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Download online boek Nederlands 1491 Charles C.
Mann , 1491 verandert voorgoed ons beeld van de
geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien
wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als
Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige
botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse
Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De
Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld
opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse
Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier
een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd
duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint
met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan
wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige
synthese van wat door historici, geografen en archeologen de
afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot
van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann
ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de
lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van
onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte
metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met
Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek
geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de
vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek
'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de
geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het
één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een
bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle
omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles
verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The
Atlantic Monthly.
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Download online boek Nederlands 1491 Charles C. Mann , Are you looking for 1491 PDF?. If
you are areader who likes to download 1491 Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle
or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity
of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now
possible to get 1491 Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading 1491 Pdf? You may think better just to
read 1491 Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read 1491 electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, 1491 Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download 1491 Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download 1491 Pdf from our online library.
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