
Blz 1 

Onze wereld is super groot.                                                                                           
Kijk maar eens op een wereldkaart of een wereldbol. 

Wij kunnen inmiddels gemakkelijk over de hele wereld reizen met de au-
to, schepen, en vliegtuigen. 

In elk werelddeel en zelfs in elk land is alles anders.                                 
Verschillende mensen, andere huidskleur, gewoontes.                                
In elk land is de natuur, het klimaat en de geschiedenis anders. 

Zolang mensen bestaan hebben zij de wereld rondgereisd.   Op zoek naar antwoorden, zoals: 

Hoe zou het daar in dat land zijn ?   Wat voor mensen leven daar en hoe is de natuur?          
Zijn er in dat land voor ons dingen die voordeel bieden. Zoals ander voedsel, kruiden enz.  

Het onbekende maakte mensen nieuwsgierig.  Maar soms ook gedreven door honger en    
ziekte ging men op zoek naar betere plekken om te kunnen (over)leven.   

Op de hele wereld waren er verschillen in de ontwikkeling en de welstand van mensen.        
Dit bood kansen om er zelf beter van te worden. Andere volkeren mensen werden vaak      
middels misbruik van macht en geweld uitgebuit en niet als gelijke behandeld.                      
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de slavernij.                

DISCRIMINATIE:  (Artikel 1 van de grondwet)  Onderscheid <=> Gelijkheid 
Veel (groepen) mensen worden nu nog steeds niet door iedereen als gelijk beschouwd.                        
Ze worden vaak uitgesloten, horen er niet bij door hun persoonlijke kenmerken.      

Dat geld bijvoorbeeld voor: 

Migranten:   Mensen die uit andere landen naar ons land komen om welke reden dan ook. 
Vrouwen:     Zij worden soms gezien als ondergeschikt aan de man 
Geloof:         Gewoonten /gebruiken in een ander geloof worden afgekeurd en niet getolereerd 
Huidskleur:  Mensen met andere huidskleur worden soms als minderwaardig gezien 
Beperking:   Mensen met een beperking worden als minder geschikten of lastig ervaren lastig 
Seksuele voorkeur:  Deze mensen worden vaak gezien als iemand met een afwijking, niet normaal.  
Levensovertuiging:  Hoe denk je over het leven en hoe wil je leven 
Politieke overtuiging: wat je ergens van vindt, je houding.  
     
In veel landen wordt het deze mensen moeilijk en soms zelf onmogelijk gemaakt om vrij te 
kunnen opgroeien en leven. Ze hebben hierdoor minder kansen op goed onderwijs, een baan 
zoals iedereen.  Ze worden vaak belachelijk gemaakt, uitgescholden of als slecht afgeschilderd.                                                                          

 

                                                                                                                                   
Ook worden zij sneller als dader gezien en niet als gelijke                 
behandeld.  (Profileren ==>een stikker opplakken)                                                         
Mensen discrimineren anderen soms op verhalen, geschiedenis,           
onbekendheid. Dit zorgt vaak voor een onveilig gevoel hetgeen               
angst kan oproepen. Vooroordelen zijn een voedingsbodem voor                                        
de groeiende vreemdelingenhaat. 

  FILMPJE:  Discriminatie volgens de wet 

  FIMPJE:  ontwikkeling van mensenrechten 



Iedereen die  zich in       

Nederland  bevindt moet in 
gelijke gevallen                
gelijk worden behandeld.  

Verder staat in artikel 1 dat 
discriminatie,  op welke   
grond dan ook, is verboden.    
Ook het aanzetten tot haat of           
discriminatie is verboden.  

Blz 2 

Onderscheid  <=>  Gelijkheid 

Racisme:        

Onderscheid maken bij mensen met hun eigen fysieke -          
en karaktereigenschappen en hun geestelijke vermogens.  

Het ene ras wordt superieur gezien aan het andere. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan blank en zwart. 

Mensen worden soms uitgescholden    
wegens hun taal, huidskleur . 

Mensen met een andere huidskleur    
worden vaak als minderwaardig gezien 
en ook zo behandeld.   

In voetbalstadions worden getinte        
spelers die een fout maken of een     
kans missen soms uitgescholden of     
belachelijk gemaakt met apengeluiden.  

Vecht voor gelijkheid  

Anderen worden indirect                              
gediscrimineerd en met                          
speciale regels buitengesloten.                                        

Zo worden Roma-kinderen                              
in Slowakije naar het                           
bijzonder onderwijs gestuurd,                
omdat ze dom zouden zijn.                    
Dit is natuurlijk niet waar ! 

Art. 1 Grondwet ! 

Mensen                                                         
worden soms direct gediscrimineerd.                         
Ze worden tot misdadiger bestempeld                 
alleen omdat ze homo of lesbienne zijn,          
zwart, vrouw, christen of moslim     

Je huidskleur:   daar kun je niets aan doen.                              
Dat je een vrouw bent is niet jouw schuld.                                                
En je geloof is een  persoonlijke keuze  die 
niemand iets aangaat. 

Filmpje    mensenrechten 

https://www.amnesty.nl/actueel/moslims-europa-gediscrimineerd-wegens-uitoefenen-geloof
https://youtu.be/1BSVSflibnc


Blz 3 

a anti                    

043—3218489  

Algemene Wet gelijke Behandeling.  Wet van 2 mrt 1994 In 
deze wet zijn regels opgenomen               
ter bescherming tegen discriminatie op grond van          
 -  godsdienst                                                                                                                      
  - levensovertuiging      
    - politieke gezindheid,     
      - ras        
  - geslacht       
    - nationaliteit       
     - hetero- of homoseksuele gerichtheid  

   Het Europees Verdrag tot bescherming              
van de rechten van de mens                                                                                     

                                             

De voor alle mensen belangrijkste vrijheden zijn                                 
in een Europees verdrag vastgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                               

                         

mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de                       
aangesloten landen zijn in dit verdrag vastgelegd.                                                                                                                                                

Dit verdrag is op 4 november 1950 te Rome tot stand gekomen.                       
In 1948 werd in samenwerking binnen Europese landen een             
Universele Verklaring van de  Rechten van de Mens opgesteld. 

 Filmpje:   Europees verdrag rechten van  mens 

   Internationaal Verdrag    Rechten van het Kind                                   
 
Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de    
Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met      afspraken 
over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.  

Bijna alle landen in de wereld hebben het verdrag ondertekend.  Nederland ook, sinds 1995. 
                                                                                                                                         

Als een land het verdrag ondertekend moet het zich aan het verdrag houden. Het land moet 
zorgen dat wetten en regels worden aangepast zodat zij voldoen aan de eisen verdrag stelt. 

Filmpje:  rechten van het kind     

Wil jij een melding maken of heb je 
hulp of advies nodig ?? 

discriminatie 
Voorziening Limburg 

https://www.youtube.com/feed/my_videos
file:///L:/filmpjes/discriminatie/Mensenrechten animatie.mp4
https://youtu.be/1BSVSflibnc


Recht op voeding                               
 kleding          

wonen                       

Iedereen                              
is gelijk 

Recht op   
verzorging 

Recht op     
een naam  

Recht op    
samenkomen 

Recht op    
bescherming 

Recht op    
zorg en liefde 

Recht op    
onderwijs 

Geen kind in 
de cel 

Recht op    
informatie 

Geen kind      
in oorlog 

Recht op   
spel 

Blz 4 

RECHTEN  VAN  HET  KIND 

Recht op een                      
eigen mening 

Filmpje:  Kinderrechten   UNICEF 



Blz 5 

Over de hele wereld zijn LHBTI’s             
(Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transseksueel en Interseksueel)                          
het slachtoffer van schendingen van mensenrechten.                           
Deze schendingen van mensenrechten lopen uiteen van discriminatie tot gevangenschap en 
marteling.                                                                                                                                                                                                                                                   

       

      Homoseksualiteit:                                                               
In bijna de helft van alle landen ter wereld is homoseksualiteit strafbaar.                                       
In sommige landen kan er zelfs de doodstraf voor worden opgelegd. Bijvoorbeeld Iran.         
Slechts enkele Europese landen en Canada kennen wettelijke bescherming tegen             
homodiscriminatie. Over de vervolging en discriminatie van homoseksuelen buiten het    
Westen is vaak weinig bekend. In veel landen worden homo’s vervolgd op aanklachten als 
landloperij of seksuele misdrijven.                                                                                                      

In landen als Afrika, Azië en het    
Midden-Oosten, is homoseksualiteit 
nauwelijks  geaccepteerd.            
                 
Het oppakken, vervolgen en straffen 
ervan wordt niet als een schending 
van mensenrechten ervaren.              
          
Ook in het katholieke geloof         
(Het Vaticaan / de Paus ) beschouwt  

 homoseksualiteit als tegen natuurlijk 
 Zij zijn uitgesproken tegenstanders!  

   

Lesbische vrouw in  
azc Gilze verminkt  
met kokend water 
    
    
     

De vrouw die het kokend water gooide, viel 
samen met haar echtgenoot het slachtoffer 
al langer lastig over haar                                              
seksuele geaardheid.                                      
Dit stel, ook uit Nigeria, sprak volgens haar 
openlijk over hun homohaat. 

 
  
15-jarige scholier                       
Tharukshan Selvam                      
pleegt zelfmoord na                            
pesterijen en (doodsbedreigingen                                                                           

De jongen, afkomstig uit Skri Lanka werd op 
school wegens zijn afkomst en zijn uiterlijk   
gepest en zelfs met de dood bedreigd.         
Ook werd hij via social media / instagram      
gepest omdat hij toegaf op zowel jongens als 
meisjes te vallen.  

10-01-2017  Heerlen 07-08-2020 om 22:00 

heteroseksueel homoseksueel     Bi-seksueel 

LHBTI ’s  en  Nederland 

In Nederland is sinds 1971 wettelijke discriminatie van homoseksueel gedrag verboden.              
In de Wet gelijke behandeling (1994) mag  iemand die hetero of homo is nooit als minder of    
anders  worden behandeld.  Op 1 april 2001 voerde Nederland als eerste land ter wereld het                       
wettelijk huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht in;                                                                        
Nederlandse gehuwde homoparen  mogen kinderen uit binnen- of buitenland wettig adopteren.                                                                                                                             

                              

Er zijn veel mensen die vanuit hun geloof of andere gronden homoseksualiteit verwerpelijk, zondig 
of oneerbaar vinden. Zo’n houding wordt vaak aangeduid als homofobie of homohaat. 
De vrijheid van meningsuiting laat in het algemeen negatieve oordelen toe.                                       
Of negatieve uitspraken over homoseksuelen een vorm van haatzaaien zijn, en dus strafbaar zijn, 
hangt af van de omstandigheden wat, wanneer, hoe, en wijze waarop iets wordt gezegd.    

LHBTI’s, homofobie en homohaat 

Filmpje: Hoe  Nederlanders denken over LHBTI 

Filmpje / liedje: Iedereen is anders  

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-van-meningsuiting
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/haatzaai-haatspraak-hate-speech
https://www.youtube.com/watch?v=BsnoYeBeMd8
https://www.youtube.com/watch?v=BsnoYeBeMd8
https://www.youtube.com/watch?v=BsnoYeBeMd8
https://www.youtube.com/watch?v=BsnoYeBeMd8


Blz 6 

Slavernij 

Slavernij komt sinds mensenheugenis voor.                                
De Egyptenaren hadden slaven, net als de Grieken en Romeinen.                                      
Maar de meeste mensen denken bij slavenhandel aan de 17e eeuw, 
de ‘Gouden Eeuw’.                                                        
Nederland wordt een grote speler in de slavenhandel nadat 
de West-Indische Companie  (WIC) is opgericht.                        
Dit bedrijf handelt in goederen in West- en Noord- en Zuid-Amerika.   Later ook in mensen.                               

                                                                                                                                                           

Vanuit Nederland varen schepen beladen met goederen zoals vuurwapens en alcohol naar     
forten aan de West-Afrikaanse kust. 

                                                                                    

De Nederlanders verruilen hier de handelswaar tegen tot slaaf 
gemaakte Afrikanen, waarna ze doorvaren naar de kolonies in 
Amerika. Maar ook naar Curacao en Suriname.                        
De mensen die de barre tocht overleven, belanden op de         
slavenmarkten en uiteindelijk op de plantages waar ze onder 
dwang moeten werken.                                                                   
De schepen van de WIC voeren vervolgens terug naar Nederland 
met aan boord producten als suiker, koffie en tabak.  

De slavernij behoort tot het wrange verleden van Nederland. 600.000 mannen, vrouwen en kidz 
zijn als handelswaar van Afrika naar de nieuwe wereld verscheept.                              
Daar werden ze verkocht en onder dwang aan het werk gezet.  slavernij 

Haat 

De mens heeft een ongekend vermogen tot 
lief hebben en samenwerking.                                 
Maar toch zijn we ook in staat tot grote      
gruweldaden en geweld.                                        

Waar ligt de kiem van haat en hatelijk gedrag. 

 

Waarom haten we?                                                           
Hoe wordt het aangewakkerd?                 
Wanneer gaat haat over in geweld ?   
Hoe kunnen wij haatgevoelens loslaten om tot 
verzoening te komen?  

Gedicht:                                                                                                                     

Pesten en haten is niet fijn, 

niet voor groot, niet voor klein. 

Het doet mensen verdriet, 

zie je dat dan nu niet? 

Je scheldt, schopt en slaat, 

dat zijn de dingen die ik haat. 

Heb toch respect voor elkaar, 

want dat is een mooi gebaar.  

https://npofocus.nl/bundles/focuspublicationbundle/version/build/#ex1311


                                                                                                                                                       

De Romeinen :  Geloof en Macht        
Christenen voor leeuwen gegooid 

Toen de eerste Romeinen zich begin 1e eeuw  
tot het christendom bekeerden, leefde er in   
Rome een kleine joodse minderheid.                
Deze groep werd door de keizer erkend en    
hoefde de Romeinse goden niet te vereren.            
                                
Dit gold niet voor de christenen. Belangrijk in  
het christelijke geloof was immers, anders dan  
in het joodse geloof, de verkondiging van het 
evangelie.  De hele wereld moest eerst bekeerd 
zijn voordat het rijk Gods er kon komen. 

De keizer zag die christelijke missie als een   
grote bedreiging. De goden hadden hem immers 
zijn macht geschonken en hij moest daarom door al zijn onderdanen worden vereerd. 

Gekruisigd, levend verbrand of verslonden door wilde dieren drie eeuwen lang werden de christenen 
vanwege hun geloof door de Romeinen wreed vervolgd.  Steeds moesten ze het ontgelden als een     
keizer zich bedreigd voelde of een zondebok zocht. Maar begin derde eeuw kwam er langzamerhand  
verandering in deze situatie. 

Blz 7 

Geloof :  Kruisridders  

De kruisridders , (edelen)                                         
trokken er in de Middeleeuwen trokken er op uit om 

anders gelovigen, zoals de Moren en Arabieren in     

Palestina en de heidenen aan de kusten van de      
Oostzee te bestrijden. De ridders namen "het kruis 
op"   Zij lieten een kruis van stof op hun mantel naai-
en. Verbonden middels het kruis en onder het gezag 
van hun meerderen in hun orde trokken zij ten strijde.      
Anders gelovigen moesten worden bestreden.  

Tweede wereld oorlog                                 
Antisemitisme of Jodenhaat       

Het is de discriminatie en racistische      
behandeling van Joden op basis van hun        

» etniciteit  = de gezamenlijke kenmerken,   

zoals nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke         
kenmerken, cultuur of geschiedenis die een groep mensen      

of een aantal bevolkingsgroepen verbindt.  

» religie  Joden hebben in de geschiedenis dikwijls te         

maken gehad met vijandigheid en haat, variërend van         
discriminerende overheidsmaatregelen tot georganiseerde 
moordpartijen, zoals tijdens de Holocaust.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etniciteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust


Geloof                                                                                                              
De mens is van oudsher op zoek naar een verklaring voor zijn bestaan op aarde.                              
Godsdiensten trachten een antwoord te geven op grote levensvragen, zoals de reden van ons bestaan 
en wat er met ons gebeurt na onze dood. Volgens recente schattingen bestaan er vandaag de dag zo’n 
4200 religies en Natuurlijk staan al die religies niet los van elkaar.                                                    
In de hele wereld zijn veel verschillende manieren van, hoe en wat mensen geloven.  In elk geloof zijn 
mensen er van overtuigd dat hun geloof juist is. Hiervoor zijn echter geen aantoonbare bewijzen. Ge-
loof is een onbewuste aanname van wat wel of niet haalbaar is of van wat goed of slecht is  

De 10 grootste religies op onze wereld. 

10. Cao Dai  een erg ‘jonge’ godsdienst in Vietnam met zo’n 6,7 miljoen volgelingen.  Het is een 
mengelmoes van elementen uit meerdere andere godsdiensten 

9. Het Koreaans sjamanisme of muïsme  is de oudste Godsdienst van Korea en is sterk       
verbonden met de Koreaanse cultuur. Deze religie stamt uit de prehistorie. Goden en geesten staan in 
deze religie centraal .   

8. Het jodendom   ongeveer 13,9 miljoen gelovigen. ontstaan in het Midden-Oosten in de 8ste 
eeuw voor Christus, toen aartsvader Abraham opriep om slechts één god te aanbidden in plaats van 
verschillende afgoden. Een Joodse gebedsruimte heet een synagoge 

7. Het sikhisme  Deze Godsdienst  in India bestaat pas zo’n 500 jaar en heeft ongeveer 28 miljoen 
volgelingen. Sikhs hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de regionale Indiase politiek.   

6. Het taoïsme  is al meer dan tweeduizend jaar oud. Tegenwoordig telt het taoïsme 93 miljoen  
gelovigen, vooral in China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam. In de leer van het  taoïsme staat dat alles in 
evenwicht en harmonie is. Dit evenwicht wisselt voortdurend. Ook het streven naar onsterfelijkheid en 
leven in eenheid met de natuur vormen belangrijke idealen in het taoïsme. 

5. Het shintoïsme Het shintoïsme is de oorspronkelijke Japanse godsdienst en kent ca. 108 miljoen 
volgelingen. Het dateert uit de 8ste eeuw na Christus. Deze religie kent heel wat goden, of beter      
natuurgeesten die ‘kami’ genoemd worden.  Op het Japanse grondgebied zouden er ongeveer 80000 
tot 100000 shintoheiligdommen te vinden zijn. 

4. Het boeddhisme Uit de leringen van Gautama Boeddha ontstond 2500 jaar geleden het         
boeddhisme. De belangrijkste principes van het boeddhisme zijn het afwijzen van geweld, het zuiver 
zijn van geest en het volgen van ethische gedragsregels.  Thans in landen als China, India, Nepal,     
Maleisie en Noord– en Zuid Korea. De Boedha leider is de Dalai Lama  

3. Het hindoeïsme ca 1,05 miljard volgelingen. Vooral  in India, Nepal en Indonesië. Hindoeïsme 
bestaat al meer dan 4000 jaar. In India is zo’n 80% van de bevolking hindoe.     De religie is gebaseerd 
op diverse tradities. Het hindoeïsme bestaat uit een brede verzameling van wetten en voorschriften van 
‘dagelijkse gedrag. Ook in het westen zijn bepaalde praktijken van het hindoeïsme doorgedrongen, zo-
als het beoefenen van yoga. 

2. De islam De tweede grootste wereldgodsdienst is de islam, met ruim 1,6 miljard volgelingen.     

De islam ontstond in de stad Mekka in de zevende eeuw na Christus. De belangrijkste figuur in de islam 
is de profeet Mohammed. Hij leefde van 570 tot 632 na Christus. Na diens overlijden splitste de Islam 
in twee groepen: soennisme en het sjiisme. Islamitische gelovigen aanbidden één god. De islamitische 
godsdienst heeft invloed op het dagelijkse leven van moslims.  Religieuze plicht van moslims om de  
Islam door strijd te verspreiden. Het islamitische geloof onderscheidt vier manieren van strijd: in het 
eigen hart, met de mond, met de hand en met het zwaard. De JIHAD   'heilige oorlog'  

1. Het christendom  Het christendom is op het ogenblik de grootste godsdienst : 2,22 miljard.     

De leer van het christendom is gebaseerd op het leven en de leringen van Jezus Christus, die zo’n 2000 
jaar geleden zou hebben geleefd. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God was, die aan het kruis 
ter dood werd gebracht, maar drie dagen later verrees uit de doden. Het christendom is de belangrijk-
ste godsdienst in Europa en heeft een enorme invloed gehad op de Europese geschiedenis en cultuur.  

Blz 8 



Blz 9 

       De mens 

       De huidige mens loopt waarschijnlijk                     
       pas 300.000 jaar op aarde rond.              
                                           Daarvoor waren er wel hominiden (mensachtigen) die op  
                         de huidige mens leken.                                                           
        Deze ontstonden ongeveer 7 miljoen jaar geleden.            
                Hoe zijn ze ontstaan? Hoe hebben ze zicht ontwikkeld ?     

Wetenschappers hebben al veel ontdekt over het ontstaan  van de mens (Homo sapiens).                                                                                          
Ze zijn het eens dat wij afstammen van een aapachtige voorouder.                                       
Ze weten ook dat er veel verschillende menssoorten op aarde  hebben rondgelopen.   
Toch weet men nog heel veel niet zeker.  

Bijvoorbeeld : - Hoe onze stamboom er nu precies uitziet?                                                       
         - In welk land of werelddeel waren de eerste mensen?  

                   - Wat was hun huidskleur ? Enz.  

Er zijn nog veel meningsverschillen onder wetenschappers hoe de mens is ontstaan.   

Ontdekkingsreizigers:  Het  waren mensen die alleen of met een groep op reis gingen naar         

gebieden waarover nog weinig of niets over bekend was. Eenmaal op weg zagen in elk land  gebied 
andere mensen met andere gewoontes en gebruiken, een andere Godsdienst, ander bestuur, andere 
leiders / heersers . 

Al vroeg begonnen ontdekkingsreizigers diverse delen van de aarde met elkaar te verbinden.            
Zo waren er al z’n 3000 jaar voor Christus veel contacten in landen rond het middellandse zee gebied.          
De Egyptenaren en de Grieken voeren met hun schepen over de zee naar                                      
andere landen. Men ging nog niet heel ver over land.  Maar ook dat veranderde! 

Vanuit China zelf werd, vooral door de reizen van Zhang Qian,                                       
de zijderoute geopend. Deze route maakte verbinding tussen                                                     

het Chinese en het Romeinse rijk.    

Later gaat vanuit Venetië ontdekkingsreiziger                                                                         

Marco POLO op 17 jarige leeftijd,              

tussen (1271 en 1295 ) over land richting China.                                                                 
Hij blijft 17 jaar in China waar hij een goede vriend                                               
wordt van de Chinese Keizer Kublai Kahn.                                                                                                              

Marco         De verbinding over land  tussen Europa                                                      

POLO         en China is middels de Zijderoute is een feit.                                                                   

                               Kublai Kahn.                                                                                              
Marco Polo heeft door heel China gereisd.                                                                
Al zijn belevenissen heeft hij opgeschreven. 

         

                                                                

 

Marco POLO    

Mensen ontdekken 

Voor meer ontdekkingsreizigers kijk op blz 10 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zhang_Qian
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijderoute


               
 1. Hanno uit Carthago (leefde rond 500 v.Chr.)                                
     Hij verkende de noord- en noordwestkust van Afrika.                      
     Volgens sommige verhalen kwam hij tot Centraal Afrika, waar hij     
     waarschijnlijk als eerste beschrijvingen van gorilla's optekende. 

                            
       2. Pytheas ( ca. 380 v.Chr.-310 v.Chr.)         
          Deze Griekse navigator, afkomstig uit Marseille in Zuid-Frankrijk, was 
    de eerste die om de  Britse eilanden voer. Hij verkende ook het               
    huidige Duitsland. 

      3. Christoffel Columbus   (1451-1506)                                         
    In 1492 kwam Columbus aan in de Nieuwe  
   Wereld, waar hij verschillende expedities naar      
   het Caribisch gebied ondernam. Hij zette       
   echter nooit voet aan wal in  Noord-Amerika.
                                          

                                                                                                                      
  4. Vasco da Gama (1469-1524).           
       Had een lange carrière als ontdekkingsreiziger, 
      en behoorde tot de eersten die de Afrikaanse 
      kaap rondden om zo naar Indië te varen. 

    5. Ferdinand Magellaan (1480-1521) 
 Met zijn expeditie voer hij als eerste volledig om de aarde, en        
 vervolgens als eerste Europeaan over de Stille Oceaan. Dat gebeurde 
 op een ongebruikelijk stille dag, en daaraan heeft de oceaan zijn 
 naam te danken. Magellaan kwam echter nooit thuis.    
 Hij overleed op de Filipijnen. 

       6. Jacques Cartier (1491-1557)                                                                  
              Fransman Cartier had zijn blik vooral op het noorden gericht, en hij 
        was degene die Canada ontdekte.      

                   
     7. Abel Tasman (1603-1659)                      
      De Nederlander Abel Tasman staat onder 
       meer te boek als de ontdekker van   
     Nieuw-Zeeland en Tasmanië. 

     8. David Livingstone (1813-1893)                                                     
              De Schotse missionaris Livingstone was de 
   eerste Europeaan die  Centraal Afrika echt verkende.    
                           Hij zag ook als eerste Europeaan de Victoriawatervallen.   
                
                                    

                    
9. Fridtjof Nansen (1861-1930)                                               10. Roald Amundsen(1872-1928)                 
De Noor Nansen stak als eerste in                           Amundsen bereikte als eerste de       
1888 het Groenlandse landijs over.            Zuidpool. Hij voer bovendien als       
                     eerste door de Noordwestelijke  
                 Doorvaart, maar tijdens zijn pogingen 

                         om ook de Noordpool te bereiken,  
                verdween hij.     

Blz 10 

             beroemde                 
 ontdekkingsreizigers: 

Op zoek naar goud en specerijen  


