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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 

 

Vanwege het thans geldende klimaatbeleid hebben wereldwijd de overheden zich verplichtin-

gen opgelegd in het kader van de natuur. Mondiaal, landelijk en lokaal. De roep om meer en be-

tere natuur klinkt hard en veel. Daar wil ik het even met u over hebben. Jaren terug zijn we 

gaan verlangen naar de terugkeer van dieren die hIer te lande waren uitgestorven. Ik noem er 

twee: de bever en de wolf. Intussen horen we andere geluiden. Beide dieren vormen ineens 

een gevaar: voor bomen en dijken (overstromingsgevaar) en schapen (doodbijten schapen). En 

in het ‘regelland’ Nederland moeten we daar natuurlijk weer wat aan gaan doen. Ik waag te be-

twijfelen of dat wel nodig is, want ik geloof dat de natuur dat gewoon zelf gaat oplossen.  

En dan nog iets. Iets dat past bij de huidige tijd van het jaar: gevallen blad. Nog maar net waren 

de eerste bladeren neergedwarreld of de plaatselijke groenmannen kwamen met auto’s, blad-

blazers, versnipperaars en nog veel meer natuuronvriendelijk en herrie makend gedoe om alles 

op te ruimen. Stel je voor zeg: blad op mijn pad… Lees maar eens verder.  

 

 

WAT JE MET GEVALLEN BLAD KUNT DOEN 
 

 
 

Het is weer zover: de blaadjes vallen van de 

bomen. Hele legers bladblazersoldaten trek-

ken deze weken weer door de straten om 

met ronkende motoren de vijandelijke bladval 

te verslaan met stormkracht 10. Bladblazers 

zijn kinderspeelgoed volgens tuinschrijver 

Romke van de Kaa. Vooral speelgoed voor 

grote jongetjes. Heeft u wel eens een vrouw 

met een bladblazer in de weer gezien?  

Maar wat moet de tuinier aan met de herfst-

blaadjes? Zoveel mogelijk laten liggen, daar 

zijn deskundigen het er wel over eens. Zeker 

in deze tijd van klimaatverandering en droge 

zomers. Verteerde herfstblaadjes leveren de 

volgende zomer een humuslaag op, die als 

een spons het water vasthoudt. Herfstblaad-

jes als remedie voor de droogte dus. Er zijn 

veel meer voordelen. Een laag bladeren iso-

leert, waardoor planten beter tegen winterkou 

kunnen. Afgevallen bladeren zijn belangrijk 

voor het leven in de bodem en de strooisel-

laag. En daarmee goed voor de diversiteit.  

BLADERDEKEN 

Beestjes zijn er blij mee. Duizendpoten, nematoden en springstaarten bijvoorbeeld. Al dat kleine 

grut dat net of niet met het blote oog te zien is. Die beestjes zijn belangrijk voor het omzetten en 

de afbraak van blad. Het eindresultaat: humus voor de planten, die daarvan opbloeien. Nog een 

voordeel: hoe meer blad je laat liggen, hoe groter de wormenpopulatie, en des te minder mest 
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je nodig hebt voor je tuin. Daarnaast zijn er grotere dieren die profiteren van het blad. Egels en 

muizen bijvoorbeeld, die zich erin verstoppen of overwinteren. 

Maar herfstblaadjes hinderen de mens. Op stoepen en paden moet je ze zeker verwijderen. An-

ders bestaat de kans op gemene uitglijders, met alle risico’s van dien. Ook op het gazon kun-

nen bladeren de fotosynthese van gras, en daarmee de groei van gras, remmen. Maar in het 

aangeharkte Nederland wordt daar vaak te dramatisch over gedacht: het is alleen een bezwaar 

als bladeren als een deken over de grasmat liggen.  
 

SLA EN ANDIJVIE 

Voor de moestuin ligt alles anders. Daar staan groenteplanten en die houden meer van de bac-

teriedominante compost. Die ontstaat door groen materiaal als vers gewied onkruid of net ge-

maaid gras. Sla en andijvie gaan er lekker op. Nog wat weetjes: blad van linde, magnolia, pru-

nus en eik verteert sneller dan van beuk, plataan of hulst. In een composthoop gaat composte-

ring sneller dan wanneer je blaadjes in de tuin laat liggen, door de hogere temperatuur. 
 

Dit jaar stonden er wel erg 

veel kastanjers aan de 

kastanjeboom bij de hoe-

pelmakerij. Kisten zijn er 

geraapt, voor decoratie of 

om wat van te maken. 

Elders in de tuin stond 

deze mooie paddenstoel.      
 

Een misverstand: veel tuiniers menen dat eikenblad niet op de composthoop hoort, omdat het 

slecht zou composteren en eikenbladeren te veel looizuur zou bevatten. Dat laatste is wel waar, 

maar die zuurgraad is te regelen door kalk aan de composthoop toe te voegen. Het is ook niet 

zo dat looizuur slecht voor planten is. Je ziet onder eikenbomen vaak meer planten groeien dan 

onder beuken en kastanjes, al heeft dat misschien ook te maken met de hoeveelheid licht en 

vocht daar. Eikenblad composteert in elk geval vrij snel. Het is de volgende lente al vergaan, 

terwijl plataanbladeren dan nog kraken als je eroverheen loopt. Harken mag dus, maar met 

mate en beleid. En zonder bladblazer. 
Met dank aan: Jean-Pierre Geelen 

 

 

UIT HET MUSEUM 
 

De laatste tijd hebben we ons in het museum mogen verheugen in het bezoek van heel veel 

scholen. Velen kwamen speciaal voor de expositie Sporen in de Waard, maar ook de de les 

over Grootmoeders Tijd was goed in trek.  
 

   

 

 

  

 

https://www.volkskrant.nl/auteur/Jean-Pierre%20Geelen
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Er was zoveel belangstelling voor een bezoek aan De Koperen Knop dat er met een rooster 

moest worden gewerkt. Uit de wijde omgeving kwamen ouders en leerkrachten met de kinderen 

om te genieten van een uitje en tegelijk wat te leren over vroeger. De drukte dreigde het regu-

liere werk in het museum in het gedrang te laten komen, zoals de verzorging van het interieur 

en de vergaderingen. Hanny Schouten, de coördinator van de educatiewerkgroep van De Kope-

ren Knop, was aan het begin van de vele bezoeken ook nog eens ongelukkig ten val gekomen, 

dus moesten andere leden van de educatiewerkgroep, een ‘tandje bij zetten’. Gelukkig zijn er 

twee nieuwe educatiewerkgroepdames, Alie Kroon en Rian Plat. Die konden meteen flink aan 

de bak. Voor elk kind was er een speciale kidsbrochure, samengesteld door Joan van Pelt en 

gefinancierd door de Gemeente Molenlanden en het Project Denkend aan Holland.     
 

DE OPEN DAG VAN 29 OKTOBER 2022 

  

 

Ter gelegenheid van de expositie Sporen in de Waard is aan het eind van de herfstvakantie een 

open dag georganiseerd, speciaal bedoeld voor de kids. Maar al snel werd duidelijk dat ook de 

ouders en grootouders het heerlijk naar de zin hadden. Dankzij een royale bijdrage uit de gel-

den van de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam kon de dag 

worden gerealiseerd. Uit Drenthe kwam Archeoflint met drie enthousiaste mensen, die lieten 

zien hoe men vroeger van vuursteen werktuigen en wapens maakte. Er was een riddergezel-

schap, de Heren van Altena, en er was volop medewerking van de Archeologische Werkge-

meenschap Nederland, afdeling Lek en Merwede.    

Enkele van de eigen museumvrijwilligers hebben tal van kids blij gemaakt met een pijl en boog 

van materiaal uit een van de grienden achter het museum. Ook konden er scherven bij elkaar 

worden gevoegd, op tekening een pot worden versierd, opgravingen worden gedaan en met 

een metaaldetector gezocht worden naar metalen voorwerpen. Het was een geslaagde dag in 

alle opzichten.  
 

  

 

  Links een zandbak voor het metaal detecteren en            Bij de Heren van Altena was het een hele drukte. 

  rechts kon je schatgraven. 
 

 

Links een tafel waar 

uit scherven weer 

hele tegels konden 

worden gemaakt.  

 

Rechts een tekentafel 

om potten te versie-

ren en in het midden 

is de smid onver-

stoorbaar aan het 

werk.     
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WWW.KLOKHUIS.NL 

In de vroege 

avond van 1 no-

vember 2022 

vond de uitzen-

ding plaats die in 

het vroege voor-

jaar was ge-

maakt van Trijn-

tje. Als u de film 

wilt zien, kijk dan 

op de hierboven 

genoemde web-

site. De film 

noemt de vier be-

langrijkste plek-

ken rond Trijntje. 

Leuk toch?      

 

 

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 weinig 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! En misschien zijn zonnepanelen een 

oplossing, maar dan niet op het monumentale rieten dak. Misschien wel anders, maar in elk ge-

val ‘verantwoord’. Zoals als zonnepaneel functionerende dakpannen.   
  

 
 
 

 

  

 

Intussen is ook de renovatie van de hoepelmakerij een eind gevorderd. Al geruime tijd terug 

werd duidelijk dat houtwormbestrijding moest worden uitgevoerd. Daaraan voorafgaand is de 

zolder grondig aangepakt ren is de deels houten vloer vervangen. De rest volgt snel.  
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   Een bloemschikavond voor eigen vrijwilligers.                        De cursus Waard om te Weten in het museum.  

 

 

EXPOSITIE WNTER.FEEST  
 

 

      zaterdag 17 december 

MIDWINTERWANDELING 
de roep van de midwinterhoorn 
Wandel mee (met het hele gezin)! ± 5 kilometer 
 

• Start tussen 14.00 – 15.00 uur 

• Met interessante routebeschrijving 

• Warme winterdrank onderweg 

• Na afloop kop erwtensoep 

• Gratis toegang tot expositie 

• Volwassenen € 3,50 en kids € 2,50 
 

Aanmelden kan tot 10 december:   
directiesecretariaat@koperenknop.nl of 0184 61 13 66 

 

EEN KIJKJE IN EEN ANDER MUSEUM  
 

ANNA 

‘Ik heb er een hekel aan als ze zeggen dat ik 

met lapjes schilder’, aldus de Rotterdamse 

kunstenaar Anna (1935-1980). Tot begin ja-

ren zestig werd textielkunst en borduurwerk 

niet gezien als volwaardige autonome kunst-

vorm. Mede dankzij Anna is textiel van een 

clichématig imago bevrijd en uitgegroeid tot 

museaal kunstobject. 

Hoewel ze in haar oeuvre textiel als uit-

gangspunt nam, verdiend ook Anna’s 

speelse werk op papier aandacht. In beide 

kunstvormen gaf ze door middel van relative-

ring en humor uitdrukking aan haar persoon-

lijke visie op het leven. Tot en met 15 januari 

2023 is in de tentoonstelling Anna een selec-

tie van deze werken te zien in het Kunstmu-

seum Den Haag, Stadhouderslaan 41 -  

2517 HV  Den Haag   

 

mailto:directiesecretariaat@koperenknop.nl
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   In gevecht met een ridder                      Uitgeteld…                                               Spannend he! 

 

 

WINTER - FEEST 

Ooit waren er tal van win-

terfeesten. Verschillend 

van oorsprong. Samenhan-

gend rond donker en licht. 

De sombere werkelijkheid 

werd verdrongen door ver-

langen naar licht. Hoop en 

verwachting naar wat er 

komt. Onze verre voorou-

ders zagen in de duisternis 

angst en bedreiging. De 

zonnewende, de terugkeer 

van de zon, was daarom 

aanleiding voor een groot 

feest. Dat moest worden 

gevierd. Oorspronkelijk 

vierde men feesten van Al-

lerheiligen (2 november) tot 

Lichtmis (1 februari). Fees-

ten voor in een donkere 

tijd: van licht, verwachting, 

verlangen en vreugde.  

Laat u verrassen en kom 

naar De Koperen Knop!   

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Op de expositie is een selectie te zien van de feesten: 

▪ Sint Maarten 

 

11 november: bedelfeest voor de armen - kinderen gaan de deuren 

langs voor snoep. 

▪ Santa Lucia 

 

13 december: begin van de kersttijd in noordelijke streken - kinderen 

met kaarsenkroon brengen eten.  

▪ Midwinter 

 

21 december: de zonnewende - eindigend in de nacht wanneer de da-

gen weer langer worden.  

▪ Kerstmis 

 

25 december: geboorte van Jezus - verving na de Reformatie de mid-

winterfeesten. 

▪ Oud & Nieuw 

 

31 december naar 1 januari: de jaarwisseling van oudejaarsavond 

naar nieuwjaarsdag.  
 

Op de expositie draait alles rondom deze vijf feesten, met tal van herkenbare elementen en na-

tuurlijk de sfeer die we zo vinden passen bij deze tijd van het jaar, vol van gezelligheid.  

In het voorhuis staat vanaf 5 december de jaarlijkse kerstboom en zijn er andere kerstversierin-

gen aangebracht. De tafel is gedekt in afwachting van de gasten. Kortom, het is deze periode 

reuze gezellig in het museum. Ook bent u bijzonder welkom in het museumcafé, waar lekkere 

decemberdrankjes worden geserveerd en ander lekkers te verkrijgen is, zoals gebruikelijk bij dit 

jaargetijde: chocolademelk, speculaas, warme wijn, erwtensoep en meer. 
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UIT HET MUSEUM 
    

 

 

 
 

Bloemschikavond voor de vrijwilligers. 

 

 
 

Het overschot van een avond bloemschikken. 

 

 

 

 
Even overleggen over de voortgang van het project 

digitalisatie van de museale objecten.  

 

 Verzameling stalborden, die vroeger in een schoon  

geboende stal ter verfraaiing werden opgehangen.  

 

 

 
 

Een rondleiding door de expositie was de afgelopen 

tijd een veel gevraagde groepsactiviteit. 

 

 
 

Ruimen van overtollig materiaal blijft een vaste actie, 

om voldoend ruimte te houden voor opslag.  

 

 

 

 
 

In Scandinavische landen vormen winterfeesten nog 

een belangrijk onderdeel van december.   

 
 

Feest is heel goed te combineren met devotie bij Santa 

Lucia, zoals hier in de expositie te zien is.   
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DE VOEDSELBANK 
 

Afgelopen zomer hebben we op een heel 

prettige manier samengewerkt met Play-

mobil Benelux en met een groep Playmo-

bilverzamelaars. Dankzij hen konden wij 

een succesvolle expositie neerzetten.  

Na afloop gaf Playmobil Benelux overtollig 

materiaal aan de verzamelaars en die 

schonken het museum weer een aantal 

pakketjes Playmobil, zoals hier links in de 

tas.  

Deze pakketjes zijn onlangs overhandigd 

aan de plaatselijke Voedselbank, die ze 

weer geeft aan kinderen wiens ouders dit 

jaar niet zomaar een cadeautje kunnen 

kopen. Omdat die ouders daar geen geld 

voor hebben… Ook dat gebeurt in 2022 in 

een van de meest welvarende landen van 

de wereld.  

Fijn dat we dit konden doen!    

 
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  
 

 

 
 

Santa Lucia… 

COLOFON:   
Redactie  : Dick de Jong.  

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

                       Marie Verhagen    

Foto’s             Alida Ambachtsheer, Hans Hmerpagt, 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 – groepen e.d. ook daarbuiten 
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