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Leven. 

Christofer werd in 1451 in het Italiaanse Genua geboren. 

Als koopman bevoer hij de Middellandse zee. In 1476 op weg van Genua 

naar Engeland werd hij door Franse piraten voor de Potugese kust 

overvallen. Zijn schip werd tot zinken gebracht en met moeite bereikte 

hij de kust bij Kaap Sint Vincent. Na zijn herstel zocht hij zijn broer 

Bartolemeus op in Lissabon. Deze was daar kaartenmaker. Hij trouwde 

daar met Filipa Moniz Pestrello, dochter van de gouverneur van het 

eiland Porto Santo. Ze kregen een zoon Diego. Filipa overleed op jonge 

leeftijd. In zijn Portugese tijd voer hij langs de kust van Europa naar 

Engeland en IJsland, maar ook langs die van Afrika. De Portugesen 

dachten zo Indië te kunnen bereiken. 

Door zijn contact met Paolo dal Pozzo Toscanelli, een wetenschapper, 

raakte Christopher ervan overtuigd dat het mogelijk was India te 

bereiken door naar het westen te varen. Omdat de Portugezen India al 

hadden bereikt door langs de kust van Afrika te varen kreeg hij geen 

steun voor zijn voorstel India te willen bereiken door westwaarts te 

varen. Hij vestigde zich nu in Spanje en legde zijn plan voor aan koning 

Ferdinand II en koningin Isabella. Diego bracht hij zolang onder in een 
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klooster. Bij Beatriz Enriquez kreeg hij een tweede zoon, Ferdinand, zijn 

latere biograaf. 

Pas in 1490 kreeg Columbus uitsluitsel over zijn plannen. Hij kreeg geen 

steun. Ook in Engeland en Frankrijk ving hij bot. Pas na de val van 

Granada kreeg het Spaanse hof belangstelling. 17 April 1492 kreeg 

Columbus pas de koninklijke goedkeuring. Als Columbus succes zou 

hebben, zou hij admiraal en onderkoning van de nieuwe gebieden 

worden. 

 

Eerste reis. 

Columbus kreeg drie schepen: de Pinta, de Niña en het vlaggenschip de 

Santa Maria. Op 3 augustus 1492 vertrok hij. De twee broers Pinzon 

voerden bevel over de Pinta en de Niña. Juan de la Cosa was eigenaar 

van de Santa Maria, waarvan Columbus de kapitein was. De schepen 

werden op last van de koning bekostigd door de inwoners van Palos als 

straf voor een eerdere overtreding. Op de Canarische eilanden sloeg hij 

proviand in en liet hij schade aan de schepen herstellen. Op 6 

september voer hij uit met de passaat in de rug vanuit San Sebastian de 

la Gomera. Het verslag van zijn reis is ons grotendeels bekend door een 
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bewerking van zijn logboek van de hand van Bartolemé de las Casas. 

Columbus hield alles nauwgezet bij, maar loog tegenover zijn 

bemanning om hen niet ongerust te maken. Op 12 oktober 1492 zag de 

matroos Rodrigo de Triana als eerste land. Columbus claimde het echter 

die avond tevoren gezien te hebben. Zo streek hij het beloofde jaargeld 

op. In de overtuiging in India te zijn noemde Columbus de bewoners 

Indianen. Het eiland waar hij geland was noemde hij San Salvador. De 

plaatselijke Indianen werden Guanahani genoemd. Het betreffende 

eiland behoorde tot de Bahama’s. Men weet echter niet op welk eiland 

precies Columbus geland is. Verder landde hij op het eiland Crocked-

Acklins Island, door hem Santa Maria de la Concepción genoemd, Long 

Island (Ferdinanda), Fortune Island (Isabella), Sand Islands (Islas de 

Arena). Ook deed hij Cuba aan, dat hij voor Japan aanzag en noemde het 

Juana. Toen Columbus de kust van Cuba verkende, ging Pinzón er met 

de Pinta vandoor, toen die van de Indianen verhalen had gehoord over 

het goudeiland Baneque (Great Inagua). Columbus voer verder naar het 

westen en ontdekte Hispaniola. Op kerstavond leed hij schipbreuk. 

Ontvangen door de grote cacíque Guacanagari mocht hij daar een 

nederzetting stichten: La Navidad. Per toeval ontmoette hij weer Pinzón. 

en hij voer terug naar Europa. Met moeite bereikte hij de Azoren met de 
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Niña. Op 4 maart 1493 bereikte hij Lissabon. Vandaar bezocht hij de 

Spaanse koning in Barcelona. 

De tweede reis. 

In september 1493 vertrok hij met 17 schepen. In Navidad trof hij geen 

levende Spanjaard meer aan: alle 39 waren vermoord. Hij stichtte een 

nieuwe colonie op Hispaniola: Santa Domingo, nu hoofdstad van de 

Dominicaanse republiek. Hij benoemde zich daar tot gouverneur. Op zijn 

terugreis ontdekte hij nog Jamaica. 

 

De derde reis. 

In 1498 ontdekte hij op zijn derde reis Zuid-Amerika en het eiland 

Trinidad. Op deze reis had hij te kampen met muiterij. Indianen werden 

mishandeld en vermoord. Hij kon geen orde op zaken stellen. 

Na veel klachten over Columbus zond de koning Francisco de Bobadilla, 

die hem zijn adellijke titel Admiraal  der Oceanen kon ontnemen. In 

1500 begon hij zijn onderzoek en ontdekte zware vergrijpen, zoals 

machtsmisbruik, diefstal en het voorkomen van het bekeren van de 

indianen tot christenen. Columbus en zijn broers Diego en Bartolemeo 
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handelden namlijk in slaven en christenen mochten niet als slaven 

verkocht worden. Christopher verloor zijn titels. Hij en zijn broers 

werden in ketens teruggebracht naar Spanje. 20 November 1500 

bereikten ze Spanje, maar Bobadilla verdronk, voordat het tot een 

proces kwam. Christopher behield enkel nog zijn titels, die verder geen 

betekenis meer hadden. 

 

De vierde reis 

Christopher vertrok in 1502 om in Midden-Amerika een doorgang te 

zoeken. Hij dacht nog steeds Oost-Azië ontdekt te hebben. hij ontdekte, 

dat de indianen hier een hoger levenspeil dan die op de eilanden 

hadden. Hij wordt hier ernstig ziek en ligt lang in coma. Zijn schepen 

kregen last van paalworm. Eind 1504 kwam hij weer terug in Spanje. 

 

20 Mei 1506 stierf Columbus in Valladolid. Hij heeft niet geweten, dat hij 

een nieuw continent had ontdekt. Een jaar na zijn dood verscheen voor 

het eerst op een kaart van Martin Waldseemüller de naam Amerika naar 

de ontdekkingsreiziger Amerigo. 
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Brief aan Raphael Sanxis. 

Toen in 1493 Christopher weer terug was in Europa bracht hij verslag uit 

in een brief aan Gabriel Sanxis, maar deze brief is per abuis in de 

overlevering gericht aan Raphael Sanxis. Gabriel was thesauriër van 

Aragon onder koning Ferdinand II en koningin Isabella I, die Columbus’ 

reis hadden bekostigd. De brief is vertaald in het Latijn ter verspreiding. 

De vertaler Leander de Cosco maakte vele fouten in de vertaling, o.a. 

door Gabriel door Raphael te vervangen. De brief heeft verschillende 

titels: De eerste brief van Columbus, De Latijnse brief van Columbus, De 

Spaanse brief van Columbus. 

Omdat Christopher voor toekomstige reizen weer sponsoring nodig had, 

heeft hij een rapport gemaakt, waarin het beeld van succes geschilderd 

is.  



 

11 
 

  



 

12 
 

 
Uit het eerste verslag.  
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EPISTOLA1 DE INSULIS NUPER2 REPERTIS.  
Epistola Christoferi Colom3—cui etas4 nostra multum debet5, de insulis in mari 

Indico nuper inventis, ad quas perquirendas6 octavo antea7 mense8 auspiciis9 

et ere10 invictissimi11 Ferdinandi Hispaniarum12 Regis missus fuerat—ad 

magnificum dominum Raphaelem Sanxis, eiusdem serenissimi13   

                                                           
1 = epistula  brief 
2 nuper   onlangs 
3 =Colombi 
4 = aetas   tijd 
5 debere   verschuldigd zijn 
6 perquirere  overal zoek, precies uitzoeken 
7 antea   eerder 
8 mensis   maand 
9 auspicia n.pl.  auspiciën 
10 =aere; aes  brons, geld 
11 invictus  onoverwinnelijk 
12 Hispaniae: na de reconquista (het terugveroveren van de Spaanse landsdelen op de 
Moren) bestond het Spaanse rijk uit vescheidene delen, zoals Aragon, Granada, 
Navara, Castilla. Pas in de 16e eeuw komt de moderne naam España op. 
13 serenus  doorluchtig   
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Een brief over onlangs gevonden gevonden eilanden. 

Een brief van Christophorus Columbus – aan wie ons 

tijdgewricht veel verschuldigd is, wegens het feit dat er 

onlangs in de Indische oceaan eilanden gevonden zijn met het 

oog op het zoeken waarvan hij acht maanden eerder onder de 

auspiciën en met het geld van de zeer onoverwinbare 

Fernand koning van Spanje gestuurd was (geweest)- is naar 

de verheven heer Raphael Sanxis, thesauriër van dezelfde 

zeer doorluchtige koning, gestuurd,  die de aanzienlijke en  

 
Ferdinand en Isabella  
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Regis thesaurarium1, missa, quam nobilis ac litteratus2 vir 

Aliander de Cosco ab Hispano3 ideomate4 in latinum 

convertit5 tercio6 Kalendas7 Maii8 .M.cccc.xciij. Pontificatus9 

Alexandri Sexti10 anno primo. Quoniam11 suscepte12 

provinciæ13 rem perfectam me consecutum fuisse gratum14 

tibi fore15 scio, has16 constitui1 exarare2, quæ te 

                                                           
1 thesaurarius  thesauriër 
2 litteratus  geletterd 
3 Hispanus  Spaans 
4 ideoma, -matis  taal 
5 convertere 3  omzetten, vertalen 
6 =tertio 
7 Kalendae: eerste dag van een maand;voor de berekeingn van de datum tel je terug te 
beginnen bij de eerste dag van de maand. 
8 Maius mensis  de maand mei 
9 pontifictus 4  het pontificaat 
10 Alexander VI, geboren als Rodrigo Borgia (Xàtiva (Spanje), 1 januari 1431 – Rome, 18 
augustus 1503) was paus van 1492 tot 1503. 
11 quoniam  aangezien 
12=susceptae, suscipere op zich nemen 
13 provincia  taak, taakgebied, provincie 
14 gratus   aangenaam 
15 =futurum esse 
16 sc.res 

http://nl.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0tiva
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1431
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/18_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/18_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/1503
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus
http://nl.wikipedia.org/wiki/1492
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en geletterde man Aliander de Cosco uit de Spaanse taal in 

het Latijn heeft vertaald op 29 april 1493 in het eerste jaar van 

het pontificaat van Alexander VI. Aangezien ik weet dat het 

voor u aangenaam zal zijn, dat ik het bereikt heb, dat de 

kwestie van de taak door mij op me genomen, voltooid is, heb 

ik besloten die zaken op te tekenen, met de bedoeling u  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              
1 constituere, -stitui  beslissen 
2 exarare   uitgraven optekenen 



 

17 
 

uniuscuiusque1 rei in hoc nostro itinere geste2 inventeque 

admoneant3.  

Tricesimo tercio4 die postquam Gadibus5 discessi, in mare 

Indicum perveni, ubi plurimas insulas innumeris6 habitatas 

hominibus reperi7. Quarum omnium pro fœlicissimo8 Rege nostro, 

præconio9 celebrato et vexillis10 extensis11, contradicente12 nemine 

possessionem13 accepi. Primeque14 earum divi Salvatoris1 nomen 

imposui2, tam3 ad hanc quam ad ceteras alias   

                                                           
1 unusquisque  een ieder 
2 =gestae inventtaeque 
3 admonere + gen. iem. herinneren aan, op de hoogte brengen van 
4 =tertio 
5 Gades   Cadiz, een stad en haven in het zuidwesten van Spanje 
6 innumerus  ontelbaar 
7 reperire, reperi  vinden 
8 =felicissimo 
9 praeconium  bekendmaking 
10 vexillum  vaandel 
11 extendere  uitspreidem 
12 contradicere   tegenspreken, betwisten 
13 possessio  bezit 
14 =primae 
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van een iedere zaak, die op onze reis gedaan en gevonden is,  

op de hoogte te brengen. 

 
Op de drie-en-dertigste dag nadat ik uit Cadiz vertrokken was, 

bereikte ik de Indische oceaan, waar ik zeer veel eilanden 

bewoond met ontelbare mensen heb gevonden. Van die eilanden 

heb ik voor onze zeer voorspoedige koning,  nadat het bekend 

gemaakt was en de vaandels uitgespreid waren, zonder dat 

iemand het tegensprak, het bezit aanvaard. En de eerste van die 

eilanden heb ik de naam Salvator4 gegeven, op wiens hulp 

vertrouwend wij evenzeer deze als de overige eilanden  

                                                                                                                                              
1 gen. expl. 
2 imponere + dat.  leggen op 
3 tam .. quam ..   evenzeer .. als .. 
4 Jezus 
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cuius fretus1 auxilio pervenimus. Eam vero Indi2 

Guanahanyn3 vocant. Aliarum etiam unamquamque novo 

nomine nuncupavi4, quippe5 aliam insulam Sancte Marie6 

Conceptionis7, aliam Fernandinam8, aliam Hysabellam9, aliam 

Iohannam10 et sic de reliquis appellari iussi.  

Quam primum in eam insulam (quam dudum11 Iohannam 

vocari dixi) appulimus12, iuxta13 eius littus14 occidentem1 

versus2 aliquantulum3 processi, tamque eam magnam  

                                                           
1 fretus + abl.  vertrouwend op 
2 Indus   Indiaan 
3 Ganahanys 
4 nuncupare  noemen 
5 quippe   immers 
6 =Sanctae Mariae 
7 conceptio  ontvangenis; Crocked-Acklins Island 
8 sc. Long Island 
9 sc. Fortune Island 
10 sc. Cuba 
11 dudum  zojuist 
12 appeller in + acc., -puli landen op 
13 iuxta + acc.  naast, langs 
14 =litus, litoris  kust 
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hebben bereikt. Dit eiland noemen de indianen  Guanahanys. 

Ook van de overige heb ik een ieder met een nieuwe naam 

genoemd, immers een ander heb ik het eiland van Sancta 

Maria Conceptionis genoemd, weer een ander Fernandina, 

nog een ander Isabella en weer een ander Johanna en zo heb 

ik bevolen een ieder van de andere eilanden een naam te 

geven. 

Zo snel mogelijk zijn we geland op dat eiland waarvan ik zojuist 

gezegd heb dat die Johanna genooemd werd en langs de kust 

daarvan naar het westen varend ben ik heel wat verder gegaan en 

ik heb dat eiland als zo groot bevonden, omdat geen eind  

                                                                                                                                              
1 occidens  westen 
2 acc. + versus  naar 
3 aliquantulum  heel wat 
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Columbus’ landing  
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Geland op Guanahanys  
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Replica van de Sancta Maria. 
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nullo reperto fine inveni, ut non insulam, sed continentem1 

Chatay2 provinciam esse crediderim, nulla tamen videns 

oppida municipiave in maritimis3 sita4 confinibus5 preter6 

aliquos vicos7 et predia8 rustica9, cum quorum incolis10 loqui 

nequibam11. Quare12 simul ac13 nos videbant, surripiebant14 

fugam. Progrediebar ultra15 existimans aliquam me urbem 

villasve16 inventurum. Denique videns, quod longe  

                                                           
1 continens  vasteland 
2 sc. China 
3 maritimus  zee- 
4 situs   gelegen 
5 confines  gebied 
6 =praeter 
7 vicus   dorp 
8 praedium  landgoed 
9 rusticus  plattelands- 
10 incola   inwoner 
11 nequire  niet kunnen 
12 quare rel. aansl  daarom 
13 simul ac  zodra als 
14 surripere 5  heimelijk grijpen 
15 ultra   verder 
16 villa   landhuis, dorp 
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gevonden werd, dat ik gemeend heb, dat het gebied niet een 

eiland, maar het vasteland China was, terwijl ik evenwel geen 

vestingsteden zag of stadjes gelegen aan de zeegebieden 

afgezien van enige dorpen en plattelandslandgoederen, met 

de inwonders waarvan ik niet kon spreken. Daarom, zodra 

als ze ons zagen, vluchtten ze heimelijk. Ik ging verder in de 

mening, dat ik een stad of dat ik dorpen zou vinden. 
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admodum1 progressis2 nihil novi emergebat3 - et huiusmodi4 

via nos ad septentrionem5 deferebat (quod ipse fugere 

exoptabam6; terris etenim regnabat bruma7 ad austrumque8 

erat in voto9 contendere10 nec minus venti flagitantibus11 

succedebant12)-  constitui alios non operiri13 successus14. Et sic 

retrocedens ad portum quendam (quem signaveram15) sum 

reversus16. Unde17 duos homines ex nostris in terram misi, qui  

                                                           
1 admodum  zeer 
2 sc. nobis 
3 emergere 3  opduiken 
4 huiusmodi  dergelijk 
5 septentrio  noorden 
6 exoptare  wensen 
7 bruma   winterkou 
8 auster   zuiden, zuidenwind 
9 votum   wens 
10 contendere  zich haasten 
11 flagitare  wensen 
12 succedere + dat. naderen 
13 op(p)eriri  afwachten 
14 successus 4  verloop 
15 signare  waarnemen 
16 revertor, reversus terugkeren 
17 unde   daarvandaan 
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Tenslotte toen ik zag dat er niets nieuws opdoemde voor ons, 

toen wij zeer ver waren voortgegaan – dergelijke tocht bracht 

ons naar het noorden (waaraan ikzelf wenste te ontkomen; 

immers in het gebied was de koude koning en het lag in mijn 

wens me naar het zuiden te haasten en niet minder naderden 

de winden ons, terwijl we dat hevig verlangden)- heb ik 

besloten verdere ontwikkelingen niet af te wachten. En zo ben 

ik terugkerend naar een haven teruggegaan die ik had 

waargenomen. Vandaar heb ik twee van onze mannen het 

land in gestuurd om uit te zoeken, of er een koning in  
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investigarent1, essetne Rex in ea provincia urbesve aliquæ. Hi 

per tres dies ambularunt2 inveneruntque innumeros populos 

et habitationes3, parvas tamen et absque4 ullo regimine5. 

Quapropter6 redierunt.  

Interea ego iam intellexeram a quibusdam Indis, quos ibidem7 

susceperam8, quomodo huiusmodi provincia insula quidem 

erat. Et sic perrexi9 orientem versus eius semper stringens10 

littora usque ad11 miliaria12 .cccxxij., ubi ipsius insulæ sunt  

 

                                                           
1 investigare  onderzoeken 
2 =ambulaverunt 
3 habitatio  het wonen, wonen, woonplaats 
4 absque + abl.  zonder 
5 regimen  bestuur 
6 quapropter  en daarom 
7 ibidem   terplekke 
8 suscipere  opnemen 
9 pergere, perrexi  verder gaan 
10 stringere   varen langs 
11 usque ad + acc.  helemaal tot aan 
12 miliaria n.pl  mijlen 



 

30 
 

dat gebied was of dat er steden waren. Zij hebben drie dagen 

rondgelopen en ontelbare volkeren gevonden en 

woonplaatsen, evenwel klein en zonder enig bestuur. En 

daarom zijn ze teruggekeerd. 

Intussen had ik al van enige Indianen begrepen, die ik 

terplekke had opgenomen, hoe dergelijk gebied zeker wel een 

eiland was. En zo ben ik naar het oosten verder gegaan, 

terwijl ik altijd langs de kusten daarvan zeilde helemaal tot 

aan 322 mijl, waar het einde van juist dat eiland is. 

de eerste reis 

vanColumbus. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Primer_viaje_de_Col%C3%B3n.svg
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extrema. Hinc aliam insulam ad orientem prospexi distantem 

ab hac Iohanna miliaribus .liiij. Quam protinus1 Hispanam 

dixi in eamque concessi et direxi2 iter quasi per 

septentrionem, quemadmodum3 in Iohanna, ad orientem 

miliaria .dlxiiij.  

Quæ dicta Iohanna et alie ibidem insule quam4 fertilissime5 

existunt6. Hæc multis atque tutissimis7 et latis nec aliis, quos 

unquam viderim, comparandis8 portibus est circumdata. 

Multi maximi et salubres9 hanc interfluunt10 fluvii, multi 

quoque et eminentissimi11 in ea sunt montes. Omnes he insule  

                                                           
1 protinus  onmiddellijk 
2 dirigere, -rexi  richten 
3 quemadmodum  zoals 
4 quam + superl.  zo .. mogelijk,  
5 fertilis   vruchtbaar 
6 exsistere  opdoemen 
7 tutus   veilig 
8 comparare +abl.  vergelijken met 
9 salubris  heilzaam 
10 interfluere  er tussen stromen 
11 eminens  uitstekend 
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Van hier heb ik een ander eiland richting oosten in de verte 

gezien, 53 mijl verwijderd van dit eiland Johanna. Dit eiland 

heb ik ondmiddellijk Hispana genoemd en ik ben er naartoe 

gegaan en als het ware naar het noorden koers gezet zoals bij 

Johanna, 564 mijl maar het oosten. 

Dit eiland, Johanna genoemd en andere uiterst vruchtbare 

eilanden doemen daar op. Dit eiland is omgeven door vele en 

zeer veilige en brede havens die met geen andere te 

vergelijken zijn die ik ooit gezien heb. Vele zeer grote en 

heilzame rivieren stromen hiertussen en ook zijn daarop vele 

en zeer uitstekende bergen. Al deze eilanden zijn zeer mooi 
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sunt pulcerrime et variis distincte1 figuris, pervie2 et maxima 

arborum varietate3 sidera lambentium4 plene5. Quas nunquam6 

foliis7 privari8 credo, quippe vidi eas ita virentes9 atque decoras10, 

ceu11 mense Maio in Hispania solent esse. Quarum alie florentes, 

alie fructuose12, alie in alio statu13   

                                                           
1 distinctus  onderscheiden 
2 pervius   begaanbaar 
3 varietas  verscheidenheid 
4 lambere 3  likken 
5 plenus + gen.  vol van 
6 =numquam 
7 folium   blad 
8 privare + abl.  beroven van 
9 virens   groen 
10 decorus  mooi 
11 ceu   evenals 
12 fructuosus   vol vruchten 
13 status   toestand 
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en  verschillend door hun verschillende vormen, begaanbaar 

en vol van een zeer grote verscheidenheid aan bomen die de 

sterren likken. En ik geloof dat zij nooit van bladeren beroofd 

worden, ik immers heb gezien dat zij zo groen en mooi zijn, 

als ze gewoonlijk in de maand mei in Spanje zijn. Sommige 

hiervan waren fris in de bloei, andere vol vruchten, weer 

andere in een andere toestand overeenkomstig de 

hoedanigheid van een ieder. De nachtegaal klonk en andere 

verschillende en ontelbare mussen klonken in de maand  
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secundum1 uniuscuiusque qualitatem2 vigebant3. Garriebat4 

philomena5 et alii passeres6 varii ac innumeri mense 

Novembris7, quo ipse per eas deambulabam8. Sunt preterea9 

in dicta insula Iohanna septem vel octo palmarum10 genera. 

Quæ proceritate11 et pulchritudine (quemadmodum cetere 

omnes arbores, herbe12 fructusque) nostras facile exuperant13. 

Sunt et mirabiles pinus14, agri et prata15 vastissima1, varie 

aves2, varia mella3 variaque metalla4, ferro excepto5.  

                                                           
1 secundum + acc. volgens 
2 qualitas  hoedanigheid 
3 vigere   krachtig zijn, fris zijn, bloeien 
4 garrire   klinken 
5 philomena  nachtegaal 
6 passer   mus 
7 gen. expl. 
8 deambulare  rondwandelen 
9 praeterea  bovendien 
10 palma   palm 
11 proceritas  rijzigheid 
12 herba   gras 
13 exuperare  overtreffen 
14 pinus f  pijnboom 
15 pratum  weide 
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november waarin ikzelf op die eilanden rondwandelde. 

Bovendien zijn op het genoemde eiland Johanna zeven 

soorten palmen. Zij overtreffen in rijzigheid en schoonheid 

(zoals alle overige bomen, grassen en vruchten) gemakkelijk 

de onze. Er zijn ook bewonderenswaardige pijnbomen, akkers 

en zeer uitgestrekte weiden, verschillende vogels, 

verschillende honingsoorten en metalen met uitzondering 

van ijzer. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
1 vastus   wijds 
2 avis   vogel 
3 mel n.   honing 
4 metallum  mijn, metaal 
5 excipere  uitzonderen 
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In ea autem, quam Hispanam supra diximus nuncupari1, 

maximi sunt montes ac pulchri, vasta rura2, nemora3, campi 

feracissimi4 seri pascuisque5 et condendis6 edificiis7 

aptissimi8. Portuum in hac insula commoditas9 et præstantia10 

fluminum copia salubritate11 admixta hominum—quæ nisi 

quis viderit—credulitatem12 superat13. Huius arbores, pascua 

et fructus multum ab illis Iohane differunt14. Hæc præterea  

                                                           
1 nuncupare  noemen 
2 rus, ruris n.  platteland 
3 nemus, -oris  woud 
4 ferax   vruchtbaar 
5 pascuum  weide 
6 condere   stichten, aanleggen 
7 aedificium  gebouw 
8 aptus + dat.   geschikt voor 
9 commoditas  geschiktheid, gunstige omstandigheden 
10 praestantia  voortreffelijkheid, voorrang 
11 salubritas  heilzaamheid, gezondheid 
12 credulitas  geloofwaardigheid, lichtgelovigheid  
13 superare  overwinnen 
14 differre a  verschillen van 
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Op dat eiland echter waarvan wij boven gezegd hebben, dat 

het Hispana genoemd wordt, zijn zeer grote en mooie bergen, 

uitgestrekte landerijen, wouden, velden zeer vruchtbaar om 

te bezaaien en zeer geschikt voor weiden en het bouwen van 

gebouwen. Op dit eiland overtreffen de geschiktheid der 

havens en hun voortreffelijkheid gecombineerd met een 

hoeveelheid rivieren die heilzaam zijn voor de mensen –als 

men dat niet heeft gezien- de geloofwaardigheid. 

 
Christopher landt op Hispana. 
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Hispana diverso aromatis1 genere, auro metallisque abundat2. 

Cuius quidem et omnium aliarum, quas ego vidi et quarum 

cognitionem3 habeo, incole4 utriusque sexus5 nudi6 semper 

incedunt, quemadmodum eduntur7 in lucem, præter aliquas 

feminas, que folio8 frondeve aliqua aut bombicino9 velo10 

pudenda11 operiunt12, quod ipse sibi ad id negocii13 parant. 

Carent hi omnes (ut supra dixi) quocunque14 genere ferri. 

Carent et armis, utpote15 sibi ignotis, nec ad ea sunt apti; non  

                                                           
1 aroma, aromatis kruid, geur 
2 abundare + abl.  overvloed hebban aan 
3 cognitio  kennis 
4 incola   inwoner, bewoner 
5 sexus 4   sexe 
6 nudus   naakt 
7 edere    uitgeven 
8 folium   blad 
9 bombycinus  van zijde 
10 velum   zeil 
11 pundenda n.pl.  schaamdelen 
12 operire  bedekken 
13 negatium  taak; gen.part. 
14 quicumque  welke  ook maar, ieder  
15 utpote   immers 
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Hispana heeft een overvloed aan verschillende soorten 

kruiden, goud en metalen. De inwoners hiervan van ieder van 

beide sexen in ieder geval en van alle eilanden, die ik heb 

gezien en waarvan ik kennis heb, lopen altijd naakt, zoals ze 

in het licht gebracht worden, behalve een paar vrouwen, die 

met blad of ander lover of met zijdedoek hun schaamdelen 

bedekken, wat zijzelf voor zich hiervoor maken. Al dezen 

missen (zoals ik boven gezegd heb) iedere soort ijzer. Ze 

missen ook wapens, omdat ze immers aan hen onbekend zijn 

en niet zijn ze hiervoor geschikt; niet omwille van lelijkheid 

van lichaam 
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propter1 corporis deformitatem2 (cum sint bene formati), sed 

quia sunt timidi3 ac pleni formidine4. Gestant5 tamen pro 

armis arundines6 sole perustas7, in quarum radicibus8 hastile9 

quoddam ligneum10 siccum et in mucronem11 attenuatum12 

figunt; neque his audent iugiter13 uti. Nam sæpe evenit, cum 

miserim duos vel tris14 homines ex meis ad aliquas villas, ut 

cum earum loquerentur incolis, exiisse agmen15 glomeratum1 

ex Indis et, ubi nostros appropinquare videbant, fugam  

                                                           
1 propter +acc.  wegens 
2 deformitas  lelijkheid 
3 timidus   angstig 
4 formido, -dinis  angst 
5 gestare   gebruiken 
6 arundo, -inis  riet 
7 perurere, -ussi, -ustus helemaal verbrand 
8 radix   wortel 
9hastile    schacht, werpsies 
10 ligneus  houten 
11 mucro   punt 
12 attenuare  smal maken 
13 iugiter   voortdurend, altijd 
14 =tres  acc.pl. 
15 agmen  stoet 
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(aangezien ze goed gevormd zijn), maar omdat ze bang zijn 

en vol van angst. Ze dragen toch als wapens door de zon 

gebrande rietstengels, in de wortels waarvan zij een soort 

houten werpspies, die droog is en versmald tot een punt, 

bevestigen; en niet durven ze die altijd te gebruiken. Want 

vaak gebeurde het, wanneer ik twee of drie van mijn mannen 

naar een paar dorpen gestuurd heb om met de inwoners 

daarvan te spreken dat een samengebalde stoet van de 

Indianen weggegaan is en wanneer ze de onzen zagen 

naderen, snel op de vlucht geslagen zijn, terwijl de kinderen 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
1 glomerare  samenballen 
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celeriter arripuisse despretis1 a patre liberis, et e contra2; et 

hoc non, quod3 cuipiam4 eorum damnum aliquod vel iniuria 

illata5 fuerit. Immo ad quoscunque appuli6 et quibuscum 

verbum facere potui, quicquid habebam, sum elargitus7: 

pannum8 aliaque permulta9; nulla mihi facta versura10. Sed 

sunt natura pavidi11 ac timidi.  

Ceterum ubi se cernunt tutos, omni metu repulso sunt 

admodum12 simplices ac bone13 fidei et in omnibus, quæ 

habent, liberalissimi1. Roganti2, quod possidet, inficiatur3  

                                                           
1 despernere, -sprevi, -spretus verachten 
2 contra     daarentegen 
3 hoc est quod + coni.  dit is de reden dat 
4 quispiam   iemand 
5 inferr, -tuli, -latus  bezorgen 
6 appellere    landen 
7 elargiri    schenken 
8 pannus    stof, lap 
9 permultus   zeer veel 
10 versura   keerpunt 
11 pavidus   angstig 
12 admmodum   zeer 
13 =bonae 
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door hun vader versmaad waren en vice versa; en dit is geen 

reden, dat aan iemand van hen enige schade of enig onrecht 

aangedaan is. Ja, zelfs heb ik bij alwie ik geland ben en met 

wie ik ook kon spreken, rijkelijk gegeven van al wat ik had: 

een lap en zeer veel andere zaken; door mij is geen 

verandering gemaakt. Maar ze zijn van nature bang en 

angstig. 

Maar wanneer ze zien dat ze veilig zijn, zijn ze, wanneer alle 

angst afgeslagen is, eenvoudig en van goed geloof en ze zijn 

met alles, wat ze hebben, zeer gastvrij. Niemand zal wel, als 

een ander vraagt om wat iemand heeft, zuinig worden. 

 

 

 

                                                                                                                                              
1 liberalis  vrijgevig 
2 dat. van omstandigheid: wanneer iemand 
3 inficere  vergiftigen, verpesten 
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nemo. Quin1 ipsi nos ad id poscendum invitant. Maximum erga2 

omnes amorem pre3 se ferunt. Dant queque4 magna pro parvis, 

minima licet5 re, nihilove contenti6. Ego attamen7 prohibui, ne tam 

minima et nullius precii8 hisce9 darentur, ut sunt lancis10, 

parapsidum11, vitrique12 fragmenta13, item clavi14, ligule15; 

quanquam16, si hoc poterant adipisci17, videbatur eis pulcerrima   

                                                           
1 quin   ja zelfs 
2 erga + acc.  jegens 
3; prae se ferre   ten toon spreiden 
4 = quaeque 
5 licet + abl.abs.  ookal 
6 contentus + abl.  tevreden met 
7 attamen  evenwel 
8 pretium  waarde 
9 =his 
10 lanx, lancis  schotel 
11 parapsis, -psidis schotel 
12 vitrum   glas 
13 fragmentum  scherf 
14 clavus   sleutel 
15 ligula   lepel 
16 quamquam rel.aansl. trouwena, evenwel, maar 
17 adipisci  verkrijgen 
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Ja zelfs nodigen ze ons ertoe uit dit te vragen. Ze spreiden een zeer 

grote liefde jegens allen ten toon. Ze geven al het grote in ruil voor 

kleine dingen, tevreden met iets ookal is het zeer klein, of 

tevreden met niets. Ik evenwel heb het verhinderd, dat zulke 

kleine dingen  en dingen die niets waard zijn aan hen gegeven 

werden, zoals de scherven van schotels en schalen en glas, evenzo 

sleutels, lepels; trouwens als ze dit konden krijgen, scheen het hun 

toe, dat ze de mooiste juwelen van de wereld bezaten. 

 
lepel 16e eeuw  
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mundi1 possidere iocalia2. Accidit enim quendam navitam3 

tantum auri pondus4 habuisse pro una ligula, quanti sunt tres aurei5 

solidi6, et sic alios pro aliis minoris precii, præsertim7 pro blanquis8 

novis. Pro quibus habendis dabant, quicquid petebat venditor9, puta10 

unciam11 cum dimidia12 et duas13 auri vel triginta et quadraginta 

bombicis14 pondo15, quam ipsi iam neverant16. Item arcuum, amphore, 

hidrie17 doliique1 fragmenta2 bombice et auro tanquam3 bestie  

                                                           
1 mundus  wereld 
2 iocalia n.pl.  kleinoden 
3 = nauta  zeeman 
4 pondus n.  gewicht 
5 aureus (nummus) goudstuk 
6 solidus   massief 
7 praesertim  bovenal 
8 blanquus (nummus) zilverling 
9 venditor  verkoper 
10 puta   bijvoorbeeld 
11 uncia   een ons 
12 dimidia (pars)  de helft 
13 sc. uncias 
14 =bombyx, -ycis  zijde 
15 pondo indecl.  pond 
16 nere 2   weven, spinnen 
17= hydria  waterkruik 



 

48 
 

Het is immers gebeurd, dat een zeeman zoveel goud heeft gehad 

in ruil voor één lepel, als drie massieve gouden munten waard zijn 

en dat zo anderen voor andere dingen van minder waarde dat 

hebben gehad, met name in ruil voor zilverlingen. Om dit te 

hebben gaven ze wat een verkoper vroeg, bij voorbeeld anderhalf 

ons en twee ons goud of twintig en dertig pond zijde die ze zelf al 

hadden geweven. Evenzo ruilden ze brokstukken van bogen, een 

amfoor, een waterkruik, een wijnvat 

 
Klompje goud  

                                                                                                                                              
1 dolium   wijnvat 
2 fragmentum  deel 
3 =tamquam   alsof 
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comparabant1. Quod quia iniquum2 sane3 erat, vetui dedique eis multa 

pulcra et grata4, que5 mecum tuleram, nullo interveniente6 premio, ut 

eos mihi facilius conciliarem7 fierentque christicole8, et ut sint proni9 in 

amorem erga Regem, Reginam principesque nostros et universas10 

gentes Hispaniæ ac studeant perquirere11 et coacervare12 eaque nobis 

tradere, quibus ipsi affluunt13 et nos magnopere14 indigemus15. Nullam 

hii16 norunt1 ydolatriam2. Immo firmissime credunt omnem vim, 

omnem potentiam, omnia denique bona esse in  cœlo3,   

                                                           
1 comparare  vergelijken met, ruilen met 
2 ininquus  onbillijk 
3 sane   uitermate 
4 gratus   welgevallig 
5 =quae 
6 intervenire  erbij komen 
7 conciliare  winnen voor 
8 christicola  christen 
9 pronus   geneigd, bereid 
10 universi  alle (tezamen) 
11 perquirere 3  overal zoeken 
12 coacervare  opeenhopen 
13 affluere + abl.  overvloed hebben aan 
14 magnopere  zeer 
15 indigere 2 + abl. gebrek hebben aan 
16 =hi 
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met zijde en goud, als waren het beesten. 
En omdat dit uitermate onbillijk was, heb ik het verboden en hun 
veel mooie en welgevalllige dingen gegeven die ik met me mee 
had genomen, zonder dat daarvoor betaald hoefde te worden om 
hen makkelijker voor mij  te winnen en opdat zij christen zouden 
worden en opdat zij geneigd zouden zijn tot liefde jegens onze 
koning, koningin en onze prinsen en alle volkeren tezamen van 
Spanje en zij hun best zouden doen dat overal te zoeken en opeen 
te hopen en aan ons te overhandigen, waarvan zij zelf 
overstroomden en waaraan wij een zeer groot gebrek hadden. Zij 
kennen geen enkele afgoderij. Ja, zelfs geloven ze zeer vast, dat 
alle kracht, alle macht, kortom al het goede in de hemel is en dat ik 
vandaar afgedaald ben met  

                                                                                                                                              
1 =noverunt 
2 =idolatria  afgoderij 
3 =caelo 
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meque inde cum his navibus et nautis descendisse: atque hoc 

animo ubique fui susceptus1, postquam metum repulerant. Nec 

sunt segnes2 aut rudes3, quin4 summi ac perspicacis5 ingenii et 

homines, qui transfretant6 mare illud. Non sine admiratione7 

uniuscuiusque rei rationem8 reddunt, sed nunquam viderunt 

gentes vestitas9 neque naves huiusmodi. Ego statim atque10 ad 

mare illud perveni, e prima insula Indos violenter11 arripui12, qui   

                                                           
1 suscipere 5  ontvangen 
2 segnis   traag, nonchalant, slap 
3 rudis   onbeschaafd 
4 quin   ja zelfs 
5 perspicax  scherpzinnig 
6 transfretare  overvaren 
7 admiratio  grote belangstelling 
8 rationem reddere rekenschap afleggen 
9 vestitus  gekleed 
10 statim atque = simulac zodra als 
11 violenter  gewelddadig, heftig 
12 arripere5  aangrijpen 
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deze schepen en zeelui: en ik ben met deze geest overal 
ontvangen, nadat zij hun angst hadden verdreven. En niet zijn zij 
nonchalant of onbeschaafd, ja zelfs zijn het mensen van de hoogste 
en van scherpzinninge inborst en het zijn mensen, die die zee 
overvaren. Niet zonder bewondering leggen zij van een iedere 
zaak rekenschap af, maar nooit hebben zij geklede volkeren en 
schepen van dergelijke aard gezien. Zodra ik die zee bereikt had, 
heb ik met geweld van het eerste eiland Indianen geroofd met de 
bedoeling, dat zij van ons leren 
 

 
Naakte indianen.  
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ediscerent1 a nobis et nos pariter 2docerent ea, quorum ipsi in 

hisce partibus cognitionem3 habebant. Et ex voto4 suscessit5. 

Nam brevi6 nos ipsos et hi nos tum gestu7 ac signis8, tum 

verbis intellexerunt magnoque nobis fuere9 emolumento10. 

Veniunt modo11 mecum tamen; qui semper putant me 

desiluisse12 e cœlo, quamvis diu nobiscum versati13 fuerint 

hodieque versentur. Et hi erant primi, qui id, quodcunque 

appellabamus14, nunciabant15, alii deinceps1 aliis elata2 voce  

                                                           
1 ediscere  grondig leren kennen 
2 pariter   op gelijke wijze 
3 cognitio  kennis 
4 votum   wens 
5 suscedere, cessi  lukkenl 
6 brevi (tempore)  in korte tijd 
7 gestus 4  gebaar 
8 signum   teken 
9 =fuerunt 
10 emolumentum  nut; dat. fin. 
11 modo   nu 
12 desilio   naar beneden springen 
13 versari  verkeren 
14 appellare  landen 
15 nunciare  melden 
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en wij tegelijkertijd van hen dat leren waarvan zijzelf in die delen 

kennis hadden. En het lukte volgens wens. Want in korte tijd 

begrepen zowel wij henzelf en zij ons  nu eens met gebaren en 

tekens, dan weer met woorden en zij zijn ons tot groot nut 

geweest. Ze komen nu evenwel met mij mee; zij denken nog altijd, 

dat ik uit de hemel ben gesprongen, ookal hebben ze lange tijd 

met ons verkeerd en doen ze dat vandaag ook. En zij waren de 

eersten, die dat, waar we ook landden, meldden terwijl zij  

vervolgens tot elkaar met verheven stem zeiden: 

  

                                                                                                                                              
1 deinceps  vervolgens 
2 elatus   verheven, trots 
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dicentes. ´Venite, venite et videbitis gentes ethereas1!ª 

Quamobrem2 tam3 femine quam viri, tam impuberes4 quam 

adulti, tam iuvenes quam senes deposita5 formidine paulo 

ante concepta6 nos certatim7 visebant aliis cibum, aliis potum8 

afferentibus maximo cum amore ac benivolentia9 incredibili.  

Habet unaqueque10 insula multas scaphas11 solidi12 ligni, etsi13 

angustas14, longitudine tamen ac forma nostris biremibus15   

                                                           
1 ethereus  hemels 
2 quamobrem  daarom 
3 tam .. quam ..  evenzeer .. als .. 
4 impubes, -beris  onvolwassen 
5 deponere  afleggen 
6 concipere  opvatten 
7 certatim  wedijverend 
8 potus 4   drinken 
9 benevolentia  welwillendheid 
10 unusquisque  een ieder, ieder 
11 scapha  bootje 
12 solidus  massief 
13 etsi   ookal 
14 angustus  smal 
15 biremis  tweeriemer 
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“Komt, komt en jullie zullen hemelse volkeren zien!” 

Daarom bezochten ons evenzeer vrouwen als mannen, evenzeer 

onvolwassenen als volwassenen, evenzeer jongelingen als 

grijsaards, nadat ze hun angst haden afgelegd die ze kort daarvoor 

hadden opgevat, met elkaar wedijverend, terwijl sommigen 

voedsel, anderen drank met zeer grote liefde en ongelooflijke 

welwillendheid aanboden. 

Een ieder eiland heeft vele bootjes van massief hout, ookal zijn ze 

smal, evenwel in lengte en vorm lijkend op onze tweedekkers 

Indianen met geschenken  
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similes, cursu1 autem velociores. Reguntur remis2 

tantummodo3. Harum quedam sunt magnæ, quedam parve, 

quedam in medio consistunt4, plures tamen biremi, que 

remigetur5 duodeviginti transtris6, maiores. Cum quibus in 

omnes illas insulas, que innumere7 sunt, traiicitur8, cunque 

his suam mercaturam9 exercent et inter eos conmertia10 fiunt. 

Aliquas ego harum biremium seu scapharum vidi, que 

vehebant septuaginta et octuaginta remiges11.  

In omnibus his insulis nulla est diversitas12 inter gentis effigies1, 

nulla in  moribus atque loquela2. Quin omnes se   

                                                           
1 cursus    vaart 
2 remus    roeiriem 
3 tantummodo   slechts 
4 consistere   zich ophouden 
5 remigare   roeien 
6 transtrum   roeibank 
7 innumerus   ontelbaar 
8 traiicere   oversteken 
9 mercatura   handel, handelswaar 
10 =commerci; commercium handel 
11 remex    roeier 
12 diversitas   verscheidenheid 
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die echter sneller in vaart zijn. Ze worden slechts met riemen 

bestuurd. Sommige hiervan zijn groot, sommige klein, sommige 

zitten in het midden, het merendeel is groter dan een tweedekker, 

die met tweeëntwintig roeibanken geroeid wordt. En met deze 

steekt men over naar al die eilanden, die ontelbaar zijn en met 

deze drijven zij hun handel en wordt er onder hen gehandeld. Ik 

heb sommige van deze tweedekkers of bootjes gezien, die 70 en 80 

roeiers vervoerden. 

Op al deze eilanden is er geen verscheidenheid in de gestalten van 

het ras, geen verscheidenheid in zeden en taal. Integendeel, zij 

allen begrijpen elkaar.  

                                                                                                                                              
1 effigies   gestalte 
2 loquela   spreken, woord, taal 
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intelligunt adinvicem1. Quæ res perutilis2 est ad id, quod 

serenissimum3 Regem nostrum exoptare precipue4 reor, 

scilicet5 eorum ad sanctam Christi fidem conversionem6. Cui 

quidem, quantum7 intelligere potui, facilimi sunt et proni.  

Dixi, quemadmodum8 sum progressus antea insulam Iohanam per 

rectum tramitem9 occasus in orientem miliaria .cccxxij10. 

Secundum11 quam viam et intervallum12 itineris possum dicere 

hanc Iohanam esse maiorem Anglia13 et Scotia1 simul2. Namque 

ultra dicta .cccxxij. passuum milia  in ea parte, que ad   

                                                           
1 adinvicem  onderling 
2 perutilis  zeer nuttig 
3 serenus  doorluchtig 
4 precipue = praecipue vooral 
5 scilicet   namelijk 
6 conversio  bekering 
7 quantum  voorzoverals 
8 quamadmodum  hoe 
9 trames, -mitis  pad 
10 acc. spatii 
11 secundum + acc. overeenkomstig 
12 intervallum  afstand 
13 Anglia   Engeland 
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Deze zaak is zeer nuttig voor dat waarvan ik met name meen dat 

onze zeer doorluchtige koning het wenst, namelijk hun bekering 

tot het heilige geloof in Christus. Hiertoe zijn zij inderdaad, voor 

zover als ik het heb kunnen begrijpen, bereid en geneigd. 

Ik heb gezegd, hoe ik ben voortgezeild voorheen aan het eiland 

Johanna voorbij over een rechte route van het oosten naar het 

westen over driehonderd en  tweeëntwintig mijl. Overeenkomstig 

deze weg en afstand van de tocht kan ik zeggen, dat Johanna 

groter dan Engeland en Schotland tezamen is. Want verder dan 

die driehonderd en tweeëntwintig mijl zijn in dat deel dat uitkijkt 

naar het oosten er nog twee gebieden (die ik niet bezocht heb)  

                                                                                                                                              
1 Scotia   Schotland 
2 simul   tegelijk 
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Uitgehakte boomstamals kano.  
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occidentem prospectat, due (quas non pecii1) supersunt2 

provincie3, quarum alteram Indi Avan vocant. Cuius accole4 

caudati5 nascuntur. Tendentur6 in longitudinem ad7 miliaria 

.clxxx., ut ab his, quos veho mecum, Indis percepi8, qui omnis 

has callent9 insulas.  

Hispane vero ambitus10 maior est tota Hispania a Cologna11 usque 

ad Fontem Rabidum12; hincque13 facile arguitur14 quod quartum   

                                                           
1 =petii; petere   opzoeken 
2 superesse  overzijn, er nog zijn 
3 provincia  gebied 
4 accola   bewoner 
5 caudatus  van staart voorzien 
6 =tenduntur; tendi zich uitstrekken 
7 ad + getal  onegveer 
8 percipere 5  vernemen 
9 callere 2  ervaren zijn, weten, kennen 
10 ambitus 4  omloop 
11 Cologna  Keulen 
12 Fons Rabidus  Fontarabia, Hondarribia in Spanje 
13 hinc   hiervandaan 
14 arguere 3  bewijzen 
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waarvan de Indianen het ene Avan noemen. De bewoners daarvan 

worden met een staart geboren. Ze strekken zich in lengte 

ongeveer  130 mijl uit, zoals ik van die Indianen, die ik met me 

meeneem en die al deze eilanden kennen, heb vernomen. 

Echter de omtrek van Guanahanys is groter dan heel Spanje van 

Colonia1 tot aan Hondarrabia; op grond hiervan wordt makkelijk  

 San Salvador of Guanahanys.  

                                                           
1 Welke plaats hiermee bedoeld wordt is niet duidelijk, wel moet het een plaats zijn in 
het zuidwesten van Spanje, aangezien Hondarrbia in het noordoosten ligt.  
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eius latus1, quod ipse per rectam lineam2 occidentis in 
orientem traieci, miliaria continet3 .dlxllll. Hæc insula est 

affectanda4, et affectata non spernenda. In qua—etsi aliarum 

omnium, ut dixi, pro invictissimo Rege nostro solemniter 

possessionem accepi, earumque imperiun5 dicto Regi penitus6 

committitur7—in oportuniori8 tamen loco atque omni lucro9 et 

commertio10 condecenti11 cuiusdam magne ville12, cui 

Nativitatis13 Domini nomen dedimus, possessionem 

peculiariter14 accepi, ibique arcem quandam erigere1  

                                                           
1 latus n.   zijde 
2 linea   lijn 
3 continere 2  bevatten 
4 affectare  proberen te verkrijgen 
5 imperium  gezag 
6 penitus adv.  volstrekt 
7 committere  toevertrouwen 
8 =inopportuniore 
9 lucrum   winst 
10 commercium  handel 
11 condecere + dat. passen bij 
12 villa   dorp 
13 nativitas  geboorte 
14 peculiaris  persoonlijk, buitengewoon 
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bewezen dat de vierde zijde hiervan, die ikzelf over een 

rechte lijn van west naar oost ben langsgevaren, 564 mijl 

bevat. Dit eiland moet men proberen te verkrijgen en daarna 

moet men dat niet verachten. Op dat eiland heb ik –ookal heb 

ik, zoals ik gezegd heb, van alle andere eilanden voor onze 

uiterst onoverwinnelijke Koning plechtig het bezit aanvaard 

en wordt het gezag daarover aan genoemde Koning 

volkomen toevertrouwd- toch op een gunstiger plaats die 

iedere winst en handel past, in het bijzonder het bezit van een 

zeker groot dorp aanvaard waaraan wij de naam Nativitas 

Domini2 hebben gegeven en ik heb  

  

                                                                                                                                              
1 erigere 3  oprichten 
2 De Geboorte des Heren 
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extemplo1 iussi, que modo2 iam debet esse peracta3. In qua 

homines, qui necessarii4 sunt visi, cum omni armorum genere et 

ultra5 annum victu6 oportuno7 reliqui; item quandam caravellam8 

et pro aliis construendis9 tam in hac arte quam in ceteris peritos10 

ac eiusdem insule Regis11 erga nos benivolentiam et 

familiaritatem12 incredibilem. Sunt enim gentes ille amabiles13 

admodum14 et benigne15 eo, quod Rex   

                                                           
1 extemplo  terstond 
2 modo   nu 
3 perigere, -egi, -actus voltooien 
4 necessarius  noodzakelijk 
5 ultra + acc.  langer dan 
6 victus 4  levenstocht 
7 oportunus  geschikt, passend 
8 caravella karveel, een gladboordig scheepstype dat voorkomt uit de 

hulk 
9 construeere 3  bouwen 
10 peritus  ervaren 
11 sc. de koning der inheemsen 
12 familiaritas  vriendschap, vertrouwelijke omgang 
13 amabilis  beminnelijk 
14 admodum  zeer 
15 benignus  welwillend 
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onmiddellijk bevolen daar een zekere burcht op te richten, 

een burcht, die nu reeds voltooid moet zijn. Daar heb ik 

mensen achtergelaten, die noodzakelijk schenen, samen met 

iedere soort wapens en met passende levenstocht voor meer 

dan een jaar; evenzo heb ik een zeker karveel gelaten en om 

andere karvelen te maken mensen, die evenzeer ervaren 

waren in dit ambacht en in overige ambachten en ik heb een 

ongelooflijke welwillendheid en vriendschap van de Koning 

van hetzelfde eiland jegens ons achtergelaten. Die volkeren 

zijn immers zeer beminnelijk en welwillend  

 Karveel  
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prædictus me fratrem suum dici gloriabatur1. Et si animum2 

revocarent3 et his, qui in arce manserunt, nocere velint, 

nequeunt4, quia armis carent5, nudi incedunt et nimium 

timidi. Ideo dictam arcem tenentes duntaxat6 possunt totam 

eam insulam nullo sibi imminente7 discrimine8 (dummodo9 

leges, quas dedimus, ac regimen10 non excedant11) facile 

detinere.  

In omnibus his insulis, ut intellexi, quisque uni tantum coniugi 

acquiescit12 præter principes aut reges, quibus viginti habere licet. 

Feminæ magis quam viri laborare1 videntur.   

                                                           
1 gloriari    zich erop beroemen 
2 animus    gezindheid 
3 revocare   terugkomen op 
4 nequiere   niet kunnen 
5 carere + abl.   zijn zonder 
6 =dumtaxat   voor zover als 
7 imminere 2 + dat.  dreigen  
8 discrimen   gevaar 
9 dummodo + coni.  mits 
10 regimen   bestuur, leiding, leider 
11 excedere   verlaten 
12 acquiescere hier met dat. tevreden zijn met 



 

70 
 

daarom, omdat bovengenoemde koning zich erop voorstond, dat 

ik zijn broer genoemd werd. En als ze die gezindheid zouden 

herroepen en hen, die op de burcht gebleven zijn, willen schaden, 

kunnen ze dat niet, omdat ze geen wapens hebben en naakt en 

zeer bang voortgaan. Daarom is het makkelijk om als ze in het 

bezit blijven van die burcht, voorzover ze dat kunnen,  dat hele 

eiland te behouden, omdat geen gevaar hen bedreigt, als ze zich 

maar aan de wetten, die wij gegeven hebben en het bestuur 

houden. 

Op al die eilanden, zoals ik begrepen heb, is een ieder tevreden 

met slechts één echtgenote afgezien van de prinsen en koningen, 

die er twintig mogen hebben. Men ziet meer vrouwen aan het 

werk dan mannen.  

                                                                                                                                              
1 laborare  werken 
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Nec bene potui intelligere, an habeant bona propria1. Vidi enim, 

quod unus habebat, aliis impartiri2, presertim3 dapes4, obsonia5 et 

huiusmodi. Nullum apud eos monstrum reperi, ut plerique 

existimabant6, sed homines magne reverentie7 atque benignos. 

Nec sunt nigri velut ethiopes8. Habent crines planos9 ac 

demissos10. Non degunt11, ubi radiorum12 solaris13 emicat14 calor. 

Permagna15 namque hic est solis vehementia16,   

                                                           
1 proprius  eigen 
2 impartire  schenken 
3 praesertim  vooral 
4 daps   maaltijd 
5 obsonium  etenswaren 
6 existimare  menen 
7 reverentia  eerbied, respect 
8 ethiops   Ethiopiër 
9 planus   vlak, effen, plat 
10 demissus  hangend 
11 degere 3  zich ophouden 
12 radius   straal 
13 solaris   zonne- 
14 emicare  schitteren 
15 permagnus  zeer groot 
16 vehementia  hevigheid 
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En niet heb ik kunnen begrijpen, of ze eigen bezit hebben. Ik heb 

immers gezien, dat wat één had aan andern gegeven werd, vooral 

maaltijden, etenswaren en soortgelijke. Bij hen heb ik geen 

monster gevonden, zoals de meesten meenden, maar wel mensen 

van grote eerbied en mensen die welwillend zijn. En niet zijn ze 

zwart als de Ethiopiërs. Ze heben plat haar en naar beneden 

hangend haar. Ze leven niet, waar de (zonne1)hitte van de 

zonnestralen schittert. Want zeer groot is hier de heftigheid van de  

Amazone-indiaan  

                                                           
1 hypallage 
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propterea quod ab equinoctiali1 linea distat2 gradus3 sex et 

viginti. Ex montium acuminibus4 maximum quoque viget5 

frigus, sed id quidem moderantur6 Indi tum loci 

consuetudine7, tum rerum calidissimarum8, quibus 

frequenter9 et luxuriose10 vescuntur11, presidio12.  

Itaque monstra aliqua non vidi neque eorum alicubi13 habui 

cognitionem14 excepta quadam insula Charis nuncupata15,   

                                                           
1 equinoctialis  nachtevenings-, de nachteving is tijdstip waarop de zon 
loodrecht boven de evenaar staat 
2 distare   verwijderd zijn 
3 gradus 4  graad 
4 acumen  top 
5 vigere   krachtig zijn 
6 moderari  matigen, regelen 
7 consuetudo  gewoonte, gewenning, ervaring 
8 calidus   heet 
9 frequenter  talrijk, dikwijls 
10 luxuriose adv.  buitensporig 
11 vescI   zich voeden, leven van 
12 praesidium  bescherming, hulp 
13 alicubi   ergens 
14 cognitio  kennis 
15 nuncupare  noemen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenaar
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zon, daarom omdat het 26 graden van de evenaar verwijderd is. 

Ook heerst er van de kant van de toppen van de bergen een zeer 

grote koude, maar dit toch  controleren de Indianen zowel door 

hun ervaring met het gebied als ook door de hulp van zeer hete 

dingen, waarmee zij zich dikwijls en buitensporig voeden. 

Dus ik heb geen monsters gezien en nergens heb ik daarvan 

kennis gehad met uitzondering van een zeker eiland Charis   
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quæ secunda ex Hispana in Indiam transfretantibus1 existit2. 

Quam gens quedam a finitimis3 habita ferocior incolit. Hi carne4 

humana vescuntur. Habent predicti5 biremium6 genera plurima, 

quibus in omnes Indicas insulas traiiciunt7, depredant8, 

surripiuntque9 quecunque10 possunt. Nihil ab aliis differunt11, nisi 

quod gerunt more femineo12 longos crines. Utuntur arcubus et   

                                                           
1 transfretare  oversteken; dat. van omstandigheid 
2 existere  opdoemen 
3 finitimus  naburig 
4 caro, carnis  vlees 
5 praedictus  eerder genoemd 
6 biremis   tweeriemer 
7 traiicere 5  oversteken 
8 depredare  kaalplunderen 
9 surripere 5  meeroven 
10 =quaecumque 
11 differre  verschillen 
12 femineos  van vrouwen 
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geheten, dat als tweede opduikt voor wie van Hispana naar India 

overvaren. Een bepaald volk, dat voor te woest is gehouden door 

zijn buren, bewoont dit eiland. Zij voeden zich met mensenvlees. 

Voornoemden hebben zeer veel soorten tweedekkers, waarmee zij 

naar alle Indische eilanden oversteken, die plunderen en roven 

wat ze kunnen. Ze verschillen in niets van de anderen, tenzij dat 

zij als vrouwen lange haren hebben. Ze gebruiken bogen en  

 
Gesnelde kop van Cuba.  
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spiculis1 arundineis2, fixis (ut diximus) in grossiori3 parte 

attenuatis4 hastilibus; ideoque habentur feroces. Quare5 ceteri Indi 

inexhausto6 metu plectuntur7. Sed hos ego nihili facio8 plus quam 

alios. Hi sunt, qui coeunt cum quibusdam feminis, quæ sole 

insulam Matheunin, primam ex Hispania in Indiam traiicientibus 

habitant. He autem femine nullum sui sexus9 opus exercent. 

Utuntur enim arcubus et spiculis, sicuti de earum coniugibus dixi. 

Muniunt10 sese laminis11 eneis12, quarum maxima apud eas copia 

existit13. Aliam mihi insulam affirmant supradicta1 Hispana 

maiorem.   

                                                           
1 spiculum  jachtspriet 
2 arundineus  van riet 
3 = grossiore; grossus dik 
4 attenuare  versmalen 
5 quare rel. aansl.  en daarom 
6 inexhaustus  onuitputtelijk 
7 plecti 3   gestraft worden, lijden 
8 nihili facere  niets waard achten; nihili gen. pret. 
9 sexus 4   sexe 
10 munire  versterken 
11 lamina  plaat, schijf 
12 =aeneis; aeneus bronzen 
13 existere   bestaan 



 

78 
 

en rieten jachtsprieten en toelopende lanspunten (zoals we gezegd 

hebben) vastgezet in een dikker deel; daarom worden ze als woest 

beschouwd. Daarom lijden de overige Indianen door 

onuitputtelijke angst. Maar ik schat hen niets meer waard dan de 

rest. Het zijn dezen, die met sommige vrouwen samenkomen, die 

als enigen het eiland Matheunin, het eerste voor wie van Hispana 

naar India oversteken, bewonen. Deze vrouwen echter verrichten 

geen werk van hun sexe. Ze gebruiken immers bogen en sprieten, 

zoals ik over hun echtgenoten heb gezegd. Zij versterken zich met 

bronzen platen, waarvan een zeer grote hoeveelheid bij hen 

bestaat. Ze verzekeren mij, dat een ander eiland groter is dan 

bovengenoemd Hispana.   

                                                                                                                                              
1 supradictus  bovenvermeld 
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Eius incole carent pilis1, auroque inter alias potissimum2 

exuberat3. Huius insule et aliarum homines mecum porto, qui 

horum, quæ dixi, testimonium4 perhibent5.  

Denique, ut nostri discessus6 et celeris reversionis7 compendium8 

ac emolumentum9 brevibus10 astringam11, hoc polliceor12: me 

nostris Regibus invictissimis parvo eorum fultum13 auxilio tantum 

auri daturum, quantun14 eis fuerit opus, tantum vero aromatum1, 

bombicis2, masticis3 (que   

                                                           
1 pilum   speer 
2 potissimum  vooral, juist 
3 exuberare + abl.  een overvloed hebben aan, subj. Hispana 
4 testimonium  getuigenis 
5 perhibere 2  geven 
6 discessus 4  vertrek 
7 reversio  terugkeer 
8 compendium  voordeel, winst, kortste weg, directe route 
9 emolumentum  nut 
10 sc. verbis 
11 astringere 3  samenvatten 
12 polliceri  beloven 
13 fulcire, fulsi, fultus stutten 
14 =quantum 
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Zijn bewoners missen speren en het eiland heeft vooral onder 

andere zaken een overvloed aan goud. Ik breng mensen van dit en 

andere eilanden mee, die een bewijs leveren van wat ik gezegd 

heb. 

Kortom opdat ik de winst en het nut van ons vertrek en snelle 

terugkeer in weinig woorden samenvat, beloof ik het volgende:  

dat ik aan ons  uiterst onoverwinnelijk Koningshuis gesteund door 

weinig hulp van hen zoveel goud zal geven, als zij nodig zullen 

hebben en zoveel kruiden, zijde, mastyx (dat alleen bij Chios  

                                                                                                                                              
1 aroma  geur, kruid 
2 bombyx zijde 
3 mastix  mastix is hars van Mastix-Pistazienboom (Pistacia lentiscus). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pistazie
http://de.wikipedia.org/wiki/Pistacia_lentiscus
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apud Chium duntaxat1 invenitur) tantumque ligni2 aloes3, tantum 

servorum ydolatrarum4, quantum eorum Maiestas5 voluerit 

exigere6, item reubarbarum7 et alia aromatun genera, quæ hii8, 

quos in dicta arce reliqui, iam invenisse atque inventuros existimo, 

quandoquidem9 ego nullibi10 magis sum moratus11, nisi quantum 

me cœgerunt venti, præterquam12 in villa Nativitatis, dum arcem 

condere et tuta omnia esse providi13.   

                                                           
1 =dumtaxat  alleen, enkel 
2 lignum   hout 
3 aloe   aloë, bitterheid, de aloë komt alleen in Afrika voor, in 
Amerika wordt de Agave ook wel aloë genoemd 
4 =idolatra  afgodendienaar adjectivisch 
5 Maiestas  de Majesteit 
6 exigere 3  opeisen 
7 reubarba  rabarber 
8 hypercorrectie 
9 quandoquidem  aangezien 
10 nullibi   nergens 
11 morari  verwijlen 
12 praeterquam  behalve, dan 
13 providere  ervoor zorgen, zorg dragen voor 



 

82 
 

gevonden wordt)  en zoveel hout van de aloë, zoveel slaven, die 

afgodendienaren zijn, als de Majesteit van hen zal willen eisen, 

evenzo rabarber en andere soorten kruiden waarvan ik denk, dat  

zij, die ik op genoemde burcht heb achtergelaten, die gevonden 

hebben en nog andere zullen vinden, aangezien ik nergens meer 

vertoefd heb, tenzij voorzover de winden mij gedwongen hebben, 

dan in het dorp Nativitas, terwijl ik zorg droeg voor het stichten 

van de burcht en ervoor zorgde, dat alles veilig was. 

 

Rabarber  
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Quæ etsi maxima et inaudita sunt, multo tamen maiora 

forent1, si naves mihi, ut ratio2 exigit, subvenissent3. Verum 

multum ac mirabile hoc nec nostris meritis4 correspondens5, 

sed sancte Christiane6 fidei nostrorumque Regum pietati7 ac 

religioni, quia, quod humanus consequi8 non poterat 

intellectus9, id humanis10 concessit divinus11. Solet enim deus 

servos suos, quique sua præcepta12 diligunt13 etiam in 

impossibilibus14 exaudire, ut nobis in præsentia15 contigit1,  

                                                           
1 = essent 
2 ratio   zaak, aangelegenheid 
3 subvenire  te hulp komen 
4 meritum  verdienste 
5 correspondere + dat. overeenkomen met 
6 Christianus  Christelijk 
7 pietas   vroomheid 
8 consequor  bereiken 
9 intellectus 4  geloof 
10 humanus  menselijk, mens 
11 divinus  goddelijk; sc. intellectus 
12 praeceptum  voorschrift 
13 diligere  beminnen, als dierbaar beschouwen 
14 inpossibilis  onmogelijk 
15 in praesentia  nu 
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Ookal is dit zeer groot en ongehoord, toch zouden er veel grotere 

dingen zijn, als mij schepen, zoals de zaak het vereist, te hulp 

zouden zijn gekomen. Maar dit  resultaat is groot en 

verbazingwekkend en past niet bij onze verdiensten, maar wel bij 

de vroomheid en de religie van het heilige christelijke geloof en 

ons Koningshuis, omdat het goddelijke intellect ons mensen dat 

heeft gegund wat het menselijk intellect niet kon bereiken. Want 

god is gewoon zijn dienaren en degenen die zijn geboden 

beminnen, ook in het onmogelijke te verhoren, zoals ons nu te 

beurt is gevallen,  

                                                                                                                                              
1 contingere 3  te beurt vallen 
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qui ea consecuti sumus, que hactenus1 mortalium vires 

minime attigerant2. Nam si harum insularum quicpiam3 aliqui 

scripserunt aut locuti sunt, omnes per ambages4 et 

coniecturas5, nemo se eas vidisse asserit6, unde prope 

videbatur fabula. Igitur Rex et Regina, principes ac eorum 

regna fœlicissima7, cunctæque aliæ Christianorum provincie 

Salvatori domino nostro Iesu Christo agamus gratias, qui 

tanta nos victoria munereque8 donavit9. Celebrentur10 

processiones11, peragantur12 solemnia sacra. Exultet13 Christus 

in terris, quemadmodum in cœlis exultat, cum tot populorum  

                                                           
1 hactenus  tot nu toe 
2 attingere, -tigi 3  te beurt vallen 
3 quispiam  iemand 
4 ambages  omhaal 
5 coniectura  vermoeding, gissing 
6 asserere  toekennen, opeisen 
7 felix   voorspoedig 
8 munus n.  geschenk 
9 donare   begiftigen met 
10 celebrare  vieren 
11 processio  processie 
12 peragere 3  volbrengen 
13 exultare  juichen 
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ons, die dat bereikt hebben, wat tot nog toe geenszins de krachten 

der mensen te beurt was gevallen. Want als mensen iets van deze 

eilanden hebben opgeschreven of daarover gezegd hebben, dan 

doen allen dat via omhaal en gissingen en niemand verzekert dat 

hij die eilanden gezien heeft,  waardoor het bijna een fabel leek. 

Dus Koning en Koningin, prinsen en zeer gelukkige koninkrijken 

van  hen en alle andere gebieden van de Christenen, laten we aan 

de Redder, onze heer Jezus Christus dank betuigen, Jezus, die ons 

heeft begiftigd met zo’n grote overwinning en geschenk. Laten 

processies gehouden worden en plechtige offers gebracht worden. 

Laat Christus op aarde juichen, zoals hij in de hemelen juicht, 

wanneer hij voorziet, dat van zovele volken   
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perditas1 antehac2 animas salvatum iri3 previdet4. Letemur5 et 

nos tum propter exaltationem6 nostræ fidei, tum propter 

rerum temporalium incrementa7, quorum non solum 

Hispania, sed universa Christianitas est futura particeps8.  

Hec ut gesta sunt, sic breviter enarrata9. Vale.  

Ulisbone10, pridie ydus11 Marcii12.   

                                                           
1 perditus  verloren 
2 antehac  vroeger tevoren 
3 salvatum iri inf. fut. pass.; salvare  redden 
4 praevidere  voorzien, voorvoelen 
5 laetari   blij zijn 
6 exaltatio  loflied, verheffing, trots 
7 incrementum  toename 
8 particeps  deelnemer 
9 enarrare  helemaal vertellen 
10 Ulisbo   Lissabon 
11 =idus acc.pl. 
12 sc. mensis 
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de voorheen verloren zielen gered zullen worden. Laten ook wij 

blij zijn nu eens wegens de verheffing van ons geloof, dan weer 

vanwege de toenamen van tijdelijke zaken, waaraan niet alleen 

Spanje maar de hele Christelijkheid deel zal hebben. 

Zoals dit gedaan is, is het zo in het kort verteld. Gegroet. 

 

Lissabon , daags voor de Iden van Maart1. 

Christophorus Colombus, commandant van de Oceaanvloot 

                                                           
1 14 Maart 1493 


