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Ineens is het herfst. Op het moment dat ik dit schrijf is het al 23 september geweest, de officiële 

datum van het begin van het najaar. Nog maar kortgeleden zuchtten we onder een langdurig 

aanhoudende warmte. En niet te vergeten een eveneens opmerkelijke droogteperiode. Maar al 

snel nadat de regen weer rijkelijk viel, keerde de natuur terug naar de zo vertrouwde groene 

proporties. Dit gebeurde kort voordat er een nieuwe expositie werd ingericht. Achteraf een hele 

klus, waarbij de specifieke kennis van een gastconservator, Joan van Pelt, zeker niet gemist 

kon worden. Maar ook alle anderen, die zich hiervoor hebben ingespannen, hadden er een 

flinke taak aan. Intussen is ook het openlucht schilderfestival Pintar Rapido weer achter de rug. 

Een succes, ondanks de overvloedige buien op de zaterdag dat deze plaatsvond.   
 

 

 

 

 

 

 

SPOREN IN DE WAARD                         
 

In de vorige editie van Beknopt was al een uitgebreide aankondiging gedaan. Intussen is de ex-

positie geopend. Dat zou gebeuren door professor dr. L.P. Louwe Kooijmans, maar die moest 

door omstandigheden verstek laten gaan. Wel heeft hij over hetgeen hij wilde vertellen een 

tekst gestuurd, die we hier graag laten volgen:     

Geachte aanwezigen, 
 

Allereerst mijn verontschuldigingen dat ik voor deze opening niet persoonlijk naar Hardinxveld-Giessendam ben ge-

komen. De reden daarvoor zijn enkele onvoorziene gebeurtenissen: een nogal onoverzichtelijke verhuizing en een 

lelijke val van mijn echtgenote, die gelukkig toch blijkt mee te vallen. Tezamen echter binden zij mij aan huis. 
 

Onze kennis van de oudste bewoning van de Alblasserwaard - in de steentijd - danken wij onmiskenbaar aan het pio-

nierswerk van Huib de Kok, nu zo’n zestig jaar geleden. 

Als handelaar in veevoeders kende hij de streek op zijn duimpje. Niet alleen de streek, maar ook de bewoners, de 

boerderijen, de geschiedenis van dijkdoorbraken en overstromingen en van de periode daarvóór. Vanuit die drive was 

hij medeoprichter van de afdeling ‘Lek- en Merwestreek’ van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland  
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(AWN). Hij was trots op de middeleeuwse vondsten bij Oud-Alblas en Giessenburg en - nog ouder - het Romeins van 

Papendrecht en Schelluinen en het uiterste westen en oosten van zijn werkgebied. Maar in de AWN zag men hem 

nauwelijks staan. Daar maakten mensen van de afdelingen aan de kust de dienst uit: Cees Windt in Vlaardingen, met 

zijn ontdekking van de naam-gevende site van een nieuwe steentijdcultuur en ‘mijnheer Calkoen’ in Velsen met be-

woning uit de bronstijd. 

Maar Huib liet zich niet wegzetten als een ‘boertje van buten’, maar was ervan overtuigd dat er ook in ‘zijn’ Alblas-

serwaard even oude bewoning was geweest; je moest alleen zoeken op de goede plaatsen, en dat op de goede manier 

én met kennis van zaken. De goede plekken vond hij op de oude zandige stroomruggen en de oude Donken met be-

hulp van zijn kennis van het terrein en de toen nieuwe en gedetailleerde bodemkaart van Teun Vink, net zoals Mod-

derman dat eerder in het rivierengebied had gedaan.  

In de weekenden trok hij - gewapend met schoppen en troffels met een kleine groep bekenden de polder in. Notabe-

len als Sander van Harten, dijkgraaf, en dierenarts in Ottoland, voorts dokter Cornelis uit Hardinxveld-Giessendam, 

Henk Schlöman van de Werf De Merwede en andere nieuwsgierigen, zoals Siem den Breejen.  

De kuilen die zij groeven waren maar klein, om niet te veel te verstoren. De plaats werd nauwkeurig vastgelegd, de 

vondsten voorzichtig schoongemaakt en verpakt. Tenslotte ging alles voor een goede determinatie in pakjes met de 

post naar Modderman, die inmiddels benoemd was tot hoogleraar in Leiden.  

En tja, daar was ik toen een van de eerste studenten: prehistorie in Leiden naast geografie in Utrecht.  

Het was maar een klein instituut. ’s-Ochtends dronken staf en studenten samen koffie in d kleine bibliotheek, die te-

vens collegezaal was. En daarbij kwamen Huibs vondsten op tafel, als studiemateriaal: Steentijd in het veengebied 

tussen de rivieren dat was sensationeel en volstrekt onverwacht. Daar moet iemand maar eens een gedegen studie van 

maken. Die ‘iemand’ wilde ik graag zijn. Huib en ik raakten al snel dik bevriend. Ik mocht zo nodig bij hem aan de 

Nieuweweg overnachten in een groot bed op de zolder met een ‘Konjakje’ als slaapmuts. De Alblasserwaard werd zo 

m’n tweede vaderland, Dit alles mondde in 1974 uit in een dik proefschrift. Huib verwierf in de AWN fors aan status, 

en terecht. Zijn werk en onderzoek wordt tegenwoordig aangeduid met ‘citizen science’ ofwel praktische betrokken-

heid van burgers in een wetenschappelijk project. 

Ook in latere jaren leerden studenten het potentieel van de stroomruggen en donken kennen. Daaraan danken we dan 

ook de ontdekking van diep verborgen donken van Giessendam met bewoning die teruggaat tot 5.500 voor Chr. en 

met “Trijntje” als bekendste component. 

Dankzij het eenvoudige proefkuilenproject van de werkgroep van Huib de Kok in de jaren zestig, in combinatie met 

de excellente conservering van de archeologische materialen is de Alblasserwaard nu een steentijd-periode rijker en 

landelijk een hoeksteen voor onze kennis van die periode.   
                                                                                                                                              Leendert Louwe Kooijmans 15/16.9.2022 
 

 
 

Ook de voormalige bedstee 

in de Mooie Kamer is weer 

bij de expositie betrokken. 

 
 

De ‘dependance’ in het gemeente-

huis is weer opgetuigd, waarbij de 

nadruk kwam te liggen op de Ruil-

verkaveling in de jaren 20 van de 

vorig eeuw.  

 
 

Bij de opening van de expositie Sporen in de 

Waard werd uitvoerig gedebateerd over de bij-

zondere vondsten die er te zien zijn. Het ge-

halte archeologisch geïnteresseerden was dan 

ook opmerkelijk groot.   

 

 

WASSEN? SMERIG!                 Edith van der Hoogt-Drinkwaard              
  

Geschiedenis  

Het begrip ‘schoon’ is relatief. Wassen gold in Europa eeuwenlang als ongezond. Wellicht heeft 

dit artikel onze instemming door de steeds luider klinkende oproep om vanwege het energie- en 

waterverbruik onze huidige douche- en badcultuur aan te passen! Gezond gewicht valt van een 

weegschaal af te lezen. Een bloeddrukmeter toont ook cijfers over veilige ‘onder- en boven-

druk’. Maar de norm voor persoonlijke hygiëne is sterk cultureel bepaald en ook tijdgebonden. 

Waarom zou een mens zichzelf überhaupt wassen? De antwoorden lijken voorspelbaar. Zowel 

lichamen als kleren wassen móét – ter voorkoming van stank en ziekte. Maar stank is een rela-

tief begrip. De Franse abt Bernardus van Clairvaux schreef het al in de 12e eeuw: ‘Als iedereen 

naar zweet ruikt, ruikt niemand naar zweet’. Dat hygiëne en gezondheid hand in hand gaan, is 

pas eeuwen later echt begrepen. Zo ontdekte rond 1850 een Hongaarse arts dat dokters hun 

handen moesten wassen met chloorwater om jonge vrouwen kort na de bevalling voor kraam-

vrouwenkoorts te behouden. De gedachte dat ‘vroeger zoveel viezer was’, klopt maar ten dele. 

In de decadente 1e eeuw na Christus poedelden rijke inwoners van Rome dagelijks urenlang in 

hun badhuizen. Geurige dampen van gekruid heet water lieten hen zweten als otters. Slaven  
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smeerden de lichamen van de badgasten in met zand en etherische oliën. Met een gebogen 

mes, een strigilis, werden zweet, vuil en lichaamshaar van de transpirerende lijven geschraapt. 
 

Trendsetters 

De Canadese historica en journaliste Katherine Ashenburg 

beschrijft in haar boek ‘The dirt on clean’ de wassende 

mens en z’n verschillende gewoonten en gebruiken door de 

eeuwen heen. Romeinen gingen gezellig samen in bad. 

Zonder gevoelens van schaamte, zoals in veel Aziatische 

beschavingen met een rijke badcultuur nog steeds het ge-

val is. Maar Europa werd preuts, vanaf de 15e tot diep in de 

20e eeuw. Naakt werd opeens vies bevonden en verdween 

achter de gesloten deuren van slaapkamers. Niet van bad-

kamers, want die bestonden nog niet, ook niet in landhui-

zen en kastelen. Verschillende oorzaken voor de afkeer van 

wassen en water versterkten elkaar. De Bijbel verscheen 

vanaf ± 1500 in steeds meer volkstalen, waarin duidelijk te 

lezen stond dat de mens zijn lichaam uit schaamte bedekt 

moest houden met ‘vijgenbladeren (als) lendenschorten’ 
 

(Genesis 3:7). Verstedelijking rukte op. Talrijk zijn de verslagen van de stank, in steden niet te 

harden, door de mest van dier en mens, die de stadse buitenruimte en het oppervlaktewater 

vervuilden. Een wasbeurt met stinkend, troebel water liet zich niet als reinigend aanvoelen. 

Er is nog een oorzaak, de civilisatie, die opkwam met scherpere tegenstellingen tussen rangen 

en standen. Adel en bourgeoisie probeerden elkaar de ogen uit te steken met decadente welle-

vendheid. Hun garderobes werden steeds uitbundiger, hun gedrag werd verfijnder. Naakte lij-

ven gingen meer en meer schuil onder bergen textiel. De Duitse socioloog Norbert Elias be-

schreef het in een vuistdik standaardwerk, Het Civilisatieproces (1939). Hoe de zakdoek zijn in-

trede deed: om rondspatten van snot en slijm te bedwingen. Hoe poedelnaakte mensen, op 

weg naar een badhuis, uit het straatbeeld verdwenen. Hoe badhuizen in de illegaliteit wegzak-

ten, als bordelen. Zoals ook: hoe poepen en pissen langs de kant van de weg uit de gratie 

raakte. De monnik Erasmus (1466-1536) schrijft erover in een opvoedkundig boekje, ‘Over het 

beschaven van een kind (1530): ‘Het is onbehoorlijk iemand te groeten, die bezig is te wateren 

en/of zichzelf te ontlasten’. Zo begint beschaving wel vaker door beschaamd weg te kijken.  

Franse edelen waren trendsetters in het afzweren van water om hun lichaam schoon te was-

sen. Een vochtig doekje om even over het gezicht te wrijven, de handen natmaken in een kom-

metje – dat was het dan. De rest van het lichaam bleef een leven lang iedere natte poetsbeurt 

ontzegd. Parfum op de kleding moest de lijfgeur verdrijven. Koning Lodewijk XIV (1638-1715) 

gold in zijn tijd als overdreven zuinig en schoon met zijn kleding. Maar liefst drie keer per dag 

trok hij een schoon linnen onderhemd over zijn verder smoezelige lijf. Zijn handen waste hij in 

wijn, nooit in water. Rondom zijn lichaam hing permanent een zware wolk van reukwater, die 

zich mengde met zweetlucht en een walmende ademtocht. 

Reizigers uit alle winstreken beschrijven het ongewassen Europa eeuwenlang in geuren en 

kleuren. Drie landstreken maken tegelijk een opvallend frisse indruk op hen: Zwitserse kantons,  
 

 
 

Piet de Smeerpoets. 

 

 

Vrijdagavondritueel… of zaterdag? 

 
 

Niet te lang hè! 
 

Duitse landen en de noordelijke Nederlanden. De Engelse historicus Simon Schama wijdt in zijn 

cultuurgeschiedenis over de Nederlandse Gouden Eeuw, Overvloed en Onbehagen 1987), een 

heel hoofdstuk aan ‘properheid’ in de steden van de Lage Landen: ‘[Ze] blonken van het uren 

onvermoeibaar vegen, schrobben, schuren, poetsen, dweilen, boenen en wassen’. Of dit ook 

gold voor de eigen, Hollandse lijven? ‘Daarover was niet iedereen het met elkaar eens’, vat 
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Schama zijn indrukken uit reisdagboeken samen. Onze douche en badcultuur lijkt pure luxe in 

vergelijking tot het verleden. Het is dan ook het overwegen waard om op dit punt iets zuiniger 

met ons energie- en waterverbruik om te gaan zonder aan hygiëne in te boeten.  
Bron:  NRC, Gijsbert van Es 

 

 

SCHILDERFESTIVAL PINTAR RAPIDO                       
 

Zaterdag 17 september jongstleden organiseerde het museum voor het streekproject Denkend 

aan Holland een openlucht schilderfestival, met als titel Pintar Rapido 2022. Het thema was ‘het 

landschap’. Hoewel de weersverwachtingen in de voorafgaande dagen niet erg hoopgevend 

waren is het toch doorgegaan. De 29 deelnemers haalden ’s morgens in het museum een doek 

op en gaven aan waar zij een stekje hadden gevonden. Door het weer was er ook de mogelijk-

heid om in het museum of in een van de bijgebouwen een schilderplek te zoeken. Tegen de 

middag werden allen bezocht door een cateringauto en voorzien van koffie en een lunch.  
 

 

    
 

Vanaf vier uur in de middag moesten de werken worden ingeleverd. Deze kregen een plaats op 
De Etage van het museum. Daar heeft een uit beeldend kunstenaars bestaande jury onder lei-
ding van Liesbeth Leenman vier werken een prijs toegekend en in de loop van de eerste week 
kon ook het publiek via een stembiljet een prijs toekennen.  
De prijswinnaars waren: 1e prijs Angelique Daalman, 2e prijs Wilma de Korte, 3e prijs Sophia 
Lim, 4e prijs Joke Brummelkamp en de publieksprijs Anja Hollaar.  
Voor de publieksprijs waren 62 stemmen uitgebracht, waarvan 3 blanco (!?). 
De prijsuitreiking vond onder grote belangstelling plaats op zaterdag 24 september, midden tus-
sen de geëxposeerde werken, die daar nog tot en met 6 oktober 2022 te zien zullen zijn.  
 

    
 
 

EN VERDER NOG                        
 

EXPOSITIE IJSPRET IN ‘HET VOORHUIS’  
 

 

In het kader van Denkend aan Holland, 
wordt al enkele jaren met diverse project-
acties de aandacht gevraagd voor ons 
fraai landschap. Een bijna-afsluiting hier-
van zijn drie exposities, die op dit moment 
kunnen worden bezocht: 

• IJspret (het ijslandschap) in Museum 
Het Voorhuis in Bleskensgraaf. 

• Het Rietlandschap (onmiskenbaar bij 
de molens) in het Werelderfgoed Kin-
derdijk. 

• 7.500 jaar wonen in de Alblasser-
waard in Museum De Koperen Knop.  

Alles onder de titel Sporen in de Waard.  
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REGISTRATIE OBJECTEN  

Een van de belangrijkste taken van een museum is het verzamelen en in stand houden van een 

collectie. Dat is in Museum De Koperen Knop niet anders. Dat is de eerste museale opdracht. 

Een tweede taak is het tonen van de eigen collectie (laten zien wat je hebt: in het voorhuis en 

buiten) en collecties van anderen (in de expositieruimte: exposities).  

Bij het in stand houden van een collectie is ook het beheer van die collectie van belang: het re-

gistreren van de objecten en het zoeken naar informatie over het object: wat het is, de her-

komst, fabricage, gebruik enzovoort. Een boeiende bezigheid, omdat het elke keer opnieuw ver-

assingen oplevert. Hieraan was geruime tijd terug een groep vrijwilligers begonnen. Echter in de 

loop van de tijd haakten verschillende van hen af. Op dit moment bestaat de registratiewerk-

groep uit: Jopie Trapman, Hugo Vermeulen, Janie Tromp, Dorien Moret en Corrie en Jos van 

de Minkelis. Het werk gebeurt onder leiding van directeur Alida Ambachtsheer.  

Met het verzamelen van extra gegevens zijn Anja Rietveld, Hans Hamerpagt en Dick Naafs be-

zig. André van den Herik en Wim Versluis dragen zorg voor de opslag in het depot. John Tomeij 

maakt de benodigde foto’s. Op de woensdagavonden zijn ook Piet Boer en Jaap van Houwelin-

gen bezig met het registreren, maar dan de in te voegen objecten die door de Historische Ver-

eniging Hardinxveld-Giessendam zijn verzameld.  
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Het definitieve registreren gebeurt nu nog in een AdliB bestand, dat binnenkort wordt opgevolgd 

door Axiël. De contactpersoon tussen dit bedrijf en ons museum wordt Rike Dankers. Het ge-

heel valt onder verantwoording van de directeur, Alida Ambachtsheer.  

We zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers voor de registratie. Het is leuk en boeiend 

werk en als je kunt zoeken, op welke manier dan ook, kun je dit werk doen. In de volgende edi-

ties gaan we wat meer aandacht aan de geregistreerde goederen geven. Hier alvast de el. 
 

El OF ELLENMAAT  

Een el is een oude lengtemaat die in Nederland officieel 69,4 cm bedroeg. De 

maat werd lokaal, in ieder belangrijk handelscentrum, vastgesteld, waardoor 

er verschillen optraden. De grootste uitschieters waren de Twenste el (58,7 

cm) en de Workumer el (70,9 cm). Veelal hield men een algemeen gemid-

delde aan van 68 cm.  

In verband met de heffing van accijns werd de Haagse el (69,4 cm) in 1725 

de nationale standaard. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 

1820 werd de el gelijkgesteld aan een meter. In de periode 1820-1870 was 

een el gelijk aan 10 palmen (decimeter) of 100 duimen (centimeter) of 

1000 strepen (millimeter). 

In de praktijk werd de el gebruikt door de lapjeskoopman. Van oorsprong de 

langs de huizen trekkende marskramer, en later de manufacturier. Ook in de 

Bijbel komt de el voor. Ook die varieerde, van 45 tot 52,5 cm.  
 

  

 

DIGITALISEREN VAN HET ARCHIEF 

Jaren terug gingen we vol moed van start met het invoeren van een nieuwe opzet voor het ar-

chief. Dat moest, want er komt heel veel informatie binnen in het museum en er wordt nog veel 

meer intern geproduceerd: affiches, flyers, persberichten, foto’s, plannen, ideeën, mails, brie-

ven, telefoonaantekeningen en nog heel veel meer. De foto’s hebben we al vanaf het begin in 

en specifiek fotoarchief opgeslagen. De affiches gaan in documentenmappen. Maar de rest? In 

een ver verleden was Pia van der Bel een halve dag in de week met het sorteren en verzame-

len bezig. Later werd dat overgenomen door Joop de Bruin, die zelfs een heel nieuw archief-

schema bedacht. Op enig moment werd duidelijk dat die grote hoeveelheid ordners niet tot in 

lengte van dagen kon worden bewaard. Er moest een digitaal archief worden gemaakt. Ver-

schillende vrijwilligers sloegen aan het scannen, Karin Buijk, Margriet Koorevaar, Lenny van 

den Bout en ook nog anderen. Maar toen? Rike Dankers nam de klus over van Dick de Jong en 

stak er veel, heel veel en nog eens heel veel tijd in. Maar op wat recente administratie en een 

fikse stapel nog uit te zoeken stukken na, zit alles in de computer! We laten hier Rike zelf aan 

het woord:      
 

Opruimen… wie heeft het de coronaperiode 

niet gedaan? Ook in Museum De Koperen 

Knop is van de nood een deugd gemaakt, u 

heeft er al van alles over gehoord en gele-

zen. Niet alleen het depot en de algemene 

ruimten hebben een opknapbeurt gekregen, 

ook de administratie is aangepakt.  

Kasten vol planken, planken vol ordners, ord-

ners vol papieren: ze zijn allemaal bekeken, 

beoordeeld en uitgezocht. Bewaren of niet? 

Zo niet, dan kreeg de blauwe container weer 

een stapel te verwerken, zo wel dan werd er 

in veel gevallen besloten tot een digitale 

voortzetting. 

 
 

Snoeren, snoeren, snoeren, kladjes en een bewerkings-

programma. Een veel voorkomend beeld op mijn bureau.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_metriek_stelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duim_(lengtemaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Streep_(lengtemaat)
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Honderden papieren zijn door de scanner gehaald om daarna alsnog in de blauwe container te-

recht te komen. Maar ja, dan zit je met een usb stick (of meerdere) vol bestanden. En nu??!!  

Ooit is een aanzet tot een digitaal archief gemaakt, alle bestanden staan op een externe schijf 

maar hoe vind je die ene boom in het oerwoud aan gegevens…? Hoe deel je zaken in? Hoe 

creëer je overzicht? Hoe zorg je ervoor dat een nieuwkomer ook kan vinden wat hij zoekt?  

Want er kan niet eeuwig een beroep gedaan worden op dat andere externe geheugen in de 

vorm van directeur en PR-man, al 33 jaar betrokken, Alida en Dick. Een extern geheugen dat 

overigens zelden faalt… 

Eén van de externe schijven (we zorgen altijd voor een back-up op een andere locatie) is met 

mij meegegaan. Uren, dagen, maanden van kijken en vergelijken, benoemen en hernoemen, 

knippen en plakken, overleggen, opnieuw indelen en verdelen later kunnen we u meedelen dat 

alle 194 exposities t/m 2021 gearchiveerd zijn!  

Elke expositie heeft een eigen bestandsmap met daaronder een aantal vaste sub mappen zo-

dat de informatie makkelijk terug te vinden is. Deze structuur zal vanaf nu ook gebruikt worden 

om de exposities van de toekomst te archiveren.  

Ondertussen wordt er al weer hard gewerkt aan de rest van het archief. Om ook de overige acti-

viteiten en jarenlange bedrijfsvoering van een museum dat altijd in beweging is te behouden 

voor de toekomst. En filosofeer ik stiekem over een test voor de beste geheugenopslag: die van 

de scheidend directeur of die van de techniek…al vrees ik de uitslag!  
 

 

 

 

 

Tenslotte een poging om in beeld te brengen hoe een lange lijst van diverse documenten met beperkte naamgeving (links) veran-

dert in een overzichtelijk geheel (rechts).  

 

 

HERFST: APPELTAART VAN ADEL UIT DE 18E EEUW                    
 

Het is herfst. Bladeren vegen, knipwerk in de tuin, rommel uit de bloemenborders halen. Er is 

veel te doen en met een zonnetje in de rug soms nog erg prettig ook. En ben je er klaar mee? 

Bak een Appeltaart van adel uit net na 1800! Waarschijnlijk heet de taart zo, omdat het ingredi-

ent sukade in die tijd zeldzaam en vooral duur was! 
 

VOOR HET DEEG 

200 gram boter 

4 eieren 

200 gram suiker 

Mespunt zout 

200 gram bloem 
 

VOOR DE VULLING 

6 appels (geschild, zonder klokhuis en in 

dunne plakjes gesneden – liefst goudreinet) 

100 gram sukade 

Boter voor invetten 

2 eetlepels paneermeel  

Verwarm de oven voor tot 200 graden C. 

Laat de boter langzaam smelten. Mix eieren, suiker en zout tot luchtig en licht van kleur. Spatel 

dan voorzichtig de bloem en gesmolten boter erdoor. 

Vet de ovenschaal (doorsnede 24 cm) in met boter en bestrooi deze met het paneermeel. 

Doe er een laag deeg in, dan een laag appels en sukade, dan weer een laag deeg. Ga zo door 

tot alle ingrediënten op zijn. 

Strooi er nog wat suiker over en laat ongeveer 1 uur bakken in de oven tot de taart gaar is.  
 

Eet smakelijk!                                                                         Bronnen; Seasons, Landleven en Wikipedia. 
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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  

Gebroeders Blokland  Hoek en Blok  Cafe Olt Ghiessen 

BMN De Klerk  B.M. van Houwelingen  Optima Uitzendburo  

Boerman Transport  HUBO Hardinxveld Van der Padt Deuren 

G. vd Bout & Zn Schilderwerken Industrial and Marine Diesels (Nederland)  Van der Padt & Partners  

VanDenBout Accountancy & Advies Notarispraktijk Interwaert  Pasman Integraal Vastgoedonderhoud  

Bouwmeester Watersport Jambo Media  Peinemann Holding  

Den Breejen Shipyard De Jong's Pijpleidingen  Prefunko  

I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken Loon- & verhuurbedrijf Gebr. De Jong Reijnders Graveertechniek  

Buyk Constructies  Restaurant Kampanje  RR Grafische Vormgeving  

La Carriola Tekst & Advies Kapsalon Kamsteeg Salarisspecialisten 

Damen Shipyards Gorinchem Keukenhof Sliedrecht Snelle Vliet Touringcars  

DAP De Lekstreek Klimaatservice Holland Bouwonderneming Stout  

DHC  Advocaten Klop Watersport Tienmorgen Advies 

R.A. Dubbeldam Beheer  Van Leussen Van den Broek Notarissen Trabor Gevelprojecten  

Garagebedrijf Van Dijk  Luxaflex Nederland  Tromp Advies   

Van Dijk Vastgoed Banketbakkerij Merba  Grafisch Bedrijf Tuijtel  

Van Es Architecten Merwede Consultancy  Verschoor Sliedrecht  

FlexiVers  Bouwmaatschappij Merwestreek  Vlot Holding  

Gewoon&Beter Van Milligen Metselwerken  Cafetaria Wielwijk 

Restaurant De Gieser Wildeman Administratie en Advies Moerdijk  W.S.B. Solutions  

 Mostert Bloemen Van Wijngaarden Marine Services  
 

 

 
 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  

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

                       Marie Verhagen    

Foto’s             Alida Ambachtsheer, Dick de Jong, Ewoud Klop, John Tomey e.a.                  
 

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 – groepen e.d. ook daarbuiten 

 

 

De volgende expositie 

gaat over verschillende 

winterfeesten.  

 

Links een eerste ontwerp 

van het affiche; u zult 

zien dat de definitieve 

versie hier iets van gaat 

afwijken.  

 

Rechts een historische 

spotprent op het bekende 

Zweedse winterfeest 

Santa Lucia, wat in dat 

Scandinavische land altijd 

heel feestelijk wordt ge-

vierd.    

 
 

QUOTE:  Het mooiste gebaar in het leven is een ander aandacht geven… 
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