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De ontdekkers

Columbus komt aan land in Amerika.

Rond 1500 konden Europeanen
schepen bouwen waarmee ze grote
zeereizen konden maken. Portugese
en Nederlandse zeevaarders
ontdekten hoe ze om Afrika heen
naar Azië konden varen. Er kwam
veel handel met Azië.
Columbus wilde via het westen
Azië bereiken. Toen Columbus in
het jaar 1492 na weken varen land
zag, dacht hij dat hij goed
aangekomen was. De mensen die
Columbus daar zag noemde hij

‘indianen´, want Azië werd door
de mensen in Europa toen Indië
genoemd. Nu weten wij dat hij in
Amerika was gekomen, maar dat
werelddeel was toen in Europa
onbekend.
Andere ontdekkers na hem, zoals
Amerigo Vespucci, verkenden
Amerika verder. Pas toen
begrepen ze dat ze in een
onbekend en groot werelddeel
waren, waarin veel verschillende
volkeren leefden.

De ontdekkers zagen veel
nieuwe dingen in Amerika:
onbekende landbouwproducten
en sieraden van goud en zilver.
Veel Europeanen trokken toen
naar Amerika om rijk te worden
met de handel in deze producten.
Ze veroverden er grote gebieden
en bestuurden die namens
hun Europese koning. Je
noemt zo‘n gebied een kolonie
en de nieuwe bewoners
kolonisten.

Eén van de veroveraars was
Hernan Cortéz. Hij veroverde het
land Mexico, waar toen het
machtige volk de Azteken
woonden. Mexico werd daarna
een Spaanse kolonie. Op die
manier bezetten veel Europese
landen stukken van Amerika en
werden er de baas. De kolonisten
brachten hun eigen godsdienst
mee. In de Spaanse en Portugese
kolonies kreeg daarom de
katholieke kerk veel macht.

de kolonie
Land dat bestuurd wordt door een ander land.

De koning van de Azteken ontvangt
Cortéz in 1519.

de kolonist
Iemand die in een kolonie gaat wonen.
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Kolonisten en slaven
In gebieden met een geschikt
klimaat begonnen kolonisten
grote landbouwbedrijven. Op
deze plantages verbouwden ze
bijvoorbeeld suiker, tabak en
cacao. Ook gingen de kolonisten
op zoek naar goud en zilver. De
handel uit de kolonies leverde veel
geld op en maakte Europa rijk.
De indianen moesten al het zware
werk doen op de plantages en in
de goud- en zilvermijnen. Zij
hadden geen rechten en werden

Spaanse kolonisten en indiaanse slaven.

als slaven behandeld. Veel
indianen gingen dood door het
veel te zware werk in de slavernij.
Ook stierven veel indianen aan
besmettelijke ziektes, zoals
mazelen en de griep. Deze ziektes
brachten de kolonisten mee uit
Europa. Voor de indianen waren
deze ziektes dodelijk, omdat zij die
voor het eerst kregen. Voor de
indianen betekende de komst van
de Europeanen het einde van hun
cultuur.

de plantage
Groot landbouwbedrijf in de tropen.

de slaaf
Iemand die het eigendom is van iemand anders.

de mijn
Een plek waar mensen waardevolle dingen uit de
grond halen, zoals goud en zilver.

de slavernij
Als er slaven zijn.
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Las Casas
Peinzend doopt Bartolomé zijn
ganzenveer in de inktpot.
Vanavond gaat hij de brief schrijven,
heeft hij zich voorgenomen. Een
brief aan zijn koning, Karel V. Hij
schaamt zich voor zijn landgenoten.
Nog vanmiddag hoorde hij over een
groep Spanjaarden die een indiaan
martelden. ´Vertel, waar is het
goud?´ schreeuwden ze steeds
opnieuw, totdat de man stierf.
Goud is hun God geworden, denkt
Bartolomé. Dan begint hij te

peinzend
Nadenkend.

schrijven. Hij vertelt over wat hij ziet
in de Nieuwe Wereld, waar hij nu
woont. Over Spanjaarden die
denken dat indianen dieren zijn en
hen daarom mishandelen. Over het
zware werk dat de indianen moeten
doen en over de vele indianen die
daaraan sterven.
Las Casas weet nog niet dat
koning Karel V zijn brief goed zal
lezen en een paar jaar later de
slavernij van indianen zal
verbieden...

De katholieke priester Bartolomé de
las Casas.

zich voornemen
Van plan zijn.

