Geschiedenis van Venezuela

Leerdoelen

Je moet kennen en kunnen uitleggen:
Hoofdstuk 1 Precolumbiaanse tijd
1. hoe we de periode voor de komst van Europeanen in Amerika noemen.
2. waar de eerste inwoners vandaan kwamen en wanneer dat was
3. waarvan de eerste bewoners leefden
4. waar de belangrijkste landbouwsamenlevingen ontstonden en wanneer
5. voorbeelden van landbouwproducten die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen
6. waarom het verkeerd is de eerste inwoners índianen te noemen en hoe we ze
dan moeten noemen
7. verschil in wijze van landbouw in de Andes ten opzichte van de Amazone
8. hoe het inheemse volk, de Yamomama, leefde
9. wanneer de overgang naar een landbouwstedelijke samenleving in het Noorden
van Zuid-Amerika plaats vond
10. welke twee talen werden gesproken in het huidige Venezuela
Hoofdstuk 2 Europeanen in Zuid-Amerika
11. in welk jaar de eerste Europeanen naar Zuid-Amerika kwamen en wie dat waren
12. waar de naam ‘Venezuela’ vandaan komt
13. waarom de regio niet zo interessant was voor de Spanjaarden en waar dat uit
blijkt.
14. hoe het gebied bestuurd werd door de Spanjaarden
15. de twee belangrijkste inkomstenbronnen die Zuid-Amerika voor Spanje opleverde
16. Bijkomend voordeel van Zuid-Amerika voor Spanja
17. belang Potosí
18. wat het encomienda-systeem inhield en waartoe dit geleid heeft.
19. Belang van Bartolomé de las Casas
20. Wat de ‘Leyes de Indias’waren en wat het gevolg ervan was.
21. wat het ‘castas-systeem’ inhield en wat de verschillen waren tussen de groepen
22. waarom maar 10% van de oorspronkelijke bevolking de komst van de
Europeanen heeft overleefd.
23. welke middelen van bestaan Venezuela had in de 16e, 17e en 18e eeuw
24. waarom het juist de criollos waren die zo ontevreden waren
Hoofdstuk 3 Simón Bolívar
25. welke gebeurtenissen buiten Venezuela de voedingsbodem hebben gelegd voor
de opstand tegen de Spanjaarden
26. wat de directe aanleiding was voor de opstanden tegen de Spaanse
overheersing in Zuid-Amerika aan het begin van de 19e eeuw.
27. op welke wijze gebeurtenissen uit het persoonlijke leven van Simón Bloívar zijn
handelen hebben beïnvloed
28. gebeurtenissen uit het leven van Bolívar: eed van rome + 1e republiek +
Cartagena Manifesto + Campaña Admirabile + Brief uit Jamaica + Gran
Colombia
29. de overeenkomsten en verschillen met de andere libertador: José de San Martín
30. wat de belangrijkste doelen waren die Simón Bolívar heeft nagestreefd
31. welk doel hij niet heeft weten te realiseren en wat daarvan de oorzak was
32. het belang van Simón Bolívar voor de geschiedenis van Venezuela en ZuidAmerika.

Hoofdstuk 4 Venezuela na Bolívar
33. De belangrijkste gebeurtenissen uit de tijd van de dictators
34. welke ontwikkeling tot democratisering zou leiden
35. het belang van de olie voor Venezuela en sinds wanneer dat was
36. Verloop van het proces van democratisering en sinds wanneer er voor het eerst
sprake was van een echte democratie in Venezuela
37. inhoud en belang van het Punto Fijo-Pact
38. het belang van Rómulo Betancourt voor Venezuela en wie hij was
39. welke twee partijen het belangrijkste waren en waar ze voor stonden
40. gouden jaren ’70 en moeizame jaren ’80 beschrijven en verklaren
41. de ‘Caracazo’: wat het was + oorzaken + gevolgen op korte en lange termijn
42. op welke wijze is Hugo Chávez aan de macht gekomen in Venezuela
43. waarom dit een omslagpunt in de Venezolaanse geschiedenis was
Hoofdstuk 5 Hugo Chávez en zijn Bolivariaanse revolutie
44. Wanneer hij aan de macht kwam en welke doelen hij nastreefde
45. de belangrijkste resultaten die Chávez behaald heeft in de periode dat hij aan de
macht is geweest
46. welke oppositie er was tegen Chávez en hoe die zich ontwikkelde
47. wat Chávez wilde bereiken op internationaal gebied en wat zijn belangrijkste
prestaties waren in dit opzicht
48. zijn ziekte en overlijden en de impact op het Venezolaanse volk
49. wat het belang is geweest van Chávez voor Venezuela
50. wat er na de dood van Chávez allemaal fout ging in Venezuela en oorzaken van
het falen van zijn opvolger Nicolás Maduro
51. Overeenkomsten en verschillen tussen Chávez en zijn held Simón Bolívar

