
Bijlage 3: Kaarten van de toekomst. 

Hoe zag volgens onze voorouders het jaar 2000 eruit?  

Deze ansichtkaarten uit de 19e eeuw bezorgen je een glimlachje 

Betrap je jezelf ook wel eens erop dat je dagdroomt over de toekomst? Met het naderen van het jaar 2000 dachten mensen die leefden in de vorige eeuw 

vaak eraan en probeerden ze te bedenken of aan te voelen hoe gewoontes en technologie zouden veranderen. Hun ideeën daarover zullen we laten zien 

aan de hand van een reeks kaarten die werden verpakt door Duits chocolademerk Hildebrands. We geven wel toe dat ze enkele gevallen het goed geraden 

hadden, maar in andere gevallen lieten ze hun fantasie lekker de vrij loop! 

 

Laten we bekijken hoe mensen vroeger dachten dat het jaar 2000 eruit zou zien.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het theater 

 
Men dacht dat het in het jaar 2000 niet meer nodig was om naar het theater te gaan vanaf het moment dat iedereen zou kunnen genieten van de 
show direct vanuit huis, allemaal mogelijk gemaakt door zendsysteem van geluid en videoprojectie. 
 



Lopen over water 

 
Lopen over water? Dat gaat mogelijk zijn met behulp van opblaasbare schoenen en kleine luchtballonen. Je kunt zelfs fietsen op het water! 
 
 



 
Reizen 

 
Onze voorouders zagen reizen zo voor zich: geen koffers meer en bagage, maar een trein die het hele huis voort kon slepen! 



Vliegen 

Toen het nog niet 
mogelijk was om te vliegen, droomden mensen ervan dat dit vroeg of laat wel kon. Daarom dacht men dat het in 2000 wel doodnormaal zou zijn jezelf voort 
te bewegen met vleugels of kleine vliegapparaten, ook als je alleen maar boodschappen ging doen! 



Stadsluchtverkeer 

 

In het verleden dachten ze dat de burgerluchtvaart zich even snel zou ontwikkelen als het stadsverkeer.  



Vervoer over land en zee 

Men droomde over 
een toekomst waarin er grote auto's waren zoals dit schip, dat als het eenmaal bij de haven aan zou zijn gekomen, over kon gaan op wielen. 



Inbraakbeveiliging 

 

Mogelijk zouden we geen last meer hebben van dieven als deze uitvinding daadwerkelijk zou zijn uitgevonden. De politie zou z'n werk kunnen doen met een 

röntgenapparaat waarmee je door de muren kon kijken zo dacht men toen! 



Klimaatbeheersing 

De opa's van toen 

hoopten (of vreesden) dat het in het jaar 2000 mogelijk zou zijn om het klimaat te beheersen met behulp van een meteorologische machine. 



Reizen naar verre bestemmingen 

Aan het begin van de 

vorige eeuw waren veel plekken op aarde nog niet toegankelijk. Men voorzag namelijk daarom voor de toekomst dat er grote luchtschepen zouden zijn die 
het mogelijk zouden maken elke uithoek te verkennen van deze planeet. 



Een prototype loopband 

 

Ook vroeger dacht men al aan een manier om minder te hoeven lopen. Dit bewegende plateau lijkt een voorloper te zijn van de l oopband 

 



Regen in de stad 

Wanneer je moet 

leven in de stad, is het moeilijk om de regen te kunnen waarderen. Het verkeer gaat langzamer rijden en het is niet te vermijden dat je zeiknat wordt. De 
stad van de toekomst zou een glazen dak hebben met een stalen geraamte dat zou werken als een grote paraplu.  
 



Onderwaterschepen 

 

Ze dachten er wel heel makkelijk over hoe het zou zijn om de bodem van de zee te verkennen, een boot met glazen koepel zou genoeg zijn!  


