen bleek dat ze dol was op kam-

peren, vertelde ik haar niet dat ik er een afkeer van had. We trokken naar Frankrijk, waar de 

eerste nacht al tegenviel. De zomerhitte wilde niet wijken, mijn beide ogen zaten dicht door de 

muggenbeten en mijn luchtmatras was leeggelopen. De derde nacht werd onze tent haast weg-

geblazen door de Mistral en een stortvloed doorweekte onze spullen. Daarna hebben we een 

mooie tijd beleefd in een ouderwets, maar gezellig dorpshotelletje, waar ze nog één kamertje 

vrij hadden. Tijdens ons huwelijk, dat al veertig jaar standhoudt, is een kampeervakantie nooit 

meer aan de orde geweest.  

 

Echte kampeerliefhebbers zouden zich natuur-

lijk door zo`n ervaring letterlijk en figuurlijk niet 

uit het veld laten slaan, maar de een geeft nou 

eenmaal de voorkeur aan een andere vorm 

van vakantie dan de ander. Het doet er ook 

niet toe op welke wijze je invulling geeft aan je 

vakantie, het belangrijkste is dat je het naar je 

zin hebt, het stressvolle leven even achter je 

kan laten en nieuwe energie opdoet voor het 

komende jaar. Hopelijk is dat onze vrijwilligers, 

sponsors, donateurs en overige lezers van Be-

knopt gelukt. Wat ons museum betreft staan er 

weer tal van bruisende activiteiten op het pro-

gramma, waarmee wij uitgerust en vol enthou-

siasme aan de slag kunnen.  
Bron ‘Het dorp, ik weet nog hoe het was’ van Veerle Maebe.  

 

 

REACTIES                         

 

Op de geplaatste foto (zie rechts) kwa-
men twee reacties. Dit is het balkengat 
aan de Noordendijk te Dordrecht met 
o.a. molen de Windhond. Een van de reac-

ties maakt melding van de reis van een in de 
Franse Tijd gedeserteerde soldaat, die vanuit 
Pruissen op zo’n houtvlok vluchtte.   

 

 

SOEP                                                                Edith van der Hoogt-Drinkwaard 
 

Soep, een gerecht waar je met de temperaturen van de afgelopen weken wellicht niet warm 

voor loopt, maar wij kennen allemaal het spreekwoord ‘de soep wordt niet zo heet gegeten, als 

ze wordt opgediend’ en bovendien zijn er ook koude soepen, zoals de lekker verfrissende Gaz-

pacho.  

Maar hoe is dit gerecht, zoals wij het nu kennen eigenlijk ontstaan? 

Net als rijst was soep van oorsprong iets wat tijdens feesten werd gegeten en is als zodanig ook 

in de vorige eeuw ontstaan. In soep werd destijds vrijwel altijd rijst meegekookt, waardoor het 

een voedzaam gerecht werd.  

De soep zoals we die nu kennen, is een nog tamelijk jong gerecht. Vanaf ongeveer 1800 ver-

scheen soep steeds frequenter op lijsten met voedsel dat aan de armen werd uitgedeeld. Deze 

soepen leken in het begin nog veel op de brijachtige eenpansgerechten. Tegelijkertijd raakte de 

gewone man meer bekend met soepen die voorheen alleen door de elite werden gegeten. Ken-

merkend aan deze soepen was dat er bouillon voor was getrokken. 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef soep iets exclusiefs. In grote delen van het land werd 

het enkel gegeten als voorgerecht op bijzondere dagen. Het was al heel wat als soep op zon-

dag werd opgeschept. Een uitzondering op deze landelijke regel was Midden-Brabant. In die 
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streek werd doordeweeks door iedereen soep als voorgerecht gegeten. De verklaring hiervoor 

is dat de zondagse soep in zulke hoeveelheden werd gemaakt, dat er voor de gehele week nog 

kon worden opgewarmd.  
 

 

Een typisch doordeweekse soep was de 

dikke maaltijdsoep. Deze soep werd op werk-

dagen gegeten, omdat de ingrediënten, zoals 

bonen en erwten, als eenvoudig werden er-

varen. De maaltijdsoepen zijn ontstaan uit de 

brijgerechten en daarom veel ouder dan de 

chique soep zoals tomaten-, groenten-, os-

senstaart- en rundvleessoep. 

Tegenwoordig zijn de soepvarianten waar wij uit kunnen kiezen onbegrensd, wat dit gerecht be-

treft ligt de wereld voor ons open. Met de Gazpacho brengen wij dan ook een beetje Spanje op 

onze Nederlandse tafel en de Spaanse temperaturen die wij tegenwoordig ook in ons land ken-

nen maken het plaatje compleet.  
 

OLÉ DUS MET DE  GAZPACHO… eet smakelijk! 

Wat heb je nodig: 

• 2 teentjes knoflook 

• 1 rode ui 

• 500 gr tomaten 

• 1 geroosterde paprika uit pot 

• 1 komkommer 

• eventueel 1 korstloos sneetje brood       

• 1/2 rode peper of chili vlokken 

• 3 el rode wijnazijn 

• 50 ml olijfolie 

Hoe maak je het klaar: 

• Doe alle ingrediënten bij elkaar in 

een blender of in de kom van een 

keukenmachine. 

• Draai het glad en serveer koud. 

 

 

 
 

Meer dan 120 personen bezochten de bijeenkomst van 2 september 2022, die was belegd voor de sponsoren en de 

vrijwilligers. Een bijeenkomst die een wat beladen karakter had, vanwege het kort daarvoor overlijden van Anne aan de 

Wiel. Dat was de man die dergelijke bijeenkomsten initieerde en ook van A tot Z uitvoerde en begeleidde. Ook deze 

was helemaal door hem in gang gezet. Op de foto boven leidt directeur Alida Ambachtsheer de geduldig naast haar op 

zijn beurt wachtende voorzitter Kees Commijs in. Linksonder een deel van de aanwezigen, die aandachtig de speeches 

volgen en rechts een foto van ‘de nazit’ na afloop: nog even een wijntje, nadat alles zoveel mogelijk aan kant is gezet.       
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ACTIE ‘HET MUSEUM ZOEKT JOU’       

 

DRINGEND en MET SPOED zou hierbij als kopje moeten 

gelden. Het museum zit om nieuwe mensen te springen. 

Voor allerlei functies. Allemaal even leuk en interessant. Voor 

overdag om het museum tijdens de openingsuren te bemen-

sen, voor het beschrijven van de collectie, voor het onder-

houd van de gebouwen, de tuin en de museale objecten, het 

mee inrichten van exposities en voor nog heel veel meer an-

dere mooie activiteiten. Wellicht is dit iets voor jou. Misschien 

weet u iemand in jouw omgeving, die best nog een uurtje 

over heeft. Neem dan contact op met de directeur: Alida Am-

bachtsheer – 06-14148618 en kom eens praten…   
 

 

VANDEN WINTER ENDE VANDEN SOMMER                                  
 

Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

DE VIER JAARGETIJDEN ETYMOLOGISCH 

De volkstaal kent eigenlijk maar twee jaargetijden, de 

winter en de zomer. Dat was al zo bij de Indo-Euro-

peanen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Middelneder-

landse allegorische spel Vanden Winter ende vanden 

Somer. Daarom zeggen we ook van de zomer gaan 

we op reis of van de winter was het erg koud. Maar je 

kunt niet zeggen van de lente was het veel te koud 

en ook niet van de herfst zullen we nootjes rapen.  

Daarom zeggen we wel dat het wintert of dat het zomert, maar niet dat het lent of dat het herfst. 
 

DE LENTE 

De lente noemen we gewoonlijk het voorjaar, ook wel het voorseizoen. Een valse vriend is hier 

het Duitse Vorjahr, want dat betekent ‘vorig jaar, verleden jaar’. Duits is wel Frühjahr en  

Frühling. Van Dale kent het woord vroegjaar niet, maar bij Google komt het toch wel 2.690 keer 

voor. In het Vlaams dialect wordt de lente ook wel omschreven als met ’t spuiten van ’t blad of 

met den uitkomen, waarbij uitkomen op het uitbotten, uitlopen, uitspruiten van bloemen en plan-

ten slaat. De betekenis van het Engelse spring staat hier heel dicht bij. Ook andere Germaanse 

talen hebben er een ander woord voor: Fries maitijd ‘meitijd’, Noord-Fries wos, uurs, Skandina-

visch vär, wat overeenkomt met Latijn ver ‘lente’. Het Franse printemps, wat teruggaat op Latijn 

primus tempus ‘eerste tijd, goed seizoen’. Printemps heeft evenwel in de 16e eeuw het oude 

woord primever uit Laatlatijn prima vera verdrongen. 

Lente is wel een heel oud woord. Het Oudnederlands kende al de samenselling lentinmanoth 

‘lentemaand’. In het Middelnederlands was het lentin, lenten, lente. Het was ook Middelneder-

duits lenten, oudhoogduits lenzin (lengizi(n) lenzo, maar het Duits heeft Lenz vervangen door 

Frühling. Het woord wordt gemeenlijk teruggebracht tot Germaans lang tina, wat zoveel bete-

kent als ‘lange dagen’, omdat de dagen in de lente langer worden. In het Duits kreeg Lenz na-

derhand een afgeleide betekenis ‘rustig, makkelijk leventje’. In het Engels is lent de ‘vastentijd’. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vier jaargetijden van Alphonse Mucha 
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DE ZOMER  

Het woord zomer komt in alle Germaanse talen voor: Duits Sommer, Engels Summer, Fries 

simmer, Zweeds sommar. Het woord is verwant met Sanskriet sámâ ‘seizoen’. Oudiers sam ‘zo-

mer’, Armeens am ‘jaar’ uit de Indo-Europese wortel *sem ‘zomer’. Theoretisch loopt de zomer 

van 21 juni tot 21 september. Dat wil niet zeggen dat we voor en na die uiterste data geen zo-

mers meer kunnen krijgen. In september wordt vaak van nazomer gesproken, hoewel het dan 

nog volop zomer is. Eind september krijgen we vaak nog enkele dagen zomers weer, om-

streeks het feest van de aartsengel Michaël (29 september) en daarom noemen we die mooie 

zonnige dagen Sint-Michielszomertje. Er is nog een andere heilige die laat in het jaar voor mooi 

weer kan zorgen, Sint Maarten. Omstreeks 11 november krijgen we dan het Sint-Maartenszo-

mertje. Het Franse woord été gaat natuurlijk terug op het Latijnse aestatem, de accusatief van 

aestas. Dat woord had eigenlijk vrouwelijk moeten zijn, zoals alle woorden op é < atem, b.v. So-

ciété. Het werd evenwel mannelijk, omdat de andere jaargetijden dat ook zijn. De Zuid-Franse 

dialecten hebben estiou, wat ontleend is aan het volkslatijn aestivum tempus ‘zomerse tijd’.  
 

DE HERFST 

Zoals de lente komt ook de herfst in de volkstaal niet voor. We spreken van het najaar of het 

naseizoen. In het Duits Spätjahr. Hij wordt ook wel de ‘valtijd van de blaren’ genoemd, of ’t val-

len van ’t blad. De Engelsen hebben het woord autumn overgenomen van de Normandiërs, die 

er het Franse woord automne introduceerden, dat tot Latijn autumnus terug te voeren is. Maar 

ook in het Frans is dat woord geen echt volkswoord; ook daar zijn andere woorden in gebruik: 

après-août, arrière-saison, dernier temps, regain enz. 

Oude vormen van deze siezoensnaam zijn: Middelnederlands herfst, hervest, heerfst, Oud-

hoogduits herbist, Duits Herbst, Oudwestfries heerfst, Oudengels haerfest, Engels harvest. Dit 

Engelse woord heeft nog de oorspronkelijke betekenis, nl. ‘oogsttijd’. Het is verwant met Grieks 

karpos ‘vrucht’ en Latijn carpere ‘plukken’.  
 

DE WINTER 

Dat woord hebben Nederlands, Fries, Duits en Engels gemeen. In het Zweeds wordt het als vin-

ter gespeld. Gotisch wintrus moeten we terugvoeren tot Germaans *wintru. Het Indo-Europese 

woord was*gheim, *ghim*,  ghiem, dat we herkennen in Latijn hiems, ‘winter, storm, Sanskriet 

híma, Russisch zimá. Daarop gaat ook de Germaanse stam *gima- terug. In Deens gimme 

‘schaap dat nog niet gelammerd heeft’. Het Franse woord hiver komt van volkslatijn hibernum 

(tempus) ‘wintertijd’, dat het klassiek Latijnse woord hiems verdrongen had. Dezelfde herkomst 

hebben Italiaanse inverno Spaanse invierno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee hazen, hartje winter 

in de sneeuw.  
 

 

Het ergste, koudste deel van de winter noemen we hartje winter. Maar voor hartje zomer 2022 

moet nog een toepasselijke aanduiding worden uitgevonden; in ieder geval is er sprake van een 

lange hete zomer, waarbij de mussen spreekwoordelijk dood van het dak vallen. Wij puffen zo 

nu en dan wat af, maar als de winter over enige tijd zijn intrede doet verlangen we ongetwijfeld 

allemaal weer naar de tropische temperaturen van deze zomer.  
Bron ‘Nederlands van Nu’ 

 

 

HET EXPOSITIEPROGRAMMA                                                                                   
 

PLAYMOBIL VERZAMELD 

Nog enkele dagen en dan kunnen we een zeer succesvolle zomerexpositie afsluiten. Voor ie-

dereen van alle leeftijden was er iets te zien en vooral ook te beleven. Dat bleek ook wel aan de 

opvallend grote bezoekersaantallen, waarvan velen nogal eens de hele middag in het museum 
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bleven. Alle lof aan de suppoosten, die de bezoekers op een gastvrije manier een hele prettige 

middag hebben bezorgd.  

En dank aan de groep verzamelaars van Playmobil, die niet alleen hun materialen wilden uitle-

nen, maar ook nog eens voor de inrichting en het weer weghalen hebben gezorgd.   

Op 6 augustus was er een al even succesvolle verkoopdag, waar met name niet meer in de 

handel verkrijgbare Playmobilmaterialen te koop werden aangeboden.  
 

SPOREN IN DE WAARD 

Iedereen staat in de startblokken voor de komende expositie. Die gaat over 7500 jaar bewoning 

in de Alblasserwaard. Graag laten wij u kennismaken met de flyer van deze expositie: In de-

zelfde periode is er in Museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf en expositie over het ijsland-

schap: IJspret en in het Werelderfgoed Kinderdijk over het rietlandschap.  
 

SPOREN IN DE WAARD 
17.09.2022 

t/m 
19.11.2022 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           Tekening de eendenjagers: Kelvin Wilson 

 

Het ontstaan en de ontwikkeling van het veenweidelandschap van de Alblasserwaard 
 

  
 

 

   

 

 

LEVEN IN DE STEEN- EN BRONSTIJD OP DONKEN 
De Alblasserwaard kent een lange bewoningsgeschiedenis. 
Sinds 1968 komen archeologische vondsten uit de prehis-
torie aan het licht (Hazendonk en Molenaarsgraaf). Opgra-
ving bij de aanleg van de Betuwelijn toonden dat de Alblas-
serwaard ook in de steentijd werd bewoond. ‘Trijntje’, het 
oudste skelet van Nederland, werd hier gevonden. Ze is nu 
vermeld in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Dit 
plaatst de Alblasserwaard in een heel bijzonder perspectief. 
 

 

 

 

ROMEINSE INVLOEDEN IN EERSTE EEUWEN 
Dat de Romeinse invloed in dit gebied aanwezig was, bleek 
tijdens kleine archeologische onderzoeken in Alblasser-
dam, Papendrecht, Sliedrecht en Arkel. In de huishouding 
van de inheems-romeinse bewoners op de stroomruggen in 
het zuidelijk deel van de Alblasserwaard bevindt zich, naast 
hun zelfgemaakte aardewerk, het luxe Romeinse aarde-
werk, amforen en fibula. Objecten, die verkregen kunnen 
zijn door koop, ruilhandel of als relatiegeschenk. 
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ONTGINNING IN DE 10E TOT DE 12E EEUW 
Vanaf de 10e eeuw werd Holland in cultuur gebracht en ver-
anderde het tot dan toe moeilijk begaanbare gebied in een 
akkerlandschap. De opgegraven ontginningsboerderij in 
Hoornaar is een mooi voorbeeld van een boerenbestaan in 
die tijd. Floris V liet onze waard in 1277 omdijken. Voor de 
waterafvoer groeven de eerste boeren sloten. Dit slotenpa-
troon is nog steeds te zien in het landschap. Later zorgden 
vlieten voor de waterafvoer naar het laagste punt.  

 
 

 

RUILVERKAVELING ZORGT VOOR ORDE 
De komst van de mechanisatie in het boerenbedrijf was de 
oorzaak van een steeds verder gaande groei. Maar de lan-
derijen lagen inefficiënt her en der verspreid. Een grootse 
verkaveling werd opgezet: meer dan 160 ruilverkavelings-
boerderijen kregen een plaats aan nieuwe kaarsrechte we-
gen. Met moderne stallen en luxe woonhuizen. Het vee 
bleef altijd in de buurt van het erf en de stal, waar het ma-
chinaal werd gemolken en gevoerd. 
 

 

 

ZATERDAG 29.10.2022: EEN PREHISTORICHE EN MIDDELEEUWSE DAG 
 

 

Kijk en leer hoe je tijdens vuursteendemonstraties een werktuig 

maakt van vuursteen. Wordt archeoloog en zoek met een me-

taaldetector naar schatten in de grond. Maak een pijl en boog en 

leer schieten. Of kijk naar demonstraties zwaardvechten.   

Een informatieve dag voor jong en oud van 10.00-16.00 uur. 

 

 

HET MUSEUM IN HET KORT  
 

GROTE GROEPEN  

De afgelopen tijd hebben we - weer als ‘vanouds’ - een aantal keren via een touringcarbedrijf 

bezoek gehad met enkele grote groepen. Dergelijke groepen gingen liever naar grote locaties 

met meer mogelijkheden. Daar is weer een kentering in gekomen. En ook in de belangstelling 

voor ons museum is een verandering ten opzichte van toen. Doordat wij ons verder hebben ont-

wikkeld is er veel meer voor de bezoekers te zien. Dat levert ook heel veel lovende woorden en 

complimenten op.   
 

  
 

De toch al drukbezochte theetuin wordt verder voorbereid voor een grote groep. Als zich tijdens het groepsbezoek indi-

viduele theetuinbezoekers melden, worden die verwezen naar de museumtuin of naar het terras bij het museumcafé.   
 

MUSEUMCAFÉ EN THEETUIN  

Meer bezoek in het museum betekent ook meer bezoek in het museumcafé en in de theetuin. 

We hebben daar dit jaar mede door het aanhoudende warme weer veel omzet gedraaid, waar-

mee we de tekorten van de coronaperioden een beetje goed hebben kunnen maken.  
 

SCHENKING VAN GOEDEREN 

Vanaf de volgende editie van Beknopt gaan we weer elke maand melding maken van de schen-

kingen van museale goederen. Allereerst beginnen we dan met een wel heel bijzondere, de 

vele materialen die de heer Van Stavel ons heeft overhandigd. Daaronder bevinden zich heel 

bijzondere objecten. Dus nog even geduld tot de volgende editie.  
 

REGISTRATIE MUSEALE OBJECTEN  

Alles wat het museum aan cultuurhistorisch erfgoed in bezit heeft moet worden beschreven, ge-

fotografeerd en vervolgens in een digitaal bestand worden opgenomen. In eerste instantie voor 

onszelf, maar later ook voor vermelding in de ‘Collectie Nederland’. Al heel lang wordt hieraan 
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gewerkt. Wij gaan proberen dit de komende tijd een nieuwe impuls te geven, te starten met de 

aankoop van een vervangend gegevensbestand, omdat het huidige vanaf enig moment in de 

nabije toekomst niet meer wordt onderhouden.     
 

OPZET MUSEUMTOUR DOOR CHRISTIAN 

VAN HOUWELINGEN  

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een digi-

tale museumtour. Dit is begonnen met het be-

schrijven van de ruimtes in het museum en zal 

worden voortgezet met het beschrijven van ten-

toongestelde objecten in het voorhuis en ook 

buiten. De komende winter gaan we bekijken 

hoe een en ander precies vorm gaat krijgen. Het 

werk wordt uitgevoerd door Christian van Hou-

welingen, die werkzaam, is in een ander mu-

seum en die hiervoor opleidingen heeft gevolgd.  

 
 

 

Op de foto rechts de eerder deze zomer heringerichte bro-

cantewinkel. De manier om de objecten die niet in ons mu-

seum passen een tweede bestemming te geven blijkt een 

groot succes! 

 
 

ONDERSTEUNING VAN SANNE VAN HOUWELINGEN  

Om ervaring op te doen is Sanne van Houwelingen gestart als ondersteuner van de Expositie-

commissie. Zij wil zich vooral gaan bekwamen in de publiciteit, maar verricht ook ander werk. 

Zo is ze onder meer de coördinator voor het verzamelen en presentabel maken van de foto’s 

van de wedstrijd Water-Wind-Wolken, een samenwerkingsproject in het kader van Denkend 

aan Holland met Den Hâneker.  
 

IN MEMORIAM AART DEN DIKKEN  

Eind juli jl. is Aart den Dikken ten grave gedragen. Al geruime tijd merkte hij dat zijn 

krachten afnamen. Aan zijn actieve leven kwam een einde. Jarenlang was hij in het 

museum actief als coördinator onderhoud. Elke woensdagmiddag leidde hij het onder-

houdswerk aan de tuin en de gebouwen. Tevens was hij vaak bezig met het door het 

hele land halen en terugbrengen van bruiklenen, schenkingen en andere materialen. 

Dat laatste was hem op het lijf geschreven, als voormalig eigenaar-directeur van Ver-

huisbedrijf PéDé. Hij was daarnaast nogal eens in of om het museum te vinden voor 

een of andere klus. Veelal getooid in een blauwgrijze stofjas. Hij was altijd bezig. Stilzit-

ten kon hij maar moeilijk.         
 

IN MEMORIAM ANNE AAN DE WIEL  

Heel plotseling kwam een einde aan het leven van Anne aan de Wiel. Een enthousiast en posi-

tief denkend mens. Hij was nauw betrokken bij het museum. Vaak opereerde hij wat op de ach-

tergrond: meedenkend, inspirerend of met een goed advies, in zijn functie als (vice)voorzitter 

van de Stichting Vrienden. Ook daarbuiten, zoals als voorzitter van de sponsorcommissie. En 

als buurman, waar altijd wel een praatje mee gemaakt werd. Anne was altijd bezig. Werken was 

zijn lust in zijn leven. Hij wist voor veel uitdagingen een oplossing te bedenken, zette zich graag 

in om dingen te bereiken, die anderen lastig vonden. Hij was vooral ook een klankbord voor de 

directeur, waar hij met regelmaat binnenliep om wat te regelen voor de Buurtvereniging (waar 

hij ook voorzitter van was) of gewoon voor een praatje of een mededeling over iets dat hij gere-

geld had voor het onderhoud van het museum. We zullen Anne allemaal gaan missen. 
 

MUSEUMMEETING  

Vrijdag 2 september was er voor het eerst na de jaren dat dit niet kon, weer een geslaagde bij-

eenkomst in de museumtuin. Zowel voor de sponsoren als voor de vrijwilligers. Het was mooi 

weer en ieder genoot van de eenvoudige, maar zeer welkome puntzak frites en een aanvul-

lende snack. De bijpassende drankjes werden verzorgd door Olt Ghiessen.  
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De organisatiestructuur van Museum De Koperen Knop is uniek. De twee nauw bij het functioneren betrokken stichtin-

gen zorgen ervoor dat er voldoende financiële middelen zijn voor een kwalitatief hoogstaand functioneren.     
 

De acht leden van de Stichting Ei-
genaren van De Koperen Knop 
geven het pand met een groot 
deel van de zakelijke lasten om 
niet in gebruik aan de exploitatie-
stichting.  

Jan Boerman (†)     
Kommer Damen  
Ad van Herk     
Andries de Kok  
Huib de Kok (†)   

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

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

1988-heden 
1993-2005 
2005-heden 
1988-heden 
1988-heden 
1988-heden 

 

Dankzij een groot aantal 

sponsoren is Museum De 

Koperen Knop telkens 

weer in staat om bijzon-

dere exposities in te rich-

ten. Maar ook om het per-

manent gedeelte van het 

museum de nodige aan-

dacht te geven en als dit 

wenselijk is te onderhou-

den. Ook het onderhoud 

van de bijgebouwen en de 

karakteristieke museum-

tuin valt hieronder. Door 

dit grote aantal sponsoren 

kan het museum haar be-

drijfsvoering realiseren en 

op gelijk niveau mee-

draaien met de musea in 

Nederland. Geweldig!  

Aspect ICT Helmink Hoontechniek  Multiman Nederland  

Best Choice Administraties Van den Herik - Sliedrecht Neptune Marine  

Blokland Bouwpartners  Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam van Noordenne Accountants  

Blokland Metaalbewerking  Hoek en Blok  Cafe Olt Ghiessen 

Gebroeders Blokland  B.M. van Houwelingen  Optima Uitzendburo  

BMN De Klerk  HUBO Hardinxveld Van der Padt Deuren 

Boerman Transport  Industrial and Marine Diesels (Nederland)  Van der Padt & Partners  

G. vd Bout & Zn Schilderwerken Notarispraktijk Interwaert  Pasman Integraal Vastgoedonderhoud  

VanDenBout Accountancy & Advies Jambo Media  Peinemann Holding  

Bouwmeester Watersport De Jong's Pijpleidingen  Prefunko  

Den Breejen Shipyard Loon- & verhuurbedrijf Gebr. De Jong Reijnders Graveertechniek  

I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken Restaurant Kampanje  RR Grafische Vormgeving  

Buyk Constructies  Kapsalon Kamsteeg Salarisspecialisten 

La Carriola Tekst & Advies Keukenhof Sliedrecht Snelle Vliet Touringcars  

Damen Shipyards Gorinchem Klimaatservice Holland Bouwonderneming Stout  

D.A.P. De Lekstreek Klop Watersport Tienmorgen Advies 

DHC  Advocaten Van Leussen Van den Broek Notarissen Trabor Gevelprojecten  

Dubbeldam Groep  Luxaflex Nederland  Tromp Advies   

Garagebedrijf Van Dijk  Banketbakkerij Merba  Grafisch Bedrijf Tuijtel  

Van Dijk Vastgoed Merwede Consultancy  Verschoor Dames- en Herenmode 

Van Es Architecten Bouwmaatschappij Merwestreek  Vlot Holding  

FlexiVers  Van Milligen Metselwerken  Cafetaria Wielwijk 

Gewoon&Beter Administratie en Advies Moerdijk  W.S.B. Solutions  

Restaurant De Gieser Wildeman Mostert Bloemen Van Wijngaarden Marine Services  
 

 

 
 

Een foto die thuis kan horen bij de inzendingen van 

de fotowedstrijd Water-Wind-Wolken. Meer daarover 

in de volgende Beknopt.    

 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  

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

                       Marie Verhagen    

Foto’s             Alida Ambachtsheer, Dick de Jong, Ewoud Klop 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.    
AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 

 

 
 

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: di t/m vr 13-17 uur en za 11-17 uur – juli/aug ook ma 13-17 

 

 

 
Trots op de foto… 

 
bij Playmobil Verzameld. 

 

Bij een bezoek aan het Stadsmuseum van 

IJsselstein, herkenden we een bekende stem. 

En in een van de volgende ruimten stuitten 

we op een film waarop onze vroegere hoepel-

maker Jan Stam in volle glorie over zijn vak 

vertelt. Giessendamser kon het niet.   

EEN PAAR DATA OP TE ONTHOUDEN… 

17.09.2022 Pintar Rapido met expositie van het 

werk op De Etage, van 20 t/m 24 september 2022 

13.10.2022 Ontvangst van de donateurs met koffie 

en lekkers en een verhaal over de Prehistorie.  

 

 

QUOTE:   Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je vandaan komt. 
 
 

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

