Begrippenlijst Ontmoetingen in Verre Streken (volgens tekstvolgorde)
Hfd 1
Europese expansie

Algemene term waarmee de uitbreiding van de Europese
staten naar andere werelddelen wordt aangegeven.

Missionaris

Katholieke geestelijke die in vreemde landen anderen tot
zijn geloof probeert te bekeren.

Kolonie

Overzees gebiedsdeel, onder bestuur van het moederland
in Europa.

Compagnie

Handelsmaatschappij.

Driehoekshandel

Handel in goederen en slaven tussen Europa, Afrika en
Amerika in de zestiende eeuw.

Imperialisme

Streven naar gebieds- en machtsuitbreiding van grote
staten, vooral door middel van handel (met name in de
19de eeuw).

Verdeel- en heerspolitiek Het tegen elkaar uitspelen van verschillende
(bevolkings)groepen met de bedoeling zelf de macht te
krijgen of te behouden
Nieuw imperialisme

Aanvankelijk streefden grote staten vooral naar gebiedsen machtsuitbreiding door middel van handel en werd het
bestuur aan het inheemse bewind overgelaten; aan het
eind van de negentiende eeuw kreeg het imperialisme een
nieuwe vorm en werd de invloed uitgebreid tot
overheersing van het lokale bestuur.

Hfd 3
Encomienda

Gebied waarbinnen een Spaanse veroveraar indianen
belasting mocht opleggen en werk van ze mocht eisen, in
ruil voor bescherming.

Encomendero

Uitoefenaar van een encomienda

Cacique

Soort opperhoofd; indiaans edelman die rechtstreeks
onder het Spaanse gezag stond.

Haciënda

Landbouwbedrijf dat in omvang kan variëren, maar
meestal grootschalig is.

Creolen

in Amerika geboren mensen van Spaanse ouders

Mestizering

Het samengaan van de Spaanse, indiaanse en Afrikaanse
culturen

Hfd 4
Zwarte legende

Traditionele visie op de verovering van een groot deel van
Latijns-Amerika door de Spanjaarden. Volgens deze visie
werden de indianen massaal uitgemoord en werden de
overlevenden op grote schaal onderdrukt en uitgebuit.

Hfd 5
Confederatie

Statenbond groep van staten die intensief samenwerkt,
terwijl elke afzonderlijke staat toch zijn eigen
onafhankelijkheid behoudt

Hfd 6
Caudillo

Een caudillo kreeg de (militaire) macht doordat hij
gesteund werd door aanhangers uit zijn geboortestreek;
zijn aanhangers wilden er wel wat voor terug, zoals
bescherming, werk of een stukje land

Dictator

Alleenheerser; staatshoofd dat alle macht in het land naar
zich toe heeft getrokken.

Neokolonialisme

Term die gebruikt wordt om aan te geven dat een
voormalige kolonie ook na het bereiken van
onafhankelijkheid een ondergeschikte positie blijft
behouden, omdat de economische en politieke invloed
van westerse landen op de voormalige kolonie groot blijft.

Monroe-doctrine

Erkenning van de onafhankelijkheid van de nieuwe
republieken in Latijns-Amerika voor de VS in 1822/1823.
Later grepen de Verenigde Staten de doctrine vooral aan
om Europese landen te verbieden zich te bemoeien met
het Amerikaanse continent en een eigen ingrijpen in
Latijns-Amerika te rechtvaardigen.

Importsubstitutie

Het vervangen van buitenlandse (Europese en NoordAmerikaanse) goederen door producten die in LatijnsAmerika zelf werden vervaardigd.

