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Grote ontdekkingsreizigers
Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie over het onderwerp:

De eerste mensen op aarde leefden al niet op een vaste plek. Ze
waren eigenlijk altijd op zoek naar een betere plek om te

verblijven. Ze trokken daarom door de streek waar ze woonden
op zoek naar plekken waar genoeg voedsel te vinden was.

Hoe meer de mensen zich ontwikkelden, hoe meer er behoefte
ontstond om verder te reizen, om nieuwe gebieden te
ontdekken. Het avontuur trok, maar ook politieke en

economische belangen speelden een belangrijke rol. Te voet of

met rij- en trekdieren reizen was vermoeiend en lastig. Over de
rivieren en zeeën reizen met schepen was prettiger en sneller.
De oude Egyptenaren bouwden al schepen, waarmee ze naar
vreemde kusten zeilden. Zij namen rijkdommen mee van

vreemde volkeren: specerijen, wierook, goud en veroverden
nieuwe gebieden. Een van de belangrijkste ontdekkingsreizigers
uit de oudheid (de tijd van de Grieken en Romeinen) was

Alexander de Grote (327-323 v. Chr.). Alexander de Grote was
een veldheer. Hij veroverde zowat alle op dat moment

onbekende delen van de wereld.

Marco Polo en zijn familie waren de belangrijkste

ontdekkingsreizigers in de middeleeuwen. De vader en oom van

Marco waren kooplieden uit Italië. Ze reisden naar China en Azië
op zoek naar Oosterse waren. Marco ging mee met hen mee op
reis en bleef in China om te werken voor de Mongoolse keizer

Koebilai Khan. Hij bezocht ook vele andere landen in het Verre

Oosten. We weten veel over Marco’s reizen omdat zijn verhalen
in een boek zijn verzameld.

In de zestiende eeuw maakten vooral de Spanjaarden en

Portugezen lange reizen over zee. De Spanjaarden voeren naar
Amerika en de Portugezen naar Azië. Zo hadden zij de wereld

verdeeld. Andere landen hadden in die tijd niet genoeg geld of
geen goede schepen voor deze verre reizen. Vanaf het eind van
de zestiende eeuw vertrokken er ook Nederlanders naar verre

oorden. Zij gingen allen vooral op zoek naar handel, rijkdom en
nieuw land.

De ontdekkingsreizigers hebben veel geschreven over hun

reizen en hun ontdekking van nieuwe landen en volkeren. Door

deze geschriften weten wij veel over hoe zij de wereld in die tijd
zagen. De wereld werd letterlijk in kaart gebracht. Er zijn

verschillende wereldkaarten bewaard gebleven uit deze tijd.
Bron:
-

Zeevaarders en ontdekkingsreizigers, Fernand Salentiny

-

Pioniers, Felicity Everett en Struan Reid

-

Land in zicht, Vibeke Roeper

Gebeurtenis

Straatnaamgeving “Ontdekkingsreizigers” Kanaleneiland Zuid

Verhaal voor de

Ontdekkingsreis door de nacht…

Relatie canon Nederlandse

De Verenigde Oost-indische Compagnie (1602-1799) en de

leerlingen:

geschiedenis
Gesprek /

Door: Hans Doornweerd

Atlas van Maior van Joan Blaeu (1662)
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Wat hebben ontdekkingsreizigers met Kanaleneiland
Zuid te maken?
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Waarom trokken de eerste mensen al rond?
Waarom wilde men later verder reizen?

Welke volkeren gingen vooral op ontdekkingsreis?

•

Hoe weten wij dit allemaal?

Materiaal voor de
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fotoblad: Deel van een oude wereldkaart

verwerkingsopdracht
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fotoblad: De atlas van Joan Blaeu
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opdrachtblad: Wat hoort bij elkaar?

werkblad 1: namen en afbeeldingen
werkblad 2: namen en afbeeldingen
werkblad 3: omschrijvingen
werkblad 4: omschrijvingen
schaar
lijm

•

groot vel papier

•
•

verwerkingsopdracht

moeilijke woordenblad: Grote ontdekkingsreizigers

•
•

Tijdsinschatting

fotoblad: Geschriften van ontdekkingsreizigers

internet

boeken over ontdekkingsreizigers
antwoordenblad

60 tot 90 minuten

Verwerkingsopdracht

De leerlingen werken in groepjes van 3 of 4 personen. In

overleg met elkaar maken ze de verwerkingsopdracht. Wat

hoort bij elkaar? De leerlingen combineren de afbeeldingen en
omschrijvingen van 16 grote ontdekkingsreizigers.

Let op dat de leerlingen het antwoordenblad niet vooraf

downloaden. Dit is pas nodig als de opdracht afgerond is. Ze
kunnen desgewenst hiermee elkaars werk nakijken.

