
BARTOLOMEU DIAS    vragenlijst 
 
 
 
1. Wat is Elmina? 

Elmina is de plek in Guinea aan de Afrikaanse kust waar de Portugezen een fort 
bouwden om de mijn te beschermen.  

 
2. Vertel kort de reis van Diogo Cao. 

Hij vaart van Elmina naar Kaap Sinte-Catharina. Hij vaart dan verder zuidwaarts en 
ontdekt de monding van de Congostroom. Hij laat daar enkele verkenners achter om 
contact te zoeken met de plaatselijke bevolking. Hij vaart dan verder tot aan Kaap 
Santa Maria en keert dan terug naar Portugal. Bij de Congo vindt hij zijn verkenners 
niet terug.  

 
3. In 1485 stuurt koning Johan II twee missies uit. Eén over zee en één over land. Waarom? 
 Om op zoek te gaan naar de mythische Priester-koning Johannes.  
 
4. Welke opdracht krijgt Bartolomeu Dias in 1486? 

Hij moet proberen om via Kaap de Goede Hoop naar Indië te varen. Hij geraakt 
echter niet verder dan de Grote Visrivier aan de zuidoostkust van Afrika.  

 
5. Hoe noemde Bartolomeu Dias de kaap die hij eerst gemist had? En hoe heet ze nu?  
 Hij noemde die kaap eerst Kaap der Stormen. Nu heet ze Kaap de Goede Hoop.  
 
6. Wie stond er op de kade in Lissabon toen Bartolomeu Dias aankwam? Waarom was die 
man in Lissabon?  

Het was Christoffel Columbus. Hij was naar Lissabon gekomen om koning Johan II 
over zijn plan te spreken. Dat plan was om via het westen naar Indië te varen.  

 
7. Hoe heette de allereerste wereldbol? 
 De Aardappel. 
 
8. Wie had die wereldbol gemaakt en waarom?  

Martin Behaim, omdat hij geld nodig had. En hij wilde het stadsbestuur ervan 
overtuigen dat het mogelijk was om via het westen naar Indië te reizen.  

 
9. Vertel in 5 zinnen iets over Martin Behaim. 

Hij was in Neurenberg geboren en kwam toen hij 17 jaar oud was naar Antwerpen. 
Hij werd lakenkoopman. Terug in Neurenberg vliegt hij voor 8 dagen in de gevangenis 
omdat hij tijdens de vasten gedanst heeft. Hij trekt naar Lissabon waar hij zeekaarten 
leert tekenen. Hij gaat mee op ontdekkingsreis met Diogo Cao. Daarna wordt hij 
ridder. Door zijn jongste broer geraakt hij in geldnood en maakt dan de Aardappel. 
Op een reis naar Vlaanderen wordt hij door zeerovers gevangen genomen. 

 


