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In Beknopt van april jongstleden schreef ik dat we terugkeerden naar een andere tijd. Ik had 

toen echter nog niet goed in de gaten dat die tijd op meerdere punten echt heel anders is. Co-

rona heeft zijn sporen nagelaten. Dat laat zich merken in het feit dat veel mensen anders zijn 

geworden. De afgelopen weken heb ik meerdere keren de opmerking geslaakt: ‘Wie is er nog 

doortastend’… Onlangs lees ik in een column van een landelijke krant het gebeuren dat ten 

tijde van de meivakantiedrukte bij Schiphol een oude vrouw uit de al veel te lang wachtende rij 

omvalt en voor dood blijft liggen. De omstanders doen niets… want dan zijn ze hun plek in de rij 

kwijt! Dit is gelukkig een uitzondering, maar het komt overal in het klein voor. Te veel en te 

overal! Het wordt tijd dat we ons individualistische egoïsme weer eens van ons gaan afschud-

den en we ons normaal gaan gedragen. Begin mei jongstleden las ik het boek ‘Dat deed je ge-

woon’, van Fred Hisschemöller. In heb er buitengewoon van genoten… 
 

  
 

De laatste tijd blijkt het bezoek in toenemende mate weer terug te komen. Mede daardoor is er een grote behoefte aan 

meer vrijwilligers, die het grote team van De Koperen Knop komen versterken. Ook voor jongeren komen er weer moge-

lijkheden om projecten mee uit te voeren en zo werkervaring op te doen. Interesse? Kijk voor de functies op www.kope-

renknop.nl.      

 

 

REIS DOOR DE TIJD MET PAARD EN WAGEN Edith van der Hoogt-Drinkwaard 

 

INLEIDING 

In 1955 zong Frank Sinatra ‘love and  marriage - go together like a horse and carriage - you can’t 

have one without the other’. Paard en wagen zijn door de geschiedenis heen onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden. Wanneer begon dit en hoe ging dat in zijn werk. 
 

 

 

 

http://www.koperenknop.nl/
http://www.koperenknop.nl/
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UITVINDING VAN HET WIEL EN ROMEINS WEGENNETWERK 

Het huwelijk tussen paard en wagen werd in het prille begin van de mensheid gesloten. Al in de 

tijd van de jagers en verzamelaars, 3000 jaar voor Christus, werd het wiel uitgevonden. Dit wiel 

maakte het opeens veel makkelijker om zware voorwerpen te vervoeren, al dan niet met behulp 

van paarden. Er is archeologisch bewijs gevonden dat in prehistorisch Europa en Mesopotamië 

het gebruik van tweewielige strijdwagens of vervoerswagens getrokken door paarden wijdver-

spreid was. Maar pas met de komst van het door de Romeinen aangelegde wegennetwerk 

werd het in Europa mogelijk om wagens te gebruiken over langere afstanden. 

Voor die tijd waren de paden en wegen zo slecht onderhouden dat het alleen mogelijk was om 

grote afstanden te voet of ter paard af te leggen. In de Romeinse tijd ontstonden verschillende 

soorten wagens: kleine strijdwagens met twee wielen en grotere comfortabele vervoerswagens. 

Allemaal sjeesden ze achter paarden over het Romeinse wegennetwerk. Na het vertrek van de 

Romeinen (4e eeuw) verslechterden de wegen snel en raakte het wijdverbreide gebruik van wa-

gens uit gebruik in Europa. 
 

 

 

Peutinger kaart, uit de Romeinse Tijd.  
 

MIDDELEEUWSE AVONTUREN IN DE WAGEN 

In de middeleeuwen verplaatsten nog enkele dappere kooplieden en reizigers zich met huifkar-

ren over de slechte wegen. Dat was echter niet zonder gevaar. Niet alleen door het risico van 

wielbreuk op de wegen vol modder en gaten, ook door de vele struikrovers en het hoge tolgeld. 

Het reizen per wagen was in die tijd dan ook alleen voor waaghalzen of mensen met voldoende 

middelen tot bescherming. Wagens werden veelal gebruikt door (vrouwelijke) adel en konin-

klijke families. De koninklijke wagens waren vaak uitgebreid versierd en verguld en daarom 

soms ook erg zwaar. Daarentegen was het technische aspect van de wagens niet erg flitsend, 

de wagens gebruikten nog steeds dezelfde technieken als de wagens uit de Bronstijd. De wa-

gens werden getrokken door twee tot vier paarden en het onderstel bestond uit een draaibare 

vooras. Dit maakte dat een ritje met de wagen in deze tijden nog steeds erg oncomfortabel was. 
 

DE OPKOMST VAN DE KOETS 

In de 15e eeuw vonden er verschillende innovaties plaats. In Frankrijk vond men de chariot 

branlant uit, de verlengde wagen. Het onderstel werd met kettingen in plaats van leren banden 

aan het passagierscompartiment verbonden. Hierdoor bewoog het voertuig soepeler voort door-

dat het zware compartiment niet langer direct op het draaiende onderstel steunde. Tegelijkertijd 

pasten Hongaarse koetsenbouwers nog meer innovaties toe op de koets waardoor sneller rei-

zen mogelijk werd. Zo werden de koetsen lichter gemaakt en kregen een ander uiterlijk. Hier-

door werd het mogelijk gemaakt om met meer personen per koets te reizen, minder paarden en 

het belangrijkst: sneller.  

De Hongaarse innovaties raakten zo populair 

dat het Hongaarse stadje Kocs, op de route 

tussen Boedapest en Wenen, naamgever werd 

voor de koets door heel Europa. In de ko-

mende eeuwen werden er weinig grote innova-

ties aan de koets gedaan, de lichte Hongaarse 

koets bleef nog steeds favoriet. Wel werd het 

reizen per koets wat comfortabeler gemaakt, 

onder andere ook doordat de wegen beter on-

derhouden werden. 
 

 

    Stoppen bij een postiljon. 
 



BEKNOPT INFORMATIE NUMMER 120 VAN MEI 2022                     PAGINA 3                                 MUSEUM DE KOPEREN KNOP            

 

Postkoetsen in het Wilde Westen 

De praktische koetsen werden ingezet door kolonisten om het nieuwe land in Amerika te be-

voorraden en bereizen. Door de grote regelmaat waarmee de koetsen reden werd het feno-

meen van de postkoets veel gebruikt, tegenwoordig vooral bekend uit de avonturen van Lucky 

Luke en zijn trouwe paard Jolly Jumper. In Europa werden postkoetsen door de hele middel-

eeuwen heen al gebruikt, maar in de 18e en het begin van de 19e eeuw beleefde de postkoets 

zijn hoogtijdagen. 

De postkoets was bedoeld om passagiers, en post, op een zo snel mogelijke manier over een 

zo groot mogelijke afstand te vervoeren. Onderweg waren er meerdere tussenstops waar pas-

sagiers even de benen konden strekken. De postkoets kon zo snel over een grote afstand rei-

zen doordat bij de verschillende tussenstops de paarden regelmatig verwisseld werden. In Ne-

derland werd de trekschuit in de 18e eeuw al snel serieuze concurrentie voor de postkoets. Rei-

zen per trekschuit was namelijk stukken comfortabeler en goedkoper. Toen de spoorwegen en 

het reizen per trein hun opkomst maakten vanaf de jaren 1850 begon in Nederland het gebruik 

van de postkoets steeds minder te worden. Tegenwoordig worden paard en wagen alleen nog 

van stal gehaald bij speciale gelegenheden. Waarvan het gebruik van de Gouden Koets op 

Prinsjesdag natuurlijk het bekendste voorbeeld is. Daarnaast is het gebruik van paard en wagen 

nog populair in de toeristische branche en bij paardenliefhebbers. Maar de tijd waarin het straat-

beeld bepaald werd door rijtuigen met paarden is verleden tijd. 
 

 
 

Met dank aan Geschiedenis Magazine, auteur Gerrit Verhoeven.  

 

Ook in Museum De Koperen Knop is het nodige te zien dat herinnert aan de tijd dat paard en wagen een veel voorko-

mend fenomeen was. De rijtuigen en wagens in de wagenschuur en de vele elementen van de oude paardentuigen.  

 

 

UIT HET MUSEUM I 

 

 

TRIJNTJE  
 

Eerder dit jaar maakte 

het televisieprogramma 

Klokhuis opnamen voor 

een film over Trijntje. 

Het resultaat kregen 

we onlangs onder em-

bargo; tot aan de uit-

zending, die in oktober 

aanstaande gepland 

staat.    
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KINDERBEZOEK: Ook aan de groepen kinderen, die veelal in schoolverband op bezoek komen, merken we dat de 

‘normale wereld’ aan het terugkomen is. Op de foto’s zijn kinderen bezig om schilderijen na te tekenen. 

 

 

 

 
 

BUITEN: Ook de theetuin is weer geweldig in trek bij het publiek 

en de buurtvereniging heeft alweer van de tuin gebruik gemaakt.  

 

   

ELDERS OP BEZOEK 

 

EXPOSITIE JULIANA, EEN LEVEN IN POPPEN 

In het Koetshuis van het Groninger Waddenmuseum Borg Verhildersum is tot en met 31 augus-

tus 2022 een bijzondere tentoonstelling over de poppen van Juliana te zien. 
 

 

Al vóór haar geboorte kreeg prinses Juliana een klederdracht-

pop. Vrouwen en meisjes van het eiland Urk hadden besloten 

in verband met de naderende geboorte van de koninklijke baby 

koningin Wilhelmina alvast een pop aan te bieden. Er zouden 

nog vele poppen volgen. In de pers werd al vroeg melding ge-

maakt van de poppenverzameling van Juliana. Deze berichten 

zorgden voor een sneeuwbaleffect 

Aanvankelijk waren het poppen met overwegend Nederlandse 

klederdracht, later schonken ook delegaties poppen van over 

de hele wereld. Ook tijdens staatsbezoeken in het buitenland 

ontving de koningin regelmatig in exotische kleding gestoken 

exemplaren. 
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Zo ontstond over een periode van bijna een eeuw een verzameling van ruim 600 poppen. Ze 

worden beheerd door de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, 

maar zijn zelden te zien. 

Het leven van koningin Juliana omvat een eeuw waarin de samenleving grote veranderingen 

doormaakt. De tentoonstelling vertelt aan de hand van de poppen ook daarover, door gebruik te 

maken van de verscheidenheid aan het beschikbare beeldmateriaal. Deze aanpak maakt het 

beeld dat Nederlanders in hun collectieve geheugen hebben over prinses en later koningin Juli-

ana inzichtelijk voor bezoekers uit binnen- en buitenland. 

  

 

UIT HET MUSEUM II 

 

Kijk, zo maalden jullie oma’s de koffiebonen… KOMENDE EXPOSITIES 
 

 

 

PLAYMOBIL VERZAMELD  

De voorbereiding hiervan is in 

volle gang; vooral de planning 

van de inrichting bleek een las-

tige zaak, maar alles kwam 

goed.  
 

 

SPOREN IN DE WAARD 

Belangrijke onderwerpen in de 

geschiedenis van de Alblasser-

waardse mens: prehistorie, Ro-

meinen, ontginning en ruilverka-

veling.  
 

 

WINTER-FEEST  

Een beeld van de achtergronden 

van meer en vooral bijzondere 

feesten die in de tijd ‘tussen licht 

en donker’ werden en worden 

gevierd.   

 

 

STEMPELEN 
 

Woensdag 

kwam een 

kleine 40 lange 

afstandswande-

laars een stem-

pel halen om te 

kunnen aanto-

nen dat ze de 

hele route heb-

ben gelopen.  
 

 

 
 

MET DE BUS NAAR HET MUSEUM: Dat werd een 

drukke middag; twee volle bussen met gasten en ook 

nog even een schoolklas op dezelfde middag. 
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DE SMIDSE GERESTAUREERD  

 

 
 

Nadat al eerder een flinke 

reparatie nodig was ge-

weest, kwam de laatste tijd 

steeds meer in beeld dat 

de smederij op onderdelen 

sleets raakt. Op enig mo-

ment bleek zelfs de vuur-

pot in de smidse zover te 

zijn doorgebrand, dat re-

paratie niet meer mogelijk 

was. Na veel zoek- en 

vooral denkwerk door  

smid Robert Verhoeff en 

aannemer Edwin Heijkoop 

is in mei van dit jaar een 

nieuwe pot geplaatst. Een 

lastige maar uitdagende  

klus, want ook het metselwerk moest worden vervangen, waarvoor vuurvaste stenen en vuur-

vaste specie nodig was. Maar het is gelukt en over een paar weken kunnen we weer demon-

straties geven. Eerst nog even smeedkolen bestellen. Ook al een lastige zaak tegenwoordig. 

Door alle gebeurtenissen op wereldniveau zijn er momenteel geen kolen uit Venezuela verkrijg-

baar, maar moeten we het doen met exemplaren uit Colombia.  

Robert heeft van de nood (dat hij niet kon demonstreren) een deugd gemaakt en heeft veel on-

derhouds- en schoonmaakwerk verricht in de smederij. Alles wat niet authentiek is, zoals plastic 

materiaal e.d.) is nu achter deurtjes opgeborgen of helemaal verdwenen. Ook enkele later toe-

gevoegde machines gaan verdwijnen. En vanaf nu gaan we alleen nog demonstreren en zeker 

geen smeedwerk in opdracht van derden uitvoeren.          

 

 

SCHOLENPROJECT PLAYMOBIL 

 

Ook dit jaar is aan de komende zomerexpositie meegewerkt door de Stichting School & Bedrijf 

en door Sterk Techniek Onderwijs. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs van 

13 scholen in de regio zijn aan het werk geweest met Playmobil-pakketjes. De bedoeling van 

deze samenwerking met de scholen is de leerlingen de mogelijkheid bieden om binnen voor 

hen bekende thema’s zich verder te kunnen ontwikkelen in hun technische opleiding. De uitge-

werkte projectopdrachten worden door een deskundige jury beoordeeld, er is een feestelijke 

prijsuitreiking aan verbonden en de resultaten worden in de expositie geïntegreerd.      

 

 

WANDELBOEKJE 

 

Op 19 mei 2022 verscheen het boekwerkje Weids Wande-

len in de Alblassserwaard en Vijfheerenlanden. met 32 

korte wandelingen, met een kaartje en wat er tijdens de 

wandeling te zien is. De publicatie, samengesteld door 

Liesbeth Leenman, is onderdeel van het landschapspro-

ject Denkend aan Holland, opgestart om het mooie land-

schap nog meer te waarderen. Het boek sluit volledig aan 

bij de levensstijl anno 2022. Het is modern van opzet en 

inhoud, leest gemakkelijk en de korte wandelingen nodi-

gen uit tot een bewust en kort verblijf in de gezonde bui-

tenlucht. Want bewegen en beleven gaan goed samen. 

Ook staan er gedichten, tekeningen en recepten in. Een 

boekje om de zinnen te verzetten om daarna weer een 

nieuwe uitdaging aan te kunnen. € 9,50; ook in het mu-

seum te koop.    
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IEDERE MINUUT TELT  
 

Tijd we hebben er eigenlijk nooit genoeg van - vakanties zijn in een oogwenk voorbij, voor je het 

weet breekt er weer een nieuwe week aan - en toch zijn er momenten dat je wenst dat de 

tijd sneller gaat, als je wacht op een uitslag van een medisch onderzoek, of op iets moois dat in 

het vooruitzicht ligt. Sinds Corona lijkt het ook wel of de tijd sneller gaat, we hebben zoveel in te 

halen!  

Kortom tijd speelt een cruciale rol in ons leven, iedere minuut telt en het lijkt er soms op dat als 

je anno 2022 mee wilt tellen en bij de tijd wilt zijn, je op zijn minst een peperduur horloge in je 

bezit moet hebben. Decadent zult u misschien denken, maar de Franse klokken uit de 18e en 

vroeg 19e eeuw liegen er ook niet om. ‘Wie de geschiedenis kent, begrijpt het heden’. Tijd is 

een kostbaar iets, dat wordt nu - maar werd ook in vroeger eeuwen - zo ervaren. De keuze voor 

het kostbaar omlijsten van ‘de tijd’ lijkt van alle tijden te zijn. 
 

 

In Amsterdam, op Museumplein 6, kunt u tot 31 

oktober van dit jaar de tentoonstelling ‘Once upon 

a time’ bezoeken, niet eerder waren in Nederland 

zoveel Franse klokken uit de 18e en vroeg 19e 

eeuw bij elkaar te zien. Grootsheid wordt niet ge-

schuwd! Het verhaal van Phaêton, de godenzoon, 

die vanuit de zonnewagen ter aarde stortte, is een 

van de aangrijpendste uit de Griekse mythologie. 

Zonnegod Helios laat zijn onwettige zoon Phaêton 

ter compensatie voor zijn slechte vaderschap voor 

één dag met de zonnewagen door de hemel rij-

den. Maar Phaêton kan de paarden niet in be-

dwang houden, rijdt te dicht bij de wolken, die ver-

dampen, en te dicht bij de aarde, die verschroeit. 

Oppergod Zeus schiet hem, om nog meer schade 

te voorkomen, met bliksemschichten uit de lucht. 

Phaêton valt te pletter. 
 

Klokkenmaker Pierre-Etienne Romain beeldt het noodlottige moment uit met ongekend veel dy-

namiek en drama. We zien Phaêtons lichaam in vrije val en zien doodsangst in de ogen van de 

paarden terwijl de zonnewagen versplintert. Je zou bijna vergeten dat je naar een klok kijkt.  

Romains meesterwerk is slechts een van de ruim tachtig pendules en cartelklokken in Once 

upon a time. Bovenstaande klok - een ontwerp van Philippe Thomire - dateert uit de periode 

1796 – 1805 en beeldt Apollo uit, rijdend met zijn zonnewagen over de dierenriem. Heeft u tijd 

over, dan is een bezoekje aan de tentoonstelling zeker de moeite waard.  

 
Met dank aan Edo Dijksterhuis (Het Parool)  
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STICHTING EIGENAREN VAN MUSEUM DE KOPEREN KNOP 
 

Jan Boerman (†)  1988 - 2003 
Kommer Damen 1988 - heden 
Ad van Herk  2003 - heden 
Andries de Kok  1988 - heden 
Huib de Kok (†)  1988 - 1993 
Gerrit van Noordenne        1988 - heden  

 

Balt van der Padt  (†) 1993 - 2005 
Janny van der Padt            2005 - heden 
Jan Timmer  1988 - heden 
Jan van Vliet  1988 - heden 
Marc Vogel  1988 - heden 

 

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    

                       Hanny Schouten.    
Voor deze uitgave zijn onder meer artikelen en teksten van derden gebruikt. 

Als iemand meent dat hierbij de kopierechten zijn geschaad kan er contact wor-

den opgenomen met de redactie.    

 
   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: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur 
AFMELDEN VOOR ONTVANGST: DIRECTIESECRETARIAAT@KOPERENKNOP.NL 

   
 

HET MUSEUM WORDT MEDE IN STAND GEHOUDEN DOOR DE SPONSORS:  
  

Aspect ICT 
Blokland Bouwpartners  
Gebroeders Blokland  
BMN De Klerk  
Boerman Transport  
G. van den Bout & Zn Schilderwerken  
VanDenBout Accountancy & Advies 
Bouwmeester Watersport  
Den Breejen Shipyard 
I.M. Brouwer Industriele Metaalwerken  
Buyk Constructies  
Damen Shipyards Gorinchem 
D.A.P. De Lekstreek 
DHC Advocaten 
Dubbeldam Groep  
Garagebedrijf Van Dijk  
Van Dijk Vastgoed  
Van Es Architecten 
FlexiVers  
Restaurant De Gieser Wildeman 
Giessenwind  
Helmink Hoontechniek  
Van den Herik – Sliedrecht 

 Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam  
Hoek en Blok  
Salarisspecialisten 
B.M. van Houwelingen  
HUBO Hardinxveld  
Industrial and Marine Diesels (Nederland)  
Notarispraktijk Interwaert  
Jambo Media  
De Jong's Pijpleidingen  
Loon- & verhuurbedrijf Gebr. De Jong 
Restaurant Kampanje  
Kapsalon Kamsteeg 
Keukenhof Sliedrecht 
Klimaatservice Holland  
Klop Watersport  
Kooiman HR Management & Advies 
La Carriola tekst & advies 
Van Leussen Van den Broek Notarissen 
Luxaflex Nederland  
Banketbakkerij Merba  
Merwede Consultancy   
Bouwmaatschappij Merwestreek  
Van Milligen Metselwerken  
Administratie en Advies Moerdijk  

 Mostert Bloemen  
Multiman Nederland  
Neptune Marine  
van Noordenne Accountants  
Cafe Olt Ghiessen 
Optima Uitzendburo  
Van der Padt Deuren  
Van der Padt & Partners  
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud   
Peinemann Holding  
Prefunko  
Reijnders Graveertechniek  
RR Grafische Vormgeving 
Snelle Vliet Touringcars  
Bouwonderneming Stout  
Tienmorgen Advies 
Trabor Gevelprojecten  
Tromp Advies   
Grafisch Bedrijf Tuijtel  
Verschoor Sliedrecht 
Vlot Holding  
Cafetaria Wielwijk 
W.S.B. Solutions  
Van Wijngaarden Marine Services  

 

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

