
Kilde: Dominikanermunken Tomas Ortis om de indfødte i Den Nye 
Verden, ca. 1524/25 

På baggrund af en diskussion mellem en række dominikanermunke konkluderede 
Ortis i en indberetning til "Rådet for Indiske Anliggender" følgende om de indfødte 
indianere. Rådet var det vigtigste administrative råd for styret af de spanske kolonier 
og det spanske imperium. 

(…) De er ude af stand til at lære noget. Straf har ingen effekt på dem. Forræderiske, 
grusomme og hævngerrige er de, og de kender ikke til tilgivelse. Som fjendtligsindet over 
for religionen, som dovne, tyvagtige, gemene og nedrige mennesker uden nogen form for 
dømmekraft respekterer de hverken aftaler eller love. Ægtemænd viser ingen troskab i 
forhold til deres koner, og konerne ej heller i forhold til deres mænd. De er løgnagtige, 
overtroiske og feje som harer. De spiser blandt andet lus, edderkopper og orme rå, når som 
helst, de finder dem. De bedriver intet håndværk eller erhverv. Når man lærer dem den 
sande religions mysterier, siger de, at dette må passe til spanierne, men at det intet betyder 
for dem, og at de ikke ønsker at ændre deres sædvaner. (…) Jeg kan derfor bekræfte, at 
Gud aldrig har skabt et folk, der er mere fuldt af afskyelige laster end dette, og det uden at 
der er nogen form for tilgift af godhed eller sædelighed. 

Vi dominikanere erklærer, at vi i dette land kun har haft med stammer at gøre, der frastøder 
andre ved deres onde sæder og skikke. Vi kender de pågældende folk af erfaring, og især 
vores medbroder, pater Pedro af Córdoba, der skriftligt har stillet alle disse oplysninger til 
vor rådighed, kender dem specielt godt. På det sidstnævnte punkt såvel som, hvad angår 
alle de andre enkeltheder, deler vi hans holdning, for vi har selv oplevet disse mennesker. 
De indfødte er dummere end æsler og vil ikke forbedre sig på nogen måde. 

 

  


