
CHRISTOFFEL COLUMBUS EN ZIJN TIJD

ONTDEKKINGEN EN GEBEURTENISSEN CHRISTOFFEL COLUMBUS

Hendrik de Zeevaarder sticht de eerste zeevaartschool.
Ontdekking van Porto Santo

1418

Ontdekking van Madeira 1424

Zheng He vertrekt op wereldreis 1431

Gil Eannes vaart voorbij Kaap Bojador. 1433

1451 CC geboren in Genua in wolverkopersfamilie

Turken veroveren Constantinopel (Byzantium) 1453

Gutenberg: uitvinding boekdrukkunst 1455

Cadamosto ontdekt de Kaapverdische Eilanden en
ontdekt de Bissagosarchipel. 

1456

Diogo Gomes ontdekt de kust van Guinee. 1458

Hendrik de Zeevaarder sterft 1460

1465 CC is 14 jaar oud en maakt als scheepsjongen zijn eerste
zeereis naar Corsica

1472 CC vaart naar eiland Chios in het oosten van
Middellandse Zee, vlak voor de kust van Turkije. 

1476 CC op zeereis naar Lissabon, Engeland en Vlaanderen.
Op 14 augustus aangevallen door Franse en Portugese
kapers. Schipbreuk. 
Gaat naar Lissabon en vaart mee naar Southampton.
Later vanuit Bristol naar IJsland en Jan Mayen. 

1477 CC terug in Lissabon

1479 CC woont op eiland Porto Santo. Huwt dochter van de
gouverneur. Krijgt zoon Diego. Vrouw sterft. CC maakt
plannen om naar het westen te varen.

1481 CC vaart naar Elmina (Guinee)

Fort Elmina in Guinee wordt gebouwd. 1482

1484 CC legt Johan II van Portugal zijn plannen voor. Een
commissie wijst de plannen af.  

Diogo Cao ontdekt de Congostroom 1485 CC in klooster La Rábida. Ontmoet astronoom Fray
Antonio de Marchena. 
Hertog van Medinaceli wil financieel steunen. Maar
koningin Isabella zegt dat ontdekkingen het alleenrecht
zijn van de kroon. 

1486 CC in Córdoba. Eerste ontmoeting met Ferdinand en
Isabella. Krijgt van hen een jaargeld. 

Bartolomeu Dias vertrekt om langs de kust van Afrika
de doorgang naar de Indische Oceaan te vinden. 

1487 Commissie van geleerden bestudeert het voorstel van
CC, maar komt niet met besluiten. 

Bartolomeu Dias terug in Lissabon (december) 1488 CC staat op de kade in Lissabon als Bartolomeu Dias
terugkomt. 

1491 Commissie heeft nog steeds niet geantwoord. CC zoekt
steun in Engeland en Frankrijk via zijn broer
Bartolomeu. 
Ontmoet in klooster La Rábida Fray Juan Pérez,
biechtvader van de koningin. Isabella belooft plannen in
te zien na de inname van Granada (gebeurt in december)



Martin Behaim maakt de eerste wereldbol (Aardappel).
Daarop staat Amerika nog niet, maar wel vele eilanden
ten westen van Europa die Columbus dat jaar nog zal
ontdekken. 

1492 6 januari: CC loopt mee in de overwinningsstoet van
Granada. 
17 april: ondertekening van het contract. 
3 augustus: 3 schepen (Santa Maria, Pinta en Niña)
verlaten Palos.
25 september: eiland gezien, maar verliezen het uit het
oog. 
12 oktober: aan land op Guanahaní. C noemt het San
Salvador. 
Okt-dec: verkennen het Caribisch gebied. Komen bij
Monte Cristi, dicht bij Cibao waar goud te vinden is. 
25 december: schipbreuk van de Santa Maria. 

1493 CC bouwt op Hispaniola eerste nederzetting. 
16 januari: Pinta en Niña beginnen aan terugreis naar
Spanje. 
4 maart: CC na storm in Azoren en later in Lissabon. 
15 maart: CC in Palos en over land naar Barcelona. 
Half april: CC als held ontvangen bij Ferdinand en
Isabella. 
25 september: vertrek 2e reis met 17 schepen en
honderden avonturiers vanuit Cadiz. 
27 november: CC ontdekt Dominica. Gaat naar
Hispaniola (alle achtergeblevenen vermoord). 

1494 januari: CC sticht handelskolonie Isabella op Hispaniola. 
April - september: CC verkent zuidkust van Cuba en
ontdekt Jamaica. 

1496 maart: CC keert terug naar Cadiz. 

John Cabot ontdekt Neuwfoundland (Noord-Amerika) 1497

1498 30 mei: vertrek voor 3e reis. Komt in Trinidad. Verkent
kust van Zuid-Amerika. Gaat aan land in Venezuela (1e
Europeaan die voet zet op Amerikaans continent). 
31 augustus: in Santo Domingo. 

Cabral ontdekt Brazilië. Bartolomeu Dias komt in een
storm om het leven bij Kaap de Goede Hoop.
Amerigo Vespucci ontdekt de monding van de
Amazone. 

1500 Opstand op Hispaniola. CC geboeid terug naar Spanje,
daar vrijgelaten. Maar verliest veel van zijn voorrechten. 

Vasco Da Gama ontdekt de Seychellen. 1502 4e reis. CC verkent kust van Panama. Zoekt doorgang
naar de Stille Oceaan. Blijft maandenlang op Jamaica
omdat schepen beschadigd zijn door paalworm. 

1504 CC komt in de buurt van Sevilla terug in Spanje. 

1506 20 mei: CC sterft in Valladolid. Alleen zijn 2 zoons zijn
bij hem samen met een paar vrienden. Hij is door al de
anderen vergeten. Hijzelf sterft in de overtuiging dat hij
een deel van Indië heeft ontdekt. 

1510 eerste grote schatten komen uit Amerika aan in Spanje

1516 Spanje erkent de grote verdienste van Columbus’
ontdekkingen. Hij wordt vanaf dan overal geëerd als
ontdekker van Amerika. 
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