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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 

 

Zijn we nog wel aardig genoeg? Dat vraag ik me de laatste tijd steeds af. En als zoiets in je 

hoofd speelt, ga je je erin verdiepen. Dan begin ik bij het woord. Aardig betekent: door gevat-

heid een aangename indruk maken. Of: aangenaam; lief in de omgang. Als je de herkomst van 

het woord probeert te achterhalen lees je ook: van goede afkomst. Eigenlijk is ‘aardig zijn’ iets 

dat we allemaal elk moment van de dag moeten doen.  

Helaas is de praktijk nogal anders. Als we om ons heen kijken zien we heel veel keren dat men 

niet aardig tegen elkaar of tegen een ander is. Denk eens aan het autoverkeer. Hoeveel keren 

komt het niet voor dat iemand laat zien dat hij het niet eens is met het rijgedrag van een ander. 

Boze gezichten, gebalde vuisten, omhooggestoken middelvingers. Gewoon omdat die ander 

gehoor geeft aan dat verkeersbord dat hij net passeerde. Of omdat hij rekening houdt met een 

andere weggebruiker. Korte lontjes zijn dan al snel zichtbaar.   

Nee, als het om aardig zijn gaat, hebben we nog een heleboel te leren. En dat is soms lastig in 

de huidige gehaaste samenleving, die bestaat uit een verzameling individualisten. Maar 

waarom doen we dat niet gewoon? We zijn toch allemaal gelijk? Zullen we afspreken dat wij 

een (of juist geen) verschil gaan maken? Zoals in ‘Animal Farm’: alle dieren zijn gelijk… 
 

 
 

 

UIT HET MUSEUM 
 

Museum De Koperen Knop is een opvallend actieve instelling. De afgelopen tijd gebeurde er 

dan ook in en om het museum weer van alles. Intern en extern. Zo nam onze directeur afscheid 

van de Raad van Advies van het Museumplatform van Zuid-Holland. Graag houden we u op de 

hoogte van nog veel meer gebeurtenissen.  
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NIEUWE STICHTING 

Op 11 oktober 2022 is 

een nieuwe stichting op-

gericht, Stichting Mu-

seum De Koperen Knop. 

Deze vervangt de ‘Stich-

ting Vrienden van De 

Koperen Knop’. Aan een 

naamaanpassing was 

behoefte omdat bij een 

vriendenstichting vaak 

wordt gedacht aan een 

enkele functie, die van 

het verwerven van gel-

den. Ons bestuur is ech-

ter al meer dan 33 jaar 

verantwoordelijk voor de 

gehele exploitatie van 

het museum.  

NIEUWS BESTUUR 

Tegelijkertijd komt er 

ook een nieuw bestuur, 

dat bestaat uit drie le-

den. Voorzitter is Kees 

Commijs, lid is Ad van 

Herk en directeur-be-

stuurder is Alida Am-

bachtsheer. Daarnaast 

komt er een Raad van 

Advies.  
 

GEMEENTE PIMPT CULTUUR OP 

Eind september vond er in het museum 

een Cultuurborrel plaats. Dit is het ge-

volg van nauwgezet overleg dat al 

meer dan een jaar terug was gestart, 

waarbij onder meer ons museum heeft 

aangedrongen op meer aandacht voor 

cultuurinstellingen en -uitingen in Har-

dinxveld-Giessendam. 

De gemeente heeft de uitgestoken 

hand gegrepen en sindsdien wordt er 

op een open en prettige manier samen-

gewerkt.  
  

RABO CLUB SUPPORT 

Dit jaar heeft deze jaarlijkse actie een bedrag opgeleverd van € 667,48. Hartelijk dank aan al-

len, die op ons museum hebben gestemd.  
 

ZORGEN OM DE ENERGIEKOSTEN  

En dan de gasprijzen. We betaalden al een flink voorschotbedrag per maand, Maar dat is intus-

sen een exorbitant groot voorschot geworden. En nog niets wijst erop dat we hierin een over-

heidscompensatie tegemoet kunnen zien. Dat betekent dat er maatregelen nodig zijn. Intussen 

is er intern een brief met adviserende punten uitgegaan en vragen we iedereen om met elkaar 

de kosten te drukken. Geen verwarming waar het niet nodig is en geen verlichting als het niet 

moet. Intussen is ook al aan externen advies gevraagd. Van het bezoek vragen we als het echt 

kouder wordt of ze in het museumgedeelte de jassen willen aanhouden. Net zoals vroeger heel 

gebruikelijk was. Samen gaan we er wel weer uitkomen! 

 



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 125 VAN OKTOBER 2022                     PAGINA 3                                               MUSEUM DE KOPEREN KNOP            

 

DONATEURSBIJEENKOMST  

 
 

 

Museum De Koperen 

Knop heeft vrienden. 

Vele vrienden. Be-

noemde vrienden. De 

donateurs zijn daar een 

van. Met elkaar dragen 

zij niet alleen financieel 

bij aan de instandhou-

ding, maar zij zorgen 

ook voor een belangrijke 

mentale ondersteuning.  

Na enkele jaren van on-

mogelijkheid door de 

pandemie, was het weer 

de hoogste tijd voor een 

donateursbijeenkomst.  

Op donderdag 13 okto-

ber 2022 waren alle do-

nateurs om half vier wel-

kom en werden ze ont-

vangen met koffie of 

thee met wat lekkers. 

Vervolgens begroette de 

directeur hen en werden 

zij geïnformeerd over 

het reilen en zeilen en  

de op handen zijnde 

veranderingen.  

Aansluitend was er onder begeleiding van gastconservator Joan van Pelt een uitgebreide rond-

leiding door de expositie Sporen in de Waard en werd het geheel afgesloten met een drankje en 

een hapje.  
  

RENOVATIE HOEPELMAKERIJ    

In de begintijd van de eerste museumsluiting wegens de coronapandemie is gestart met het op-

ruimen en renoveren van het hele museum. De eerste maanden hadden we onze handen vol 

aan het depot en het voorhuis. Nu meer dan 2½ jaar later zijn we nog elke dag blij dat we dit ter  
 

 

 

 
 

Eerst ruimen wat niet hoeft te worden bewaard…                 En wat wel moet blijven moet even naar een andere plek.  
 

hand hebben genomen. Elke dag opnieuw ervaren we de voordelen hiervan. Vervolgens zijn we 

verder gegaan met de bijgebouwen. De wagenschuur staat er intussen weer goed bij, alleen het 

dagelijks onderhoud vergt nog meer aandacht. 
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De smederij is een punt van langere adem, waar al heel veel is aangepakt, maar waar nog 

meer te gebeuren staat. Dat gaat overigens wel goed komen. Zeker nu Robert Verhoeff wordt 

geassisteerd door Denny Janssen.   

En dan de hoepelmakerij. Al enige tijd terug werd geconstateerd dat de houtworm hier wel erg 

huis had gehouden. Dat was aanleiding voor contact met Rentokil en binnen afzienbare tijd 

wordt dat probleem onder handen genomen. Maar dat kan alleen als er eerst wordt geruimd, 

anders heeft het geen zin. Inmiddels is ook duidelijk dat het houten gedeelte van de vloer van 

de werkplaats het heeft begeven. Ook dat wordt aangepakt.  
 

DE OUDERENBEURS  

 

6 oktober was er in 

Sporthal De Wiele-

waal een grootse 

ouderenbeurs opge-

zet. Natuurlijk was 

De Koperen Kop 

daar ook van de par-

tij, voor het werven 

van vrijwilligers.   
 

HET STOOKHUISJE  

Het stookhuisje achter de wagenschuur staat er al weer zolang dat het ietwat in de richting van 

de sloot scheef is gezakt. Een euvel dat kenmerkend is voor het bouwen in het boerenland. De 

grote lijnen van de inrichting zijn gereed, maar hier en daar moet nog wat verfijning worden ge-

realiseerd. Bovendien moet er een inrichting komen, zodat het niet even vlug als opslagplaats 

kan worden benut. Ook moet er nog een straatje naar toe worden aangelegd en gaat er rondom 

een grindrand komen, om het regenwater dat van het dak druipt te kunnen verwerken. Dit alles 

kan hopelijk de komende maanden worden gerealiseerd en misschien zijn we dan nog dit jaar 

met deze klus gereed.  
 

STRAATWERK  

En als dan toch straatwerk nodig is bij het stookhuisje kan meteen het verhelpen van verzakt 

straatwerk en allerlei andere manco op het erf ter hand worden genomen. Ook dat krijgt aan-

dacht.  
 

RENOVATIE ETAGE  

Al enkele jaren Is het de bedoeling dat de 

versleten vloerbedekking op De Etage 

wordt vervangen. Dit proces is nu officieel 

in gang gezet, waarbij in deze ruimte nog 

meer aanpassingen gaan gebeurden. De 

grote schuifgordijnen bij de noodtrap zijn al 

deels verdwenen en gaan helemaal weg. 

Daarvoor komt iets anders in de plaats. Di-

verse andere zaken worden in het ver-

lengde daarvan aangepakt. Maar ook hier 

geldt dat niet alles tegelijk kan. Niet financi-

eel en niet qua uitvoering.   
 

WORKSHOP HERFSTSTUK MAKEN 

Nee, op de foto hiernaast ziet u geen 

haardhout, maar kostbare stukken onder-

grond voor het maken van herfststukken.  

De workshop hiervoor, bedoeld voor de ei-

gen vrijwilligers, wordt geleid door Teuny 

Bakker. Op de foto ziet u het basismateri-

aal dat ze elders heeft ingekocht.   
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EXPOSITIE SPOREN IN DE WAARD  
 

Wat eigenlijk al werd verwacht, er is geen sprake van een geweldige publiekstoeloop. Maar de-

genen die de expositie bezoeken zijn vol lof over wat ze te zien krijgen. En juist dat zijn de men-

sen die weten van het belang van het tentoonstellen van archeologisch en oudheidkundig mate-

riaal. Zo heeft de afdeling Lek- en Merwestreek van de Archeologische Werkgemeenschap Ne-

derland haar jaarlijkse ledenvergadering gecombineerd met een bezoek aan De Koperen Knop.  

Daarnaast zijn er veel scholen die met groepen naar de expositie komen. Zij maken dankbaar 

gebruik van de kidsbrochure.  

 

Omdat er twee opgravingen 

zijn gedaan in de dichte na-

bijheid van De Koperen 

Knop, in afzonderlijke tijd-

perken en op verschillende 

plekken, is het idee opgevat 

om in het museum meer 

aandacht te besteden aan 

de prehistorie van de Alblas-

serwaard. Daarvoor zijn 

plannen gemaakt voor een 

permanente vitrine in het 

voorhuis. Op dit moment 

wordt er gewerkt aan de fi-

nanciering van dit nieuwe 

project. 

Samen met Trijntje, de re-

constructie in het Betuwepa-

viljoen krijgt het museum 

dan een belangrijke aan-

vuling.     

Tenslotte nog het mooie bericht dat voor de open dag van 29 oktober 2022 een bijdrage is ont-

vangen uit de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam, de MAG,  

van € 5.600.  

PREHISTORIE &  
MIDDELEEUWEN 

OPEN DAG 
29.10.2022 

 

• Archeoloog zijn voor één dag? Nu kan dat! 

• Schat zoeken met een metaaldetector. 

• Graaf scherven op! 

• Leer zwaardvechten van echte ridders. 

• Zelf je eigen pijl en boog maken! 

• Maak een pijlpunt of bijl van vuursteen? 
Dat leer je op deze dag van een echte vuur-
steenbewerker en je ontmoet er ook mensen 
die veel weten van de oudheid! 

 

 

BELEEF DE PREHISTORIE EN DE MIDDELEEUWEN OF WORDT 
VOOR EEN DAG ARCHEOLOOG 10.00-16.00 UUR 
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EXPOSITIE WNTER.FEEST  
 

Eind november 2022 start in het museum de expositie Winter.Feest. Een bij de tijd van het jaar 

passende expositie, waarin licht en donker een grote rol spelen. Daarbij wordt een aantal be-

kende en minder bekende winterfeesten uit vroeger tijd in beeld gebracht. Hiervoor zoekt het 

museum nog verschillende materialen.  

 

 

 

 

Onder meer Dalarnapaardjes, 

maar ook kandelaars met een 

verhaal, kerstkaarten van voor de 

Tweede Wereldoorlog, oude 

kerstkransen en oude kersver-

lichting. En misschien heeft u ook 

nog een foute kersttrui liggen. 

Reacties graag per mail of tele-

foon naar het museum, waar uw 

gegevens worden genoteerd en 

er contact wordt gezocht als uw 

aanbieding kan worden gebruikt.   

 

 

EXPOSITIE HET IS LENTE  
 

In het voorjaar van 2023 organiseert het museum een expositie over amateurkunst, met de 

veelzeggende titel ‘HET IS LENTE’. Iedereen mag meedoen en heel veel is mogelijk. Als u wilt 

deelnemen kunt u dit reeds nu aangeven. Wacht niet te lang, want de ervaring heeft geleerd dat 

de ruimte beperkt is. Aan de inzendingen is ook een wedstrijd verbonden. 

Afhankelijk van de diversiteit van wat wordt aan-

geboden voor de expositie, worden er prijzen be-

paald voor uiteenlopende categorieën. Er zal een 

deskundige jury worden samengesteld, die zich 

over de werken gaat buiten. Daarnaast krijgt ook 

het publiek de gelegenheid om een publieksprijs 

toe te kennen.     
 

 
 

De voorbereiding van de meeste exposities van 2023 is al in volle gang. In het najaar komt er 

een afscheidsexpositie van de huidige directeur. Waarin de textielparels van De Koperen Knop 

een centrale plaats gaan innemen. De vier leden van de voorbereidingscommissie zijn al hard 

aan het werk, met het doornemen van de inventarisatiegegevens, om zo een verantwoorde 

keuze te kunnen maken.   
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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 Van den Herik - Sliedrecht Neptune Marine  

Best Choice Administraties Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam van Noordenne Accountants  

Blokland Bouwpartners  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  

DAP De Lekstreek Klop Watersport Tienmorgen Advies 

DHC  Advocaten Van Leussen Van den Broek Notarissen Trabor Gevelprojecten  

R.A. Dubbeldam Beheer  Luxaflex Nederland  Tromp Advies   

Garagebedrijf Van Dijk  Banketbakkerij Merba  Grafisch Bedrijf Tuijtel  

Van Dijk Vastgoed Merwede Consultancy  Van Noordenne Wapeningsstaal 

Van Es Architecten Bouwmaatschappij Merwestreek  Verschoor Sliedrecht  

FlexiVers  Van Milligen Metselwerken  Vlot Holding  

Gewoon&Beter Administratie en Advies Moerdijk  Cafetaria Wielwijk 

Restaurant De Gieser Wildeman Mostert Bloemen W.S.B. Solutions  

Helmink Hoontechniek Multiman Nederland Van Wijngaarden Marine Services  
 

 

 
 

 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  

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

                       Marie Verhagen    

Foto’s             Alida Ambachtsheer, Dick de Jong, Ewoud Klop 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 
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