Hoe Indianen woonden:
De woningen van Indianen waren zeer verschillend. Dit had te maken met hun manier van
leven, het landschap waarin ze leefden en de materialen die daar te vinden waren.
TIPI
‘Tipi’ betekent in de taal van Sioux: ‘om in te wonen’. Tipi’s waren
tenten die snel afgebroken en opgezet konden worden. Het waren de
woningen van de rondtrekkende jagers van de vlakten, die prairie
worden genoemd. De tipi was niet helemaal rond, maar eivormig. De
achterzijde was hoog en steil. Deze achterzijde stond vaak aan de
westkant en beschermde de bewoners tegen de wind. De opening
zat meestal aan de oostzijde, de kant waar de zon opkwam. Voor
een tipi werden drie of vier basispalen gebruikt. Daar omheen werden
tien tot vijfentwintig steunpalen gezet. Hieromheen gingen
bizonhuiden. Sommige tipi’s waren zo groot dat ze in delen vervoerd
moesten worden.

Tipi’s voor rondtrekkende Indianen
WIGWAM

De Indianen rond de grote meren bewoonden wigwams. Dit waren hutten in de vorm van een
koepel. Van takken werd een geraamte gemaakt. Dit werd bedekt met huiden of schors van
de berkenboom. Wigwams waren vier tot vijf meter in doorsnee.
LANGHUIS
Andere stammen in het oosten bouwden grote langhuizen.
Dat waren langwerpige bouwwerken. Sommige
langhuizen waren meer dan honderd meter lang en zeven
meter breed! Het geraamte van een langhuis bestond uit
een groot aantal lange palen, die in de grond werden
gestoken. Deze palen werden verbonden met horizontale
palen. Bovenop maakten de ze een halfrond dakgeraamte
door dunne stammen over de breedte van het huis te
buigen.
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Soms woonden in een langhuis wel tien ‘gezinnen’, allemaal
rond hun eigen haardvuur. De slaapplaatsen waren op een
verhoging gemaakt. Daaronder werden allerlei spullen bewaard:
wapens, tabak, kruiden, matten en manden. Gedroogde vis en
gedroogde maïs hingen in strengen aan het dak. Om een dorp
met langhuizen werd vaak een muur van palen (een palissade)
gezet. Deze beschermde de mensen tegen wilde dieren en
aanvallen van vijanden.
Indianen die op deze manier woonden bleven lang op dezelfde
plek. Ze hadden ook akkers waarop ze maïs, bonen en
pompoenen verbouwden.

Langhuis van takken en huiden

PUEBLO
Indianen die in het zuiden in de
woestijn leefden, bouwden soms
huizen van rotsblokken. Hun
voorouders leefden in grotten, hoog
in de bergwand.
In Mesa Verde is te zien hoe ze in
zo’n grot ook al woningen maakten
van rotsblokken.
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Later bouwde men dit soort huizen op en aan elkaar zodat er een dorp ontstond.
In het reservaat van de Hopi Indianen zijn nog voorbeelden te vinden van zulke
pueblodorpen.
Deze indianen bleven op dezelfde plek wonen en waren boeren en schaapherders.
De Hopi Indianen waren zeer goede mandenmakers en maakten prachtige geweven kleden.

Binnenkant van pueblo

IGDLU en IGLO
Veel mensen denken dat de Inuït (eskimo’s) in iglo’s
woonden, maar dat is niet waar. De meeste huizen in het
koude noorden bestonden uit plaggenhutten, die ze igdlu
noemen. Een igdlu werd in de grond uitgegraven. Dat kon
alleen ’s zomers, als de grond niet bevroren was. Alleen het
dak, dat werd geïsoleerd met plaggen, stak boven de grond
uit. Zo bleef het daarbinnen zelfs in de strengste winter nog
lekker warm.
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Als ze, bijvoorbeeld om te jagen, ver van huis gingen,
dan bouwden de Inuït een iglo.
Een iglo wordt gebouwd van vaste, harde
sneeuwblokken.
Het bouwen gaat zo: met een sneeuwmes trekt
de bouwer eerst een cirkel in de sneeuw,
om de plaats aan te geven waar de iglo moet komen.
Daarna kan het stapelen van de ijsblokken beginnen. De bouwer staat zelf in de cirkel. Hij
werkt dus van binnenuit en laat de wanden schuin naar binnen lopen, tot de koepel dicht zit.
Dan hakt hij een deuropening en bouwt daar een lange tunnel aanvast, zodat de wind niet
binnen komt.
De gaten tussen de sneeuwblokken vriezen binnen de kortste keren dicht. Door de warmte
van de mensen smelt er een
heel dun laagje sneeuw. Dat
bevriest snel en zo is de iglo
helemaal afgesloten.
Als bed ligt er een plank op
sneeuwblokken, met daarop
lekkere warme huiden. De
keukentafel is ook gemaakt van
sneeuwblokken met een plank erop. In de wand duw je gewoon een stok om daarop de
kookpot te hangen. De olielamp, die is gevuld met zeehondenvet, zorgt voor licht en warmte.
Zoveel warmte, dat je 'm ook kan gebruiken om boven te koken! Een iglo die goed is
gebouwd kan wel een hele winter blijven staan.

HOUTEN HUIZEN
Indianen langs de westkust van Canada, zoals de
Haida clan, bouwden enorm grote houten huizen.
Daar woonde dan een groot aantal families in. Ze
werden versierd met prachtig houtsnijwerk en er
stonden vaak enorme totempalen voor. Het snijden
en beschilderen van deze palen was het werk van
beroepskunstenaars. Afbeeldingen van de totems en
de dansen en liederen die daarbij hoorden waren het
eigendom van de clan (stam) en mochten niet door
anderen worden gebruikt.
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EN NOG VEEL MEER….
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van Indiaanse woningen.
Net zoals er grote verschillen zijn tussen volken hier in Europa, zo verschillen Indianenvolken
ook. Ze spreken verschillende talen, hebben een verschillende manier van leven en dus ook
verschillende woningen. Tegenwoordig leven de meeste Indianen van Noord-Amerika
natuurlijk in gewone huizen en ze spreken naast hun eigen taal allemaal Engels.
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