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1. Op reis 

Je gaat vast wel eens op reis. 
Reizen kun je met een boot, de bus, de trein, de auto 
of  het vliegtuig. 
Heel vroeger gingen mensen ook op reis. 
Dat ging meestal langzaam. 
Je leest er meer over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welk dier was vroeger erg belangrijk bij reizen? 
 Hoe zag het eerste openbaar vervoer eruit? 
 Waar komt de naam postkoets vandaan? 
 Hoe werkt een stoomlocomotief? 
 Waarom lijken de eerste auto’s op een koets? 
 Hoe lang bleef  het eerste vliegtuig met motor in 

de lucht? 



2. De trekschuit 

Zo’n 300 jaar geleden gingen  mensen op reis 
met de trekschuit (1). 
Een trekschuit voer op een rivier of  vaart. 
De schuit had geen zeil of  motor, maar werd 
voortgetrokken door een paard. 
Tussen schuit en paard zat een lang touw. 
Het paard liep langs de kant op een smal pad. 
Dat pad heette het jaagpad. 
Op of  naast het paard zat of  liep een jongen. 
Die jongen werd het jagertje (2) genoemd. 
Aan het roer stond de schipper (3). 
Bij de mast stond een knecht goed op te letten. 

Openbaar vervoer 
Had je geen eigen paard? Of was een postkoets te 
duur? Dan was de trekschuit het beste en 
goedkoopste vervoer. De trekschuit was eigenlijk 
het allereerste openbaar vervoer. De schuit 
vertrok op een vaste tijd. Je moest 
wel een kaartje kopen. Een wandelaar 
ging ongeveer even snel als de 
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Binnen in de schuit zaten de reizigers. 
Een reis met de trekschuit duurde lang. 
Mensen hadden vroeger minder haast dan nu. 
Een reis die nu een half  uur duurt met de trein, duurde 
met de trekschuit wel vijf  uur. De trekschuit verdween 
langzaam maar zeker zo’n 150 jaar geleden. 
De snellere stoomtrein en stoomboot namen de plaats 
van de trekschuit in. 

 

Ruim of roef 
De eerste trekschuiten waren nog open.  
Later kreeg de trekschuit een zeil als dak. 
Maar de schuiten werden steeds luxer. 
Er waren twee soorten kaartjes: ruim (3) of 
roef (4). Roef was ruimer en 
duurder. Je zat er lekker op 
een kussen. Visvrouwen met 
vis moesten buiten zitten 
met hun vis of een dubbele 
prijs betalen. 

Rolpaal en jaagbruggetje 
Rivieren en vaarten zijn niet altijd recht. Bij elke bocht 
stonden rolpalen (1). Daar ging het touw langs.  
Zo botste de trekschuit niet tegen de kant op. 
Langs het jaagpad hadden bruggetjes één lage leuning (2). 
Zo bleef het touw niet achter de leuning haken. 
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3. De postkoets 

Heel vroeger gingen mensen ook op reis met 
een rijtuig. 
Een rijtuig werd ook wel een koets genoemd. 
De koets werd meestal getrokken door 2, 4 of  6 
paarden. 
Heel rijke mensen hadden hun eigen koetsen. 
Minder rijke mensen reisden per postkoets. 
Zo’n koets reed van post naar post. 
Een post was een plaats waar de koets stopte. 
De paarden waren doodmoe. 
Bij zo’n post spande men nieuwe paarden voor 
de koets. De post werd daarom ook wel een 
wisselpost genoemd 
De koets kreeg daarom de naam postkoets. 
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Herbergen 
Bij de wisselposten was een herberg (2).  
Reizigers konden er iets drinken of eten. 
Ze konden even hun benen strekken.  
Deze herbergen kregen vaak een naam die iets met 
de postkoets te maken hadden:  
De Postherberg, Postiljon of in ‘t Witte Paard. 

HAVERHAVER  



 

Diligence 
Later kregen de koetsen vering. De koets kreeg de 
naam diligence (zeg: die-lie-zjanze).  
Deze koets bestond uit een onderstel met 4 wielen (A). 
Op het onderstel rustte de koets op dikke leren  
riemen (B) die vastzaten aan stukken metaal (C).  
Bij een hobbel veerde het metaal en de riemen  
samen met de hele koets mee. 

CC  

BB  

AA  

BB  

CC  

 

 

Met de koetsen gingen niet alleen mensen mee.  
Er gingen ook brieven en pakjes mee. De naam post en 
postbode komen van die tijd van postkoets.  
Als de postkoets aankwam, werd er op de posthoorn (1) 
geblazen. Zo wist de buurt dat de post was bezorgd en 
afgehaald kon worden. Een reis met een postkoets ging 
niet erg snel. In de koets was niet veel ruimte. 
De koets had  in het begin geen vering.  
Asfalt bestond nog niet. De wegen waren onverhard en 
zaten vol kuilen. Regen zorgde voor onbegaanbare  
wegen. Je zat dus flink te schudden in de koets. 
De postkoets ging met 25 km/ per uur ongeveer  
vijf  keer zo snel als de trekschuit, maar was wel  
drie keer zo duur. 
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De eerste stoomtrein reed ongeveer 200 jaar 
geleden. Er waren geen paarden nodig om 
vooruit te komen. De stoomtrein of  locomotief  
kon veel meer wagens trekken dan een span 
paarden. Een sterke stoomlocomotief  kon het 
werk doen van een paar duizend paarden. 

4. De stoomtrein 
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De Arend (10) 
In 1839 ging in Nederland de eerste 
stoomlocomotief, de Arend, rijden tussen 
Amsterdam en Haarlem. De Arend trok 10 
wagons met ongeveer 300 mensen. De reis 
duurde 25 minuten. Nu doet een trein 9 
minuten over dezelfde rit. 

 

Hoe werkt de stoomlocomotief? 
In de vuurkast (1) brandt een vuur dat op kolen brandt .  
Door het vuur gaat in een lange waterketel (2) water koken. 
De rook uit de vuurkast gaat via de vlampijpen (3) naar 
de rookkamer (4). In de waterketel zorgt het kokende water 
voor stoom die opstijgt naar de stoomdom (5).  
De stoom zorgt voor veel druk in de stoomleiding (6).  
In de stoomschuif (7) wordt de druk omgezet in beweging. 
Drijfstangen (8) gaan door de druk bewegen. De drijfstangen 

zitten vast aan de wielen (9) die mee gaan bewegen.  
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De machinist (1) bestuurde de locomotief.  
De stoker (2) gooide de kolen in de vuurkast. 
Achter de locomotief  was een kolenwagen. 
Daarin zat de brandstof  voor de locomotief. 
De stoomtrein denderde met veel gesis en herrie 
over de rails. De Arend reed gemiddeld zo’n 35 km 
per uur, maar de topsnelheid was wel 90 kilometer.  
Dat was ruim drie keer zo snel als een postkoets. 
Uit de schoorsteen kwam dikke, zwarte rook. 
De lucht werd er erg vuil van. 
Mensen moesten wennen aan de stoomtrein. 
Maar reizen ging wel opeens een stuk sneller. 
Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer 
spoorlijnen. 
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Angst 
Veel mensen zijn angstig door deze nieuwe 
manier van reizen.  
Koetsiers van postkoetsen en schippers van 
trekschuiten zijn bang hun baan te verliezen. 
Artsen waarschuwen dat de hoge snelheid 
slecht voor de gezondheid is.  

Boeren zijn bang dat hun vee en paarden op 
hol zouden slaan door de herrie.  

Huisvrouwen waren bang voor de zwarte 
rook die hun was vuil zou maken. 

 

 

 



5. De auto 

Benzinemotor 
De Duitser Nikolaus Otto (2) bedenkt in 1876 de 
benzinemotor. Hij bouwde zijn motor op een fiets 
en vond daarmee als eerste de motorfiets uit.  
De motorfiets haalde een snelheid van 11 km per 
uur. 
De Duitser Carl Benz (3) bouwt in 1885 een motor 
in een paardenkoets. Zijn automobiel haalt een 
snelheid van 16 km per uur. 

Stoomauto 
De Fransman Cugnot (1) (spreek uit Kuukno) 
laat in 1769 voor het eerst een voertuig zelf 
bewegen met een stoommachine als motor.  
Elke tien minuten moest de machine stoppen 
om weer genoeg stoom te krijgen.  
De snelheid van deze automobiel was 4 km 
per uur.  Dat is de snelheid van een trage 
wandelaar. 

De eerste auto’s leken op een koets.  
Een koets zonder paard. 
In die koets zat nu een motor. 
Men noemde het een automobiel. 
Auto betekent zelf  en mobiel betekent bewegen, 
een zelfbeweger . 
De eerste auto’s maakten erg veel herrie. 
Soms reden auto’s op stoom of  stroom. 
De motor zorgde ervoor dat de koets zelf  reed 
zonder paard. 
De auto met een motor op benzine werkte het 
best. 
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Later lijkt de auto niet meer op een koets. 
Er komt een dak op. Er komen ook steeds meer 
auto’s op de weg. Alleen rijke mensen kunnen 
een auto betalen. Mensen gaan een dagje uit met 
de auto. Er worden ook auto’s gebouwd waar veel 
mensen in kunnen. Zo  komen de eerste kleine 
bussen (1) op de weg.  Ze rijden heen en weer 
tussen steden en dorpen. 
Vrachtwagens (2) zullen alle vervoer veranderen. 

 

 

 

 

Elektrische auto 
Na de uitvinding van de 
elektriciteit en de batterij 
wordt er geprobeerd om 
een voertuig op stroom te 
laten bewegen.  Rond 1832 lukt dat Robert 
Anderson uit Schotland. Rond 1900  haalde 
een elektrische auto een snelheid van 22 km 
per uur. Als je ongeveer 28 km had gereden, 
was je batterij leeg en moest die weer 
opgeladen worden.  Je kon er dus maar 
korte afstanden mee rijden Rond 1920 
verdwijnt de elektrische auto langzaam. Een 
eeuw later is de elektrische auto erg 
verbeterd en wordt populair. 

 

T-Ford 
Henry Ford bouwt vanaf 1908 de eerste betaalbare auto. Het was 
de T-Ford. Ford bouwde een fabriek waar zijn auto’s snel gemaakt 
konden worden. Elke arbeider bemoeide zich met één onderdeel 
van de auto. Er waren 84 arbeiders die de motor in elkaar zetten. 
Voorheen zette één man de motor in elkaar.  
Dat duurde 12 uren. 
Nu werkte men aan een soort lopende band.  
Nu was een T-Ford in 2 ½ uur klaar.  
Er werden 15 miljoen T-Fords verkocht. 
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6. Het vliegtuig 

 

Twee fietsenmakers 
De gebroeders Wright (2) (spreek uit Raait), 
fietsenmakers uit Amerika, waren geïnteresseerd in 
vliegen. Eerst bouwden ze zweefvliegtuigen (3) 
waarmee ze een recordvlucht van bijna 2 km 
maakten.  
Ze ontdekten dat je om te vliegen naast vleugels ook 
een motor nodig had.  
Op 17 december 1903 maakte de jongste broer met 
hun 300 kilo zware Kitty Hawk (4) een eerste vlucht. 
De vlucht duurde 12 seconden en de machine vloog 
maar 40 meter. Het vliegtuig was geboren. 
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Vliegen was altijd al een droom van de mens. 
Men probeerde van alles met vleugels om in 
de lucht te blijven. Er werden halsbrekende 
toeren voor uit gehaald (1). 
Het eerste vliegtuig met een motor vloog ruim 
100 jaar geleden. 
Het vliegtuig bleef  maar 12 tellen in de lucht.  
Het vloog op een strand in Amerika. 
Drie jaar later bleef  dit vliegtuig al bijna  
veertig minuten in de lucht. 
Ook andere piloten probeerden zo lang  
mogelijk in de lucht te blijven 



Eenentwintig jaar later in het jaar 1927 vloog de Amerikaan 
Charles Lindbergh (1) van de Verenigde Staten naar Frankrijk.  
Vliegtuigen worden steeds sneller en groter.  
Een beroemd vliegtuig was “de Uiver” (2).  
Het was een vliegtuig van de KLM. Uiver betekent ooievaar. 
In de Uiver konden 14 passagiers meevliegen. 
In het vliegtuig gingen ook zakken met post mee. 
Met een vliegtuig werd reizen sneller en gemakkelijker. 

Charles Lindbergh (1) 
De reis van New York naar Parijs duurt 
33 uur. Dat is veel sneller dan een boot 
in die tijd. De hele reis vliegt Lindbergh 
over de Atlantische Oceaan. 
Het was een gedurfd avontuur, want zo 
lang was een vliegtuig niet zonder te 
stoppen in de lucht geweest. 
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De Uiver (2) 
De Uiver werd in 1934 vooral beroemd door het winnen 
van een vliegwedstrijd van Engeland naar Australië.  
Er waren vijf tussenstops op de reis. De reis was 20 duizend 
kilometer lang en duurde 90 uur en 17 minuten. 
De bemanningsleden werden terug in Nederland als helden 
gehuldigd. Dezelfde vlucht duurt nu met één tussenstop 21 
uur en 15 minuten 



7. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-uiver-de-eerste-
passagiersvliegtuig-van-de-klm/#q=luchtvaart 

De uiver 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-

de-1e-spoorlijn/#q=spoorwegen  

De eerste spoorlijn 

https://schooltv.nl/video/de-uiver-de-eerste-passagiersvliegtuig-van-de-klm/#q=luchtvaart
https://schooltv.nl/video/de-uiver-de-eerste-passagiersvliegtuig-van-de-klm/#q=luchtvaart
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-1e-spoorlijn/#q=spoorwegen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-de-1e-spoorlijn/#q=spoorwegen






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trekschuit  

http://www.allemaalfamilie.nl/mgd_allemaalfamilie.php?

pageid=10677&lan=1 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Postkoets  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomlocomotief   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Automobiel  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaart  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trekschuit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postkoets
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomlocomotief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Automobiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaart
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