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Ontdekkingen in het verleden 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e reizen van Christopher Columbus en de ontdekking van de “Nieuwe Wereld” in 1492, het 

huidige N- en Z-Amerika was/is van groot historisch belang geweest. In de honderden 

jaren die volgden op deze belangrijke ontdekking is er uiteraard veel veranderd in de 

nautische wereld. 

 

Echter, Columbus en zijn ontdekkingsreizen met de relatief kleine schepen blijft nog steeds tot 

de verbeelding spreken. Zeker voor zeilers die de grillen van de oceaan kennen en respecteren, 

zijn musea met exposities hierover gewilde uitjes. 

 

De vaste correspondent 

van het Suffertje, volgde 

de bemanning van de 

Zeezwaluw naar het 

museum “Casa de Colón” in 

Las Palmas. Ze gingen oude 

zoute nautische kost 

absorberen. 

 

Casa de Colón (het Huis van 

Columbus) blijkt een statig 

architectonisch complex 

gebouw, met diverse open 

binnenplaatsen, een 

gewelfde kelder en vele 

zalen met schitterende 

houten balustrades en 

plafonds. In dit geheel is ook het originele, meer dan 500 jaar oude huis van de eiland 

Gouverneur opgenomen. 

In de zalen zijn hoofdzakelijk de ontdekking van de Nieuwe Wereld en de rol van de Canarische 

Eilanden daarin belicht. Hier blijkt dat Gran Canaria een gewilde stopplaats was om water, verse 

groente & fruit en eventuele passagiers op te pikken. Daarnaast lagen de Canarische eilanden op 

de route die toen gevolgd 

werd. “Zuid tot de boter 

smelt en daarna alsmaar 

westwaarts zeilen tot je land 

bereikt”. 

 

In één van de zalen liggen 

replica's van een oude 

Jakobsstaf, een nautisch 

meetinstrument, kompassen 

en peilinstrumenten 

uitgestald. In een lange platte 

vitrine ligt een platte 

wereldkaart zoals die eruit 

zag voor de ontdekking van de 

Amerika's. 

 

D 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobsstaf
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De muur wordt versierd door een replica van de kaart van cartograaf Piri Reis. (het origineel 

hiervan ligt in Istanbul in het Topkapi paleis). Diverse latere wereldkaarten omlijsten het geheel 

evenals oude globes.  

 

Een andere bijzondere zaal herbergt schaalmodellen van de 3 zeilschepen (3-mast Karveel) van 

de eerste reis van Columbus. De Santa María, het vlaggenschip van Columbus had 40 opvarenden 

bij een lengte van 24m, 8m breed en had een gewicht van 102 ton. De grote mast was 23m hoog. 

Het had waarschijnlijk 3 razeilen en 1 latijnzeil. 

 

De Niña en de Pinta hadden 

ongeveer 25 opvarenden, waren 

15m lang, 5m breed, een gewicht 

van 59 ton met een grote mast met 

een lengte van 15m. Ze hadden 

beide 3 latijnzeilen. 

 

Verder is er veel aandacht besteed 

aan de routes van de totaal 5 

ontdekkingsreizen die Columbus 

naar de West-Indies (het huidige 

Caribische gebied) heeft gemaakt, 

waar nauwgezette kaarten werden 

gemaakt. 

 

Op deze zeekaarten waarvan vooral het kustgebied is verkend en in kaart gebracht, zijn niet 

alleen de plaatsen om vers water en voorraden in te slaan opgetekend, maar ook waar 

vechtlustige indianen wonen en baaien om te schuilen voor slecht weer. Verder nog mooie 

tekeningen over de bijzondere flora en fauna die werd aangetroffen. Een voorbeeld van die 

tropische fauna twee levende kleurige papagaaien, wonen in het museum op een binnenplaats. Niet 

geketend maar los zodat ze rond kunnen wandelen en de bezoekers vermaken. 

 

De Zeezwaluw bemanning heeft intens genoten van dit museum, zowel de inhoud als het gebouw, 

een bezoek meer dan waard, vertelden ze na afloop aan de correspondent. 

 

___/)___ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Re%27is
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis-kaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis-kaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_(schip)

