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Gevonden! Het
vlaggenschip
van Columbusvan Columbus
STIJN HUSTINX

Het wrak van het vlaggenschip
van ‘Amerika-ontdekker’ Chris-
toffel Columbus zou ergens hon-
derden meters diep op de bodem
liggen van de zee voor de noord-
kust van Haïti.

,,Alles wijst erop dat dit het
wrak van de Santa Maria is’’, zegt
de vermaarde Amerikaanse ar-
cheoloog Barry Clifford, die de ex-
peditie leidt. ,,Dit is het schip dat
de koers van de geschiedenis van
de mensheid veranderde.’’ Voor
hem staat de ontdekking gelijk
aan de beklimming van de Mount
Everest, aldus de extatische, 68-
jarige oudheidkundige.

Het schip voer ruim vijf eeu-
wen geleden in een storm op een
rif, met Columbus aan boord. Hij
en de bemanning wisten het vege
lijf te redden. Met een deel van
het wrakhout bouwden ze in Ha-
iti een fort. Het bestaan van dat
fort was al langer bekend, maar de
locatie ervan bleef eeuwenlang
een mysterie. Pas in 2003 wisten
wetenschappers het in Haïti te
traceren.

De locatie van het fort en dag-
boekaantekeningen van Colum-
bus gaven Clifford voldoende
aanwijzingen om het wrak te vin-
den. Zijn zoektocht begon hij
meer dan een decennium gele-

NEW YORK Archeologen grap-
pen onder elkaar dat het de
grootste ontdekking sinds 1492
is: de vondst van het wrak Co-
lumbus’ schip Santa Maria.

den. Hij onderzocht zo’n vierhon-
derd locaties met geavanceerde
sonarapparatuur en detectoren.

Helemaal nieuw is de vondst
niet. Het wrak werd in 2003 al ge-
vonden, maar Clifford en zijn
team schreven het toen niet aan
Columbus toe vanwege een ‘ver-
keerde diagnose’ van een kanon
aan boord van het schip. Maar
twee jaar geleden zat Clifford
middenin de nacht plots recht
overeind in zijn bed. ,,Oh mijn
God’’, riep hij uit, toen hij ineens
bedacht dat het kanon waar-
schijnlijk wel degelijk van de San-
ta Maria was. Een paar weken ge-
leden gingen hij en andere arche-
ologen opnieuw op onderzoek uit
in de Haïtiaanse zee, om het be-
wijs sluitend te krijgen.

Columbus’ expeditie onder
Spaanse vlag bestond uit drie
schepen. Met de kleinere Nina en
Pinta voer hij terug naar de Oude
Wereld, om daar te vertellen over
zijn min of meer toevallige ont-
dekking van de Nieuwe Wereld.
Per slot van rekening stak Colum-
bus de Atlantische Oceaan over in
de veronderstelling recht op In-
dia af te koersen.

Dat juist de Santa Maria nu is
gevonden, is volgens Clifford van
grote historische waarde. ,,Ik ben
ervan overtuigd dat de complete
berging van het wrak voor het
eerst concreet maritiem-arche-
ologisch bewijs oplevert voor Co-
lumbus’ ontdekking van Ameri-
ka.’’

Gevonden! Het
Schilderij van de Santa Maria.


