
PYTHEAS VAN MASSALIA

De eerste grote reiziger van wie we de naam kennen, was Pytheas, die in Massalia (het
huidige Marseille) woonde. De inwoners van Massalia wisten van schippers die de Rhône
waren opgevaren en andere reizigers hadden ontmoet, dat er een grote noordelijke zee was. 
Die zee was groot genoeg om eilanden te bevatten waar kostbare metalen werden
geproduceerd en waar een fraaie, bruine, harsachtige substantie vandaan kwam, het zeer 
begeerde amber.
Maar de Rhône zelf liep niet door tot aan de noordelijke zee en niemand wist precies hoe ver
het naar die zee was. 
Rond 330 v.C. vertelden zeelieden die terugkwamen uit het westelijke deel van de
Middellandse Zee dat de Zuilen van Hercules op dat moment niet verdedigd werden. Dat was
de kans waar de kooplieden van Massalia op gewacht hadden. De weg lag open om die
noordelijke zee te gaan zoeken. 

Pytheas werd gekozen om de reis te leiden. Hij kreeg een schip van bijna vijftig meter lang tot
zijn beschikking. (Dit schip was groter dan het schip van Columbus, 1.800 jaar later). 
Pytheas voer dicht langs de kust en bereikte het noorden van Frankrijk. Vervolgens voer hij
door de koude regens en de mist tussen Engeland en Ierland door tot aan de eilanden die hij
Orka noemde. (Deze eilanden heten nu Orkney-eilanden). Daarna passeerde hij de
Shetlandeilanden en de Faeroër en bereikte een land waar de zon op de eerste dag van de
zomer vierentwintig uur boven de horizon bleef staan. Hij noemde die plek Thule.
Eeuwenlang was Thule in feite het einde van de wereld aan de noordkant. Het kan IJsland,
Noorwegen, de Shetlands of de Faeröer geweest zijn. 

Pytheas keerde via Denemarken en Zweden terug, ontdekte een brede zee die ver het land
indrong (de Oostzee) en ging op zoek naar het Land van Amber. Hij ontdekte er rivieren die
van zuid naar noord stromen, zoals de Oder en de Weichsel. 
Toen hij in Massalia terugkeerde weigerden veel mensen hem te geloven. 
Niet veel later kregen de Carthagers de Zuilen van Heracles in handen en was de Atlantische
Oceaan voor Grieken weer onbereikbaar. 

Opdracht
Teken een kaart en duid daarop alle plaatsen en rivieren aan die in de tekst voorkomen. Teken
in stippellijnen de reis van Pytheas op de kaart.


