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INLEIDING
Boten zijn een van de belangrijkste uitvindingen in de geschiedenis
van de mensheid. Zodra we de golven konden trotseren, gingen we
vis vangen, staken we oceanen over, ontdekten we nieuw land en
begonnen we over de hele wereld handel te drijven.
Of het nu gaat om grote oorlogsschepen, kleine of alles wat daar
tussen in zit, in elk land ter wereld dat toegang heeft tot het
water horen schepen bij het leven. Boten tonen hoe vindingrijk en
nieuwsgierig de mens is.
In dit boek zie je hoe de allereerste boten werden gemaakt,
ontdek je de belangrijke rol van de scheepvaart gedurende vele
duizenden jaren en maak je kennis met enkele beroemde boten uit
de geschiedenis en uit verhalen.
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WAT IS EEN BOOT?
Elk vaartuig dat mensen over water kan dragen, wordt een boot
genoemd. Er zijn veel verschillende soorten vaartuigen, voor allerlei
doeleinden. Afhankelijk van de grootte en het gebruik kunnen
boten op drie manieren worden voortbewogen: door menskracht
(bijvoorbeeld met roeispanen), door wind en zeilen, of met motoren.
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Met de klok mee van links boven: een zeilboot, een roeiboot, een motorboot.
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EEN BREED BEGRIP
Niet alle boten zien er hetzelfde uit! Duikboten worden voornamelijk
door het leger gebruikt en zijn gemaakt om heel diep onder water
te kunnen gaan. Hoe dieper, hoe groter natuurlijk de druk van het
water. Die druk zou een gewone boot verpletteren! Dat is de reden
dat duikboten gemaakt zijn van staal en de vorm hebben van een
cilinder, zodat de druk gelijkmatig verdeeld wordt.

Ook de slanke gondels in Venetië zijn boten. Ze zijn zo smal mogelijk,
zodat ze gemakkelijk door de lange kanalen van de stad kunnen
laveren. Gondels waren vroeger het belangrijkste vervoermiddel van
de kanaalstad, maar zijn nu vooral een toeristische attractie.

