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    Komt van «argent» (Latijns argentum),

vanwaar ook de naam van de Rio de la Plata
die de natuurlijke weg was voor de
Spanjaarden om de zilveraders in de
Boliviaanse regio Potosí te bereiken.
In Spanje zegt men nog steeds: «Het gaat om
een Potosí-waarde.»
Voordien noemde met die rivier Rio Solis
naar zijn ontdekker.

Argentinië















   Acht jaar na de ontdekking van Amerika door
de Spanjaarden arriveerden de Portugezen in
een streek waar een boom groeide
(Caesalpinia echinata) die door de Indianen
uit het woud werd gebruikt. Die boom werd in
het Portugees «pau-brasil» genoemd.
In kokend water geeft hij een roodachtige
kleur af die herinnert aan een houtvuur of
gloeiende kolen. Vandaar de naam «terra
pau-brasil».

Brazilië















 
  De Indianen noemden dit gebied «tchili

Aymara», inheemse woorden die
«sneeuw» of «einde van de wereld»
betekenen.

Chili















 
    Christoffel Columbus ontscheepte op het eiland

Cuba op 28 oktober 1492 tijdens zijn eerste reis na ar
de Nieuwe Wereld. Ter ere van de dochter van
Ferdinand en Isabella, zijn weldoeners, noemde
Columbus het eiland aanvankelijk Juana. Later kreeg
het meerdere opeenvolgende namen, waaronder
Fernandina (ter ere van koning Ferdinand) en
uiteindelijk Cuba als een variant van Cubanascnan,
een inheems woord dat in de Indiaanse Siboneytaal
«berg» betekent.















 
   Deze naam is niet moeilijk te begrijpen

wegens de geografische ligging van het land.
Het dankt zijn naam aan de denkbeeldige lijn
van de evenaar die doorheen het land loopt
en het in twee helften verdeelt.
De hoofdstad heet Quito, wat in quechua «de
navel van de wereld» betekent, wegens haar
geografische ligging tussen de bergen.















 
De naam México komt van het Azteeks

Mexitli, wat «volk der Azteken»
betekent, een naam die de Azteken
zichzelf gaven ter ere van hun
oorlogsgod Mexitli. México is ook de
naam van de hoofdstad.

Mexico















   De naam is afgeleid van Nicarao, het
beroemde opperhoofd die de regio
bestuurde bij aankomst van de
Spanjaarden.













     Er zijn verschillende versies over de oorsprong van d e naam
Panamá. Sommigen zeggen dat hij komt van een in de regio
veel voorkkomende boom, Panamá genoemd. Anderen
verwijzen naar het dorp dat werd gesticht in augustus,  wanneer
er veel vlinders zijn. In de Indiaanse taal betekent  Panamá
« overvloed aan vlinders ».
Volgens sommige kroniekschrijvers was Panamá de naam  van
een Indiaans vissersdorp aan de kust van de Zuidzee.  Voor die
Indianen betekent Panamá « overvloed aan vissen », « plaats
van de visbanken ». Tenslotte beweren de Kuna Indian en dat
het woord Panamá komt van « pannaba », wat in hun taa l « zeer
ver » betekent.















 
Dit is een naam in het guarani: para

«rivier», guara of guar, «inheemsen».
Dus: inheemsen van de rivier.















 
    Het territorium van de Inca’s heette al Perú voorda t

het werd veroverd door de mannen van Francisco
Pizarro. Die naam is een verspaansing van de rivier
« Biru » .

    Lima, de naam van de hoofdstad, is een
verbastering van de naam van de rivier Rimac.

Peru
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