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H1 OP ONTDEKKINGSREIS
VAAR DE WERELD OVER

Vanaf de vijftiende eeuw gaan Europese schepen steeds verder de zee 
op. Avonturiers komen aan bij landen waar ze nog nooit eerder zijn 
geweest. Twee eeuwen lang trekken deze ontdekkingsreizigers eropuit. 
Vaak hebben ze hetzelfde doel: heel erg rijk worden!

DE VERKEERDE KANT OP
Een Italiaanse avonturier, genaamd Christoffel 
Columbus, denkt dat hij vanzelf in Azië komt 

als hij naar het westen vaart. In Italië verklaren 
ze hem voor gek, dus gaat hij naar de Spaanse 

koning en koningin. Die willen wel betalen 
voor zijn tocht. Na maanden varen komt 
Columbus eindelijk land tegen. Maar dat is 
niet Azië, maar Amerika! Eigenlijk is deze 

ontdekkingsreis dus mislukt. 

NAAR AZIË
Veel ontdekkingsreizigers zoeken 
een route over zee naar Azië. Uit 
Azië komen namelijk specerijen, 

zijde en andere luxeproducten die 
in Europa veel geld opleveren. De 
handel Met Azië gaat over land, 

langs de Zijderoute. Onderweg gaan 
de producten van handelaar naar 

handelaar, die allemaal geld willen 
verdienen. Hierdoor wordt alles nog 
duurder! Als je als handelaar dus zelf 
naar Azië kunt varen, en de spullen 
ook zelf naar Europa kunt brengen, 

dan kun je het meeste geld voor jezelf 
houden. Met een vol schip uit Azië 

kun je een rijk man worden! 

NIET ECHT ONTDEKT
We noemen het 

ontdekkingsreizen, maar 
eigenlijk worden er niet 
echt landen ontdekt. De 

gebieden die Europeanen 
bezoeken, bestaan namelijk 

al. En er wonen ook al 
heel lang mensen. De 
ontdekkingsreizigers 

ontdekken vooral gebieden 
die onbekend zijn voor 

Europeanen. 
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Op reis naar… het 
noorden? 
Nederlanders gaan ook vaak de zee op 
met hun schepen. De meeste schepen 
gaan naar de Oostzee om in Scandinavië 
hout en graan op te halen. Ze brengen 
de spullen vervolgens naar alle Europese 
havens. Hoewel de Nederlanders dus 
geen ervaring hebben met de lange 
tocht naar Azië, hebben ze al wel heel 
goede scheepsbouwers, zeevaarders en 
handelaren. Het enige wat ze nog nodig 
hebben, is de routekaart naar Azië!

Spionage 
Nederlandse handelaren zetten daarom spionnen op 
de schepen van de Portugezen. Zoals Jan Huygen 
van Linschoten. Hij reist met de Portugezen mee naar 
India. Alles wat hij onderweg ziet, schrijft hij op. Als 
hij terug is in Nederland, schrijft hij een boek over 
zijn avonturen. Ook heeft hij kaarten getekend. Nu 
weten alle Nederlandse handelaren hoe ze om Afrika 
heen moeten varen!

Nederlandse 
ontdekkingsreizen
Nederland stuurt schepen naar 
Amerika om daar land te verkennen 
of om via de zuidkant van Amerika 
naar Azië te gaan. Soms ontdekken 
ze nieuwe plekken. Zo vaart de 
Nederlandse ontdekkingsreiziger 
Abel Tasman vanuit Azië naar 
het zuiden en ontdekt hij daar 
Tasmanië, een groot eiland bij 
Australië en Nieuw-Zeeland. Dat 

er een heel werelddeel 
onder Azië lag, wisten 
de Europeanen nog 

helemaal niet! 

» Nederland zoekt mee
Portugal gaat als eerste Europese land op zoek naar 
een zeeroute naar Azië. Ze verkennen al jaren de kust 
van Afrika en denken dat ze er misschien helemaal 
omheen kunnen varen. In 1497 vertrekt een vloot onder 
leiding van Vasco Da Gama uit Portugal. Hij vaart om 
Afrika heen en komt aan in India. De Portugezen hebben 
eindelijk de route gevonden! Ze zijn van plan heel rijk te 
worden met de spullen uit Azië, dus houden ze de route 
geheim. Maar al snel gaat Nederland zich ook bemoeien 
met de handel in Azië.

Schepen 
van de 
Nederlandse 
VOC 
vechten met 
Portugese 
schepen

Route van Vasco Da Gama 
om Afrika heen naar India. 
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»Reis na de dood«

De oude Grieken en de Romeinen geloven in een leven na 
de dood. Als iemand sterft, wordt er een aantal rituelen 

uitgevoerd. Een ritueel is iets dat je altijd op dezelfde 
manier doet. Doen ze dat niet? Dan loopt het niet goed af 

met de ziel van de overleden persoon.

Aan de Via Appia ligt 
het grafmonument 
van Caecilia Metella. 

Ze is de dochter 
van een belangrijke 

Romein. Het 
grafmonument is wel 

11 meter hoog en  
30 meter breed. 

wist-je-datje

Griekse mythe
De Grieken geloven dat mensen na hun 
dood nog een lange reis moeten afleggen. 
Wanneer iemand overlijdt, brengt de Griekse 
god Hermes de dode naar een rivier. Daar 
moet de dode een muntstuk betalen aan 
de schipper om naar de overkant te varen. 
Daar is het dodenrijk, waar het eeuwige 
leven is. De Griekse doden krijgen daarom 
een muntstuk mee in hun graf. Dat is heel 
belangrijk, want zonder muntstuk zwerft een 
Griek voor eeuwig rond langs de rivier.

Romeinen
De Romeinen kopiëren 
veel rituelen van de 
Grieken. Niet erg 
origineel! Toch nemen 
de Romeinen niet alles 
over. Zij cremeren hun 
doden en begraven 
daarna hun botten. 
Soms wordt er een 
klein lichaamsdeel 
niet verbrand, zoals 
een vinger. Dat 
lichaamsdeel wordt dan 
samen met de botten 
begraven. 

Graftombes langs de weg
Het is in de Romeinse tijd verboden om de 
doden binnen de stadsmuren te begraven. 
Daarom worden de Romeinen buiten de stad 
begraven in een soort gebouwen: graftombes. 
Machtige en rijke families bouwen hun tombes 
langs de belangrijke wegen, zoals de Via Appia. 
Hoe groter de graftombe, hoe rijker de familie. 
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Kun jij het water 
naar Rome krijgen?

Oplossing: _  jaar

Reken uit hoe oud deze 
Romein is geworden

legenda

1= l
2 = ll
3 = lll
4 = IV
5 = V

6 = VI
7 = VII
8 = VIII
9 = IX
10 = X

50 = L
100 = C
500 = D
1000 = M
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»DOEN«

Piramides horen bij Egypte
Ga aan de slag en maak je eigen piramide!

Bouwen maar! 

Stap 1:    Pak een stuk karton dat groot 
genoeg is om de piramide op te 
bouwen. 

Stap 2:   Bedenk hoe groot je de piramide 
wilt maken. Tien bij tien 
suikerklontjes? 

Stap 3:   Lijm de suikerklontjes in een 
vierkant op het karton. 

Stap 4:   Vul het vierkant met suikerklontjes 
aan de binnenkant. Het vak moet 
helemaal dicht, anders blijft je 
piramide niet staan. 

Stap 5:   Nu ga je aan de slag met het 
volgende vierkant. Dat zet je een 
half suikerklontje naar binnen. 

Stap 6:   Vul ook het nieuwe vierkant met 
suikerklontjes. 

Stap 7:   Herhaal stap 3 t/m 6 net zo lang tot 
je de top hebt bereikt. 

Stap 8:   Verf de piramide in een mooie 
kleur. 

Dit heb je nodig:
•  Karton 
•  Lijm, lijm en nog eens lijm
•  4 kilo suikerklontjes 

(tip: gebruik extra grote 
suikerklontjes) 

•  Verf 
•  Kwast 
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De piramides in Egypte zijn duizenden jaren 
oud. Zet af en toe een suikerklontje een 

beetje scheef, dan lijkt die van jou echt op de 
oude Egyptische piramides! 

tip
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WEDSTRIJD
De Engelse steden Liverpool en Manchester zien zo’n trein wel zitten. Maar 

ze willen wel de beste trein hebben die er is. Daarom schrijven ze in 1829 
een wedstrijd uit waarin uitvinders hun ontwerpen voor een locomotief 

mogen laten zien. De snelste locomotief zou de wedstrijd winnen. 
Uiteindelijk wint de Rocket, een uitvinding van niemand anders dan 

George Stephenson, die ook de eerste trein had ontworpen! Zijn ontwerp is 
zo goed, dat er in de 150 jaar daarna niet veel meer aan verandert. 

DE EERSTE TREIN
Op 27 november 1825 maakt de eerste 
trein ter wereld zijn eerste ritje tussen 

de Engelse plaatsjes Stockton en 
Darlington. Het is een stoomtrein. Dat 
betekent dat een stoomlocomotief de 
trein vooruit trekt. De locomotief is 

ontworpen door de Engelsman George 
Stephenson. Deze trein is nog niet 

bedoeld om mensen te vervoeren, maar 
brengt kolen naar een haven in de buurt. 

H8 REIZEN PER SPOOR 
DE EERSTE TREINEN De oudste manier van reizen is natuurlijk met de 

benenwagen. Als je maar lang genoeg blijft lopen, kom 
je heel ver! Daarna komen paard en wagen, een snellere 
manier om te reizen. Ook de boot wordt een populaire 
manier om lange afstanden af te leggen. Maar vanaf 
de negentiende eeuw komen er allemaal nieuwe, snelle 
manieren van reizen bij. 

Een nagebouwde versie van de Rocket
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Eerste Nederlandse trein 
Het eerste spoor van Nederland ligt tussen 
Amsterdam en Haarlem. Op 20 september 
1839 vertrekt de eerste trein naar Haarlem. Het 
is groot nieuws en heel veel mensen willen het 
meemaken! Maar de toeschouwers schrikken 
wel, want de trein gaat 38 kilometer per uur. 
Dat is bijna drie keer zo snel als de koets. 
Sommige mensen maken zich zorgen. Is zo’n 
hoge snelheid niet heel gevaarlijk?

London Underground
Londen, de hoofdstad van Engeland, 
wordt in de negentiende eeuw steeds 
drukker. De stad staat vol koetsen en 
mensen, maar er is te weinig ruimte 
om een treinspoor te bouwen. Er zit 
niets anders op dan het spoor onder de 
grond aan te leggen. Dit spoor wordt de 
Metropolitan Line genoemd, vandaar 
het woord ‘metro’. In 1863 rijdt de eerste 
metro onder Londen door. Voor veel 
steden is de metro een goede oplossing. 
Het spoor ligt niet in de weg, en het 
reizen gaat ook nog eens snel. Onder 
de grond heb je immers geen last van 
stoplichten, kruisingen en files!

»  Van stoomboot  
tot metro

In de negentiende eeuw verandert ook het reizen over 
water. Een zeilboot is namelijk niet altijd even handig. 
Bijvoorbeeld als de wind de verkeerde kant op staat... 
Daarom ontwikkelen mensen de stoomboot. Met 
steenkool wekken schippers in de machinekamer van 
de boot stoom op, en door die stoom werkt de motor. De 
wind is geen probleem meer, en de boten gaan ook nog 
eens veel sneller! 

De eerste 
Nederlandse trein 

heeft zelfs een 
spannende naam: 

De Arend.

wist-je-datje
Stoomboten worden nog 

steeds gebruikt. Niet meer 
als vrachtschepen, maar voor 

toeristische tochtjes! Ook 
stoomtreinen rijden soms nog 
als toeristische attractie rond. 

wist-je-datje

Halte van de metro in Londen rond 1900

De metro in Londen is een van de drukste ter wereld. 
Dagelijks reizen meer dan 3 miljoen mensen met de metro 

door de stad!

wist-je-datje
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