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M IJ N OMA MAA KT ZIC H D RUK
OVE R H ET K LIMAAT

!
DE OMA VAN MIJ N OM A
M A AKTE ZIC H D RUK OVE R ROE TMIST

!
D E O M A VAN D E OM A VAN M IJ N OMA
M A AKT E ZIC H DRUK OVER PAA RD ENM E ST

J

A, dat was echt een probleem aan het eind
van de negentiende eeuw: paardenmest. Niet
zo’n klein ergernisje als nu met hondenpoep,
maar een probleem waar hoge pieten uit de hele
wereld dagenlang over vergaderden. Ze konden
alleen geen oplossing vinden. Maar wat was dan
het probleem?

groeide de bevolking snel. De steden werden
steeds drukker. De straten waren vol met paarden. Paarden die mensen vervoerden en paarden
die goederen vervoerden. Dat leverde heel wat
problemen op. Er waren opstoppingen, ongevallen, paardenbeten en er was een boel geluidsoverlast: hoefijzers en gehinnik maken misschien
wel meer lawaai dan auto’s.

Duizenden jaren maakte de mens al gebruik van
het paard als vervoermiddel. Net als een auto
heeft een paard brandstof nodig. Hooi bijvoorbeeld. En net als bij een auto komen er bij een
paard aan de achterkant afvalstoffen uit. Poep.
Dat konden de boeren goed als mest gebruiken
op het land. Daar werd de grond vruchtbaar
van. Maar aan het eind van de negentiende eeuw

Maar het grootste probleem was natuurlijk paardenmest. Een paard laat elke dag minstens tien
liter plas en tien kilo poep achter op straat. In
veel steden kon je de straatstenen niet meer zien
onder de dampende en stinkende bruine laag. Als
het zo door ging, lag de mest over vijftig jaar metersdik in de straten. Maar het ging niet zo door.
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De auto werd uitgevonden en nam de plaats in van het
paard.
In plaats van poep op straat kwamen er steeds meer
vieze stoffen in de lucht. Niet alleen van auto’s, maar
ook van fabrieken en kachels. In het begin besteedden
mensen daar nauwelijks aandacht aan. Ze hadden wel
wat anders aan hun hoofd. Een paar wereldoorlogen bijvoorbeeld. Maar daarna drong het langzaam door dat de
lucht steeds vuiler werd. Helemaal nadat Londen in 1952
te maken had gehad met een dodelijke roetmist die vier
dagen bleef hangen. Smog noemen we dat tegenwoordig. De mist was zo dik dat agenten met fakkels voor de
bussen uit liepen om ze de weg te wijzen. Op sommige
momenten kon je je eigen voeten niet zien. Maar dat was
niet het ergste. Binnen vier dagen overleden zeker vierduizend mensen doordat ze moeite hadden met ademhalen. Oeps! Hoogste tijd om nog eens goed te kijken wat
er allemaal uit die uitlaten en schoorstenen kwam.
Inmiddels weten we donders goed wat voor een rommel
we de lucht in pompen. Door al die gassen verandert het
klimaat, smelten de gletsjers en stijgt het zeewater. Veel
mensen proberen hier iets aan te doen, door zonnepanelen te nemen of minder auto te rijden bijvoorbeeld.
Anderen wachten rustig af totdat er net zo’n verrassende
oplossing komt als voor de paardenmest.
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MIJ N O M A H EEFT EEN ELE KT RISC HE F IE TS

!
DE OMA VAN MIJ N OM A
H AD EEN OM A F IETS

veel leken op die van ons. Natuurlijk, de oma- en
opafietsen werden aan alle kanten ingehaald door
racefietsen, mountainbikes en ligfietsen. Maar
met de elektrische fiets doen opa en oma weer
helemaal mee.

!
D E O M A VAN D E OM A VAN M IJ N OMA
H AD EEN HO GE B I

E

EN oma op een omafiets: dat zie je tegenwoordig niet vaak meer. In de tijd dat oma’s
erop reden heette een omafiets ook helemaal
nog niet zo. Het was gewoon een simpele zwarte
damesfiets met een gebogen stang. Dat soort fietsen werd een eeuw geleden al gemaakt.

veel verder als je één keer trapt. Dat was truc 2.
Zo ontstond de ‘hoge bi’, een fiets met een belachelijk groot voorwiel en een klein achterwiel. ...
Op zo’n fiets was het moeilijk om je evenwicht te
bewaren. Je zag er bijna nooit vrouwen op. Een
jurk zat enorm in de weg en een broek vonden
mensen niet netjes voor een vrouw. Maar sommige vrouwen deden daar niet moeilijk over en
sjeesden er vrolijk vandoor op de hoge bi.

De eerste fiets was een houten loopfiets. Die werd
in 1817 uitgevonden. Ik weet niet of jij ooit een
loopfiets hebt gehad, maar wat je daarop doet
lijkt meer op steppen dan op fietsen. Er waren
dus nog een paar ideetjes nodig om er een echte
fiets van te maken.

Gelukkig was iemand zo slim om de fietsketting
te bedenken. Truc 3. Je maakte een groot tandwiel aan de trappers en een klein tandwiel aan
het wiel. Die twee verbond je met elkaar met een
ketting. Nu hoefden je benen niet meer even snel
te trappen als het wiel rondging. En de wielen
konden een normale grootte hebben. Dat maakte
de fietsen veiliger en ook geschikt voor vrouwen
met een jurk.

Truc 1: trappers. Alleen zaten de eerste trappers
nog vast aan het voorwiel. Dat betekent dat je
wiel net zo snel ronddraait als je benen. Je moest
dus heel hard trappen om een beetje snelheid te
maken. Probeer je ventiel maar eens te volgen als
je fietst, dan zie je hoe hard dat gaat. Als je tenminste nergens tegenop rijdt.

De laatste grote truc waren rubberbanden die
je kon vullen met lucht. Dat fietste een stuk fijner dan met houten of stalen wielen. Zo hadden
mensen eind negentiende eeuw al fietsen die heel

‘Dan maken we het voorwiel toch groter!’ dachten de uitvinders. Met een groot voorwiel kom je
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MIJ N O MA G AAT MET DE T REIN

!
DE O M A VA N M IJ N OMA G ING MET DE T RAM

!
D E O M A VA N D E OM A VAN D E OM A VAN D E OMA
VA N D E O M A VAN DE OM A VAN MIJ N OM A

Als je van Amsterdam naar Haarlem wou, kon je
kiezen tussen de tram en de trein. De tram deed
er drie kwartier over, de trein een half uur. Dat is
heel wat sneller dan de trekschuit. Die was zo’n
tweeënhalf uur onderweg. In die tijd trein je
tegenwoordig zo ongeveer van Amsterdam
naar Brussel.

GIN G M ET D E T REKSCHU IT

V

OOR de zeventiende eeuw was het een geweldige uitvinding, de trekschuit. Snel ging
het niet – net iets sneller dan lopen –, maar
wel lekker soepel. Heel wat anders dan met een
paardenkar over zandwegen vol kuilen en plassen. In die tijd was een flink deel van het land zo
drassig dat je er bijna niet kon rijden. Zeker niet
in de winter. Daarom moest veel vervoer over
water gaan. Met zeilschepen bijvoorbeeld. Maar
dan was je weer afhankelijk van de wind. Zo wist
je nooit wanneer je aan zou komen.

het landschap te genieten en een babbeltje te
maken.
De trekschuit was zó populair dat steden extra
kanalen groeven naar andere steden, net zoals er
nu steeds meer wegen bij komen. Rond 1800 voeren er in heel Nederland ongeveer vierhonderd
trekschuiten. Daarna werd dit snel minder. Dat
kwam doordat het vervoer over land beter werd.
De koetsen kregen betere vering en de overheid
legde eindelijk goede wegen aan. Niet met asfalt
of beton, maar met grote stenen. Toch hobbelde
het net iets minder dan daarvoor.

Nee, dan de trekschuit. Hij voer op een aantal
vaste momenten per dag en vertrok stipt op tijd.
Daar zorgde de schipper wel voor. Als de schuit
te laat aankwam, moest hij het kaartje terugbetalen aan de passagiers. De trekschuit was een
platte boot die door een paard werd voortgetrokken over het kanaal. Kunnen paarden zo goed
zwemmen dan? Geen flauw idee, want het paard
liep over een speciaal pad naast het kanaal. Met
een touw zat hij vast aan de schuit. De schipper
stuurde het schip en zijn knecht leidde het paard.
De passagiers zaten op houten banken onder een
doek of in een kajuit. Ze hadden alle tijd om van

In de loop van de negentiende eeuw raakten de
paarden van de trekschuiten bijna allemaal hun
werk kwijt. Dat kwam vooral door de Olifant en
de Arend. Zo heetten de stoomtreinen die vanaf
1835 in België en na 1839 in Nederland gingen
rijden. Gelukkig konden de paarden nog even
aan de slag bij de paardentram. Maar ook daar
verloren ze hun baan. Rond 1900 verschenen er
steeds meer stoomtrams en elektrische trams.
In steden, maar ook tussen steden en dorpen.
De trein was vooral voor de lange afstand.
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MIJ N OPA STAPT IN EEN V LIEGT UIG

!
D E O PA VA N MIJ N O PA ZAG EEN ZEPP ELIN

!

mei 1937 vliegt de zeppelin in brand. Het waterstofgas brandt als een dolle. Voorlopig durft niemand meer in een zeppelin. De toekomst is voor
de vliegtuigen.

DE O PA VA N D E OPA VAN D E OPA VAN MIJ N O PA
Z AG EEN LUC HTBA LLON

O

P 19 september 1783 stroomt het plein van
het Franse Versailles vol met nieuwsgierige
mensen. Zelfs op de daken van het paleis
staan de toeschouwers. In totaal zijn het er minstens honderdduizend. Ze kijken naar een luchtballon van twintig meter hoog. Aan de ballon is
een mand vastgemaakt. Er zitten een schaap, een
eend en een haan in. Geen mensen, want je weet
maar nooit of er daarboven wel genoeg zuurstof
is. Onder tromgeroffel en gejuich stijgt de ballon
op. Hij blijft acht minuten in de lucht en wordt
een paar kilometer verderop teruggevonden. De
dieren leven nog: de testvlucht is gelukt.

Luchtballonnen zijn moeilijk te besturen. De
wind beslist welke kant ze opgaan. Daarom bedenkt graaf Ferdinand von Zeppelin begin twintigste eeuw een nieuw luchtschip: de zeppelin.
Gelukkig is de graaf beter in techniek dan in het
bedenken van originele namen. De zeppelin heeft
de vorm van een courgette en zit vol met waterstofgas. Daardoor is hij lichter dan de lucht. Propellers en een roer zorgen ervoor dat de zeppelin
bestuurbaar is. Eronder hangt een cabine voor de
bemanning en de passagiers.
Nu denk je misschien dat de zeppelins alleen
maar voor de show zijn. Maar tot 1937 kon je ze
geregeld zien overkomen. In de Eerste Wereldoorlog gebruiken de Duitsers ze zelfs om steden
te bombarderen. Na de oorlog vliegen de zeppelins regelmatig de oceaan over naar de Verenigde
Staten en Brazilië.

Twee maanden later gaan de eerste mensen de
lucht in. Nog nooit eerder heeft iemand de wereld
van deze hoogte gezien: de daken van de huizen,
de toppen van de bomen. Vanaf dat moment komen er meer ballonvaarders. De ballonnen kunnen steeds verder, steeds hoger. Ze zijn handig
voor de wetenschap, voor weerberichten en om
vijanden in de gaten te houden. Maar voor het
vervoer van mensen zijn ze niet geschikt. Vandaar dat de meeste mensen ze alleen vanaf de
grond zien.

De grootste zeppelin is de Hindenburg. Er passen met gemak tien van de grootste vliegtuigen
van nu in. Aan boord zijn zeventig luxe kamers,
een bar en een restaurant. Een soort Titanic in de
lucht. Helaas loopt het met de Hindenburg net zo
slecht af als met de Titanic. Bij de landing op 6
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