Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 5 Een nieuwe wereld: Amerika
In het vroegere Amerika woonden Indianenstammen. Columbus ontdekte dit land
van de Indianen in 1492. Het waren de Azteken, de Inca’s en de Indianen uit
Noord–Amerika. De Azteken en de Inca’s leefden in het zuiden. De andere
Indianenstammen leefden in het noorden van Amerika.

Christoffel Columbus ontdekte Amerika in
1492. Hij dacht echter dat hij in India was dus noemde hij de bewoners van
Amerika 'Indianen'.
De Azteken

De Azteken vereerden de zon, de maan en andere goden. De god van zon en
oorlog was de belangrijkste god. Omdat de goden mensenoffers wilden, werd er
veel gevochten door de Azteekse krijgers. Gevangenen werden dus geofferd! Dit
gebeurde in tempels die gebouwd waren op piramides. De keizer van de Azteken
was Montezuma. Het Azteekse rijk lag in Midden-Amerika en de hoofdstad van
de heette Tenochtitlàn.
De boeren verbouwen maïs, tomaten en pepers op hun chinampa’s, de drijvende
akkers. Op de markt werden de groenten verkocht. En wat verdiende de boer?
Geen euro’s, maar cacaobonen!
De Inca’s

Het Inca–rijk lag in Zuid-Amerika. Dit rijk bestond uit vier gewesten. Aan het
hoofd stond de koning, ‘de zoon van de zon’. Als een koning dood was, werd er
van zijn lichaam een mummie gemaakt. Bij een speciale gelegenheid zoals een
feestmaal werd de mummie weer tevoorschijn gehaald.
Het Incarijk was verdeeld in gewesten. Aan het hoofd van die gewesten stond
een perfect. De gewesten waren weer opgedeeld in provincies. En daar waren de
gouverneurs de baas. Deze gouverneurs hadden weer ambtenaren in dienst. Zij
telden de inwoners en vertelden de boeren hoeveel land ze mochten verbouwen.
Tellen deden ze graag. En daarvoor gebruikten ze een ‘quipu’. Dit was een lang
touw waaraan kortere touwen hingen. Daarin werden knopen gelegd.

quipu
Het belangrijkste in het leven van een Inca was ‘je plicht tegenover de staat’.
Dit betekende dat elke Inca een deel van het jaar voor de staat werkte. Je kon
in het leger gaan of helpen bij het bouwen van kanalen of wegen. Net als de
Azteken geloofden de Inca’s in meerdere goden. Deze goden kregen meestal
dierenoffers, maar de priesters offerden ook mensen. De inca’s waren heel goed
in bouwen. Ze gebruikten hierbij geen cement maar ze stapelde de stenen heel
precies op elkaar. Maar ondanks dat bleven de tempels en paleizen zelfs tijdens
aardbevingen staan. De muren van tempels en paleizen werden met gouden platen
versierd.
Maar de gewone mensen woonden in eenvoudige huizen van steen of van plaggen.
Inca’s waren heel knap in het aanleggen van goten en pijpen. Daar stroomde
water doorheen van de rivieren naar de akkers. Dit heet irrigatie.
De Spanjaarden in Midden–Amerika hoorden van het Eldorado, de ‘steden van
goud’ van de Inca’s. De Spanjaard Francisco Pizarro ging op zoek en in 1532 kwam
hij in Peru aan. Hij lokte daar de koning van de Inca’s in de val en doodde hem.
Binnen enkelen jaren waren de Spanjaarden in het hele rijk de baas. De Inca’s
moesten als slaven werken want de Spanjaarden vonden de Inca’s minderwaardig.
Miljoenen stierven aan de ziektes die de Spanjaarden meebrachten en slechte
behandeling.

De Indianen in Noord-Amerika

De Inuït-stam bleef in het noorden van Amerika. Andere Indianenstammen, zoals
de Zwartvoet, Apachen, Sioux en Pueblo-indianen trokken naar de bossen of naar
de prairie.
De Indianen pasten zich aan hun omgeving aan. Ze hadden grote eerbied voor de
natuur. Ze spraken over ‘Moeder Aarde’ en vroegen toestemming aan de geesten
om een dier te mogen doden.

De tipi is de meest bekende woning. De prairievolken, zoals de Sioux en de
zwartvoeten hadden zulke tenten. De tipi’s stonden altijd in een kring. Dit moest
de aarde voorstellen. De tipi’s waren erg gemakkelijk te vervoeren. Ze werden
dan met een draagstel getrokken door honden.
De meest bijzondere huizen waren die van de Pueblo-Indianen. Zij hakten hun
huizen uit in de rotsen.
Toen Amerika eenmaal ontdekt was kwamen er steeds meer Europeanen om
koloniën te stichten.
Ze gingen op plekken wonen waar de Indianen woonden en schoten gewoon voor
de lol bizons dood. Natuurlijk kwamen de Indianen in opstand. Er volgden jaren
van strijd.
De blanke legers waren meestal sterker. De laatste grote veldslag was in 1890.
Bij Wounded Knee. Daar vielen 300 doden.
De Indianen stierven ook aan de ziektes die de Europeanen mee hadden
gebracht, zoals griep en mazelen. Er bleef door oorlog en ziektes maar weinig
over van de Indianenstammen!
Heel Amerika is door blanken in staten verdeeld. Later worden deze staten één
geheel ‘De Verenigde Staten van Amerika’.
De regering van de Verenigde Staten wees ‘reservaten’ aan waar de Indianen
moesten wonen. Deze gebieden zijn te klein en onvruchtbaar om er te leven zoals
vroeger. De kinderen gaan nu gewoon naar Amerikaanse scholen. De Indianen

wonen in gewone huizen. Ze zijn vaak arm en werkloos.
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Denk je dat je goed geleerd hebt en dat je het proefwerk kunt maken? Test
jezelf met de vragen hieronder!
1

‘Dit is het huis waar ik woon. Achter het huis liggen de chinampas’. Wat
wordt hiermee bedoeld?

2

De Azteken en de Inca’s kenden meerdere goden. Wat offerden deze
indianenstammen en hoe deden ze dat?

3

Wie was Francisco Pizzarro? Wat kwam hij doen in Midden-Amerika?

4

Noem 2 Indianenstammen uit het Noord-Amerika. Hoe woonden zij?

5

Waarom stierven er veel Indianen in Noord-Amerika?

6

Wat is een ‘tipi’?

7

Wat is een ‘quipu’?

8

Waar wonen de Indianen tegenwoordig? Hoe komt dat?

Veel succes!

