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\\raarschijniijk werd Noord-Ame-
rika voor het eerst bevolkt door
immigranten uit Siberië. Daar-
tegenover kwam de beschaving
uit het zuiden, want op het ogen-
blik dat de Indianen, die het hui-
dige grondgebied van de USA be-
lvoonden, nog als primitieven leef-
den, hadden andere groepen uit
het zuiden, zoals de Tolteken,
reeds een hoge trap van ontwikke-
ling bereikt. Het verschil in be-
schaving belette echter niet, dat
er tijdens de middeleeuwen reeds
contacten tussen Noord en Zuid
tot stand kwamen.
Hoe arm ook, de bevolking uit de
zuidrvestelijke woestùnachtige ge-
bieden van de huidige USA, kon
iets aan de andere, meer be-
schaafde volkeren meedelen l zij
leerden het Zuiden onder meer de
turkoois kennen, een steen die zeer

sterk in de smaak viel. In ruii
daarvoor kregen zij voorwerpen,
die zij zelî niet konden vervaardi-
gen bU gebrek aan technische
vaardigheid. Ook kregen zij zaden
en weldra groeiden in de noorde-
lijke streken maïs en erwten en
ontwikkelde n zich langzamerhand
Indianenbeschavingen. Deze van
de Puebio-Indianen is wei de best
gekende. Pueblo is een woord van
Spaanse herkomst en wordt ge-
bruikt voor bepaalde nederzet-
tingen. De dorpen van dezeNoord-
amerikaanse Indianen zijn zô ka-
rakteristiek, dat ze nu nog als
bewonderenslvaardige construc-
ties worden aangezien.
Ze doen denken aan een bepaalde
vorm van appartementsgebouwen
me t verscheidene verdiepingen.
Als voornaamste bouwmateriaal
gebruikten zij de adobe, een klei-
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achtig gesteente, dat eenmaal bloot-
gesteld aan de zon, droogt en ver-
hardt. Sommige pueblo's konden
honderden stamgenoten herber-
gen. Men bedenke, dat het gelijk-
vloers alleen soms 2oo tot 3oo
rechthoekige kamers telde !

Momenteel bestaan er in de staat
Nieuw-Mexico nog r9 pueblo's,
die bewoond zijn door Indianen
welke nog leven in omstandighe-
den die herinneren aan deze welke
hun voorouders kenden, eeuwen
geleden. De bekendste is wellicht
de Taos Pueblo, die, sedert hij in
de r6e eeuw door de Spanjaarden
werd ontdekt, in bijna ongeschon-
den toestand bewaard bleef. Onder
de muren van hun vijf verdiepin-
gen hoge woning voeren de bewo-
ners in aanwezigheid van de talrijke
nieuwsgierige toeristen, nog steeds
hun rituele dansen uit. Even be-
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kend is in deze staat de Acoma
Puebio, de zogenaamde ,,Sky-
City", omdat de nederzetting op
een eenzaam rotseiland op het
zandplateau werd gebouwd. Trok-
ken deze Indianen hun woningen
bijna roo meter boven de grond
op om zich beschermd te voelen?
Elke pueblo bevat tevens één of
meer kiva's, dit zijn vertrekken
die geheel of gedeeltelijk onder
de grond zijn uitgegraven en die
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men langs een opening in de zol-
dering kan bereiken. In deze ver-
trekken vergaderden de mannen
of hadden religieuze plechtigheden
plaats. Dat bepaalde nederzettin-
gen met strategische bedoeling
werden gebouwd, blijkt trouwens
ook uit deze Pueblo-dorpen,
die gebouwd werden tegen de
flank van een berg, onder over-
hangende rotsformaties en ge-
deeltelijk als rotswoningen kunnen
worden beschouwd. Deze vestin-
gen behoren ongetwijfeld tot de
oudste en merkwaardigste archi-
tecturen,diemenin de USA vindt.
Men treft ze bij tientallen aan in de
,,Four Corners Country", waar de
staten Colorado, Utah, Nieuw-
N,{exico en Arizona elkaar raken.
Een mooie ruïne, het zogenaamde
,,Witte Huis", vindt men in de
Canyon de Chelly in Arizona. Ze
dankt haar naam aan de met wit-
te pleister bedekte muur in het
bovenste deel. Waarschijnlijk
kwam ze, zoals de andere, tussen
I Ioo en I3oo tot stand.
Alle legenden en verhalen ten
spijt, waren de Pueblo-Indianen
vredelievende en
stammen. Dat zij z

ocratische
n de in-
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Taos Pueblo

Tot de meest oorspronkelijke
bewoning in de USA behoren
ongetwijfeld de nederzettin-
gen van de Pueblo-Indianen.
Deze woningen getuigen van
een vernuftige en degelijke
architectuur. Heel wat pue-
blo's zijn nog aldd bewoond
door vredelievende Indianen.
De natuurliike rotswoningen
echter zijn tot trotse ruïnes
vervallen en behoren in de
zuidwestelijke USA tot één
van de toeiistische curiosa.

vallen van andere Indianenstam-
men beschermd hebben, is van-
zelfsprekend. De razzia's van deze
laatsten verplichtten hen hun
rotswoningen te verlaten, al schijnt
de droogte dit vertrek ook u'el in
de hand te hebben gewerkt. De
Hopi's en de Navaho's vestigden
zich.daarna tijdelijk in deze rots-
wonrngen.
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