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A. I-.IANS,

Nr 182.

DE REIS VAhI COLUMBUS
Tweede druk.

I.

E.r is brand op zee....

De zoon van den boer der Santa-Marrahoeve krl'an
dit haastig in huis zeggen. Z)jn vader cn moeder liepen
naar buiten. De boerderij stond dicht bij het srrand der
Portugeesche kust. De boer, zijn vrourv en zoon be-
klsmmen een hoogte. En tegen den einder zagen ze eeil
z.warte rookwolk, nu en dan ges:heurd do.or 't rossig
vuur,

- Ja, cen xhip in brand, zei de boer. Àls de ,l:eman-
ning maar geleçntæid heefr gehad om een boot uit re

z.tten en zich te reddenl

- Àrme menschen! sprak zijn vrouw medeiijdend.
-* Ze zullen misschien door andere vaartuiger.r gered

rvorden. hoopte de zoon. O,ver een uur zâg ik verschei-
dene schepen in de hunrt. 

.-"- -) ..



*'-- We nloeten de r*'acht h,ouden, hernam de vader.

AIs schipbreukelingen aan land komen zullen we ze hel-

Pen.
't Drietal bleef, diep onder den indruk, naar't wfeed

schouwspel staren.

-- Zie eens ginder. zei na een poosje, clc zoon.
'Wai verder war€n op 't strand eenige mannen geko-

men.

--_ De bendc van Pedro, hernam cle boer. De zeesch'tri-

mers lo,eren al op buJt.
Toen vier honclerd jaat gelcden, kwamen aan alle

kusten en ook op alle zeeëû roovers voor, die de schepen

heloerden en oek onder elkaar strijd voerden. tot het
verlrerl'en van geld en goederen.

De bo,er der Santa-Maria-hoeve wist. dat Pedro dc

zeeschtimer, meg zijn mannen er thanc op rekenden, dat
van 't vernielde schip ginder, kisten en balen zouden

aandrijvcn. En zelfs dcoden... met geld in de zakken of
ringen aan de vingers.

Dikwijls ging nu de blik der hoevebewon€r$, vlû 't
rh'ip naat Pedro en zijn gezellen,

- Ze steken met een boot in zee, zei de zoon.

-" Hel.aas, niet orn menschen te redden, alaâr om

sneller buit te verzamelen. sprak de boer.

- Goddelooze mannen! riep de hoerin veronrraar-
digd uit. O. hadden wij maar een boot, dan konden çt
de ongelukkigen van den dood redden, vcrvolgdt zc"

-- Pedro en zijn trawanten zouden bet ons bclatten.

.-. 4 ---

Ze beweren, dat ze de meesters zijn op zee. en wij op
enze akkers moeren blijven. En ge weet Pedro heef;
meer te vertellen dan de overste van ons dorp. Komen
er eens soldatEn, dan verschuilen de roov€rs z.ich in ,r
gebergte, en niemand d'urft ze verraden uit vrees vool
rru&.

Lang duurde het schouwspel ginds aan den horizont
niet. 't Schip scheen gauw door de vlammen verteerd ge-
weest te zijn.

- 
'g ls gedaan, zei de boer. Ën geen ander vaartuig

in de buurt... Àlleen de boot van Pedro,..

-- Ârme, arme menschen! sprak zjn vrouw medelil-
dend.

k sloeg een krru,is.... Ze keerde naar de ho€v€ terug.
Maar haar man en zoon bleven nog staan.... Ze hoopten
toch schipbreukelingen te zullen ontdekken.... Geruimen
tijd speurdeî ze ovet de z*e. De booç van pedro was
door den afstand al onzichtlbaar geworden.

- 
Ik ga naar huis.. Blijft gij nog war, Fernandezl

vroeg de boer.

- 
Ja vader, anttwoordde de zoon.

Fernandez daalde naar her srrand" Hij had a! verschei-
dene malen schipbreukelingen geholpen.

De bewoners der Santa-Mariahoeve waren goedhar-
tige, vrome lieden.

De dag neigde ten einde. De avo,nd hulde de zee in,t
duister. Dicrht bij zich 'hoorde Fernandez ploû$ sremmen.
De boot van Pedro landde. Dc mannen sprongen er uit.
Ze losten de kisten.

---5-



Dadeli.lk terug v.rrenl lreval Petlro' dc zceschulttrr''

Er is veel buit te halen. Gonzal;r' gij blijft bi.i dc ki*tcn

de wacht houden.,.. Hei, wien hebben we daarl

De rooverskapitein bemerkte Fernandez'

- 7rg lompc bcer' gij hebt hiet geen zaken' Mark

clat ge op uw h eve komt! gebood Pedro'

--Ik binder u toch niet, merkte Fernandez op'

---Ge wilt ook uw slag slaan' Maar wat de zcc:rafl-

spoelt" komc ons toe, Wij laten u hoogstens immer:s ook

g€rust. Toon ons uu' hielen, lummel.

Fernandez rvis't clat t een gev;rarlijk spel was met deze

kerels te twisten. hi.f verwijdercle zich'

Maar eensklaps hoorde hii gekreun' En bijna stlui-

kelde bij op een mensclr die op het strand lag' Fernan-

clez boog zich over hern. Eerr uitgeput schipbrcukeling'

die zich aan een groote' breede roeiriem vastgekiemj

bad, zijn steun zeker bij het zwemrn€n.

Vlug trok Fernandez den ongelukkigen hooger op lret

strand. Pedro en zijn kerels mo':hten niets merken' want

clie zouden den schipbreukeling berooven en hem drn

claoden, opdat hij na zijn herstel geen àrns'praak zort

kunnen doen gelden op het gestolen deel der lading'

Fernandez snelde naar huis.Hij verteldt w'af er Ààfl

<ie hand was. Twee zusters' die intusschen van 't dorp

waren gekomen, gingen met lrun vader en broeder mee

Ze spraken niet. Pedro en zijn handlangers mochten hen

niet haoren. Samen droegen ze den schipbreukeling naar

cle boeve. Het was een z'wrre taak' Maar eindelijk toch

-.- 6 -.--

irg de gereclde ie he<l, en konden de br;rve nrenschen hertl

rlit beste zorgen tocdienen.
De schipbreukeling leek zoo wat dertig jaar en clroeq

cie kleeding vaû een scheepsofficier. Hij kreunde nu en

tlan, rna,ar zci niets yerstaanbaars.
.' Êr scheelt hem niets enders dan gerveldigc ver-

nroeidlreid. zei de troer der Sant;r-Mâriahotve. Hij moest

clus ru:rten.

En de schipbreukelinc in droog goecl gehuld, lag 'rvel-

rlra in vaslen slaap.

Fernandez bleef in den n;rcht bij hem w"1ken en nu elr

clen hcorcle hij buiren sternmen. De ro,overs vervoerden
bun buit.

Dc s.rhipbreukeling sliep ongestoord cloor. En het was
's anclercl.rrgs ll tegen clen noen toen hij pas oltrvaekte,
Nri zrr de l-roer bij hem.

Wrrr ben ik I vroeg irij,
L)p cle Sant;r-Mariahoeve, [.ri.j rnenschen die rr g.rar,

ne belprn, ,rnt u'ocrddc de boer.

Santa -M;rriahoevc..,
Op cle Porrngeesche kust, nie.t ver van k;r.rp Sint,

\rincent...,
O, je..... schcpen in br.rnd,... cn vreeselijk gevechr.

lln ik ben gercd.....
Gister;rvond vonden *'ij u op 't strind. We br.r:htcn

rr in ons huis. Ce u'arrr doodelijk vermoeid, nr.rar hcbr
l-ru zoo'wat zesticn uur geslapen.

Ik voel me verk*'ikr... O. hoe kan ik u heclanken.
trrlvc nrln



-- ii"*k is mer n,:-aig... We ncbben onæn pii.Lt ge'

claan... En ge blijft bij ons, tot ge çheel herræld zijt...
Àan uw kleeren, die nu te drogen hangen, merkte ik'
dat ge een zeeoffieier zijt.

- 
Ja, van Genua.....

De boerin, die de stemmen gehoord had; tred nu ook

binnen, en vriendeliik zei ze:

-- Ha onz€ gast ziet er veel beter uit en zal nu wcl

uek hdbrben in wat eten.

- 
Goede lieden, hoe edelmoedig zijt ge voor mi.;,

hernam de zeevaarder. God zalhet u loonen. Ik kan niet,

want ik heb alles in de golven verloren.....

- 
Spreek toch niet van beloonin& \wedervoer de bosr'

We zijn blijde u te kunnen helpen. En ja, nu moet ge

wat eten .

-- Ik voel rne door de rust verkwikt maar ik voel

me nog niet in staa,f om reeds op te staan.
* Dat moogt ge nog niet, beweerde de boer. Ge zijt

nu thuis op Sanm-Mariahoeve, en we laten u nift ver-

trekken, aleer ge volkomen hersteld zijt.

- 
fx26 ik me dan ook bekend maken, zei de zeeman,

Mijn naam is Christophorus Colombus, en ik ben

scheepsofficier te Genua, waar mijn vader, wolkaarder is.

Gisteren kwam mijn schip in gevecht met een Venetiaan.

De Venetiërs trachtten Genua te henadeelen" De twee

schepen zaten a^n elkaar vast en d'e Venetiaan geraakte in
brand. Ik kon er niet meer van los komen. V/e waren

aaneen geënterd, De vlam,men sloegen naar ons vaarruig

-E_-
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over. Er was geen tijd om booten uit te zetten. $y'e

sprongen in zee, Maar we waren t€.ver van de kust om

deze al zwemmend te bereiken. Ik bereidde me al voor
den dcod. Maar eensklaps zag ik een breede roeiriem
drij'vsn. Ik klampte mij er aan vasjt, Nu had ik steun.

Met nieuw'en moed zwom ik heen. O, het was vrces€-

lijk rondom mij, al hes gekerm en het gehuil. En ieder

moest voor zrch zelf zorgeî. De ro'eiriem heeft me 't
Itven gered. Âls ik te moe werd kon ik er over hangen

en wat rust€n. Ik herinner me, dat ik de kust naderbi j

zag. Maar toch voelde ik me reeds zeer afgemat.... Hoe ik
op 't sttand geraakt ben, weet ik niet... Wel herinner ik
me vaag Etemmen gehoord te he,bben. Ik vrees dat ik de

eenige geredde ben. God heeft mij wonderlijk in 't leven
gehouden._

De boer zo'rgde, dat Colu,mbus niet te veel sprak.
Rusten moest de geredde. En na den rnid'dag sliep hij
weer in.

Fcrnandez de zoon was uitge,weest. Hij ks'am gejaag-l
thuis.

- 
Vader, vertelde hij, Pedro, de rooverskapitein

schijnt te w€t n, dat er een schipbreukeling aangespoeld

is en wil hem opzoek€n, om he,m te do,oden. Er moeten
geen overlevenden zjn van de schepen, welker buit hij
heeft, zegt hij. II( hoorde het van Bah.hazar, den mars-
kramer.

---- Hoe kan Pedro het wetenl vroeg de boer ver-
schrikt.



- Mischien lreefr hi.j den rienr gelonden. ftda.rr nijn
heer Columbus is niet veiiig trii ons. $/ar kunnen w,c

doen tegen Pedroi Als u'c hulp i,r,rge n .ran de solclaterr
en gesteld dat ze op tijcl komen. dan neemt pedro toch
wraak en steekt hij den eenen of dcn anderen narht onze
schuur cn stâll€n in brand.

--- Ja. de schelm durft alles, W.e moeten mijnhcer Co_
lum'b'us irr veiligheid brengcn. Maar rvrarl hernam rlr
boer.

Bij de oude lsabella. I)aar zrl pedro geerr scbip
breukeling z'oeken. Maar hier konrt lri.l vasr en zekn:r. Flli,i
lreeft mij gisrerefl op her strrncl gezien...

f)e raad leek goed en cr vie I ni*t tc trhnrrj,
Colu.mbus werd op clc hoogre v;n hcr drrigrrrd gc\,.r.ri

Éebracht. De boer en dc zoon hielpen henr klcrdcrr. i\,1,r

lrleek het hoc vcrzw;rkt de zccman wrs. Fernlr"tdez. ginl
op uitki.ik.'t Was stil rond de bocve. Vlug u,erd ce,r
l,ar ingespannen. ColumbuS dankre mer rrrnerr in de
cogen de vrott$' en haar dochters yoor hun goefle zor-
gen. De tboer en zi.jn zoon vervocrdru bun bescherrnr...
ling, die in dc buitenlucht duizelig rr,ercl,

Ecn krv;rrrier verdcr, landinrvaarts, rvoontic ci rr oirtic
vrome vrouw, Isabella die als kincl rgeds bij dc ouclei.;
yan den boer gewerkt had. En ool n;rdien biccf zc op
de Santa-Maria-hoeve in dienst evenals ba.lr. mln. l.,ln
rvas ze u'eduwe. En zc u,ercl cioor dcn l-raas en t-tazirt
der boerderij onderho,uden.

Isabella hoorde, \r'af er lan ha.rr gcvraâgcl rvcrcl. En

i0 -
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i'iadelrjk \râs ze bereid Columbus in haar huirje te ne-

men. In een lchterkamertje werd een bed gespreid. Dc
Lcoerin, hlcl het noodige daartoe meegegeven.

Peclro zou ri'el niet veronderstellen, dat een oude

vrouw ecn schipbreukeling gered h.rd,
'l-oen cle Lrocr en zijn zoon nog mr.rr prs terug fhuij

\n,.lren. *,erd er op de rleur gebonsd, Pedro en eenige

mannen \{irren da;rr en traden brutaal binnen. 7e zagen
rr woeste kerels uit, en clroegen in een gordcl dolken en

.rntlcre w;lpens.
--- Is bier een schipbrcukelingi vroeg Pedro.
' Necn, .lntwoordde de boer.

Niet iiegenl W"rr deecl u\{' zoon gisteravond oo
l,et sftand I

Ik heb rrlar cl.rr brandend schip gekeken, verteldi.
Fernlndcz. Ën me dunht cl;rr ik roch u,el het rechr heb
.r;rn zee tc konten,

Maar vre lrebben een roeiriem gevonden. Er moi.i
ren boôt geiand zijn mer menschen.

Ik heb geen andere boot gezien dan de urve.
Ge houdt hier kerels verborger, l

-- Ncen, sprak de boer, Maar zoudf ge ons dan v,er-

i. inderer ongelukkigen te helpen I
War de zee aanvoert, menschen of buit, dat is v;rn

t,ns, berveerde Pedro. V,/e prlten er niet overl Ik rvil
r!14' huis docrzoeken.

- - Gij zi.jt iccl-- geen oversre door de regeering aan-
ges re I d.



-* Met de regeering lachen wij, wæt gc det nog niet
pu'mmel! Er is hier geen andere meec.ter dan Pedro, die

zijn getrouwen rijk maakt.

- 
Maar Pedro ge hebt toch een ziel, z*i de boerin.

-*- Flo'ud gij maar op met uw praatjes, bab,belmuss.

$po,tt€ de zeeschuimer. Ge wilt me hier stilletjes buite*,
krijgen. Maar we moeten in alle ka,mers kijken.

--_ S,uiisn uw rosht; ge hebt de macht. Kom dan mee.

Maar hier is nie'mand verborgen, hernam de boer.
Ën natuurlijk vingen de roovers bot op de hoeve.

- 
Een roeiriem kan toch wel aans,lroelen zei de baas

cler hoeve.

- 
Ja, maar we vinden het vreemd dat er niemand

zou gered zijn, sprak Pedro. We gaan mannen! E" grj
nrenschen, ik verwirtig u: wat nog aandrijft, laat ge lig-
gen.... Het is voor ons!

- Die goederen komen ons nier toe...
.-lrfgsn, ge zijt te eerlijkl 'We weten't niet dat ge in

stilte kaapt. We kennen huichelaars alr gij! Gegroerl
De mannen vertrokken.
--. O, als ze toch maar nier bij Isabella gaan! vresde

de vrouw.

- 
rfr/s zullen slim zijn, zei haar man. Pedro is nu

hier geweest en we halen mijnheer Columib,us rerug.

- 
Ja, hoe dat!

En opnieuw reden de boer en zijn zoon naar d€ kleine
woni'ng. Een uur later lag Columbus weer op de hoeve.
De reizen hadden hem echter geen goed gedaan, Hij

.-*t2-_
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Lrceg koorts, wellieht wei cqk van de vermoeitnir, b\j
zijn langdurig zwemmen opgedaan.

Pedro vertoonde zich niet meer. Colum,bus was da -

gen lang €rnstig ziek. Vol liefde werd hij verpleegd. Iin
de go,ede zorg€n oyerwo'nnen de krankheid. Na een

ma:nd was de zeevaarder genezen,

Hij sprak over zijn vertrek. Hij wilde naar Lissabon,
de hoofdstad. Daar was veel scheepvaart en hij zov er

Genucezen aantreff€n. Er moest gelegenheid zijn om
dienst te nemen op een hunner schepen.

-- Ge zult in de nacht heen reizen. zei de boer. Pedro

rnag u niet zien. Hij zou u dooden en ook wraak nernen

op ons.
Zoo brak de laatste avond aan. Co'lumbus was onr-

roerd. Hij had hier innige vriendschap geslo,ten. Da:rk-
baar nam hij afscheid. De vrouw en de dochters ween-
den. Fernandez zou Columlb,us een heel eind vergezellen.
Ze vertrokken in de duisternis, langs eenzame paden. 7e
zagen een lichtje....

* O, daar in die herberg zijn ze nog op, zei Fernan-
dez. Pedro en zijn mannen zullen er zitcen drinken.

^*- Moeten rtre er voorbij? r'roeg Columbus.
" * Ja. m^ar ze zullen het niet merken.

cioor 't raam. De zeeschuimers waren er inderdaad, ûraâr'

verdiept in 'r dobbelbpel.

-- We kunnen gerust verder, de schavuiten gaan vân-
rracht niet uit, fluisterde Fernandez.

Hij geleide Columbtrs ror op den grooten weg, Hier



wilde hij terugke€ren. Coltrmbus vatte zijn hand elr zei

bewogen:

- 
Ç1sg1 allen thuis nog e€ns. En ik hoop u later

..terug re zien. God loone u om uw edelmoedige hulp""
Te Lissabon zal ik het lbekend maken, dat die bencle

:chelmen uwe streek verpest. Misschien zal ik zoo.bewer-
ken dat de regeering u ervan verlost.

Columbus reisde nu alleen voort. Rustig pinkten de

sterren... Zc waren als vrienden..,. Columbus was eetl

l:ekwame zeevaarder. Hij had goede s.lholen gevolgd en

voo,ral natuurkunde, aardrijkskunde en sterrenkunde be-

studeerd. En vriendelijk wenkten de steren hem toe. als

rvilden ze hem nieuwen moed schenken.

II,

Lissabon wâs toen een drukke havensrad. Colum'bu,;
zag het, toen hij et na 'zijm voettei,t .arm en beroofd
.rankwam. De boer der Santa-Mariahoeve, had hem wel
wat geld meegegeven, maar de zeevaarder rvilde niet veel

aanvaarden. Hij dwaalde door de havenwijk. Eensklaps
ontroerde hij. Die man daar in die winkeld,eur... dat
gezicht...

-- Bârtholomeus! riep Colu,mbus.
Hij had zt.in eigen bro,er erkend. Deze kæk verbaasd...

Hij keek verrast op.

- 
Christophorus, gij! kreet hij.

Ze omhelsden elkaar met groote blijdschap.
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--- Eindelijk toch cens tc Lissabon aangekomeni vroeg

Bartholoncus dan.
-- M"rar niel op een vlartuig. Als een arrnc schipbreu-

keling....
-- Kom'binnen en vertel me alles...

De broeders hadden in jaren elkaar niet meer geziert'

Als de meeste jongelieden van Genua was Bartholometrs

Columbus n^dt zee vertrokken en zwiefi hij ovral ronci'

Hij was ook een bekwame aardrijkskundige en leerde

goed kaarten teekenen. Men kende toen nog niet zooveal

van de rvereld. En kaarten tnaken was een kunst die wei-

nigen verstonden.

Bartbolomeus htd dan besloten te Lissabon. de druk-
ke havenstad, kaarten en andere benoodigheden te vet-

koopen. Hij opende er een winkel. Nieurvs laten weten

ràn ver veru'ijderde familieleden' dat ging in dien tijJ
zeer moeilijk en zoo was bet voor Christophorus een

groote verassing zijn broer hier terug te vinden.

Hij maakte kennis met de Yrouw en de kinderen vail

Bartholemeus. En d'e broers hadden elkaar veel te ve r.
trllen. Columbus sprak ook over hun ouden vader die

nog te Genua woonde.
Daarna hadden de broers het over de plannen van

Christophorus.

- 
Ga niet naar zee, mdar blijf bij mij' zei Bartho-

lomeus. Ge ku.nr hier goed uu' kos6 verdienen. Ge zijt
ook bedreven in'het teekenen van kaarten. En er is veel

vraag naaf,...

-- l5 -



Columbus besloot voorloopig ce blijven. En bij ha.J
nu weer een tehuis. Hij deed meer, dan kaarten tgekenen.
Te Lissabon woonden zeevaarders die naar toen nog
L'jjna onlbekende streken waren gew€€st. Ze hadden daar-
cver geschriften. Columbus las en besrudeerde die. Hi i
snuffelde in oude'boeken en verrijkte zijn kennis.
'Dikwijls hoorde Christophorus mis in de Àllcrhejlr_

gen'kerk. Daar zag hij telkens een schoone, zedige jonk_
vrouw Felippa de Perestrella,. T-ekeren dag werd de jonk_
vrouw ruw aange$proken door een onhebbelijken ketet.
Columbus duwde de man op zij. Deze werd kwaad en
trok een mEs. Christophorus, die zelf groor'r,an gesralre
was en veel iicha.amskracht bezat-, gaf deu vechtersbaas
een slag op den 

^rrn, 
zoodat het mes ten gronde i.iel. f)c

ruziemaker kreeg daarb,ij een paar flinke draaien orn ':
hoofd en vond het toen 't beste zich uir de vo€ren fc
maken.

Jonkvrouw Felippa dankte haar helper. De.n zelfden
dag werd Columbus in haar huis gen,oodigd" Mevrouw
de Peresrrela wilde hem ook bedanken voor zijn dienst_
vaardigheid.

- 
Ik heb al over u hoo,ren spreken, zei zæ toen. G.j

zijt h,edreven in het teekenen van kaarten en in de ster-
renkunde. Mijn man heeft zeereizen godaan om nieuwe
streken te ontdekken.. Ik heb er nog geschriften van die
hij mij naliet.

Columbus wilde naruurlijk gaarne die geschriften Ie
ren, Hij kwam dikwijls in de gasrvrije wcning. Me-

l6 - 
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vrouw de Perestrella was van voorname afkomst, maat
arme Felippa luisterde, wanneer er over de zeevaart en

sterrenkun'de gespr,o'ken werd. Men kende toen Amerika
nog niet. En Columbus \r'as overtuigd, dat als men naÂr

het V/esten vaarde, men land zou ontmoeten en een kor'
tersn weg naar Indië kon vinden. Hij wist dat scheqrs-
Jieden kunstig bewerkt hout hadden opgevischt, dar uit
het Westen aandreef. Dus er moesten ginder rnenschen

wonen. In een boot zag men eens twee lijken van sen ras,

hier in Europa cnbekend.
Columbus voelde lust naar 't WEsten te varen over de

<rnbekende zee, Hij had daarover veel nagedacht en rvin-
c.en €n zeestroome h besrudecrjd en er kaartefl van ge-

maakt
Daarover sprak hij in het huis van mevrouw de Pe-

restrella. En de lieve Felippa had eerbied en bewonde-
ring voor hem. Chris'top,honrs kreeg haar lief, En eenigen

tijd later werd Felipppina zijn vrouw.
7oo was er wel €en gro'oteveran'dering in zijn leven

g,ekomen. Columbtrs bleef aan zij'n groc,1 plan werken.
Kon hij het maar uirvocrenl Maar daarvoor waren sche-
pen noodig met zeevolk, dat mild beraald zou wordcn
voor zulk een on'bekende reis.

Ook door zijn huwelijk was Columbus in aanzien
gekomen te Lissabon. En de koning van Portugal die
heel veel vafl zeevaarl en aardijkskunde hield, ontbood
Ccrlumb,un in her paleis om rnet hem te spreken over hat
nieuwe rijk, dat in 't 'Westen moest liggen.



Hcrr l.rnd d.tt zr.rlkc strekel r,crrvicrf zou 1ïrathtlil

v-orden. Colurnbus dacht ;ran zijn geboortesucl. Zi.j kon

clc voordcelcn vrn zijn ontdekkir,g gcnieten. Hij voer cr

l-,cen. Hij zag zijn oudcn vader. De regeering varr Genrt't

zei. dat er geen geld r.l'.rs vooi zulk^ cen onzekere reis.

Columbrt-s keerde n::,rr Lissrbon terug en stelde cle

koning zi.jn planncn vocr. De vorsf sprak ntet zijn
raaclsleden en <iezcn bliezen ben iets gerlecns in 't oo''.

E.n de koning 1'-risterde. I-lij vroeg onderzoektn of hct
plan uitvoerbaar rvrs. D;r; toth q'ende hij voor. [4a"rr

in stilte liet hij scirepen klrar maken en cen Portugeesch

l..apitein met Columbtis' karrtcrl \rcrtrekkcn. 7oo zon

ile Genuees niet de eer cn <1r gevrl;rgdc voordeelen'o',tlt
icn ontdekking hebbcrr. [)e schepen voeren niet ver. D:
liapitein die 'wel de krerten maar niet de kennis had I'rn
Columbus, moest tcrug kecren. Dat rl';rs geheim gehotr-

den Colurnbus wist er niets !an en de koning gaf hem

zijn k.r;rrten en papieren terug en wilde verder pr:rten,

Maar 't zeevoik dat den tocht m.eegeln.rakt had, babbcl-
de en zoo vernânl Columbr-rs 't gebeurdc.

Colun-rbus landde in Spanjc. Hi.j stond d"rar nu .rrrn
ireroofd, met bijna t,erslc'ten kleeren. En hij rvilde n;r.r:
't Hof. Hi1 *'ist clat er in Spanje fanrilie v.rn zi.jn over-

leden vrourv woonde. En bij u.ilcie vragen of zijn zoon-
tje daar mocht verblijven. tr;4et zijn kind. Diego. ,ran dc

hand begaf hrj zicl"t op weg. Weldra kloeg de kleine
van honger en dorst. In de buurt stond een klooster.
Columbus belde a;rn en aan den portier vroeg hi.j ee'-.

t8 *-

sturk [rrood en eÉn teug rvJtcr vr.ior zi,jn kinrl. Jursf w,r:;

ook de overste van het klooster. vader Perez, .ran cle

1,oort Hij zag het schrander ge laat van Columbus cn

stelde dadeijk belrng in hern. Hij nooriigcie hem binne''r
om wat te rllsten. Columbus vertelde \\'rJroûl hij i'r
Sp;rnje verrocfde. De oversre luistcrcle aandachtig, [ii;
krecg bewondering voor den zeer';ilrder, die oo,k een ge-

lr:erde bleek te zijn. Coiurnbus bieef eenige dagen te
gàst Vader Ferez zou hern irelpen en brieven mee geven

voor een priesrer. dic veel bij dc koning en de koningi,r
kwam.

-- En l;irt uw z-oont.ie hier, zei

lcrr goed voor clen kleinen Diego
flinke opvoeding ger,en. Wi.jd gij

cle overste. Wij zul-
zorgfn cn hem een

Lr .tJn tiw .{rootsch;

r;t ak.

Vol nieuwen moecl reisrie Coluurhus vcrclcr

I TI,

'r Strdje Palos w,rs in volle beroering. Vo6r de kusi
lagen drie schepen... En men vertcl'de elkaar dat Colum-
bus, een vreemdeiing, daarmee nieu$,e landen wilde ont
dekken.. FIij moesr daarvoor or/er een onbekencle zee. dit
men de duistere zee noenrde.

--- Wie mee gaat, keert nooit meer terugl zei<len cie

lrsterwefers aan de haven, Dic duistere zet z-it vol mon-
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eters en ro'û\rerij" De duivel ,beloerr bet watgr. En er
vlieg een reuzenvogel rond die hee,l dt 'bemaning
in zijn bek neemt en er mee ror aan de wolken vliegt.
En Rock, zoo heet die vogel breekt daar stuk voor st.uk
hct schip af en laat mer de mat.rozen de brokken vallen.
Dat is die straf omdat die zeevaarders o,p die duistere
zec durfden komen.

--- En ook gebeurr het dat er op€ens uit de golven.een
hand komt, zoo groot als een kerktoren, beweerde een
.rnder. Een klauw is her, die àe schepen grijpt en naar
cm laag trekt.

Zoo sprak men over den Àtlantischen Oceaan. En
men geloofde de wonderbare verhalen.

- 
En onze mannen en zonen moeEen met dien vreem-

deling mee! kloeg een vrouw. De koning en de koningin
rvillen het.

Na lang wachren en veel teleurstellingen had Colum_
bus eindelijk in Spanje hulp gekregen om zijn ontd'ek-
kingsreis te doen. De koning en de koningin gaven twea
Lleine schepen waarvan een in beslag werd genomen van
Gomez Rascon uit Palos. En die man ,was woedend op
Columhus Maar van de vorsten moest hij met de be*
manning mee. Àndere zeelîeden had men gelokt door
ze te verzekeren, dat straffen die ze opgeloopen hadden
kwijt werden gescho,lden. En de k,oningin had ook. ee.n
gr.oote som uitgeloofd vor hern dïe 't eerst het nieuw
iand zou zien. Maar met angst in 't hart waren de of_
ficieren en matrozen aan b,oord geklommen. Een zee-
vaarder van Palos, Pinzon ging echter met zijn twee*20_

brtxrr op eigen vaàrttrig,, de Pinta, vrijwillig næ. Zxrr
wanen er d'rie schepen: de <<Nina> van Rascc'n, de <Pin-
ta> van Pinzon en Coiu'mbus' karveel, dat Santa Maria>
werd genoemd. Columbus dacht daarbij aan de hoeva

waar hij eens zoo liefderijk verpleegd was.

Men wachtte nu ôp gunstigen Oosterwind. Àlleen
Columbus zelf was nog niet aan boord. Hij vertoef<ic

in het klooster dicht bij de stad waar vader Ferez overste

was.

Op een nacht werd Co,lumbus wakker. Hij hoorde de

pijnboomen in den kloosterhof ruischen en zijn geoe.

fcnd oor merkte dat de gunstige wind gekomen was.

Dadelijk stond Columbus op. Hij wekte de monniken
cn hun overste. Samen begaven ze zich in de kapel, Co-
hrmbus onwing bier de H. Communie en bad vurig. De
overstc vergezelde'hem dan naar de haven. Van en naar
dir schepen werd geseind. Een 'b'oot kwarn Coiumbus
halen. De dag rees in dle lucht. -fe Palos merkte men dat
er iets gaande was Vensters en deuren gingen ooen.

- 
Ze vertrekken ! klonk het.

Vrouwen en kinderen van matrozen der drie scheperr

snelden naar de kaai. Ze weenden en jammerden. Sorn-
migen scholden Columbus uit en ve(w€ten hern, dat hij
hun man, zoon of vader roofde en wegvoerde naar dc

duistere zee.

Columbus nam ontroerd afscheid van vader Percz,.

Hij voer naar de Santa Maria. Toen de zon door de ne-
velen brak u/ar€n de drie schepen uit 't zicht. Het was
4 Àugusruo 1492.
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De schepen \É'aren nog n'iet ver in zee of her roei vùn

cte <<Pinra brak>, Het was hoos opzer l.an den kapitein
Comez Rascon om terug t.e kunneh lieeren. En .rl het
.icheepsvolk riep, dat dit een slecht voorteeken was ert rle

reis zou mislukken. 't Was betcr om naar Paios terug te

vâren. Natuurlijk dacht Columbus er nier aan dien raad
te volgen. Hij liet het roer op een eiland herstellen. E;r
de tocht rverd voortgezet. En nu kwam men op de duis-
tere zee, maar er gebeurde geen fooverij. Snel vo€ren de

schepen 'Westwa.rrts. Het was âangenaam weer. Men za{
u'el vreemde visschen maar die deden geen kwaad.

Dagen en nacbten verliepen. en soms meende men lan,i
te naderen. Het was wiar zeewier de zee bedekte zood.ri
her de vaart hinderde. Zoover men zien kon strekte het
zich uit. En de matrozen beweerden drt het moeiàssen
waren waarin de schepen zouden bliiven srekcn.

*- En dan moeten wij van honger stervenl jammer,
deû ze. Cotrumbus stelde hen gerust, De vaartuigen raak-
ten buiten hst rvier weer in open zee.

T'wee maanden verliepen en her volk had al dikwijls
gesmeekt terug re mogen keeren" Men zou toch geen land

\ontmoeren. Deze zee moest het eirrde der wereld zijn en
voorzeker zouden nog verder allerlei monsters.op hun
prooi rvachten. Columbus slrrak.de matrozen toe. Mâar
deze werden woedend. Moesten zi.j sterven o,m dien kop.

-)) -)1 
*

pigen Genuees? Ein ze maàkten een k<rmplot: ze zoudèn

Columbus in 't water gooien I Dan lag hij in de zee

waarvÂI1 lrij zooveel van hielcl. En rnen kon in Spanje

vertellen dat hij over boord w.rs gevallen. De bernan-

ning van de drie schepen was het eens; ook rle officiererr
dEden mee. Op een avoncl. nad,erden de <Pinta> en <<Ni-

na>> de Santa Maria>. Het vo'lk der twee eerste scheepjes

$prong op de <Santa Maria>> over. Coiumbus hoorde het
iawaai €û kwam uit zijn kajuit. Hij zag de opgeu'onden
tr<erels met dolken en mess€n en begreep dadelijk wat er

aan de hand,'was. Kalm stond hij voor de mattozen en

""::"ifi:; en. zet rrij. we zijn dirht bij het rand cn ge

'wanhoopt. Hcbt toob vertrouwrn in mij" trk bedrieg Lr

niet, Keer fl.]âr ul{ schepen tsrug.
' Neen, neen! klonk het rvoest,

God is ons'genadig geweesr cn z"rl hct lanc,l roo.
ncn. hernam Columbus.

Doch nren .joelde en rierde. Anderen kwamen echter
<:nder den indruk van cle vrome woorden. En Colum-
i.us riep toen:

--' Geef mij nog drie dagen. Àli rve dan gccn lan.l
gczien hcbben. Keercn \vc terug.

De ber-rde was hicrmee tcvreden. En de reis werd ver-
volgd. Den nveeden nacht was ieder wakker. Colum'bus
had gez.egd dat men het land nabij was. Flots klonk
van de <<Pinta>> een kanonscho,t, het teeken dat men land
gez,ien had. En ja, rn den maneschi.jn verroonde zich een



kuststreep. Wat een gejuisch sreeg er toen op! Columbu;
zonk op de knieën en allen volgden zijn voorbeeld. Menzong een loflied. ,s M,orgens zag men de groene kust
nog beter.. Columbus en zijn volk voeren er heen. Co.
lumbus stapte het eerst aan land, en plantte er den stan.
daard. Hij knielde neer en sprak er een dankgebed uir.Hij weende van aandoening. Hij gaf he1 eiland len naamyan San Salvador of Heilige Verlosser. ffii **lr"ri.
het rot bezit van den koninj en de koningin van Spanje.
Dan liet ,hij van boomsta,m,men een kruis maken en betin dEn grond stellen.

Er waren b,ewoners op hej eiland. Ze hadden zich in
troschjes verscholen, maar kwamen nu nader. Ze b,qenen wierpen zich ter aarde, vol diepen eerbied. t m-J;_den dat deze vreemdelingen uit din hemel gedaald wa_ren. Die inboorlingen d,roegen geen kleeren . Ze baddenhun lichaam rood of wit g.o.ùd" Columbus lier glas_werk, belletjes en andere kl.irrighrd* uitdeelen en deeilandbewoners waren er zeu blij rnee. Zij b,rachtert zelfsook geschenken: gesponnen katoen, ,"*_. papegaaien

en werpspiesen. Colu.mbus hield dit Àrnerika"rrrcl lilroavoor ïndië. Daarom werden die inboorlingen Indianen
genoemd.

Er lagen veel eilanden in de buurr. Columbus bezochrer verscheidene en de Eu,ropeanen werden oo.rri ;;;;';;inboo,rlingen met bewondering aangert""ra. Velen droe_gen gouden plaatsjes en zoo ,b"greep Colurnrbus dat ergoud gevonden werd. Hij verzamJld. ., o.n. Drie

-- 21 *-

-25^

mâenden vertocfde ColumLus in dit gewest. Hij gef veie

cilandcn een naam. En op Hispaniola richtte hij ee1 forr
op. Eenige zeelieden zouden hier blijven tot de aanvoer-
der naar spanje terug was gew€est.

Maar er gebeurd'e een ongeluk. Door nalatigheid van
de wacht strandde de <Santa Maria in den nacht op een

zandbank en geraakte niet meer los. Het schip was ver-
lorea. Columbus en zijn volk gingen op de <Nina> o\re(.

Maar de <Pinta> was ook weggevaren. En Columbus
rermoedde dat kaptiein Pinzon al vooruit was naar Span-
je zich eerd€r de ontdlekking rce te eigenen.

Columbus trof rnaatregelen. Hij zou in Spanje bewij-
zcrL dat hij vele eilanden had onderzochr. Daarom
laadde hij allerlei voorwerpen, spgezette dieren, planten.
katoen, vetza,nelde hij goud van de inboorlingen en

nam zelfs Indianen mee.

Op 16 Januari begon hij d'e terugreis. Den volgenderr
<iag ontwaarde hij in de verte een schip. Hij liet er heen
stur€n. Het was de <Pinta>>. Pinzon had op eigen hand
goud willen bijeenschrapen. Ook waren er op zijn schio
Indianen, die de kapitein als slaven wilde verkoopen.
Columbus liet de arrne lieden vrij. De Indianen die bij
bem aan boord waren, stemden toe de reis te doen en

zouden,weer teruggevoerd worden.
De aanvoerder was toch blij nu voor de ,lange hesnrcis

weer twee schepen te hebben. Op den terugto€ht over-
viel een lange" hevige storm de vaartuigen, die in slechten
staat verkeerden. Het scheepsvolk was in groot gevaâr Ên



deed beloften vùn bedevaarten. Columbus meende, drl
geen behoud meer mogelijk was. Hij schreef haasrig een
kort verhaal van zijn onrdekking, wikkrlde liet pirk.r_
rnent in oliegoed en stak het in een var, dat dan in r.lc
;:ee werd geworpen. Het zou later misschicn opgevischr
worden, Hevig werd er geworsteld op de <<Ninl>>. De
<,Pinfa>> v'erd door den storm uit her zicht gedreven.

Te Paios heerschre veel angsr en droefheid; Sederr ze_,r,en maanden en twaalf dagen harl men niets vernomen
van zoo veel familieleden, die op de drie scheep.ies naar
rre duistere zee vertrokken waren, Men vervyenschte den
Genuees. Maar op Vrijdag 15 Maarr rond.den middag
bemerkren lieden aan de kaai een scbip.

-- Dat is de <Nina> I riep er een. Ik herken ze"*-- Ja" de <Nina> i klonk het. Ze voerr de groote vlag.'r Nieuv's vloog door her stadje, Het volk stroomele
ioc. Columbus kwlm aan wal.'Men zag bekencle gezich-
tcn" Mear waar waren de andere schepenl Bij velen was
vreugde, t'ij anderen onzckerheid. Men hoorcle dat cle

loor den storrn in een ander richting gedrrven
r;r.'grd,

-- Maar o, woncler, aenige uren lrter kw;rm ook cic
",firrrr> aan. De kapitein pinzon, zag cJe <<Nina liggen.
i-{i.j had geCachr Car clit schip rnet Columbus .in 

den
s!cnh vcrgJiln wJs.
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Ën .Pinzen had laag gehandeid. F{ij was al ergens

r;rn lan.d geweest en had'€en bode naar den koning en <!e

koningin gezonden met een brief, waarin hij schreef, drt
hij een nieuw rijk h;rd ontdekt. Maar nu zag hij de

<Nina>>. En Pinzon werd 'bang. Hij liet zich op een af-
gelegen plaats aan land zetten en vluchtte weg. De <<Pin-

ta voer de haven binnen en nu was de vreugde algemeen.

l)e klokken luidden. In het klooster van vader Perez

sloot Columbus zi.jn zoan in cle armen en werd een mis

ùan dankzegging gevietd.

De koning en de koningin w;rren te Barcelo'na. Co-

lumbus reisde er heen. Het was een heele optocht. Voor-
;(an strâpten eemrge zeelieden van de <Nina>> m€'t den gro'o^

ten standaard, Dan volgden mâtrozen' beladen met In-
dische roeispanen. onbekende boomen, reusachtige kale-

bassen, ontzagli.ike stukken riet, heidiestruiken; anderen

lnct ruw katoen, spaansche peper, kokosnoten, gember:

nog anderen met gouden kroonen., armbanden, gord'els,

gouden maskers. vederkroonen' prachtige schelpen. Ian

sen. Men d,roeg ook vreemde planten en dieren, rvaar-

van sommigen leefden d'och de' meesten opgezet waren;

groote , hagedissen, blinkend geschubde slangen, schild-

padde n, kaaimannen, rozenroôde flamingo's. De afschri-

u'elijke aan;blik van twee monsters, die op spietsen wa-

ren gestoken, verrnengde de nieuwsgierigheid rnet afgrij-
zenl het waren twêe iguâto$. Men stelde hen ten toon

te miciden van het geschreeuw eû de bew€gingen van

veerfig $oÇrfen papegaaien, die op hun stokjes heen ert
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we€r sprongen €n schelle klanken uitstieten. Vervolgens
kwamen de zeven Indianen met bun nationale versierse_
len getooid, en rood, en wit beschilderdi Eindelijk ver-
scheen Columbus in het gewaad van admiraal; hij be_
reed een paard dat hij zeer vaardig bætierde, Àcirter hem
poogden zijn.drie schildknapen de vu,rige menigte teger
tc houden die zich op zijn weg verdrong.

Àl het volk juichte. T,oo ging het heel den w€g ror
Barcelona.

Hier werd Columb,us als een vorst ofltrangen. Fl: j
moest den koning en de koningin alles vertellen.

Hij had nier te veel beloofd, to€n hij verzckerde de
rrieuwe landen te ontdekken.

In September deed Columbus een tweede reis mæ vijf-
tien schepen. Na een maand .bereikte hij nieuwe eilanden.
Er werd nu tusschen Spanje en Àmerika heen en weer
gevaren.

Jaloersche lieden belasterden Columbus, beweerden
dat hij wreed was tegen de inboorlingen, goud yer"voerdc
voor zich zelf en vertelden nog veel meer leugens. En d:
koning en de koningin geloofden den laxer Zi1 zon-
<ien een gouverneur, Babadilla. Die liet Columbus in de
boeien slaan en op een schip naar Spanje brengen. Zoo
werd Columbus naar Europa gevoerd. Het was een schan_
delijke behandeling. Maar de koningin verhoorde hern en
herstelde den grooten zeevaarder in zijn eer.

Columbus deed nog rcizen. Toen db koni,ngin stierf,
hadden de jaloersche vrienden meer kans om Colurnbus
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te benadeelen. De koning luiste'rde naar die valschaards'

En anderen kregen in de nieuwe landen. de macht'

Columb,us zoo onrechtvaardig behandeld' lag ziek in

rin ârtloêdrige herbergkamer. Aan den muur hingen de

boeien-- die hij eens gedragen had en hij steeds bij zieb

hicld. De gr'ooten hadden hem vergeten' Ànderen wer-

cien rijk door zijn ontdekking. Columbus droeg æn pij'

Een priester vertroostte hem. Op 20 Mei 1506 stierf de

beroemde man.Zijn laatste woorden waren:
* - Miin God, ik geef mijn ziel in uw handen'

Ziin gebeente rust nu op Cuba. het grootste eiland

door Columbus ontdekt-
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