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DE ONTDEKKING VAN AFRIKA

HOE HET BEGON
Rond 1850 wisten westerlingen nog maar
weinig over het ‘donkere continent’ Afrika,
zoals het werelddeel werd genoemd. Het was
een ontoegankelijk gebied van woestijnen,
bergen, regenwouden en rivieren met
gevaarlijke stroomversnellingen. Veel
ontdekkingsreizigers werden ziek door het
klimaat, of gingen dood. Ook hadden ze te
kampen met vijandige inlanders. Maar door
de verkenning van grote rivieren als de Nijl en
de Niger ontstond langzaamaan een beeld van
het enorme continent.
Opmars vanuit Europa
In het begin van de 19e eeuw begon de opmars van de
Europeanen. De Fransen trokken door de Sahara en eisten
heel Noord-Afrika op. De Britten maakten aanspraak op
West-Afrika, maar ook op gebieden in het zuiden en oosten.
In 1880 stichtte de Belgische koning een kolonie in CentraalAfrika. Het resultaat van deze ‘wedloop om Afrika’ was dat het
hele continent aan het eind van de eeuw in handen was van
Europese machten.
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In het begin van de 15e eeuw
verkenden de Portugezen de
westkust van Afrika onder leiding
van prins Hendrik, zoon van de
Portugese koning. Hij was een vroom christen.
Met een wereldrijk voor ogen organiseerde hij
expedities, wat hem een bijnaam opleverde:
Hendrik de Zeevaarder.
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Het eiland Madeira
met zijn rotsige kust
was voor Portugese
zeevaarders een
pleisterplaats op hun
route van en naar
Afrika.

De schepen van Hendrik voeren over de rivier
de Sénégal en zeilden om de Groene Kaap heen,
het meest westelijke punt van Afrika. Ze namen
goud en negerslaven mee terug naar huis.

Avonturiers
De ontdekkingsreizigers op Hendriks schepen
waren jonge landheren die op zoek waren naar
avontuur. João Fernandes was een van hen.
Hij zat maandenlang vast op de kust. Nadat hij
was gered, wist hij veel te vertellen over het
inheemse Berbervolk van Noord-Afrika.
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