
28. Het wiel

Hoe ga je naar school? Met de fiets, de bus? Of wordt je met de auto

gebracht? Als de school dichtbij is ga je denk ik wel lopen. Nu heb je

heerlijk 6 weken vakantie. In deze tijd vertrekken heel wat mensen

naar allerlei bestemmingen. Ze vliegen, gaan met de trein, de boot, de

auto, of de bus. Dat was vroeger wel anders. In de Bijbel lezen we dat

mensen ook toen lange reizen maakten. Denk maar aan Abraham. Hij

ging van het tegenwoordige Irak naar wat nu Israël is. Hij had geen

keus: lopen was de enige manier om ergens te komen. Rijken konden

reizen op de rug van een ezel, paard, kameel, of zelfs in een draag-

stoel. Er waren wel primitieve sleeën, gemaakt van boomtakken, maar

die werden alleen gebruikt om voorwerpen te verplaatsen die te zwaar

waren om te dragen. Het oudste vervoermiddel voor mensen dat we

kennen is een boot. Je zult begrijpen dat je daarmee lang niet overal

kon komen. Ze waren ook niet zo comfortabel en veilig als nu.

Zo’n 3200 jaar v Chr. werd een belangrijke uitvinding gedaan: het wiel.

Hierdoor veranderde de hele samenleving. Archeologen hebben in gra-

ven allerlei soorten wagens, karren en strijdwagens gevonden, met

massieve houten wielen die waren gemaakt van 2 of 3 rondgemaakte

houten planken. Jozef stuurde wagens naar zijn vader Jakob om hem

naar Egypte te brengen. Je zat daarin echt niet zo lekker als in onze

moderne auto’s. De wielen hadden geen banden, en er waren geen ge-

asfalteerde wegen. Je werd behoorlijk door elkaar geschud. Massieve

wielen werden vervangen door spaakwielen. Die waren een stuk lichter

en daardoor geschikt voor strijdwagens. Hoe lichter het wiel hoe snel-

ler de wagen. Houten wielen zijn lange tijd gebruikt. Pas in 1800 kwa-

men er voor het eerst draadspaken in de wielen, en kort daarna lucht-

banden. De ontwikkeling ging opeens heel snel. Reizen gaat nu heel

snel: je kunt in één dag naar de ander kant van de wereld. Weet je dat

je nog steeds ritjes kunt maken in een wagen getrokken door paarden?

In verschillende plaatsen kun je een huifkartocht maken. Erg leuk!
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