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1. Inleiding 

Mensen zijn altijd op zoek geweest naar nieuwe 
grenzen.  
En als je ergens naar op zoek gaat, heb je de kans 
dat je ook bijzondere ontdekkingen doet.  
Door de eeuwen heen heeft de mens de hele 
wereld in kaart gebracht.  
Dat werd vooral gedaan door ontdekkingsreizigers. 
Zij gingen erop uit met het gevaar nooit meer terug 
te komen.  
Hun schepen konden vergaan. Of  misschien 
werden ze ziek. Ook konden ze overvallen worden 
door vreemde volken.  
Dit boek gaat over zes ontdekkingsreizigers.  
Deze avonturiers hebben er voor gezorgd dat een 
stuk van de wereld of  de maan op de kaart werd 
gezet. 



2. Leif  Eriksson (970-1020) 

Leif  Eriksson (1) was een Viking.  
Vikingen of  Noormannen leefden in het 
zuidelijk deel van wat we nu Scandinavië 
(2) noemen.  
Het zijn de landen Noorwegen, Zweden, 
Finland, Denemarken en IJsland.  
Vikingen waren zeevaarders. 
  
Vikingen gingen in hun Vikingschepen 
op ontdekkingstocht door Europa (3). 
Vikingen waren avonturiers, handelaren, 
maar ook rovers.  
Ze plunderden door heel Europa steden 
aan de kusten.  
Ook trokken ze soms over rivieren  een 
land binnen. 
 
Ook Leif  Eriksson trok erop uit.  
Hij vaart niet zoals veel anderen naar 

het zuiden.  
Leif  gaat op avontuur naar het 
westen (4). 
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Leif  Eriksson vaart vanuit Noorwegen (1) 
langs IJsland (2) en Groenland (3).   
Hij vaart verder en gaat aan land in Vinland 
(4). Nu heet die plek Newfoundland in 
Canada.  
In Groenland vind je een standbeeld ter ere 
van Eriksson (5).  
  
De verhalen over de Vikingen werden later 
opgeschreven. In één van de verhalen werd 
ook verteld over Leif  en zijn tocht, maar 
men dacht dat het een bedacht verhaal 
was. 
In 1960 worden er opgravingen gedaan in 
Vinland in Noord-Amerika (6).  
Men vindt er onder de grond spullen en 
sporen die vertellen dat er rond het jaar 
1000 echt Vikingen in dit gebied gewoond 
hebben. 
Tot aan het jaar 1960 geloofde men dat 
Columbus de ontdekker was van Noord-

Amerika. Dat veranderde na 
deze ontdekking.  
Leif  Eriksson ontdekte Noord-
Amerika maar liefst 500 jaar 
eerder. 

44  
Vinland 

 

22  11  

55  

33  

66  



3. Marco Polo 1254-1324 

Marco Polo (1) was de zoon van een 
koopman uit Venetië (2) in Italië.  Marco’s 
vader, Niccolò Polo, en twee ooms waren 
soms jaren van huis. Ze dreven vooral 
handel in de stad Constantinopel (3) (nu 
Istanboel) in Turkije.  
Constantinopel lag op de grens tussen 
Europa en Azié. Marco’s vader trok toen 
Marco nog jong was al Mongolië (nu 
China) (4) binnen. Hij ontmoette er de 
Mongoolse leider Kublai Khan (5). 
In 1270  gaat Marco als 16-jarige jongen 
voor het eerst mee op reis met zijn vader 
en ooms. Eigenlijk gewoon als koopman, 
zoals dat bij de familie Polo hoorde. 
De familie blijft 17 jaar in China en Kublai 
Khan is vooral geïnteresseerd in de 
verhalen van Marco.  
Marco vertelt Khan over de landen waar 
hij doorheen is gereisd en over de ver-

schillende gewoonten daar. 
Marco en Khan raken 
bevriend en hij wordt voor 3 
jaar benoemd tot burge-
meester van Yangzhou. 
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De familie Polo wil graag weer richting Venetië 
vertrekken, maar Kublai Khan wil hen niet 
laten gaan. 
Uiteindelijk mogen ze gaan om een Mongoolse 
prinses naar Europa te begeleiden. 
Ze reizen deels over zee terug  via Singapore 
en India en komen in 1295 aan in Venetië. 
In 1298 breekt er een oorlog uit tussen de twee 
Italiaanse steden Genua en Venetíë.  
Marco Polo wordt gevangen genomen. 
In de gevangenis vertelt hij zijn reisverhalen 
aan aan een andere gevangene die schrijver is 
(1). Die schrijft alle verhalen van Marco voor 
hem op. Het boek krijgt de titel “Het Miljoen”. 
Later verandert de titel van het boek in “De 
reizen van Marco Polo (2). 
Het zou een belangrijk boek worden voor 
mensen die de route terug zochten naar China. 
Later zal de weg, die Marco Polo volgde, een 
handelsweg met de naam de zijderoute  (3) 
worden tussen Europa en China.  

Veel mensen geloofden in die tijd 
de verhalen van Marco Polo niet. 
De nieuwe landen die Polo bezocht 
waren zo anders dat de verhalen 
op een soort sprookjes leken.  
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4. Christoffel Columbus 1451-1506 

Christoffel Clolumbus (1) werd geboren in Genua 
in Italië. Christoffel gaat al vroeg varen.  
Hij is vooral zakenman. In die tijd werden veel 
goederen per schip vervoerd.  
Die goederen kwamen vooral uit Azië.  
Er werd veel gehandeld in peper, kaneel, kruid-
nagels, edelstenen, zijde en tapijten. 
 Marco Polo had al een landroute ontdekt.  
Die landroute was niet meer goed te gebruiken, 
omdat de Turken Constantinopel bezet hadden. 
Vanaf  dat moment was de toegang naar Azië 
gesloten. De Turken lieten handelaren uit Europa 
niet meer toe. 
Columbus bedenkt een plan om via het westen 
naar Azië te varen. Voor dat plan zijn schepen, 
bemanning en geld nodig.  
Vandaar dat Columbus koningen vraagt of  ze 
hem bij zijn plan willen helpen.  
De koning van Spanje, Ferdinand en koningin 
Isabelle (2) besluiten om Columbus te helpen. 

Zo hopen de koning en de koningin er 
zelf  ook beter van te worden.  
Het ontdekken van nieuwe landen 
betekende nieuwe handel, nieuwe 
producten en meer geld verdienen. 
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In augustus 1492 vertrekt Columbus met 
drie schepen, de Santa Maria, de Pinta en 
de Santa Clara (1) vanuit Spanje.  
Na ruim 2 maanden varen, wordt er  “Land 
in zicht” geroepen. 
Columbus weet zeker dat hij India bereikt 
heeft. Toen wist niemand dat er in het 
westen nog twee grote werelddelen lagen: 
Noord-Amerika en Zuid-Amerika. 
Het eerste eiland waar ze aan land stappen 
noemt Columbus San Salvador  (2). 
Nu heten die eilanden de Bahama's. 
De bewoners krijgen de naam Indianen, 
omdat Columbus er zeker van is dat hij in 
India is. 
In december loopt het schip de Santa 
Barbara aan de grond. Columbus laat het 
schip achter samen met 39 mannen.  
Zij zullen een klein dorp bouwen.  
Ook neemt hij enkele “Indianen” gevangen 
om mee terug te nemen naar Spanje. 

In maart 1493 keert Columbus 
terug in Spanje.  
Tijdens zijn hele leven weet 
Columbus niet dat hij een 
nieuwe wereld ontdekt heeft. 
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5. Abel Tasman 1603-1669 

 

Abel Tasman (1) werd geboren in 1603 
in Lutjegast in de provincie Groningen.  
Hij gaat werken voor de VOC, de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie.  
De VOC is rijk, bezit veel schepen en 
handelt met het buitenland.  
Er werd vooral gehandeld in peper (2), 
kruidnagels (3), nootmuskaat (4) en 
kaneel (5). Uit China werd vooral 
porselein (5) en zijde gehaald. 
In 1630 vertrok Tasman voor het eerst 
naar Azië. De eerste jaren werkte hij als 
stuurman. 
Hij voer op kleinere schepen die vooral 
nieuwe, kortere en veiligere routes 
moesten proberen te vinden.  
Die routes (6) werden goed op land-
kaarten (getekend. Zo konden de 
andere VOC-schepen met hun goederen 
sneller terug naar Nederland varen. 
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In 1642 krijgt Tasman opdracht van de VOC 
om een korte route vanuit Azië naar Zuid-
Amerika te vinden.  
Ook wordt hem gevraagd om het Zuidland 
beter te verkennen. Het Zuidland is wat we 
nu het werelddeel Australië noemen.  
Hij vertrekt met zijn twee schepen: de 
Heemskerk en de Zeehaan (1). 
Tijdens de reis ontdekt Tasman een groot 
eiland ten zuiden van Australië.  
Hij noemt het van Diemensland (2).  
De bewoners op het eiland verstoppen zich 
voor de vreemdelingen. Later verandert de 
naam in Tasmanië (2). 
Nog later zeilt Abel Tasman langs de kust 
van een ander onbekend eiland. 
Hij noemt het Stateneiland (3).  
Ze gaan aan land en worden aangevallen 
door de bewoners, de Maori (4).  
Drie zeelieden worden   gedood. Tasman be-

sluit gelijk te vertrekken.  
Later krijgt dit nieuwe  land de naam 
Nieuw-Zeeland (3). Abel Tasman 
woont het laatste deel van zijn leven 

in Indië (5) (nu Indonesië). 
Daar sterft hij in 1659. 

 

Australië 
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6. David Livingstone  1813-1873 

David Livingstone (1) wordt geboren in Schot-
land. 
Hij werkt vanaf  zijn tiende jaar in een katoen-
molen. Samen met zijn broer moet hij gebroken 
katoendraden aan elkaar knopen. De baas van 
de molen betaalt de school voor David.  
David Livingstone krijgt zo de kans om toch 
naar school te gaan.  
In die tijd was kinderarbeid heel gewoon en 
veel kinderen konden niet lezen of  schrijven.  
David leest boeken over doktoren die naar 
verre, arme landen gaan om mensen te 
genezen. En over dominees die daar vertellen 
over Jezus. 
Als David 23 jaar is, gaat hij studeren aan de 
universiteit. Hij wil dokter en dominee worden. 
Hij wil later werken in verre en vreemde landen. 
In 1841 vertrekt David Livingstone naar Afrika. 
Hij is er veel op reis. Zo dacht hij ook veel 

mensen te ontmoeten die hij dan 
over Jezus kon vertellen.  
Door zijn vele reizen was hij niet 
alleen dokter en dominee, maar 
werd hij ook ontdekkingsreiziger (2). 
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In 1845 trouwt David Livingstone met Mary 
Moffat. Later zal hij met zijn vrouw en 
kinderen door Afrika rondtrekken. 
In 1849 trekt hij met een groep door de 
woestijn en ontdekt het Ngamimeer (1).  
David schrijft elke dag in zijn dagboek.  
Hij zal later ook als eerste man uit Europa 
een belangrijke waterval ontdekken. Hij 
noemt deze waterval de Victoriawaterval (2).  
Als Livingstone in Engeland terugkomt, 
schrijft hij een boek over Afrika (3).  
Livingstone wordt een beroemd man. 
In 1866 probeert Livingstone uit te zoeken 
waar de rivier de Nijl begint (4). Tijdens die 
tocht verdwijnt hij spoorloos.  
Een Amerikaanse journalist probeert hem op 
te sporen in het oerwoud en vindt hem pas in 
1871.  
In 1873 sterft Livingstone. Hij is 
allang ziek door malaria (5).  
Door David Livingstone leren de 

mensen in Europa pas 
het werelddeel Afrika 
kennen.  
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7. Neil Armstrong 1930-2012 

Op 16 juli 1969 stijgt  vanuit Amerika de 
raket de Apollo 11 (1) op om een grote 
ontdekkingsreis buiten de aarde te 
beginnen. Drie mannen zijn aan boord: Neil 
Armstrong (2), Michael Collins (3) en Buzz 
Aldrin (4)   . Alle drie waren ze al eerder de 
ruimte in geweest. Nu was het niet alleen 
een ruimtevlucht, maar zouden ze ook een 
landing op de maan maken. 
Op de vierde dag gaan de drie mannen in 
hun raket achter de maan langs. 
Aan boord van de raket is ook een maan-
lander (5). Neil Armstrong en Buzz Aldrin 
gaan aan boord van de maanlander. 
Michael Collins blijft aan boord van het 
moederschip. 
De twee ruimtevaartuigen maken zich los 
van elkaar.  
Een spannende reis begint. De reis lukt 
maar net. Terwijl de maanlander op 20 juli 

1969 op de maan landt, is er nog 
maar voor een halve minuut 
brandstof  aan boord. 
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Aan de buitenkant van de maanlander 
zitten filmcamera’s. Die camera’s filmen de 
landing en de eerste stappen van Neil 
Armstrong op de maan.  
Door die camera’s kunnen maar liefst 500 
miljoen mensen mee kijken naar deze 
belangrijke ontdekkingsreis. 
De beide mannen verkennen de opper-
vlakte van de maan.  
Ze verzamelen ook stenen en doen allerlei 
proeven. 
Ze zijn ongeveer twee en een half  uur op 
de maan.  
Dan stijgen ze weer op en de maanlander 
komt weer samen met het moederschip. 
De drie mannen landden na een tocht van 8 
dagen in zee (1). 
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8. Filmpje 

Vroeger en zo 

De Vikingen komen 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-
vikingen-komen/#q=ontdekkingsreizigers 

Ontdekkingsreizigers 

Columbus 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/columbus-op-reis-

augustus-1492/#q=columbus 

http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-vikingen-komen/#q=ontdekkingsreizigers
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-vikingen-komen/#q=ontdekkingsreizigers
http://www.schooltv.nl/video/columbus-op-reis-augustus-1492/#q=columbus
http://www.schooltv.nl/video/columbus-op-reis-augustus-1492/#q=columbus
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