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EFFE BOMEN                        Dick de Jong 

 

Opnieuw sluiten we in het museum een jaar af. Weer een bijzonder jaar. Heel bijzonder. Als we 

terugdenken aan wat er allemaal is gebeurd in 2022 kunnen we niet anders dan ‘omzien in ver-

wondering’. Dankbaarheid tonen over wat er allemaal met elkaar is ‘gewrocht’. Want daar gaat 

het toch om in De Koperen Knop: twee begrippen, die eens een wat andere uitdieping vragen:  

• Samen met elkaar. Niets is er waarin niet wordt samengewerkt. Zelfs alle solistisch ver-

richte activiteiten hebben raakvakken met andere werkzaamheden en met andere betrokke-

nen. Alle sluit op elkaar aan, heeft een verbinding met wat anders. Iets om eens goed over 

na te denken.  

• Wrochten doen we bij ons werk allemaal. We lopen namelijk aan tegen zaken, die enige in-

spanning vergen. De ene keer wat moeilijker dan de andere keer. Maar vanzelf gaat het 

niet, gaat er niets. Ook dat is iets om eens een ogenblik bij stil te staan.   

En als we hierover hebben nagedacht realiseren we ons dat er weer een nieuw jaar aan komt, 

waarin wat van ons wordt verwacht. We gaan er fris en opgewekt aan beginnen. Want wat wij 

met elkaar in en om De Koperen Knop tot stand hebben gebracht, moet in stand blijven. Dat zijn 

wij als vrijwilligers aan de samenleving verplicht.  
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EXPOSITIE WINTER.FEEST  
 

INLEIDING  

In de huidige expositie zijn vijf winterse feesten bij elkaar gebracht. Er is heel bewust voor deze 

vijf gekozen, omdat ze nadrukkelijk iets hebben met donker en licht. Maar kennelijk waren wij 

daarin niet duidelijk genoeg. Want van meerdere kanten kregen we de vraag, soms zelfs het 

verwijt (!), waarom we het feest van Sint-Nicolaas niet hadden meegenomen. Dat is heel be-

wust gedaan. Alles op de expositie draait om feesten waarin licht en donker een grote rol, zo 

niet de hoofdrol spelen. Er is dus geen ‘vergeten’ Klaas. Nou heeft zwarte Piet wel iets met don-

ker, althans dat was ooit zo…, maar Sinterklaas niet! Totdat onderstaand verhaal opdook. Ook 

daarin gaat het niet over een verlangen naar licht en hoop op andere tijden. ‘Luister’ maar mee!         
 

OOIT WAS DE SINT EEN ZWARTE KLAAS  

Van vereerde katholieke beschermheilige tot middelpunt van een carnavaleske intocht: in heel 

verschillende gedaanten is Sinterklaas al bijna duizend jaar onderdeel van onze cultuur. ‘Vroe-

ger had hij een rammelende ketting bij zich waar een duivel aan vastzat’.  

Sinterklaas blijft tot de verbeelding spreken, stelt Peter Jan Margry vast, onderzoeker van het 

Meertens instituut met een speciale belangstelling voor religie en devotie. Nicolaas van Myra is 

de beschermheilige van zeelieden, prostituees, bakkers, scholieren en kinderen. Hij is ook de 

naamgever van de eerste kerk van Amsterdam, tegenwoordig de Oude Kerk en was schutspa-

troon van de stad. Daar heeft in de middeleeuwen ook een groot devotiebeeld van hem ge-

staan. Doorgaans werden zulke beelden van hout of steen gemaakt, maar dit was van zilver. 
 

 
 

In het Amsterdam van toen speelde 

de verering van heiligen een belang-

rijke en actieve rol in het maatschap-

pelijk leven. Voor de vele gelovigen in 

de stad waren de heiligen het eerste 

aanspreekpunt. Zij konden een goed 

woordje doen bij God. Er hing aan 

het begin van de Kalverstraat aan de 

gevel ook een beeldje van Nicolaas. 

Daar liepen geregeld een geestelijke 

en een groepje koorknapen heen om 

te bidden en bescherming af te sme- 

ken. Bijvoorbeeld tegen brand. De verering was onderdeel van een wederzijdse dienstverlening. 

Dat is eigenlijk de kern van alle devotie. Voor wat, hoort wat. In de traditie van pakjesavond 

komt dat ook weer terug. Je geeft een wortel om iets terug te krijgen. Onze viering van het sin-

terklaasfeest draagt nog allerlei sporen van die eeuwenoude katholieke traditie. Al in de zes-

tiende eeuw werd de naamdag van Nicolaas gevierd met cadeautjes, gezang, koeken en pla-

gende gedichten. Inclusief de scherpe scheidslijn tussen brave en stoute kinderen.  

Het was oorspronkelijk een feest voor kinderen en adolescenten. Nicolaas was namelijk ook de 

schutspatroon van jong verliefden. Er werden huwelijksmarkten in zijn naam georganiseerd, 

plaatsen waar potentiële huwelijkspartners elkaar konden ontmoeten. ‘Postiljons d’Amour’ be-

zorgden briefjes met waarderende woorden aan huis. Dat feest van de liefde bleef, losgekop-

peld van de Sint, bestaan tot in de negentiende eeuw.  

Aan de verering van Sinterklaas zelf kwam een einde met de alteratie van 1578, waarbij de cal-

vinisten hardhandig de macht overnamen van het katholieke stadsbestuur van Amsterdam. Het 

zilveren beeld van Nicolaas werd omgesmolten om als zilveren noodmunten aan de gemeente-

kas te worden toegevoegd. Net als alle andere heiligen werd Sinterklaas officieel in de ban ge-

daan. In de publieke ruimte mocht hij in de stad niet meer worden vereerd.  

Dat ging vrij ver: ook de verkoop in bakkerswinkels van 

koeken in de vorm van de bisschop werd bij voorbeeld ver-

boden. Sint-Nicolaas ging ondergronds; wat er in de huizen 

op 6 december gebeurde daar maalde het stadsbestuur 

niet om. 

De machtsovername in de stad zorgde voor een metamor-

fose van Sinterklaas: van een vereerde katholieke schuts-

patroon werd hij het middelpunt van een jaarlijks terug- 
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kerende familietraditie. Omdat hij niet meer herkenbaar 

over straat mocht gaan, kwam er een nieuwe figuur te-

voorschijn. Het was de tijd dat de zwarte klazen opdo-

ken. Dat waren familieleden die op de avond van 6 de-

cember bij een gezin aan de deur kwamen rammelen, 

net zoals ouders tegenwoordig aan de buurman of 

buurvrouw vragen de mand met cadeautjes op pakjes-

avond voor de deur te zetten en een paar keer hard op 

het raam te bonzen om de kinderen de stuipen op het 

lijf te jagen. 
 

Dubbelhartige knecht 
De zwarte klaas was niet onzichtbaar, maar gemaskerd 

of donker gemaakt om niet te worden herkend. Tege-  

lijkertijd was hij namelijk de bestrijder van het kwaad als de duivel. Hij kwam cadeautjes bren-

gen, maar joeg met zijn lawaai ook iedereen schrik aan. En hij had die rammelende ketting bij 

zich, met de duivel. In de kerkelijke traditie een donker wezen. Het is allemaal terug te voeren 

op de christelijke traditie van de strijd tussen goed en kwaad, tussen zoet en stout. 

In zijn aangepaste gedaante bleef de traditie van sinterklaas twee eeuwen behouden, tot in het 

begin van de negentiende eeuw de vrijheid van godsdienst weer terug keerde. Driehonderd jaar 

na de bouw van de eerste Nicolaaskerk op het Oudekerksplein in Amsterdam kon er weer een 

nieuwe kerk aan de populaire heilige worden opgedragen, de Nicolaasbasiliek. Sinterklaas pro-

fiteert eveneens van de nieuwe vrijheid. Het was ook de tijd voor het burgerlijk beschavingsof-

fensief. Voor de duivel was in het kinderfeest geen plek meer: De monstrueuze dubbelfiguur 

werd uit elkaar getrokken en gescheiden in een witte heilige en een zwarte knecht. Een dubbel-

hartige knecht die in de ene hand een roe draagt en in de andere een zak met cadeautjes.  

In kringen van activisten wordt vaak verwezen naar de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenk-

man, die in zijn boek Sint-Nicolaas en zijn knecht uit 1850 een beschrijving geeft van het feest, 

precies in de tijd dat de discussie over afschaffing van de slavernij speelde. Maar Schenkman is 

zeker niet de uitvinder van Zwarte Piet. Hij geeft in zijn boeken een eigen variant van bestaande 

gebruiken, een adaptatie van een traditie die ouder is dan de Nederlandse slavernij. 

Onmiskenbaar heeft de figuur van Zwarte Piet in de loop van de negentiende en twintigste 

eeuw alsnog de stereotype raciale kenmerken gekregen van de zwarte bediende uit vroeger tij-

den, zwarte krullen, rode lippen, oorbellen. De protesten daartegen leidden in de afgelopen ja-

ren tot een nieuwe aanpassing van de voormalige knecht die tegenwoordig als onmisbare ma-

nager van Sinterklaas wordt beschouwd.  

De hoog oplaaiende discussie over zijn juiste uitdossing heeft het feest wel aangetast. Er is 

sprake van een uitstralingseffect. Het zal voor de kinderen weinig uitmaken, maar de hele tradi-

tie heeft toch een politieke lading gekregen. Voor menigeen is de lol er een beetje vanaf.  
 

Met dank aan het Parool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Nicolaasfeest van Cor-

nelis Troost (ca. 1740). De 

heilige heeft niet altijd be-

kend gestaan als goed-

geefse kindervriend, de oor-

sprong van het Sint-Nico-

laas- of sinterklaasfeest. 
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DE KOPEREN KNOP IN DE MEDIA 
 

De afgelopen tijd was De Koperen Knop diverse keren onderwerp van een vermelding in een 

landelijk tijdschrift of krant. Boven links: Landleven. Rechts: Museumtijdschrift. Onder links: De 

Telegraaf. Onder rechts: de Verzamelkrant.  

 

  

  
 

 

UIT HET MUSEUM 
 

EXPOSITIE GEMEENTEHUIS 

Bij elke expositie hebben we altijd twee ‘externe’ 

presentaties. Een in de mooie kamer, in de oude 

bedstee en een in het gemeentehuis van Hardinx-

veld-Giessendam. 

Die laatste is hier rechts te zien, sinds kort op een 

ander plekje in de centrale hal dan voordien. Op 

de oude plek staat nu een bankje, speciaal voor 

bruidsparen. 

 
 

 

BESTUURLIJKE REORGANISATIE 

Al 33 jaar op zo ongeveer dezelfde manier een orga-

nisatie besturen is een uitzondering. De samenleving 

verandert, dus ook dat besturen moet anders. Daarom 

is kortgelden een nieuw bestuur gevormd, met een 

Raad van Advies. In het bestuur zitten Kees Commijs 

(voorzitter), Ad van Herk en Alida Ambachtsheer (di-

recteur-bestuurder). In de adviesraad naast de voor-

zitter Kees Commijs Arno van der Padt en Dick de 

Jong. Van de oude bestuurssituatie is begin decem-

ber jl. afscheid genomen. 
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RUIMEN EN HERSTUCTUREREN  

Vrijwel buiten ieders gezichtsveld wordt in 

het museum ook het nodige gedaan. Zoals 

het verwerken van de materialen, die zijn op-

geslagen op de zolder boven de wagen-

schuur. Dat zijn objecten van de Historische 

Vereniging Hardinxveld-Giessendam. Alles 

wordt bekeken, zo nodig geregistreerd en 

dan geconserveerd. Zo mogelijk gaat het dan 

naar het depot van het museum. Aan deze 

megaklus zijn namens de vereniging Piet 

Boer en Jaap van Houwelingen al jaren be-

zig. Vanuit het museum is Alida Ambachts-

heer hierbij betrokken.   
 

Hier links een aantal dozen, die ter hand zijn genomen.     

 

  
 

Een van de prijswinnaars komt haar met een speurtocht         Tegen de kerstdagen is het poetsen van de kroonluchter  

gewonnen prijs ophalen.                                                           in de mooie kamer altijd een van de vaste taken.  
 

  
 

  De expositieruimte in de voormalige stal herbergt dit jaar elementen rond de feesten van duisternis en licht.  
 

  
 

Maandag 12 december 2022 was een zeer drukke ochtend; er moesten meer dan 100 eindejaars-pakketjes worden 

ingepakt, die vanaf de volgende dag meegenomen zouden worden. . 
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VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST  

Een paar keer per jaar is er een bijeen-

komst voor alle vrijwilligers. Ook op 13 de-

cember dit jaar. Daar vertelde de directeur 

over gebeurtenissen, ontwikkelingen en 

waar mogelijk toekomstverwachtingen.  

Ook werd met een minuut stilte Jaco Ver-

hoeff, vrijwilliger binnen de educatiewerk-

groep, herdacht, die kort daarvoor door een 

zeer noodlottig ongeval om het leven was 

gekomen.     
 

 

Een van de aspecten die hierbij ook aan de orde 

kwamen, was het toekomstige vertrek van de 

huidige directeur-bestuurder, die na zo’n 35 jaar 

intensieve museumleiding van andere dingen wil 

gaan genieten.  

Tijdens de bijeenkomst werd ook afscheid 

genomen van Henk Blokland (l) en Krijn 

Dubbeldam (r ).  

Verder kwam de nieuwe organisatiestructuur aan 

de orde en aan welke zaken er momenteel wordt 

gewerkt, zoals het afronden van het werk aan het 

stookhuisje, nieuwe vloerbedekking op De Etage 

en diverse andere zaken.  

Het werd een ochtend om op terug te kijken en 

om met enige trots te realiseren dat we als De 

Koperen Knop de corona problematiek aardig te 

boven zijn gekomen. 

 

  
 

  Boven kidsworkshop kerststukje maken en onder de volwassenenworkshop Dalarnapaardje beschilderen. 
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EEN WITTE KERST                                                   
 

                                                             Godfried Bomans   
 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur 

en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant staan. Aan de lamp hing 

hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. 

Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar 

het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in 

een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kin-

deren, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen 

bedremmeld binnen. “Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.” Maar omdat hij het toch 

gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. “En nu gaan we niet alleen smullen,” 

zei de man, ” we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.” 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het 

kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht 

het, al was er dan veel ellende in de wereld. 

“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigen-

lijk.” En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de 

hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook twee-

duizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer 

voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de ban-

ketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn 

bord. “Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij 

knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte 

naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard 

en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, 

want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb 

ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide 

mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd 

de een door een grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” 

zei hij, “zijn er geen andere avonden.” 

En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de ka-

mer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband 

smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij,  
 

“er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende 

sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die 

zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die 

twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. 

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even 

niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel weer over.” En dat was ook zo, men moet zich 

over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet 

zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een 

schuur geboren. 
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 EXTRA ACVTIVITEITEN 
 

Mede dankzij het enthousiasme van de organisatoren zijn er bij de huidige expositie Winter.Feest een aan-

tal extra activiteiten. Zoiets is goed voor de publiciteit, er blijkt behoefte aan te zijn bij veel deelnemers en 

het bevordert de onderlinge betrokkenheid. Om dit alles financieel mogelijk te maken is een beroep gedaan 

op de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam, waaruit een royale bijdrage is 

verkregen. Al eerder in dit nummer kwamen de workshops aan bod. Ook zijn daar twee wandelingen in be-

grepen. Op zaterdag 17 december 2022 vond de WINTERWANDELING ONDER DE ROEP VAN DE MID-

WINTERHOORN plaats. Een groot succes, mede dankzij de drie Twentse midwinterhoornblazers. Bij vol-

doende belangstelling is er op zaterdag 14 januari 2023 de RODE WANGEN WINTERWANDELING. Schrijf 

u alvast vrijblijvend in. Meer informatie leest u vanaf 1 januari 2023 op de website van het museum.  
 

 
 

Op het eindpunt van de wandeling, het Groenplein in Giessen-

Oudekerk, werden de deelnemers nabij de middeleeuwse kerk 

verrast. 

 
 

Bij het museum werden er demonstraties gegeven en later 

bliezen twee blazers naar elkaar tussen de kerk en het viaduct 

over de Betuweroute.  
      

 
 

Na terugkomst in het museum even bij-

komen met een kop erwtensoep.  

 
 

Met een tussenstop voor een warme drank bij Café 

Olt Ghiessen.  

 
 

Verse erwtensoep van de hand 

van Jaap de Bloeme.  

 

 
 

Een heerlijke winterwandeling betekent genieten van het wandelen, van 

het buiten zijn en van het bewegen. En als je dan onderweg nog dit soort 

plaatjes kunt maken, is het helemaal af. Even was het weer heerlijk win-

ter en kon er zelfs even op de Giessen worden geschaatst.  
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DE GELDELIJKE KANT…       ALLEN HARTELIJKE DANK 
 

 

De acht leden van de Stich-
ting Eigenaren van De Kope-
ren 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, Teuny Bakker, Hans Hamerpagt, Dick de    

                       Jong, Ewoud Klop, John Tomey 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 
 

 

 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN 

 

en een 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
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