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Welkom in Velodroom

Ik ben Stijn Streuvels. Schrijver en fietsliefhebber.
Zo'n 120 jaar geleden kocht ik mijn eerste fiets.

Het was niet echt liefde op het eerste gezicht. Met
vallen en opstaan leerde ik fietsen. Uiteindelijk

kreeg ik het onder de knie en was ik niet meer te
stoppen. 

In 1915 schreef ik een boek over mijn ervaringen
op de fiets (en de valpartijen er mee). 

Vandaag neem ik je mee terug in de tijd, naar de
periode waarin de fiets ontstond. 

De fiets werd uitgevonden in het midden van de 19de eeuw. Hij
zag er nog niet uit zoals de fiets vandaag . Kijk goed rond in deze
zaal. Kan jij de fietsen hieronder rangschikken van oudst naar
nieuwst?

ready, set , go!

van links naar rechts: A= 3, B= 1, C= 2

A B C



Aan het einde van de 19de eeuw
werd de fiets pas echt populair.
Mannen en vrouwen, jong en oud,
arm en rijk, allemaal leerden ze
fietsen. Ik heb het geleerd van mijn
vriend Herman. We hadden de
perfecte plek gevonden: 

Hier was geen mens die ons zien kon,
de zomerweg met kort gras begroeid,
zo effen als een huisvloer, zo mollig
als een kussen. Ik zou mij bij 't vallen
niet bezeren...

Ga in de expo op zoek naar een affiche die past bij hoe jij je voelt tijdens het
fietsen. Teken deze na, maak er een originele foto van of beschrijf haar in
een gedicht, ... 

 

Fiets jij graag? Waarom (niet)?

Ik hou van
fietsen!

Ik zit liever 
in de auto



De fiets gaf mensen meer vrijheid. Zo vrij als een vogel! Wanneer je met
beiden voeten van de grond komt, voelt het namelijk ook een beetje als
vliegen. 

Zoek de affiches met deze fietstsers op.

Wat zie je allemaal op deze affiches? Kijk goed naar de details. 

Welke gelijkenissen zie je?

Alle affiches verwijzen naar vliegen: door vogels te tonen, vleugels aan de pedalen of het wiel te tekenen of de fiets te laten zweven
door de ruimte. 



Lees het citaat. Wat vind ik zo leuk aan de fiets? Omcirkel wat past.

met de fiets kan ik verder reizen    of    de fiets maakte me populair 

Fietsvakanties en fietsuitstappen werden heel populair. Vooral bij mensen in
de steden. Met de fiets konden ze snel en makkelijk genieten van de rust en
de natuur op het platteland.

Waar fiets jij graag naartoe? Op de volgende pagina vind je een
onafgewerkte poster. Teken je favoriete fietsbestemming.

De fiets inspireerde mij en vele andere schrijvers. In mijn boek schreef ik
over de vrijheid die de fiets mij gaf. In de expo vind je een stukje tekst uit
mijn boek. Het staat onder deze affiche. Kan jij het vinden?

Wat ik zo leuk vond aan de fiets, was dat ik veel verder kon reizen dan daarvoor. Vroeger kende ik enkel mijn eigen
dorp en de dorpen er omheen. Maar met de fiets reisde ik door onbekende streken.





Het wordt steeds drukker op de wegen en dat zorgt voor meer ongevallen.
De fietsbel en de fietslamp moeten deze helpen voorkomen. Maar in het
begin waren ze nog niet verplicht. 

Zoek in deze ruimte een affiche met een fietslamp. 

                        
                                

De fiets gaf vrouwen meer vrijheid. Ze konden zich snel en alleen
verplaatsen. Maar ook op vlak van kledij veranderde er veel. Zware lange
rokken en strakke korsetten werden ingeruild voor een bloomer. Dit was
een soort van broek-rok, waarin vrouwen vrijer konden bewegen. Zo droeg
de fiets bij tot de emancipatie van vrouwen en het feminisme.  #girlpower!         

Zoek deze affiche.

Bedenk een slogan bij deze affiche om fietsen nog populairder te maken.



Wielerwedstrijden werden ook heel populair! Bijna alle grote steden
bouwden speciale wielerbanen voor deze wedstrijden: de velodromen.

Zoek onderstaande affiche. We hebben enkele details veranderd. Kan jij 5
verschillen vinden?

De fietser in het blauw mist zijn snor en beugel bij de linkerpedaal en zijn broekspijp is langer, de blauwe strepen van de blonde fietser
zijn groen geworden en het wiel van zijn fiets is kleiner gemaakt, het accent op de é van Vélodrôme is weg, er is een extra rij tegels
toegevoegd, de naam van de kunstenaar is omgedraad



Fietsenmakers waren steeds op zoek naar manieren om hun fietsen
sneller te maken. Zo begonnen sommigen ook fietsen met een motor
te bouwen. Uit deze experimenten ontstond de auto. In het begin was
die zo duur dat enkel de rijkste mensen een auto konden kopen.
Tijdens de 20ste eeuw werd de auto steeds meer betaalbaar en
populair. 

Oh nee! Een deel van deze affiche ontbreekt. Kan jij achterhalen
wat? Teken het er bij. 

Zoek de affiche in de expo en kijk of je tekening klopt.



Vragen, ideeën, suggesties?

Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22
2000 Antwerpen
letterenhuis@antwerpen.be
www.letterenhuis.be

Welke affiche is je favoriet? Beeld de affiche uit en
neem er een foto van. Deel deze op instagram en tag
het Letterenhuis. 

Maar mijn lievelingsvoertuig blijft wel de fiets!


