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WELKOM

De winter komt eraan, de donkere dagen voor Kerst zijn begonnen en we zitten weer heerlijk bij de 
kachel…..een mooie gelegenheid om dit magazine te lezen en stil te staan bij het afgelopen jaar. 
Ondanks dat we dit jaar minder donaties hebben mogen ontvangen, wat waarschijnlijk mede komt 
doordat we geen bijeenkomsten hebben gehad, konden we dit jaar toch nog bijna € 17.500 doneren 
aan indiaanse projecten. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor! We hadden dit jaar graag weer 
meegedaan met evenementen en natuurlijk ook heel graag een NANAI-dag willen organiseren maar 
dat is doorgeschoven naar september/oktober 2022. Al onze hoop is nu gevestigd op de aankomende 
Western Experience eind januari 2022.

Ons doel voor 2022 is te proberen te groeien met het aantal donateurs zodat we onze 
indiaanse projecten kunnen blijven steunen, want dat blijft ook zeker in deze onzekere tijden heel 
hard nodig. Hierbij kunnen we alle hulp goed gebruiken van onze donateurs. Daarom zijn we ook heel 
blij met initiatieven zoals van Kevin van der Sluis, die gesigneerde foto’s heeft kunnen regelen van Wes 
Studi. De verkoopopbrengst hiervan gaat geheel naar de Karihwanoron Mohawkschool. Meer hierover 
in het Magazine.

In dit nummer besteedt Serv Wiemers uitgebreid aandacht aan het overlijden van Leonard 
Crow Dog. De recente ontdekking van kinderlijkjes bij voormalige indiaanse kostscholen in Canada is 
aanleiding om de geschiedenis en de impact van het desastreuze beleid te belichten. Kent Nerburn is 
er behoorlijk boos over. Onderwijs krijgt aandacht door uitgebreide berichten uit Indian Country van 
Franci Taylor, Jana Mashonee en Tasha Nez. 

Het leven van de acteur Wes Studi wordt verteld door Tommy Orange. In dit magazine 
publiceren we een ingekorte versie van dat verhaal. En er is weer een prachtig verhaal van Nico. 
Ook wat Thanksgiving voor de indianen betekent komt in dit dikke nummer aan bod en Egbert 
Jonkman blikt terug op de VN-vergadering over en met indianen in Geneve in 1977. Tenslotte 
verzetten de Wet'suwet’en zich tegen pijplijn over hun grond. Veel te lezen dus – en te kijken 
natuurlijk.

We willen al onze donateurs weer bedanken voor hun bijdrage; laten we positief uitkijken naar 2022! 

Voor nu heel veel leesplezier gewenst,
Suzanne Nieuwland, voorzitter stichting NANAI

Beste NANAI leden,

Het bestuur van de 
stichting NANAI en de 
redactie van NANAI 
Notes Magazine wensen 
alle lezers mooie 
feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2022!

Madonna Thunder Hawk en strijdmakker Andria 
Skye Robideau op hun paarden in de sneeuw in 
Lakota Land.
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DE MOCS VAN
DEB HAALAND

Vorige maand vond na een pauze gedurende het 
presidentschap van Donald Trump weer een 
Tribal Nation Summit plaats. Deze jaarlijkse 
topbijeenkomsten zijn ingesteld door president 
Barack Obama en worden georganiseerd door 
het Witte Huis. Alle leiders van de federaal 
erkende stammen in de VS zijn uitgenodigd om 
met Witte Huis officials en de president zelf te 
praten over zaken die voor de indiaanse 
stammen van belang zijn. Daarmee wordt 
invulling gegeven aan de “nation-to-nation” 
relatie tussen de indiaanse volken aan de ene 
kant en de Amerikaanse regering aan de andere 
kant. Dit keer was er voor het eerst een 
indiaanse minister aanwezig: Deb Haaland, 
Biden’s minister van Binnenlands Zaken van het 
Pueblo volk droeg bij de opening vol trots deze 
mocassins. Vanwege de coronasituatie was deze 
editie van de Tribal Nation Summit online.
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Ontstaan van De Kiva
Wij Nederlanders zijn al lange tijd geïnteresseerd 
in indianen. In de jaren 1960 kwam een nieuwe 
vertaling uit van de Winnetou-reeks van Karl May 
en daardoor nam de belangstelling voor de cultuur 
en geschiedenis van indianen verder toe. In deze 
periode was de boekwinkel van Jac. Heijink een 
belangrijke ontmoetingsplek voor indianenlief-
hebbers. In zijn winkel waren veel betrouwbare 
boeken over de indianenvolken beschikbaar en 
zelf had hij een imposante collectie indiaanse 
kunst aangelegd. Door deze ontmoetingen groeide 
bij Heijink het idee deze indianenliefhebbers ook 
op andere manieren bij elkaar te brengen. In 1964 
nam hij het initiatief voor het uitbrengen van een 
contactblad: De Kiva werd geboren.

Geven van informatie over indianen
In deze tijd van internet is het bijna niet meer voor 
te stellen, maar lange tijd was het bijzonder moei-
lijk om goede informatie te vinden over Noord-
Amerikaanse indianen. Boeken hierover waren er 
nauwelijks in de bibliotheken en het internet 
bestond vanzelfsprekend nog niet. De Kiva voorzag 
in een grote behoefte. Al meer dan 55 jaar 
publiceert De Kiva gedegen artikelen over de 
geschiedenis, cultuur en hedendaagse situatie van 
de indianen. De komst van het internet heeft 
ervoor gezorgd dat het eenvoudiger is geworden 
om zelf informatie te vinden. In dat opzicht is er 
echt een nieuw tijdperk aangebroken.

Tegelijkertijd merken we dat het belang 
van De Kiva zeer groot blijft: er is tegenwoordig 
zóveel te vinden dat je tussen de bomen het bos 
niet meer ziet. Het internet staat vol met menin-
gen, slechte artikelen en onwaarheden zodat de

De Kiva, zusterstichting van de NANAI
NANAI en De Kiva: twee zusterstichtingen die elkaar weer hebben gevonden. Al 
geruime tijd bestaan er twee mooie stichtingen die het lot van de indianen van 
Noord-Amerika onder de aandacht brengen. Elk met een eigen invalshoek en 
een eigen stijl. Het is mooi om te zien hoe de NANAI en De Kiva elkaar aanvullen 
én hoe we de laatste jaren weer naar elkaar toegroeien. In dit artikel laat Hugo 
J. Vos, hoofdredacteur De Kiva ons kennismaken met zijn stichting die inmiddels 
al 57 jaar geworden is.

behoefte groot blijft aan artikelen die gegaran-
deerd betrouwbaar én leesbaar zijn. 

Het Kiva-tijdschrift is natuurlijk wel mee-
ontwikkeld in de loop der jaren. Zo is het blad veel 
dikker geworden: van 20 pagina’s naar 60 pagina’s 
per nummer. Ook de vormgeving is aanmerkelijk 
verbeterd. Werden de eerste jaargangen nog op 
gestencild krantenachtig papier uitgegeven, 
tegenwoordig verschijnen de nummers in kleur op 
glanzend wit papier. Het oog wil immers ook wat.

De Kiva en de NANAI
Eén van de leden van De Kiva van het eerste uur is 
bij de NANAI-donateurs een grote bekende: Maria 
van Kints. Ze vertegenwoordigde een fors deel van 
de achterban met haar pleidooien voor een meer 
activistische opstelling van De Kiva. Toen de 
American Indian Movement Wounded Knee
bezette, werd hun roep steeds luider. In 1973-
1974 kwam het tot een breuk en werd de NANAI 
opgericht. Dat Maria van Kints de tijdsgeest goed 
ingeschat had, bleek wel doordat de NANAI al snel 
meer leden had dan De Kiva. Dat is sindsdien zo 
gebleven.

Wat wel veranderd is, is de relatie tussen 
de NANAI en De Kiva. Waar in het begin de pijn 
van het uit elkaar gaan op de voorgrond trad, 
hebben we in de afgelopen 10 jaar de weg naar 
elkaar gevonden. Inmiddels hebben we verschil-
lende keren een gezamenlijke donateursdag
georganiseerd. Ook inhoudelijk zijn we naar elkaar 
toegegroeid: De Kiva besteed tegenwoordig in 
haar artikelen veel aandacht aan de hedendaagse 
situatie van de Noord-Amerikaanse indianen. En 
de NANAI Notes bevat artikelen die diepgravender
zijn dan voorheen. Beide organisaties zetten zich



in voor goede doelen, waarbij De Kiva zich altijd al 
heeft ingezet voor het behoud van indiaanse talen 
en de NANAI de steun verbreed heeft van puur 
politiek of economische noodhulp naar alle 
terreinen, waaronder indiaanse talen.

Doelstelling van De Kiva
De doelstelling van Stichting De Kiva is tweeledig:
1. Het geven van informatie over de 

geschiedenis, cultuur en de huidige situatie 
van de indianen van Noord-Amerika.

2. Het steunen van indiaanse projecten tot 
behoud van de eigen taal en cultuur.

Het geven van de informatie doen we vooral via 
ons tijdschrift. Artikelen gaan over indiaanse 
onderwerpen uit heden en verleden. Er is veel 
aandacht voor de hedendaagse situatie, omdat 
ook nu nog de indiaanse volken te maken hebben 
met discriminatie, onrecht, armoede en onbegrip. 
Ook verschijnen achtergrondartikelen die 
bepaalde onderwerpen uit de cultuur of 
geschiedenis van de indianen diepgaand 
behandelen. 

De verschillende redactieleden hebben 
elk hun eigen interessegebied en expertise, waar-
door we een breed aanbod aan onderwerpen 
aanbieden. Doordat de redactieleden zelf ook 
regelmatig voor korte of langere tijd in Amerika bij 
de indianen zijn, kunnen we ook veel zaken uit 
eerste hand belichten.

Daarnaast geeft De Kiva de zogenaamde 
Kiva Reeks uit, een serie boeken van en over india-
nen. In de afgelopen jaren zijn verschenen: een 
kleurboek; een boek over de contacten tussen de 
Fransen en indianen in Canada; een boek over het 
blank-indiaanse mengvolk Métis; en een bloemle-
zing met artikelen uit 50 jaar De Kiva. Momenteel 
werken we aan een overzichtswerk over een 
aantal indianenvolken in de VS en Canada.

Verder heeft De Kiva een boekenwinkel 
waar tegen scherpe prijzen goede boeken over 
indianen gekocht kunnen worden. Tot slot houden 
verschillende redactieleden met een zekere regel-
maat lezingen over indiaanse onderwerpen.

Het Kiva Taalfonds
Daarnaast biedt De Kiva actief hulp aan indianen in 
de VS en Canada. Daarin is het belangrijk om 
keuzes te maken. Er zijn immers zoveel mogelijk-
heden. Helaas zijn de leefomstandigheden van 
veel indianen nog zo slecht, dat alleen met het

geven van noodhulp al vele tienduizenden dollars 
per jaar gemoeid zou zijn. Ook voor gedegen 
regulier onderwijs, gezondheidszorg of 
bijvoorbeeld de juridische kosten om grondgebied 
terug te krijgen zijn miljoenen dollars nodig.

Als Kiva hebben we een andere keus 
gemaakt. Van veel traditionele indianen horen we 
dat ze het verlies van de eigen cultuur veel erger 
vinden dan de slechte economische omstandig-
heden waarin ze leven. Onze hulp is dan ook 
gericht op het behoud of de herleving van de 
eigen cultuur. De Kiva steunt taalprojecten, want 
de eigen taal is de drager van de cultuur. In de 
eigen taal vinden veel ceremoniën plaats en 
worden de inheemse liederen gezongen. Ook zie 
je dat veel indianen zich meer indiaan gaan voelen 
als ze de eigen taal spreken. Bij veel volken dreigt 
de eigen taal de komende jaren in rap tempo te 
verdwijnen door een combinatie van langdurige 
overheidsdwang in het verleden (waardoor ouders 
bang waren om de taal aan hun kinderen te leren) 
en de opkomst van televisie en internet (waardoor 
jongeren minder geïnteresseerd zijn in het leren 
van de eigen taal).

Om daar tegenwicht aan te bieden steunt 
De Kiva enkele indiaanse volken bij hun taalprojec-
ten. We richten ons daarbij vooral op ‘immersion-
projecten’. Dit zijn projecten waarin indianen als 
het ware weer ‘ondergedompeld’ worden in hun 
eigen taal: een tijdlang horen zij niets anders dan 
hun inheemse moedertaal. Veelal gebeurt dit met 
kinderen en jongeren: zij zijn immers degenen die 
de verworven kennis het langst door kunnen 
geven. Jaarlijks geven we zo’n €3.000,- tot 
€5.000,- aan steun aan deze taalprojecten.

Benieuwd?
Benieuwd geworden 
naar De Kiva? Vraag 
een proefnummer op 
bij onze secretaris 
Anja van der Burgt: 
0493-696991 of 
dekiva@hotmail.com
Voor inhoudelijke 
vragen kun je 
vanzelfsprekend ook 
bij haar terecht. Je 
bent van harte 
welkom!
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WELKOMLeonard Crow Dog
is zijn reis naar de sterren gestart

De krantenknipsel-indiaan

Het begint voorjaar 1973. Kranten en TV berichten 

uitgebreid over activisten die het dorpje Wounded

Knee op het Pine Ridge-indianenreservaat hebben 

overgenomen. Het is dezelfde plek waar in 1890 

het Amerikaanse leger 300 vluchtende Lakota

indianen afslachtte. Die actie maakte de kolonisatie 

van Noord-Amerika compleet; de oorspronkelijke 

bewoners waren definitief onderworpen. De 

opstand in 1973 is daarom voor veel Amerikanen 

een schok: “Zijn ze er dan nog?” “En waarom doen 

ze zo vervelend?”. Een getergde president Nixon 

stuurt – opnieuw – het leger er op af. Dit keer 

komen slechts twee indianen in om het leven. De 

aandacht van de media, die veelal sympathie 

hebben voor de activisten, voorkomt erger. Ook 

het nummer “We were all wounded at Wounded

Knee” van de indiaanse popband Redbone, dat 

wekenlang op nummer 1 staat in Nederland, helpt 

daarbij.

Als klein kind fascineert dit mij enorm. 

Indianen zijn niet alleen speelgoed; dit is echt! Ik 

knip foto’s uit de krant, met name van één van de 

activisten. Hij ziet er mooi, ‘echt indiaans’ uit.

Dat uitgeknipte fotootje heb ik bijna vijftig 

jaar later nog steeds. Bij de indiaanse protesten 

tegen de aanleg van een oliepijpleiding in 2016-

2017 haalde ik het weer tevoorschijn. Want india-

nen, dit keer bij Standing Rock, vulden weer de 

media. Weer protesteerden ze tegen hun behande-

ling en weer stuurde de Amerikaanse overheid een 

legermacht om het protest te onderdrukken.

Inmiddels had ik de uitgeknipte figuur ontcijferd. 
Het is Leonard Crow Dog, spiritueel leider van de 
Lakota, beter bekend als Sioux. Hij is van de 
Sicangu, of Brulé-stam van de Great Sioux Nation
en woont in het aan Pine Ridge grenzende 
Rosebud-indianenreservaat. Tot mijn blijde 
verrassing is Leonard Crow Dog er ook weer bij in 
Standing Rock. Hij zit inmiddels in een rolstoel, 
maar ik herken hem duidelijk op het scherm. Crow
Dog vervult zelfs een hoofdrol. 

Afgelopen zomer overleed Lakota opperhoofd en medicijnman Leonard Crow Dog. 

Honderden indianen verdrongen zich rond zijn sterfbed. Maar zij praten niet over 

sterven; Crow Dog begint zijn reis naar de sterren. Waarom beschouwen indianen 

hem als een heilige? En welke historische rol heeft hij vervuld? “Crow Dog is de 

indiaanse Dalai Lama.”

Door Serv Wiemers

De beroemde persfoto van de ondertekening van 
een akkoord in Wounded Knee met rechts staand 
Leonard Crow Dog.
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WELKOM

Tijdens een ceremoniële bijeenkomst werpen 

veteranen van het Amerikaanse leger onder 

leiding van Wesley Clark Jr., zoon van de hoogste 

NAVO-generaal, zich aan zijn voeten en smeken 

om vergeving voor wat het leger de indianen heeft 

aangedaan. Crow Dog accepteert de excuses en 

zegent de veteranen.

Ik word steeds nieuwsgieriger naar mijn 

‘krantenknipsel-indiaan’. Wie is Leonard Crow

Dog? En zou ik hem ook zelf, desnoods op mijn 

knieën, kunnen ontmoeten?

Spiritueel leider

Voor het belang van Leonard Crow Dog gaan we 

weer terug naar begin jaren zeventig. Het is een 

onrustige tijd in de Verenigde Staten; minder-

heidsgroepen bevechten hun maatschappelijke 

positie. De burgerrechtenbeweging krijgt steeds 

meer gewicht; grote demonstraties keren zich 

tegen de aanwezigheid van de VS in Vietnam. Die 

protestbewegingen steken ook jonge stadsindia-

nen aan. Zij ontdekken hun sinds 1890 weggemof-

felde indiaanse identiteit. Ze beginnen te proteste-

ren tegen politie-racisme, maar richten zich al snel

op hun unieke positie als oorspronkelijke bewo-

ners. Kernpunt wordt nakoming van de honderden 

verdragen die zijn gesloten tussen indiaanse vol-

ken en de Amerikaanse overheid en die allerlei 

rechten vastleggen. Daarnaast vechten de india-

nen voor godsdienstvrijheid; hun traditionele cere-

moniën zijn nog steeds bij wet verboden in de VS.

Maar veel indianen zijn die ceremoniën 

door de tachtigjarige onderdrukking ook zelf ver-

geten. De kostscholen hebben met harde hand de 

indiaanse identiteit – taal, cultuur, spirituele 

ceremoniën – uitgewist. De vondst van meer dan 

duizend kinderlijken bij indiaanse kostscholen in 

Canada afgelopen zomer is geen uitzondering. 

‘Whitewashing’ was het expliciete en deels 

succesvolle doel van de kostscholen.

Dat wisten ook de Sicangu Lakota

stamoudsten toen Leonard Crow Dog in 1942 

werd geboren. Zij herkennen hem al snel als een 

bijzonder iemand. Als kind wordt hij verstopt in 

een bebost stuk land aan een rivier in een dal 

middenin het Rosebud-reservaat met de 

toepasselijke naam Crow Dog Paradise. Zijn vader 

Henry is een bekende medicijnman en diens vader
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WELKOM
één van de overlevenden van Wounded Knee

1890. De jonge Leonard wordt verborgen gehou-

den voor leerplichtambtenaren en grootgebracht 

door de stamoudsten. Hij leert niet lezen of schrij-

ven en ook nauwelijks Engels. Maar hij leert wel 

andere dingen. Want de stamoudsten hebben de 

vrije tijd van de Sioux nog meegemaakt. Zij kennen 

de tijd vóór de kolonisatie toen Lakota nog gewoon 

Lakota mochten zijn. Zij kennen de traditionele 

verhalen en ceremoniën die op het punt staan 

voorgoed te verdwijnen.

“Jij bent de laatste,” houden ze hem als 

kind voor. “Jij moet dit onthouden.” Het gaat om 

de bijzondere kijk van de Lakota op de wereld, die 

uitgaat van leven in balans met de rest van de 

natuur. En natuurlijk de Lakota taal en ceremoniën,

zoals de verboden Sundance en Ghost Dance. 

Leonard’s grootvader was één van de leiders van 

de Ghost Dance die de indianen eind negentiende 

eeuw hoop gaf dat hun manier van leven inclusief 

de afgeslachte bizons weer terug zou komen. De 

Ghost Dancers werden in 1890 bij Wounded Knee

vermoord en de Ghost Dance werd nooit meer 

uitgevoerd.

Als een soort Panchen Lama groeit hij op. 

Leonard draagt nooit schoenen; dat zijn koloniale 

ondingen. Op moccassins loop je veel beter en kun 

je Moeder Aarde bij iedere stap voelen. Op 13-

jarige leeftijd wordt Leonard Crow Dog medicijn-

man en gaat hij op zijn eerste vision quest. Zijn rol 

in dit leven ligt dan al vast, maar hij moet er nog 

wel invulling aan geven.

Die invulling komt. Begin jaren zeventig 

heeft Leonard Crow Dog dezelfde leeftijd als de 

activisten van de American Indian Movement AIM, 

de indiaanse protestbeweging die is opgericht 

door stadindianen. Op zoek naar de indiaanse 

identiteit is Crow Dog de ideale persoon die de 

beweging kan voeden met de typische indiaanse 

waarden. Op dat moment zijn er nog genoeg 

ouderen op de reservaten die (soms clandestien) 

vasthouden aan de oude tradities, maar Crow Dog 

vormt als leeftijdsgenoot de ideale brug.

Zo wordt Leonard Crow Dog de spiritueel 

leider van AIM. Tijdens de belegering van 

Wounded Knee in 1973 voert hij de ceremoniën 

uit, waaronder voor het eerst in 83 jaar de Ghost

Dance. Wanneer de Amerikanen dreigen aan te 

vallen, schildert hij de gezichten van de AIM-leden 

rood ten teken dat ze de dood aanvaarden. In 

onderhandelingen met overheidsvertegenwoordi-

gers laat hij eerst de heilige pijp rondgaan.

Rechts: Met 
heilige pijp in 
Wounded
Knee, 1973.
Onder: Crow
Dog leidt een 
ceremonie in 
zijn tipi op 
Crow Dog 
Paradise, jaren 
zeventig.
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WELKOM

Bizonhart

Terug naar dit voorjaar. In het hart van Lakota

land, en eigenlijk in het hart van Noord-Amerika, 

staat een huisje, even ten noorden van Rapid City. 

Leonard Crow Dog, 79 jaar, ligt op bed. Een paar 

weken eerder heeft hij aangekondigd dat zijn tijd 

op deze wereld ten einde loopt. “Het was tijdens 

een traditionele raadsvergadering,” vertelt Ivan 

Looking Horse, ook medicijnman, of beter gezegd 

Wakan Wicasa, heilige man van de Lakota. “Maar 

hij zei het zachtjes, en in het Lakota, dus ik weet 

niet zeker of iedereen het heeft begrepen.” Uitein-

delijk gaat het bericht rond onder de Lakota. “Het 

is verdrietig, maar ik respecteer zijn woorden,” 

zegt Ivan Looking Horse. “Ik wens hem het beste 

op zijn reis naar de sterren en zal bidden en zingen 

voor hem als hij terug gaat.”

Looking Horse is niet de enige. Er trekken 

honderden Lakota en indianen van andere volken 

naar Crow Dog’s huisje. De gemeente Rapid City 

moet verkeersregelaars inzetten. Sommigen 

moeten worden teruggestuurd. Rondom het huis 

worden voortdurend traditionele ceremoniën 

gehouden. De familie van Crow Dog deelt voedsel 

uit aan de bezoekers. Collega-opperhoofd Henry 

Red Cloud, van de Oglala Lakota, bezoekt hem een 

week voor zijn dood. “Ik gaf hem soep getrokken 

van bizon-hart,” vertelt Red Cloud. “Hij was ‘in 

good spirits’.”

In de vroege ochtend van 6 juni vertrekt 

Leonard Crow Dog definitief, begeleid door 

duizenden gebeden.

Cowboyfilm

De eerste keer dat ik Leonard Crow Dog ontmoet-

te, was in 2018 in datzelfde huisje. Ik was op zoek 

gegaan naar de man van het krantenknipsel-

fotootje. Uiteindelijk lukte het een afspraak te 

maken. Het jaar daarvoor, toen ik onderzoek deed 

naar de protesten tegen de oliepijpleiding bij 

Standing Rock, had ik na veel zoeken Crow Dog 

Paradise gevonden, maar niet de man zelf. Ik had 

er alle begrip voor dat je niet in één keer in con-

tact komt met een heilige, maar nu ging het toch 

gebeuren. Enigszins gespannen stapte ik naar bin-

nen. Daar hing een oude man in een rolstoel voor 

de TV. Ik keek eerst naar de medicijnman, maar 

toen naar de TV. Ik hoorde schieten. Crow Dog 

keek naar een cowboyfilm uit de jaren zeventig.

Toen de TV uitging, keek hij me helder 

aan. Zijn lichaam leek zwakker dan zijn geest. 

Leonard Crow Dog nam de tijd, en vertelde over

Thuis bij 
Leonard Crow
Dog, met 
staand links 
JoAnn, zijn 
derde vrouw, 
verzorger, en 
voortzetter van 
zijn visie, en 
rechts Phyllis 
Young (2018).
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Een broze maar krachtige Leonard Crow Dog in 
rolstoel tijdens de International Indian Treaty 
Council bijeenkomst in 2018, met rechts met 
deken Bill Means en links Phil Two Eagle en 
Richard Broken Nose (met medicijnbuidel).

de Lakota waarden en de American Indian 

Movement. Even dacht ik dat mijn speurtocht 

hiermee ten einde liep. Maar Crow Dog had nog 

niet zijn hele vertaal verteld.

De volgende dag bezoek ik een bijeen-

komst van de International Indian Treaty Council 

(IITC), de diplomatieke arm van AIM. De IITC 

werkt met inheemse volken uit de hele wereld 

binnen de Verenigde Naties. Zo’n tweehonderd 

indianen zijn verzameld in een grote tent aan de 

voet van de heilige berg Bear Butte als de 

vergadering ineens stil valt. Uit de auto die net 

aankomt, wordt een rolstoel getild. Ik herken de 

oude man die daarin hangt. Maar dan zie ik de 

tien adelaars die boven het hoofd van Leonard 

Crow Dog cirkelen. Ik val net zo stil als de andere 

deelnemers.

Als Crow Dog in het midden van de tent 

zit, neemt zijn oude AIM-strijdmakker Bill Means 

het woord. Zijn anekdotes zorgen voor ontspan-

ning, en kleuren het beeld van Leonard Crow Dog 

als heilig opperhoofd nog meer in. “Die border 

towns – de blanke stadjes rondom indianen-

reservaten – waren het ergste,” vertelt Bill Means 

“Vol met racisten. Ze haatten ons en waren ook 

bang voor ons. Hier, een paar kilometer verderop 

in Sturgis, hielden we een protestmars door de 

straten. Op de daken van hun huizen zaten de 

inwoners met hun geweren op ons gericht. Maar 

deze man hier was helemaal niet bang en liep 

voorop. Leonard Crow Dog was een echte leider. 

Hij leidde zijn volk en nam zelf alle risico’s.” Dat is 

dus een opperhoofd indiaanse stijl.

Bill Means vertelt nog een anekdote uit 

die tijd. “We zaten samen in de gevangenis, 

Leonard en ik. Leonard zong traditionele indiaan-

se liederen. Op een gegeven moment kwamen 

bewakers vragen of Leonard wilde stoppen met 

zingen; ze werden er zenuwachtig van. Maar dan 

ken je deze man, deze leider nog niet! Leonard 

ging door, maar dan een flink stuk harder.” Alle 

mensen in de conferentietent lachen.

Dan drapeert Bill Means een indiaanse 

deken om Crow Dog’s broze schouders. Een 

andere medicijnman, Richard Broken Nose, knielt 

voor Crow Dog en zegent hem met een gebed in 

de Lakota taal. Het is muisstil. Tot het AIM-

strijdlied wordt aangeheven. Hard klinken de

slagen op een grote trommel, de indianen zingen 

de klanken mee, vuisten gaan in de lucht, krijgsge-

huil klinkt uit de kelen van de vrouwen. De lucht 

rondom Crow Dog trilt van de kracht.

Terwijl sommigen een traan wegpinken, 

houdt opperhoofd Crow Dog ook nog een speech 

– in het Lakota. Zijn woorden worden vertaald 

door weer een andere medicijnman, Phil Two

Eagle. Crow Dog’s boodschap is opvallend mild, 

zeker na de eerdere speeches en de krijgslustige 

stemming. Hij prijst de rol van vrouwen en van de 

jeugd in de indiaanse beweging. Hij benadrukt dat 

alles met elkaar is verbonden; de mens kan niet 

alleen opereren op de wereld, maar moet naar 

een balans zoeken met al het andere dat leeft.

Zijn boodschap komt goed aan bij de 

International Indian Treaty Council. De aanwezi-

gen – inderdaad veel vrouwen en jongeren – lijken 

nieuwe energie te voelen om zich in te zetten voor 

inheemse rechten.

Mijn nieuwsgierigheid naar mijn kranten-

knipsel-indiaan is nog niet bevredigd. Welke rol 

speelde hij tussen Wounded Knee en nu?
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werd Leonard Crow Dog in zwaar beveiligde 

gevangenissen geplaatst. Amnesty International, 

de Wereldraad van Kerken en natuurlijk NANAI 

trokken zich zijn lot aan. Ook vanuit Nederland 

werden stapels petities naar de Amerikaanse 

rechter gestuurd. Die besliste uiteindelijk na twee 

jaar dat Crow Dog moest worden vrijgelaten. Bij 

zijn terugkeer werd een grote ceremonie 

gehouden – een oude Lakota traditie voor als een 

strijder van het front thuiskomt, om PTSS te 

voorkomen of genezen.

Daarna blijft hij zijn rol als spiritueel leider 

vervullen. Hij reist voortdurend door Lakota land 

om spirituele verzorging te verlenen aan volksge-

noten, bijvoorbeeld ceremoniën te verrichten bij 

begrafenissen. Hij leidt jaarlijks de meest heilige 

ceremonie van de Lakota, de Sundance, op Crow

Dog Paradise. En hij richt zich op het verder 

doorgeven van de Lakota tradities. Leonard Crow

Dog autoriseert een boek en leidt zijn nageslacht 

op. Hij reist door indiaans Amerika en inspireert 

diverse volken. Hij gaat naar de Amerikaans-

Mexicaanse grens om te bidden en steun te 

verlenen aan de veelal inheemse migranten. En 

hij steunt dus ook het Wounded Knee van deze 

tijd, de protesten tegen de aanleg van de Dakota

Access oliepijpleiding bij Standing Rock.

Behalve Wakan Wicasa vervult Crow Dog 

ook een rol als traditioneel opperhoofd. In het 

model van dienend leiderschap kunnen leden van 

de gemeenschap altijd bij hem terecht – voor 

raad en materiële ondersteuning. Ik spreek diver-

se indianen die bij geldnood bij hem langsgingen. 

Een echt indiaans opperhoofd hoort te geven en 

daardoor de armste te zijn. Ik begrijp nu het 

eenvoudige huisje van dit grootse mens. Lakota

die ik spreek noemen Leonard Crow Dog bij leven 

‘de Meest Heilige van de Heilige Mensen’, een 

soort Dalai Lama.

Corona

In 2019 ontmoet ik hem nog twee keer. Bij een 

vergadering van Lakota leiders waarin wordt 

gesproken over manieren om delen van de Black 

Hills terug te krijgen. Er dreigt onenigheid, totdat 

Crow Dog spreekt en aan de Lakota leider die zich 

miskent voelt een heilige pijp geeft. Vervolgens 

zie ik hem bij een grote ceremoniële bijeenkomst

Staatsvijand van de VS

De Amerikaanse regering was in 1973 geschrok-

ken van de kracht van de indiaanse beweging. De 

FBI startte meteen na de ontruiming van 

Wounded Knee een geheime oorlog tegen AIM. 

Ondanks het feit dat hij een geestelijke is, zagen 

de VS Leonard Crow Dog als een staatsvijand. 

“Juist omdat ze weten dat je het morele gelijk aan 

je kant hebt, gaan ze je extra haten,” verklaarde 

één van de AIM-leden tegen mij. Crow Dog’s

Paradise werd bestormd door de FBI, grotendeels 

vernietigd en Crow Dog’s lievelingspaard doodge-

schoten. Hij heeft zelf nooit een vuurwapen aan-

geraakt, maar kreeg een M16 tegen zijn hoofd 

geduwd en werd gearresteerd.

De FBI en openbare aanklager konden 

niet veel verzinnen en beschuldigden Leonard 

Crow Dog van het hinderen van een federale 

ambtenaar in functie – de postbode die de post in 

Wounded Knee had willen ophalen. Ondanks dat
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in diezelfde Black Hills waar zijn 

speech, weer zwakjes en vanuit de 

rolstoel, voor de deelnemers het 

hoogtepunt van de bijeenkomst 

vormt. Hij nodigt mij uit om bij zijn 

Sundance in Crow Dog Paradise 

aanwezig te zijn, en vertelt me dat 

hij water uit de grond kan laten 

spuiten door met een stok naar een 

punt te wijzen. Ook andere vertel-

len mij van bovennatuurlijke gaven, 

zo zou Crow Dog bij een bezoek aan 

Washington een adelaar-skelet tot 

leven hebben gewekt; getuigen 

zagen de vogel zijn vleugels sprei-

den en wegvliegen. Zelf heb ik dat 

niet meegemaakt, maar zijn spiritu-

ele kracht is onmiskenbaar. Inmid-

dels mag ik hem ‘Leksi’ noemen, 

zoiets als oom in Lakota, en noemt 

hij mij nephew.

vertel over traditioneel indiaans medicijn. Mijn 

vader had deze pandemie al voorspeld. Vlak voor-

dat mijn vader overleed, toen hij rond de negen-

tig jaar oud was, heeft hij mij erover verteld. Hij 

gebruikte een oude kalender. En nu is de voorspel-

ling uitgekomen,” aldus Leonard Crow Dog.

“Mijn vader vertelde mij er ook bij welk 

medicijn we kunnen gebruiken. Het groeit langs de 

rivieroevers en heeft grote, groene bladeren. 

Misschien groeit het ook wel in Nederland. Je 

moet het koken en laten stomen. En je kunt er ook 

van drinken. Het is belangrijk de oude traditionele 

manier van leven niet te vergeten; daar zit veel 

wijsheid in,” besluit Leonard Crow Dog en via de 

telefoon  zegent hij ons in Nederland. Dat laatste 

in de Lakota taal.

De uitbraak van corona voorkomt een 

bezoek aan Crow Dog’s Sundance, die in de 

zomer van 2020 wel doorgaat. Dat is bijzonder, 

want corona raakt de indiaanse bevolking hard. 

Van alle bevolkingsgroepen worden zij het hard-

ste getroffen. De gezondheidszorg voor indianen 

is belabberd, en 10% heeft geen stromend water, 

zodat het advies om vaak te handen te wassen 

noodgedwongen aan hen voorbij gaat. Vele 

ouderen komen om het leven – en nemen de taal 

en tradities mee in hun graf.

Leonard Crow Dog overleeft. Corona 

voelt voor hem als de zoveelste geïmporteerde 

ziekte die de inheemse bevolking hard treft. 

Ondanks zijn hoge leeftijd is hij druk bezig met de 

coronacrisis. Hij reist rond de Lakota en andere 

reservaten en geeft advies en ondersteuning over 

hoe om te gaan met corona. “Mijn advies is niet 

alleen voor de Lakota,” zegt Crow Dog mij. “Ook 

voor andere volken; ook voor Nederland.” In deze 

tijden van angst en onzekerheid spreekt Crow

Dog de mensen moed in. “Ik smudge (met rook 

van brandende kruiden zegenen) de huizen en

Stichting NANAI heeft Leonard Crow Dog 
diverse keren gesteund. Tijdens zijn 
onrechtmatige opsluiting na Wounded Knee, in 
zijn rol als traditioneel opperhoofd, dienend 
aan het Lakota volk, en bij de traditionele 
begrafenis afgelopen juni.
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Crow Dog’s Sundance heb ik nooit mogen bezoe-

ken, maar ik was wel bij een Sundance in de Black 

Hills die door een jongere generatie Crow Dog 

werd geleid. Eigenlijk was dat nog veel mooier, 

want het toont dat Crow Dog’s gigantische 

historische missie is volbracht. Hij kan rustig naar 

de sterren reizen. Crow Dog’s lichaam werd, 

gewikkeld in een bizonhuid, op Paradise 

begraven.

Doorgeefluik

Leksi, opperhoofd, Wakan Wicasa, staatsvijand, 

de indiaanse Dalai Lama, krantenknipselindiaan: 

Leonard Crow Dog was het allemaal en dat geeft 

zijn bijzondere positie weer. Groter dan één mens 

fungeerde hij succesvol als doorgeefluik van 

indiaanse cultuur uit de vrije tijd vóór de 

kolonisatie naar nu.

De indiaanse bevolking lijdt nog dagelijks 

onder de genocide; indianen vormen de armste 

bevolkingsgroep en hebben nog grotere kans dan 

Afro-Amerikanen door de politie te worden dood-

geschoten. Hun rechten zijn nog altijd niet erkend 

en de Dakota Access oliepijpleiding vervoert olie 

onder hun heilige grond en water. Maar de veer-

kracht die Leonard Crow Dog heeft helpen 

vormgeven is enorm. Sinds 1978 hebben indianen 

godsdienstvrijheid; ceremoniën worden weer 

overal gehouden. Ouderen die de inheemse talen 

als eerste taal spreken sterven uit, maar taal-

programma’s en apps houden de talen in leven.

Waarom is de blanke man hier gekomen? Ze zijn 
gek van goud. En nu halen ze olie, gas, steenkool 
en uranium uit onze heilige bergen. Wij moeten 
de blanke man beschaving bijbrengen, want hij 
is gek geworden. De blanke man heeft ogen, 
maar hij kan niet zien. Hij heeft oren, maar kan 
niet luisteren. De klok van het universum, de 
geestenklok, heeft al twaalven geslagen. Het is 
tijd om te stoppen en na te denken. Stop met 
wapens maken. 
Maak verbonden; maak vrienden.
Leonard Crow Dog
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20 September 1977: Indianen lopen het VN-
gebouw binnen, aangevoerd door de ‘medicijn-
mannen’ (vlnr) Philip Deere, Muskogee, Larry Red 
Shirt en Francis Andrew He Crow, Lakota, Oren 
Lyons, Onondaga. Daarachter slaan de broers
Means en Clyde Bellecourt op de AIM-drum.

Samen met twee andere bestuursleden van de 

NANAI, Maria van Kints en Margreet Anceaux, 

bezocht ik als waarnemer de eerste VN-vergade-

ring voor inheemse volken. Deze vergadering 

duurde vier dagen (20 t/m 23 september). Maria 

en Margreet waren met de auto op vrijdag 

voorafgaand afgereisd om voorbereidingen te 

treffen. Ik vertrok op zondag met het vliegtuig 

naar Geneve. Ik logeerde in het Grand Hotel, een 

oud maar net middenklashotel waar ook enkele 

indiaanse delegaties logeerden.

In dit hotel gebeurde er iets grappigs. De 

lift was volgens een bordje berekend op max 10 

personen. Op de eerste dag stapte ik in de lift, 

tezamen met een aantal indianen. Voor de oud-

gedienden, die in de jaren 70 en 80 Archie Lame

Deer hebben meegemaakt: het waren net als hij 

allemaal van dit soort zwaargebouwde kerels. Ik 

was de enige ‘lichtgewicht’. In totaal waren we 

met 15 man ingestapt. De lift stopte dus niet op de

Indianen bij de Verenigde Naties

In 1977 vond in Genève de eerste vergadering van de Verenigde Naties over en 
met indianen plaats. Een historische gebeurtenis die uiteindelijk zou voeren tot 
de VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken. Egbert Jonkman, 
toentertijd bestuurslid van de NANAI, was er bij en blikt terug. 

begane grond, maar schoot door tot halverwege 
de kelder. Ze keken elkaar aan, begonnen te 
brullen van het lachen en iemand riep: “I think we 
are going the wrong way”, gevolgd door nog meer 
gelach. Weet niet meer hoe het afliep maar ik heb 
het overleefd.

Een eerste kennismaking met onder 
andere Russell Means en Madonna Thunder Hawk. 
Beiden kende ik natuurlijk uit correspondentie, 
maar had ze nog nooit in levende lijve ontmoet. 
Madonna had samen met Phyllis Young de WARN 
opgericht en Russell was een belangrijke spreek-
buis voor de International Indian Treaty Council en 
medeoprichter van American Indian Movement, 
AIM. Het geniale van de afkorting AIM is dat het
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WELKOMook als woord bestaat. En AIM betekent zoveel als 

iets trachten te bereiken, ergens naar streven.

De eerste dag, maandagochtend, zou de 

vergadering om 10 uur beginnen. Hier werd het 

verschil in denkwijze tussen inheemse volken en 

de blanken duidelijk. Terwijl het klokslag 10 uur 

was, stonden grote groepen indianen nog buiten 

bij een nabijgelegen boekwinkeltje, om mooie 

ansichtkaarten uit te zoeken. Wij maakten ons 

druk om de tijd en maanden hen op te schieten. Zij 

zeiden laconiek: “Jaja, de vergadering gaat over 

ons, dus ze beginnen heus niet zonder ons”. Uit-

eindelijk werd verzameld op het plein voor het 

VN-gebouw. Er waren afgevaardigden van vele 

indiaanse volken. De delegaties uit Noord- en Zuid-

Amerika bedroegen bijna 100 mannen en vrou-

wen. De grootste groepen bestonden uit Irokezen

en de Lakota, beiden circa 10 personen.

Bij het lopen naar het VN-gebouw liepen 

voorop vier spiritueel leiders van verschillende 

indiaanse volken. Zij droegen allen een heilige pijp. 

Zij worden soms medicijnmannen genoemd, maar 

deze term kan een negatieve bijklank en associatie 

met ‘kwakzalver’ hebben. Direct achter hen liepen 

de gebroeders Russell, Ted en Bill Means alsmede 

Bill Wapepah die een trom droegen waarop 

gedrumd werd op het ritme van onze hartslag, 

zoals bij indianen gewoon is.

Bom…bom…bom…bom…bom…

Toen we onder de poort doorliepen naar de 

binnenplaats werd er extra hard op de drum 

geslagen, zodat het geluid weergalmde over het 

plein. De vrouwen lieten lange thrillers horen 

(hiiiiiiiiiii). Een grandioos moment, fantastisch om 

mee te maken. Als ik mijn ogen sluit, haal ik het zo 

weer voor me als de dag van gisteren.

Bij de VN maken ze natuurlijk allerlei lan-

den en volken mee, maar dit hadden ze duidelijk 

nog nooit meegemaakt. Overal in het gebouw zag 

je ramen opengaan of kwamen mensen achter de 

ramen kijken wat hier aan de hand was. Voor de 

indianen was dit een groots en emotioneel 

moment. Sinds in 1923 een indiaan tevergeefs had 

geprobeerd hun zaak te bepleiten bij de Volkeren-

bond (de voorloper van de Verenigde Naties), 

hadden ze nu eindelijk een internationaal podium

bereikt waar ze hun zaken konden voorleggen en 

wereldkundig maken.

Ook voor de aanwezige blanken was het 

een bijzonder moment. Om een brok in je keel te 

krijgen. Buiten de NANAI waren er delegaties van 

andere supportgroepen uit België, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, alsmede 

afgevaardigden van NGO’s zoals Anti Slavery

Society, International Council of Women, 

International Organisation of Journalists.

De eerste dag was er een plenaire zitting. 

De vergadering werd geopend door een toespraak 

van de Nederlander Theo van Boven, professor 

international recht en directeur van de afdeling 

Mensenrechten van de VN. Hierop volgden enkele 

openingsspeeches van Russell Means, Oren Lyons, 

Philip Deer en David Monongye. Tevens, voor ons 

Nederlanders interessant, Reinier Artist, een 

indiaan uit Suriname. Russell begon als eerste 

zonder meer zijn toespraak, maar werd daarop 

door de voorzitter van de vergadering onderbro-

ken met de opmerking of hij zich even wilde 

voorstellen. Na zijn naam te hebben genoemd 

wilde hij verder gaan, maar werd opnieuw onder-

broken met de vraag namens wie hij sprak. Hierna 

werd hij nogmaals onderbroken (weet niet meer 

waarom) waarop Russell woedend riep: “This is 

the third time you interrupted me. This is our

conference”. Waarop de voorzitter (een Brit) 

stoïcijns antwoordde: “There is no need to be

rude.” Een groter verschil tussen twee 

verschillende werelden was nauwelijks denkbaar.

Aan het einde van deze eerste dag was er 

weer een verschil in denkwijze over de tijd. Om 

klokslag vijf uur wilde de voorzitter de vergadering 

sluiten. Eén van de indianen, ik geloof dat het Bill 

Means was, wilde echter nog iets zeggen. De voor-

zitter stelde voor om dat dan de volgende dag te 

doen, maar Bill zei dat het juist over de volgende 

dag ging. Nogmaals probeerde de voorzitter het 

door te schuiven. Maar Bill liet zich niet afschepen 

en verzocht om een stemming te houden met de 

vraag wie het nu wilde aanhoren. Toen deze 

stemming in stelling werd gebracht, vlogen alle 

vingers in de zaal de lucht in; dat was dus 

geregeld. Toen moest de voorzitter het wel laten 

doorgaan.
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Vervolg indianen bij de VN, 1977

’s Avonds met een grote groep mensen naar een 

soort jeugdherberg afgereisd waar ook veel india-

nen verbleven. Dit was een simpel vierkant ge-

bouw van beton en werd daarom in de volksmond 

Fort Knox genoemd, dat bekende bolwerk waar de 

Amerikaanse goudvoorraad ligt opgeslagen.

De twee dagen hierna waren opgesplitst in 

kleinere groepen in aparte zalen, te weten: de 

legal commission, de social & cultural commission

en de economic commission. Ik weet het niet zeker 

meer welke, maar Maria en Margreet hebben 

toen de subgroep 1 of 2 gevolgd, terwijl ik (als 

boekhouder) geïnteresseerd en aanwezig was bij 

de 3e subgroep, de economic commission. Studen-

ten van de universiteit in Geneve, die als tolken en 

stenografen aanwezig waren, zetten ’s nachts alles 

op papier in het Engels, Spaans en Frans. Deze 

rapporten kregen we dan de volgende ochtend 

uitgereikt en werd de dag begonnen met een 

leesuurtje.

De laatste dag was er in de ochtend weer 

een plenaire zitting, waarbij de diverse commissies 

bij elkaar kwamen en een slotdocument werd 

gepresenteerd. Eén van de daarin opgenomen 

afspraken was het vormen van een speciale VN-

commissie voor inheemse volken. Het zou nog vier 

jaar duren voor die (in 1981) voor het eerst bij 

elkaar kwam. Ook werd een voorstel aangenomen 

om 12 oktober, de dag dat Columbus Amerika zou 

hebben ‘ontdekt’, voortaan als gedenkdag aan te

merken, als dag van rouw. Aan het eind van de 

ochtend werden er enkele slot speeches gehouden 

door Edith Bellantyne (VS), voorzitter van de 

conferentie en tevens secretaris van de internatio-

nale vrouwenbond voor vrede en veiligheid, Art 

Solomon en Mike Meyers.

Tot slot was er in de middag een informele 

bijeenkomst in de enorme tuin waar gezellig werd 

nagepraat en de fotografen een speciale sessie 

kregen om plaatjes te schieten van diverse 

inheemse volken in hun traditionele kledij. De tuin 

geeft prachtig uitzicht op het meer en de enorme 

fontein (deze spuit ca. 120 meter hoog). Dit was 

het einde van een veelbewogen maar zeer 

interessante week; we konden vermoeid van de 

lange dagen weer huiswaarts keren.

Vanaf 1981 heb ik meermaals de jaarlijkse 

vergadering bijgewoond, maar die eerste in 1977 

was, door alle emoties, het meest bijzonder.

UNIEKE ACTIE:

WIN EEN ORIGINELE GESIGNEERDE FOTO VAN WES STUDI!

Wes Studi, Cherokee, is één van de meest beroemde indiaanse acteurs van dit moment. Hij speelde in films als 

Dances with Wolves, The Last of the Mohicans, Avatar and Hostiles. In 2019 ontving hij een Academy Honorary

Award voor zijn acteerwerk; tijdens het Oscar-gala hield hij zijn dankspeech deels in het Cherokee.

NANAI-donateur Kevin van der Sluis heeft Wes Studi benaderd en verteld over de NANAI en de projecten die wij 

steunen. Kevin heeft vijf foto’s aan Wes gestuurd en die heeft hij gesigneerd en geretourneerd. De foto’s, van 20 

x 30 (zie hiernaast), gaan naar de hoogste bieder. Geef je bod van minimaal 25 euro door aan Suzanne 

Nieuwland (suzanne@nanai.nl of 06- 14712024) vóór 31 december en wie weet ben jij de gelukkige eigenaar van 

een prachtige, unieke foto.

De opbrengst van deze actie gaat geheel naar de Karihwanoron Mohawkschool, de school voor en door 

Mohawks waar de Mohawk cultuur levend wordt gehouden. Voor meer over Wes Studi: blz. 40-45
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In een maand tijd werden bij drie voormalige 
‘Indian Residential Schools’ in Canada meer dan 
duizend kinderlijkjes ontdekt. Het begon met 215 
bij de Kamloops missieschool. Half juni volgde de 
vondst van 751 anonieme graven bij de Marieval 
Indian Residential School. Daarna kwamen daar 
nog eens 182 kinderlijkjes bij van de Kootenay
stam, naast de St. Eugene missieschool. Premier 
Trudeau zei dat zijn hart breekt, maar schoof de 
schuld deels door naar de Katholieke kerk. Bij de 
inheemse bevolking rijten de ontdekkingen niet-
genezen wonden open. Zes kerken in de buurt van 
indianenreservaten gingen in vlammen op. De 
nationale feestdag Canada Day werd geboycot. De 
VS minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland
kondigde een onderzoekscommissie aan naar 
vergelijkbare wandaden op de Amerikaanse 
kostscholen.

Door Serv Wiemers, een versie van dit verhaal 

verscheen eerder in de Volkskrant

VONDST INDIAANSE KINDERLIJKJES IS 
ONDERDEEL VAN GROOTSTE GENOCIDE

De ontdekking afgelopen zomer van in totaal ruim duizend kinderlijkjes bij 
kostscholen in Canada is schokkend, maar niet verbazend. Het maakt onderdeel uit 
van de grootste genocide in de geschiedenis van de mensheid. Nederland moet 
daarvoor ook verantwoordelijkheid nemen.

De wereld reageerde geschokt, maar de inheemse 
bevolking van Noord-Amerika draagt dit al 
generaties met zich mee. De gedwongen plaatsing 
van kinderen op kostscholen en de mishandeling 
van die kinderen waren bewuste acties als 
onderdeel van het beleid dat bekend stond als 
“doodt de indiaan; redt de mens”. Als onderdeel 
van de grootste genocide in de geschiedenis van 
de mensheid, die tegen indianen.

Vanaf het begin van de Europese kolonisa-
tie van Noord-Amerika daalde het aantal indianen 
van 12 miljoen tot enkele honderdduizenden in 
1900. Dat was geen onafwendbare pech; er was 
sprake van bewuste uitroeiing om plaats te maken

Drie Lakota jongens, 
bij hun aankomst op 
Carlisle Indian School 
in Pennsylvania 
(duizenden 
kilometers van 
Lakota land) in 1883, 
en dezelfde jongens 
drie jaar later.
Volgende pagina:
Rouwende leden van 
de Mosakahiken Cree
Nation bij een 
herdenkplak nabij de 
voormalige Kamloops 
missieschool, waar 
de stoffelijke 
overschotten van 215 
kinderen zijn 
gevonden.
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voor de Europese ‘beschaving’. Zo stelt de 
Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring dat alle 
mensen gelijk zijn, maar rept ook over een ander 
soort mensen: “meedogenloze indiaanse wilden”. 
Twee Amerikaanse presidenten van Nederlandse 
komaf deden een duid in het zakje: Martin van 
Buren (1837-1841) liet tienduizenden indianen 
deporteren (waarbij duizenden omkwamen) en 
Theodore Roosevelt (1901-1909) stelde dat de 
enige goede indiaan een dode indiaan is.

De kolonisatie en uitroeiing nam verschil-
lende vormen aan: naast deportaties werden 
dorpen uitgemoord, bewust besmettelijke ziekten 
verspreid, prijzen op hoofdhuiden gezet (een scalp 
van een indiaanse man leverde meer dollars op 
dan van een vrouw of kind), alcohol verspreid en 
bizons uitgemoord. Toen rond de eeuwwisseling 
de inheemse bevolking gebroken was, werden 
voor de overlevers kostscholen opgericht. Cere-
moniën en talen werden verboden, vrouwen 
gedwongen gesteriliseerd en kinderen massaal 
weggehaald bij hun families en naar die 
kostscholen gestuurd.

De Canadese waarheidscommissie die zich 
over de kostscholen boog, concludeerde in 2015 
dat er minimaal 4.100 inheemse kinderen door 
mishandeling of verwaarlozing waren omgekomen 
in de kostscholen, en noemde het kostschool-
beleid een daad van “culturele genocide”. 

Volgens de Genocideconventie, ook on-
derschreven door Nederland, vallen de kostscho-
len inderdaad onder het begrip genocide. Artikel 2 
noemt als één van de handelingen “het geweldda-
dig overbrengen van kinderen van de groep naar 
een andere groep”.

Inmiddels zijn de kostscholen gesloten, 
maar het trauma duurt voort. Kinderen die zijn 
weggerukt uit hun omgeving en vervolgens 
vernedering en mishandeling hebben ervaren, 
kunnen zelf geen goede ouders worden. Het duurt 
generaties voordat de pijn is verwerkt. En die

verwerking begint met erkenning, en vervolgens 
dekolonisatie. In Canada zijn nu stappen gezet; de 
VS gaat daar hopelijk snel mee beginnen.

Wat heeft Nederland hiermee te maken? Veel. 
Want Nederland was één van de koloniale 
mogendheden in Noord-Amerika. Onder leiding 
van Willem Kieft, gouverneur van Nieuw 
Nederland, vielen onze troepen in de zeventiende 
eeuw willekeurige dorpen aan en vermoordden 
honderden mannen, vrouwen en kinderen. Voor 
de indiaanse genocide in Noord-Amerika zijn wij 
medeverantwoordelijk. Onlangs zei een indiaanse 
leider: “Wij willen erkenning van de genocide en 
formele excuses. Ook van Europese landen. Vanuit 
Europa kwamen de mensen die onze wereld 
overhoop hebben gehaald.” Denk aan Willem 
Kieft, Martin van Buren, Theodore Roosevelt en al 
die anderen.

Bovendien gaat het hier om bondgenoten. 
Nederland kan Canada en de VS aanspreken, ook 
op basis van de Genocideconventie. Ook over wat 
er vandaag de dag gebeurt. De kostscholen zijn 
gesloten, maar de trauma’s werken door. Nog 
gemiddeld iedere maand sterft er een inheemse 
taal uit. De sociale problemen zijn nergens in 
Noord-Amerika zo groot als binnen de inheemse 
gemeenschappen. Inheemsen hebben een grotere 
kans door politie te worden gedood dan andere 
mensen van kleur. Het buitensporige geweld tegen 
inheemsen die de aanleg van oliepijpleidingen 
door hun land willen voorkomen is een ander 
voorbeeld. 

Nederland blijft echter stil. Van de kant 
van de regering is niets vernomen. Terwijl 
Nederland behalve de Genocideconventie ook 
ondertekenaar is van de VN Verklaring over de 
Rechten van Inheemse Volken. Vandaar de 
oproep: Nederland, pak je historische en actuele 
verantwoordelijkheid, erken de indiaanse 
genocide en zet je in voor dekolonisatie!
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“Dood de indiaan; red de mens”
Achtergrond van de indiaanse kostscholen

Geschiedenis

Het kostschoolexperiment voor indiaanse kinderen 

begon in 1860 toen het Bureau of Indian Affairs de 

eerste kostschool oprichtte op het Yakima reser-

vaat in de staat Washington. Deze scholen maak-

ten deel uit van een goedbedoeld plan van de 

hervormers Herbert Welsh en Henry Pancoast, die 

ook hielpen bij het opzetten van organisaties zoals 

de Board of Indian Commissioners, de Boston 

Indian Citizenship Association en de Women's

National Indian Association.

Het doel van deze hervormers was om 

onderwijs te gebruiken als een instrument om 

indiaanse volken te assimileren in de hoofdstroom 

van de Amerikaanse manier van leven, een protes-

tantse ideologie van het midden van de 19e eeuw. 

Indianen zouden het belang van privébezit, 

materiële rijkdom en monogame kerngezinnen 

leren. De hervormers gingen ervan uit dat het 

nodig was om de indianen te ‘beschaven’, hen de 

overtuigingen en waardesystemen van blanke 

mensen te laten accepteren.

Kostscholen zouden de indiaanse jeugd snel 

kunnen laten assimileren. De eerste prioriteit van 

de internaten zou zijn om de beginselen van 

onderwijs te bieden: lezen, schrijven en spreken 

van de Engelse taal. Rekenkunde, wetenschap, 

geschiedenis en kunst zouden worden toegevoegd 

om de mogelijkheid te openen om de 'zelfsturen-

de kracht van het denken' te ontdekken. Indiaanse

jongeren zouden geïndividualiseerd worden. Ook 
het belang van het christendom zou worden 
onderwezen. De principes van de democratische 
samenleving, instituties en de politieke structuur 
zouden van de leerlingen ideale Amerikaanse 
burgers maken. Het einddoel was alle overblijf-
selen van de indiaanse cultuur uit te roeien.

Tegen de jaren 1880 exploiteerden 

alleen al de VS 60 scholen voor 6.200 indiaanse 

leerlingen, waaronder dagscholen op de reserva-

ten en kostscholen. De dagschool had het voor-

deel relatief goedkoop te zijn en veroorzaakte de 

minste tegenstand van ouders. Een halve dag 

werd besteed aan het onderwijzen van Engels en 

academische vaardigheden en een halve dag aan 

industriële training. Leerlingen brachten eindelo-

ze uren door met marcheren van en naar lessen, 

maaltijden en slaapzalen. Orde, discipline en 

zelfbeheersing waren allemaal gewaardeerde 

waarden van de blanke samenleving.

De kostscholen hoopten studenten op te 

leiden die economisch zelfvoorzienend zouden 

zijn door de waarden en overtuigingen van het 

individualisme bij te brengen; jijzelf en wat je 

persoonlijk bezit zijn het belangrijkste. Dit stond 

haaks op de indiaanse ideeën over bezit. Voor 

hen zijn alle bezittingen en al het land gemeen-

schappelijk, voor alle mensen.

Leerlingen bij de beruchte Carlisle Indian Industrial 
School rond het jaar 1900.

Door Leo van Kints
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WELKOM
“Dood de indiaan, red de mens”
De scholen op het reservaat waren volgens de 
toen heersende ideeën te dichtbij het tribale 
leven. In de ogen van assimilatie-activisten zouden 
kostscholen buiten de reservaten de beste manier 
zijn om indiaanse kinderen te veranderen in leden 
van de blanke samenleving. Voor kolonel Richard 
Henry Pratt was het doel volledige assimilatie. In 
1879 richtte hij de bekendste kostschool op, de 
Carlisle Indian Industrial School in Pennsylvania. 
Als rector van de school was hij 25 jaar de meest 
invloedrijke figuur in het indiaanse onderwijs.

Het motto van Pratt was: “Dood de 
indiaan, red de mens”. Pratt geloofde dat de 
scholen buiten de  reservaten in blanke gemeen-
schappen deze taak konden volbrengen. Door 
indianen onder te dompelen in de hoofdstroom 
van het Amerikaanse leven, zorgde het door Pratt
gecreëerde systeem ervoor dat studenten in de 
zomer bij blanke gezinnen woonden. Hij hoopte 
dat indiaanse jongeren niet zouden terugkeren 
naar de reservaten, maar eerder deel zouden gaan 
uitmaken van de blanke gemeenschap. Carlisle 
was de enige kostschool die buiten het reservaat 
was gebouwd in het oosten van de VS; alle andere 
werden opgezet in westelijk Amerika.

Carlisle en andere ‘niet-reservaat’ kost-
scholen begonnen hun aanval op de inheemse 
culturele identiteit door eerst alle uiterlijke teke-
nen van het stamleven die de kinderen met zich 
meebrachten te verwijderen. De lange vlechten 
die indiaanse jongens droegen werden afgeknipt. 
De kinderen moesten standaard uniformen dra-
gen. De kinderen kregen nieuwe, ‘witte’ namen, 
inclusief achternamen, omdat men dacht dat dit 
zou helpen als ze eigendom zouden erven. Tradi-
tioneel inheems voedsel werd verboden, waar-
door studenten gedwongen werden de voed-
selgewoontes van de blanke samenleving over te 
nemen, inclusief het gebruik van messen, vorken, 
lepels, servetten en tafelkleden. Bovendien 
mochten studenten hun moedertaal niet spreken, 
zelfs niet met elkaar. De Carlisle-school beloonde 
degenen die hun eigen taal niet spraken; de 
meeste andere kostscholen vertrouwden op soms 
strenge straffen om dit doel te bereiken.

De indiaanse kostscholen onderwezen geschiede-
nis met een duidelijke blanke vooringenomen-
heid. Columbus Day werd aangekondigd als een 
belangrijke dag in de geschiedenis en een goede

ontwikkeling voor ‘hun eigen ras’, want pas na de 
komst van Columbus kwamen de indianen voor in 
de geschiedenis. Thanksgiving was een feestdag 
om 'goede' indianen te eren die de dappere 
Pilgrim Fathers hadden geholpen. Nieuwjaar was 
een herinnering aan de kalender van de blanken. 
Op Memorial Day moesten leerlingen van niet-
reservaat scholen de graven versieren van 
soldaten die waren gestuurd om hun ouders te 
vermoorden.

De helft van elke schooldag werd besteed 
aan praktijkopleidingen. Meisjes leerden koken, 
schoonmaken, naaien, pluimvee verzorgen en de 
was doen voor de hele instelling. Jongens leerden 
industriële vaardigheden zoals smeden, 
schoenmaken of verrichtten handenarbeid zoals 
landbouw. Omdat de scholen zo zelfvoorzienend 
mogelijk moesten zijn, deden de leerlingen het 
grootste deel van het werk. Tegen 1900 kwamen 
er steeds meer praktische opleidingen ten koste 
van lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, 
geschiedenis.

Uitbuiting
De Carlisle-school ontwikkelde een plaatsings-
systeem, waarmee indiaanse studenten voor de 
zomer of voor een jaar in de blanke gemeenschap 
werden geplaatst, een tijd waarin ze andere 
vaardigheden dan landbouw konden leren. 
Hoewel ze in Carlisle nauwlettend werden 
gevolgd, waren deze programma’s bij andere 
scholen vaak een vorm van uitbuiting. Op de 
Phoenix Indian School deden meisjes vooral 
huishoudelijk werk in blanke gezinnen; jongens 
deden seizoenarbeid op het land, banen die niet 
door blanke of immigrantenarbeiders werden 
gedaan. Er was geen toezicht en de leerlingen 
leerden heel weinig van hun ‘uitjes’.

De Carlisle- en Phoenix-scholen hadden 
ook voetbalteams en Phoenix had een band die 
optrad tijdens zomerparades en festivals. Deze 
activiteiten waren bedoeld om het idee te 
ondersteunen dat indiaanse mensen in staat 
waren om te concurreren met blanken.

Bekering tot het christendom werd ook essen-
tieel geacht. Van indiaanse kostscholen werd 
verwacht dat ze een leerplan voor religieus 
onderwijs zouden ontwikkelen, met de nadruk op 
de tien geboden en de psalmen. Het inpeperen 
van ideeën over zonde en schuldgevoel maakten
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Carisle Indian School: een groep Chiricahua Apache 
kinderen bij hun aankomst in November 1886 en vier
maanden later. Deze foto’s werden gemaakt om het 
succes van de school in assimilatie te laten zien.

deel uit van de zondagsscholen. Het christendom 
beheerste de genderverhoudingen op de scholen 
en de meeste scholen staken hun energie in het 
gescheiden houden van jongens en meisjes, 
waarbij in sommige gevallen het leven van de 
leerlingen in gevaar kwam door meisjes 's nachts 
op te sluiten in hun slaapzalen - wat betekende 
dat ze niet naar buiten konden, zelfs niet in geval 
van brand. Er waren echter wel sociale activitei-
ten zoals dansen en wandeltochten.

De discipline binnen de kostscholen was streng
en bestond over het algemeen uit opsluiting, 
ontneming van privileges, (dreiging met) lijfstraf-
fen of beperking van het dieet. 

Er kwamen veel ziektes voor op de kost-
scholen. Tuberculose en trachoom (ooginfectie) 
waren de grootste bedreigingen. In december 
1899 brak de mazelen uit op de Phoenix Indian 
School, die in januari epidemische proporties 
aannam. In een periode van 10 dagen werden 
325 gevallen van mazelen, 60 gevallen van 
longontsteking en 9 sterfgevallen geregistreerd.

Natuurlijk verzetten de indianen zich op 
verschillende manieren tegen de scholen. Soms 
weigerden hele dorpen hun kinderen in te schrij-
ven op blanke scholen. Indiaanse agenten op de 
reservaten namen meestal hun toevlucht tot het 
achterhouden van rantsoenen of het sturen van 
politie om het schoolbeleid af te dwingen. In 
sommige gevallen werd de politie naar de reser-
vaten gestuurd om kinderen van hun ouders weg 
te halen, of ze nu wilden of niet. De politie zou 
doorgaan met het weghalen van kinderen tot de 
school vol was, dus soms werden weeskinderen 
aangeboden of onderhandelden gezinnen over 
een gezinsquotum. Navajo politieagenten verme-
den het weghalen van intelligente kinderen maar 
haalden liever kinderen die als minder intelligent 
werden beschouwd, kinderen die niet goed 
werden verzorgd of die lichamelijk gehandicapt 
waren.

Indiaanse ouders sloegen ook de handen ineen 
om hun kinderen massaal terug te halen, weglo-
pers aan te moedigen en de invloed van de 
scholen tijdens de zomer- en schoolvakanties te 
ondermijnen. Een rechterlijke uitspraak uit 1893 
verhoogde de druk om de kinderen op kost-
scholen te houden tijdens de zomervakanties. Pas 
in 1978 met het aannemen van de Indian Child

Welfare Act kregen inheemse Amerikaanse ouders 
het wettelijke recht om de plaatsing van hun 
kinderen op niet-reservaat scholen te weigeren.

Sommige indiaanse ouders zagen kost-
schoolonderwijs voor wat het bedoeld was: de 
totale vernietiging van de indiaanse cultuur. Ande-
ren maakten bezwaar tegen specifieke aspecten 
van het onderwijssysteem, de wijze van discipline-
ren en het drillen. Weer anderen maakten zich 
zorgen om de gezondheid van hun kinderen en 
associeerden de scholen met de dood. De wrok 
tegen de kostscholen was groot omdat de scholen 
de heiligste en meest fundamentele van alle men-
selijke banden verbraken, de ouder-kind band. 
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Survival schools, Freedomschools en Indian Way 
schools als tegenhanger voor het openbare 
Amerikaanse onderwijs van de federale regering 
op de indianenreservaten van Noord-Amerika.
In 1982 schreef de NANAI al over de oprichting 
van dergelijke scholen die de kinderen zou 
voorbereiden op de uitdagingen die ze tegenko-
men in het dagelijks leven. Hierbij een verslagje 
van dergelijke scholen bij de Mohawks.

Een Onondaga leider vertelde dat groepen ouders 
het belangrijk vonden dat de kinderen de cultuur, 
taal, historie en de basiswetten van hun eigen volk 
meekregen. Zij zijn de “toekomstige ouderen en 
leiders” die het weer door gaan geven aan de 
volgende generatie. Op de federale Amerikaanse 
scholen is het leerplan volgens de richtlijnen van 
de staat gericht op het individu terwijl onze kinde-
ren en jongeren gericht zijn op de behoeften van 
onze samenleving. Door het verlies van de zelf-
standigheid van ons volk zijn de overleveringen en 
tradities verwaarloosd. 

In 1980 werd de Akwesasne Freedom-
school door de raad van Chiefs van de Mohawks
erkend als de plaats waar aan onze kinderen en 
aan ons volk die fundamentele rechten worden 
bijgebracht. Het leerplan van de school bestond 
toen uit het leren leven en bezig zijn op een 
manier die veel meer de beginselen van taal, 
overleveringen, tradities en gebruiken bevatten. 

Ook voor de allerkleinsten werd een 
school opgezet. In Kahnawake en Akwesasne
kwamen de Indian Way schooltjes. Peuters en 
kleuters, de allerkleinsten, kwamen daar in een 
omgeving zoals ze thuis gewend waren. Er was een 
huiskamer, keuken, slaapkamer en speelplek. In 
deze schooltjes waren naast een docent (en) altijd 
een paar ouders aanwezig. In vele gevallen ook 
vaders.

De bedoeling was dat er alleen in de 
Mohawk-taal gesproken werd en zodoende hun 
taal vanzelf geleerd werd. Er werd gekookt, buiten 
gespeeld, wandelingen door de natuur gemaakt 
waarbij de Mohawk-namen van de planten en 
dieren werden gezegd. Loran Thomson, een van

De tegenhangers van de kostscholen:

Survival schools, Freedomschools en Indian Way schools
Rosemieke van Hauwe

de vaders vertel-
de: “denk niet aan 
een gewone 
schoolklas”. Het 
gaat spelender-
wijs. Zo leren zij 
van alle gewone 
dingen het 
Mohawk-woord, 
en het werkt goed.
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Universiteiten of instellingen voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten 

zijn heel anders gestructureerd en gefinancierd dan in Europa. Een van de 

grootste verschillen is het belang van sport. De twee financieel en sociaal 

belangrijkste zijn American football en basketbal. Dit zijn miljoenenbedrij-

ven en uiterst belangrijk voor de reputatie van de school. In veel staten is 

de best betaalde staatswerknemer de American football-coach van de universi-

teit. Om dit in context te plaatsen: de football-coach van de University of 

Utah verdient meer per jaar dan de coach van het Nederlands elftal, Louis 

van Gaal. De teams van de universiteiten zijn onderverdeeld in competities, 

afhankelijk van de grootte van de universiteit en hun geografische locatie. 

De Universiteit van Utah zit in wat de Pac 12 wordt genoemd (de 12 grootste 

scholen in het westen van de VS).

Weber State University is een kleinere school dan de University of Utah en 

maakt deel uit van de Big Sky Conference. Je kunt het zien als de verschil-

lende competities in het Europese voetbal. Universitaire sporters worden ook 

behandeld als Europese voetbalsterren. Ze hebben speciale trainingsfacili-

teiten die wedijveren met die van professionele sportteams. De topsporters 

krijgen geld (beurzen) waarmee ze hun opleiding kunnen betalen. Dit inclu-

sief huisvesting, boeken, vergoedingen, vrijwel alle uitgaven. Ze kunnen ook 

hun naam verkopen aan bedrijven als Nike en betaald worden voor optredens op 

evenementen. Zij zijn in wezen in dienst van de scholen. Als ze echter 

geblesseerd zijn en niet meer kunnen presteren vervallen deze voorrechten en 

zijn ze gewoon weer een leerling. Veel onderwijzend personeel vindt deze 

focus op sport in strijd met wat zij vinden dat onderwijs zou moeten zijn. 

Hoewel de universiteit de sportteams de Utes noemt, als verwijzing naar de 

Ute-stam van het Uintah- en Ouray-reservaat, zijn er geen Ute-sporters in 

een van de teams. In feite zijn de enige twee indiaanse sporters aan de 

universiteit een Quileute-Chimakum die een zwemmer is en een Blackfeet die 

in het Lacrosse-team zit. Geen van de studenten met wie ik dagelijks werk, 

is betrokken bij de sportprogramma's van de universiteit.

De tweede manier waarop universiteiten worden gerangschikt, is het soort 

onderzoek dat daar wordt gedaan. Dit wordt ook beoordeeld op verschillende 

niveaus. De Universiteit van Utah heeft een medische faculteit en vier 

ziekenhuizen, een rechtenfaculteit, een gerenommeerde business school en een 

kankeronderzoeksinstituut plus ziekenhuis. Nogmaals, anders dan in Europa 

het geval is, bevinden deze zich allemaal op één campus. De campus beslaat 

bijna 1.600 hectare en heeft bijna net zoveel land dat niet verbonden is met 

de campus. Vanwege het aantal studenten en de vele soorten onderzoek die 

worden gedaan, wordt de University of Utah beschouwd als behorend tot het 

hoogste niveau. Als je beoordelingen opzoekt, staat er dat de Universiteit 

van Utah een 'tier one, research institution' is, een topinstituut. De 

Een update uit Indian Country, van Franci Taylor, Choctaw, 
directeur van het American Indian Resource Center

aan de University of Utah
Over indianen in het hoger onderwijs
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universiteit werkt niet alleen aan medicijnen (zoals voor long Covid behan-

delingen en kanker), biomedisch onderzoek, genetica, maar ook aan computer-

technologie, waar we de beste school zijn voor gaming. Hoewel we ook zeer 

sterke programma's voor kunst en klassieke talen hebben.

Het universitaire systeem in de VS heeft een lange en controversiële relatie 

met indianen. Veel van de eerste instellingen voor hoger onderwijs die door 

de kolonisatoren zijn opgericht, worden nu de ‘Ivy League’ genoemd en deze 

Ivy League-schools (Harvard - 1863, Dartmouth, enz.) hebben een uniek ken-

merk dat hen onderscheidt van latere instellingen. Het was hun missie om "de 

zonen van de ongelovigen te onderwijzen". De duidelijke wens was om deze 

"wilden" eerst te kerstenen en vervolgens te assimileren tot "beschaafde 

mensen". Helaas blijft dit tot op zekere hoogte de onuitgesproken verborgen 

agenda van een groot deel van het hoger onderwijs. Tegenwoordig streven 

degenen die sociale rechtvaardigheid nastreven er ook naar om het onderwijs 

te 'dekoloniseren'. Ik krijg vaak de vraag hoe we “de instelling kunnen 

dekoloniseren”. Ik vrees dat dat net zo simpel is als proberen om water te 

dehydrogeneren terwijl het ‘water’ blijft. Het is niet te doen. Het systeem 

van het hoger onderwijs is gebaseerd op het bewerkstelligen van een bepaald 

resultaat. Een dat niet een heel ander wereldbeeld omarmt dan de dominante 

samenleving. Zelfs als de academie zegt rekening te willen houden met 

verschillen, beoordelen degenen die het werk van studenten beoordelen 

meestal met hun eigen gekoloniseerde focus. Veel stamleiders hebben geklaagd 

dat de huidige filosofie van 'inclusie' vaak een nieuw woord voor assimila-

tie lijkt te zijn. Wanneer er zoveel barrières worden opgeworpen voor 

indiaanse studenten in het hoger onderwijs, wordt het verwarrend wanneer de 

systemen in de maand november ‘Nativeness’ omarmen.

In de VS wordt de maand november uitgeroepen tot Native American Heritage 

Month. Hier aan de Universiteit van Utah nemen we deel aan veel evenementen 

om dat te vieren. We organiseren community-lezingen en de bespreking van een 

indiaans boek. Het boek van dit jaar is: De scalpel en de zilveren beer: de 

eerste vrouwelijke chirurg uit Navajo combineert westerse geneeskunde en 

traditionele genezing. Door Lori Arviso Alvord, M.D. en Elizabeth Cohen Van 

Pelt. Een boek dat ik ten zeerste aanbeveel. Ze gaan in op een probleem waar 

veel inheemse studenten mee te maken hebben. Hoe verbind je indiaanse 

tradities met Amerikaans-Europese leersystemen. In de hoofdstukken 4 tot en 

met 6 bespreekt Dr. Alvord hoe haar opleiding als chirurg en arts een hoge 

mate van culturele dissonantie veroorzaakte. Totdat ze leerde haar tradities 

te verenigen met wat "westerse geneeskunde" wordt genoemd, hielp of "genas" 

ze haar patiënten niet echt. Deze moeilijkheid bij het verenigen van het 

traditionele wereldbeeld met de eisen van de universiteit is een constante 

strijd voor de studenten met wie ik werk. Bijna dagelijks hebben we 

gesprekken over hoe we deze met obstakels bezaaide weg moeten bewandelen. 

Het resultaat van de vraag om te conformeren en een sociale identiteit te 

presenteren die aansluit bij de stereotypen van de dominante samenleving, is 

volstrekt onbevredigend. Een meerderheid van de studenten die het AIRC 

(American Indian Resource Center aan de universiteit van Utah) bezoeken, 

rapporteert gevoelens van angst en woede wanneer ze op de campus zijn, 

behalve als ze op het AIRC zijn. Omdat we het AIRC hebben opgezet als een 

‘home-away-from-home’ houden we ons strikt aan het creëren van een veilige 

omgeving. Ze zeggen vaak dat dit de enige plek op de campus is waar ze hun 

frustraties en gevoelens kwijt kunnen. Net zo deprimerend is het voor mij om 

deze gevoelens van vervreemding niet te kunnen wegnemen. Zoals een gerespec-

teerde oudere, die therapeut is, hun vertelde "dat woede is wat het betekent 

om een ‘indiaan’ te zijn. Het is gewoon iets waar je mee moet leren leven.”
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Gevraagd worden om te voldoen aan niet-inheemse stereotypen en geassimileerd 

te handelen is slechts een van de vele barrières en moeilijkheden waarmee 

indiaanse studenten in het hoger onderwijs worden geconfronteerd. Gebrek aan 

financiering is iets waar de meeste studenten met wie ik werk ervaring mee 

hebben. Het jaarlijkse collegegeld aan de universiteit is ongeveer $ 9.000 

als je in de staat Utah woont, en meer dan $ 27.000 als je van buiten de 

staat komt. Als studenten in de slaapzalen op de campus wonen, is het een 

extra $ 5.000 tot $ 6.000, zonder maaltijdvoorziening, wat nog eens $ 4.000 

- $ 6.000 zou opleveren. Dat alles komt neer op een minimum van zo’n $ 

20.000 per jaar zonder boeken, vergoedingen en extra's mee te tellen.

Toen ik begon met lesgeven aan de Universiteit van Leiden was het eerste 

verschil tussen Amerikaanse en Europese universiteiten dat me opviel dat in 

Europa de verschillende faculteiten op verschillende locaties waren, in 

afzonderlijke campussen. In de VS zijn alle faculteiten op één campus 

gevestigd. Het tweede dat opviel, was het ontbreken van ‘dorms’, gebouwen 

waar studenten in kleine kamers bivakkeren met alleen bureaus en bedden. Als 

er twee studenten in een kamer zijn, slapen ze in stapelbedden. Er is een 

mensa voor de maaltijden. De meeste Amerikaanse universiteiten eisen dat 

eerstejaarsstudenten op de campus in de ‘dorms’ wonen, tenzij hun familie in 

de directe omgeving woont, en als ze buiten de campus wonen, moet dit bij de 

ouders zijn. Ze kunnen niet bij broers of zussen, tantes of ooms, neven of 

nichten wonen. Bij slechts een paar universiteiten is er een meerderheid van 

alle studenten, inclusief eerstejaarsstudenten, die buiten de campus woont. 

We noemen deze universiteiten ‘commuter campuses’, forenzencampussen, in 

tegenstelling tot ‘dorm based campuses’. De laatste categorie gebruikt het 

verplichte verblijf op de campus als manier om geld te verdienen.

De Universiteit van Utah is een forenzencampus; de meeste studenten wonen 

buiten de campus, zelfs tijdens hun eerste jaar. Als studenten buiten de 

campus wonen, blijft het betalen voor huisvesting een punt van zorg, aange-

zien een appartement in de buurt gemiddeld $ 1.500 per maand kost, plus 

nutsvoorzieningen, wifi of andere benodigdheden, reizen en onkosten. Ik moet 

hieraan toevoegen dat wifi absoluut noodzakelijk is nu vanwege Covid 19 veel 

cursussen virtueel of hybride zijn gegaan, waarbij sommige studenten zich in 

een klaslokaal kunnen verzamelen terwijl anderen nog steeds meedoen via 

internet. Het is dus gemakkelijk te begrijpen waarom de basale kosten van 

het hoger onderwijs tot spanning en woede leiden wanneer zoveel niet-

inheemsen de absolute leugen geloven dat alle inheemse Amerikanen een gratis



NANAI NOTES MAGAZINE DECEMBER 2021 29

opleiding krijgen. Hoewel dat in veel verdragen een belofte was, is het een 

niet ingeloste verplichting van de Amerikaanse federale regering. Om de 

ernst van de onjuiste informatie te illustreren: bijna wekelijks ontvang ik 

telefoontjes van mensen die net hun Ancestry.com-DNA terug hebben gekregen, 

en omdat er staat dat ze 1/1000 Native zijn, willen ze weten hoe ze zich 

kunnen aanmelden voor hun “gratis universitaire opleiding”. Dit leidt mees-

tal tot een teleurstellend tweegesprek voor de persoon die gratis universi-

tair onderwijs wil, over hoe de categorie ‘American Indian or Alaska Native’ 

een politieke categorie is en niet iets dat op iemands DNA te vinden is. Wij 

zijn burgers van federaal of door de staat erkende soevereine naties en dat 

kan niet worden bepaald door DNA. Een persoon kan 100% zijn door DNA-

telling, maar kan geen aanspraak maken op de inheemse wettelijke status als 

zij/hij niet is ingeschreven bij een stam.

Een overgrote meerderheid van onze studiefinanciering komt van de stam/natie 

waar een student staat ingeschreven. Een goed voorbeeld zijn de Northern Ute

studenten aan mijn universiteit. De universiteit heeft een contract met de 

Ute stam van het Uintah- en Ouray-reservaat, een Memorandum of Understanding 

(MOU). Het MOU biedt financiering voor ingeschreven Ute studenten. Het is 

alleen beschikbaar voor studenten die zijn ingeschreven bij de Ute Tribe of 

the Uintah and Ouray Reservation, of Northern Utes. Ze staan bekend als 

Northern Ute omdat ze de meest noordelijke groep van de drie Ute groepen 

zijn. De andere twee zijn in Colorado en de uiterste zuidelijke regio van 

Utah. Zij krijgen deze financiering niet. Deze financiering is er alleen 

omdat de Northern Utes het gebruik van hun naam in combinatie met de sport-

teams van de universiteit toestaat. Het wordt niet gebruikt in combinatie 

met iets academisch. Deze overeenkomst stelt ook dat ingeschreven Northern

Ute studenten volledige financiering ontvangen. Van de zeven Northern Ute-

studenten die momenteel zijn ingeschreven aan de Universiteit van Utah is er 

slechts één ingeschreven bij de stam en kan deze de financiering ontvangen 

zoals vereist door de Northern Ute's Tribal Council zelf. Als ‘soevereine 

naties’ hebben alleen zij het recht te bepalen wie wel of niet als stamlid 

kan worden ingeschreven. Het is hetzelfde met elke soevereine natie. Zelfs 

de EU kan Nederland niet vertellen wie ze erkennen als Nederlands burger.

Deze verschillen veroorzaken woede en angst bij veel inheemse studenten. De 

moeilijkheid om een manier te vinden om tradities te verbinden met wat aan 

de universiteit wordt onderwezen, draagt alleen maar bij aan deze onvrede. 

Vandaag heb ik enkele uren doorgebracht met praten met een uitzonderlijke 

jonge Diné vrouw die haar tijd aan de universiteit heeft doorgebracht met 

het voorbereiden van een aanvraag voor een medische opleiding en een toekom-

stige carrière als arts in het Navajo reservaat. Na haar afstuderen keerde 

ze terug naar het reservaat om zich voor te bereiden op de slopende tests 

die nodig waren voor toelating tot de medische faculteit. In de tussentijd 

heeft ze een opleiding gevolgd en een baan aangenomen in de medische 

spoedeisende hulp. De negatieve aspecten van dat werk hebben haar aan het 

twijfelen gebracht over haar wens arts te worden. De arrogantie van veel 

artsen en de minachtende bejegening van verpleegsters en ambulancepersoneel, 

plus de kille houding tegenover en onwetendheid van de traditionele waarden 

en kennis van Navajo hebben haar doen afvragen of ze niet meer voor de 

gemeenschap kon doen als paramedicus. Dit alles brengt ons terug naar de 

verhalen die Dr. Alvord vertelde in haar boek dat ik hierboven noemde.

Dit is slechts één voorbeeld van de dilemma's waar veel indiaanse studenten 

voor komen te staan. Terwijl de stammen de wens uitspreken dat hun jonge 

mensen diploma's halen en naar huis terugkeren, hebben ze tegelijkertijd een 

hekel aan de studenten wanneer ze terugkeren.
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Vele dagen ben ik depressief over hoe weinig het racisme waarmee ik op 

school te maken heb gehad inmiddels is verdwenen en de studenten met wie ik 

werk daarom nog steeds pijn doet. Daarentegen geven de leiders van onze 

verschillende studentengroepen die bij het AIRC zijn aangesloten me veel 

vertrouwen. Ze zijn zeer toegewijd om hun traditionele kennis nieuw leven in 

te blazen en tegelijkertijd vaardigheden op te doen die zullen worden 

gebruikt om hun gemeenschappen van herkomst te beschermen. Deze week hebben 

we een bijeenkomst over vaardigheden om angst te verminderen, en een 

bijeenkomst om de methode te leren voor de traditionele Tsiiyéél die Navajo 

vrouwen dragen. De Tsiiyéél is de manier waarop traditionele vrouwen hun 

haar naar achteren op hun hoofd trekken en tot een 8-vormige haarknot vormen 

die met wit garen wordt omwikkeld. De structuur van de garenbinding kijkt 

nauw en moet precies worden uitgevoerd. Het maken van de ‘bun wrap’ gebeurt 

onder leiding van een traditionele oudere.

Een ander evenement is het plaatsen van rode jurken rond de campus om de 

aandacht te vestigen op de Missing Murdered Indigenous Women and People

(MMIWP). Volgens het ministerie van Justitie is moord de op twee na 

belangrijkste doodsoorzaak voor indiaanse vrouwen. Meer dan 80% van de 

indianen heeft tijdens hun leven te maken gehad met een of andere vorm van 

geweld. Meer dan de helft van de indiaanse vrouwen heeft aangifte gedaan van 

seksueel geweld, terwijl meer dan 80% van alle vrouwen die zijn aangevallen 

het incident niet meldt. Helaas staat Utah op de achtste plaats in de VS 

Leiders van de Ute stam 

van het Uintah and Ouray

indianenreservaat tekenen 

een overeenkomst met 

vertegenwoordigers van de 

Unicversity of Utah.
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voor het aantal vermiste en vermoorde inheemse vrouwen en staat Salt Lake 

City op de negende plaats van de Amerikaanse steden. Als gemeenschap houden 

we een lunch voordat de studenten de rode jurken op de campus ophangen.

Er zijn veel dingen die stress en angst veroorzaken bij de indiaanse 

studenten hier in Utah. Ze moeten worstelen om 'traditioneel' te blijven en 

tegelijkertijd te doen wat nodig is om een universitair diploma te behalen. 

Ze weten dat cultuur een levend iets is dat moet veranderen en zich moet 

aanpassen aan deze nieuwe omgeving, maar ze willen nog steeds erkennen en 

respecteren wat de voorouders leren. Dit alles vindt plaats terwijl elke 

week een andere student positief test op Covidbesmetting. Veel studenten 

bleven tijdens de Thanksgiving-vakantie op de campus om te voorkomen dat het 

virus werd genomen naar ouderen en familieleden. De meeste studenten hebben 

een familielid gehad dat is overleden of nog steeds worstelt met Covid. 

Zelfs met de hoogste vaccinatiegraad blijven de sterftecijfers van de 

indianen het hoogst vanwege gecompliceerde gezondheidsproblemen zoals 

diabetes en kanker. Ook de afstand tot de zorg bemoeilijkt de zaken. Toen de 

moeder van een Diné student aan de beademing moest worden gelegd, was het 

dichtstbijzijnde IC-bed met een beademingsapparaat 750 km verwijderd, dus 

moest ze naar Salt Lake worden gevlogen. Het is een van de kritieke 

zorgkwesties waarmee de Navajo Nation worstelt. Er zijn geen IC-ziekenhuizen 

binnen de 44.300 vierkante km van het reservaat. Zorgen rondom gezondheids-

zorg is iets waar indianen, helaas, goed bekend mee zijn. Tijdens een 

recente bijeenkomst refereerde een student aan de geschiedenis van de 

kolonisatie. Op basis van brieven uit de periode van de Amerikaans Revolutie 

(1775-1783) weten we dat het beleid was om besmette spullen uit pokken-

ziekenhuizen naar de indiaanse gemeenschap over te brengen om, “het gewenste 

resultaat te hebben voor het beëindigen van het indiaanse probleem”. Sinds 

het gebruik van ziektekiemen om ons te elimineren, is het niet opmerkelijk 

dat stamleiders snel handelen om hun gemeenschappen te beschermen.

In deze maand worden zowel Native American Heritage als de feestdag 

Thanksgiving gevierd, één van de meest bizarre mythen die de Amerikaanse 

burgers worden geleerd – maar dat is een verhaal voor een andere keer; ik 

heb veel te vieren en om dankbaar voor te zijn. Ik ben gezond en mag met 

uitzonderlijke studenten werken. Ze inspireren mij dagelijks. Ze worden 

geconfronteerd met discriminatie en negatieve stereotypen en slagen er nog 

steeds in eenheid te creëren en te volharden. Zij zullen van deze wereld een 

betere plek voor iedereen maken. Wanneer ze zich het meest ontmoedigd 

voelen, overdenken we samen waar onze mensen vandaan komen, wat onze 

voorouders hebben doorstaan om ons dit moment in de tijd te kunnen schenken. 

Zeven generaties in het verleden overleefden grootmoeders, zodat we hier 

konden zijn om te overleven en onze traditionele ecologische kennis door te 

geven aan kinderen zeven generaties in de toekomst. Veel van de studenten 

die gebruik maken van het AIRC hebben kinderen en in die kinderen zien we 

allemaal onze verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Bedankt, lezer, voor de aandacht

en interesse in wat er gebeurt

in Indian Country.

Franci Taylor
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25 november 2021, ‘Thanksgiving Day’?

Het gaat goed hier in Black Mesa met mijn familie. 

In de Navajo Nation gelden nog steeds Covid-beper-

kingen - we gebruiken nog steeds maskers en bedrij-

ven eisen nog steeds sociale afstand. 

Mijn tijd bij Northern Arizona University 

(NAU) als student was een ontwaken. Ik heb altijd 

hoger onderwijs overwogen sinds ik een jong meisje 

was en toen de kans zich voordeed, greep ik hem. Sindsdien heb ik een zinvol 

en doelgericht leven ontdekt en nagestreefd, gericht op dienstbaarheid aan 

de Diné mensen. Ik koos voor NAU in Flagstaff omdat het ligt op een plek die 

we als ons thuisland beschouwen en de heilige pieken van San Francisco een 

symbool zijn van leven en begrip. Ik vind het leuk dat NAU een indiaanse 

gemeenschap heeft en een ondersteuningssysteem voor inheemse studenten. Er 

zijn ook veel programma's en beurzen om inheemse studenten te helpen slagen.

Bij de NAU ontdekte ik dat er mensen zijn die heel hard werken en een 

grote bijdrage leveren aan veel gebieden van het leven, te beginnen met 

milieubeheer en uiteindelijk ook persoonlijk welzijn. Door dit te zien en 

dit te beleven, ben ik verder gegroeid dan ik me had voorgesteld op dit punt 

in mijn leven. Veel mensen met verschillende achtergronden en mijn familie 

hebben mij gesteund bij al mijn inspanningen bij NAU en hiervoor ben ik ze 

eeuwig dankbaar. Ik heb geleerd om in het moment te leven en te genieten van 

de reis, ook al kwamen er uitdagingen. 

Vanwege deze persoonlijke groei denk ik voortdurend aan manieren om 

iets terug te geven aan mijn Diné gemeenschap en om de ideeën van leren, 

reflectie en wederkerigheid te eren die zijn voorgesteld door onze Diné

heilige wezens en onze mensen - met name chief Manuelito die in opstand kwam 

tegen de onderdrukking van de VS door tegen het Diné volk te zeggen "dat 

onderwijs de ladder is. We zouden onze kinderen naar school moeten sturen, 

ondanks wat de blanke man ons heeft aangedaan."

Ik houd de woorden van Manuelito vandaag waar zoals hij ze een eeuw 

geleden uitdrukte. We moeten deze belangrijke ideeën uit ons verleden 

bewaren om ons op onze toekomst te concentreren. Zoals Manuelito voor ogen 

had, moeten we het onrecht tegen onze mensen bestrijden met onderwijs, en 

ja, dit is hoe we zullen overwinnen en hier in ons thuisland zullen blijven.

Onderwijs wordt altijd aangemoedigd door mijn grootmoeder, en ik ben 

dankbaar dat ze me altijd is blijven aanmoedigen om mijn school af te maken, 

ook al is ze zelf nooit naar school geweest. Er is behoefte aan verbetering 

van het onderwijs als het gaat om Diné kinderen, en de enige manier om het 

onderwijs te verbeteren, is door de toegang tot kwaliteit basisscholen te 

vergroten, innovatieve scholen te ontwikkelen, zorgzame leraren in te zetten 

en een verscheidenheid aan middelen te bieden die voorziet in de behoefte 

van elke student. We hebben meer academische discipline nodig en net als 

mijn grootmoeder moeten we hoger onderwijs aanmoedigen en onze kinderen 

hogere verwachtingen bijbrengen.

Ik geloof dat onderwijsverbeteringen op de Navajo Nation onze visie 

zullen versterken dat onderwijs het antwoord is op de toekomst van de Diné

bevolking. Ten slotte wordt ons besef van het pijnlijke koloniale verleden 

versterkt op de dag dat zoveel mensen samenkomen op Thanksgiving om dank te 

zeggen. In plaats daarvan moeten we proberen onze familiebanden nieuw leven 

in te blazen en die te vieren. We moeten ons verleden, heden en toekomst 

eren als Diné, als inheemse volk. Laten we deze dag gebruiken om het leven, 

kennis, diversiteit en gelijkheid te omarmen.

Een update uit Indian Country van Tasha Nez,
Navajo/Diné

Over indianen en onderwijs
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Amerika is verrast; inheems Amerika is niet verrast.

Lichamen van kinderen begraven in ongemarkeerde graven? Inheems

Amerika weet dit al jaren.

Maar dat is Saskatchewan. Dat is Canada, zeg je. Dat zijn Residential

Schools, geen Boarding Schools.

Dat zijn slechts woorden. Canada, de VS. Dat is maar een lijn.

Wacht even. Binnenkort in een buurt bij jou. Hier in de goede oude

Verenigde Staten van Amerika. 350 scholen. Misschien 100.000

kinderen door de jaren heen. Niet allemaal dood, maar allemaal van hun families weggeno-

men. Allemaal ontdaan van hun haar, hun cultuur, hun families en hun manier van 

leven. Allemaal opgedragen aan de oprichter van de Boarding School, Richard Henry Pratt’s

visie om “de indiaan te doden en de mens te redden”. Oeps. Soms hadden ze het 

mis. Vermoordden de man ook. En de vrouw.

Of ze zouden zijn opgegroeid tot mannen en vrouwen. Maar daar kwamen ze nooit. Kleine 

kinderen. Kinderen die ziek werden. Kinderen die alleen stierven. Kleine baby’s, het resultaat 

van verkrachtingen door personeel, verbrand in kachels. (Oh nee, dat heeft niet kunnen 

gebeuren. We zijn een beschaafde en zorgzame natie). Begraven in ongemarkeerde 

graven. Het probleem oplossen. Vernietig het bewijs.

Hoeveel? Waar zijn ze? Wist jij het? Maakt het je wat uit?

Luister, het gefluister wordt steeds luider. De botten beginnen te rammelen. Ze zijn hier. Ze 

zitten onder je voeten. Ze zijn onder je bewustzijn. Kleine kinderen. Zoals je zoon, je dochter, 

je kleine broertje en zusje. Dat is wat je moet doen: geen lompen en gescheurde jurken en 

kleine militaire uniformen. Kijk naar je kinderen. Kijk naar je kleine broertje, je kleine 

zusje. Kijk voorbij hun blonde haar en blauwe ogen, voorbij hun kleine competitiewedstrij-

den, voorbij hun speelafspraakjes. Kijk ze eens bang zijn, weggehaald uit je huis, hun 

poppen en teddyberen. Kijk ze huilen als ze uit je armen worden getrokken. Kijk hoe ze naar 

een plek zijn gebracht waar ze geen contact met je kunnen opnemen, geslagen als ze hun 

eigen taal spraken, gedwongen om vreemd voedsel te eten, nooit geknuffeld of vastgehouden, 

zichzelf 's nachts in slaap huilend. Kijk ze sterven.

Dit is geen grap, mijn vrienden. Dit is geen verhaal of fantasie. Dit zijn wij. Dit is 

Amerika. Dit is wat we deden. Dit is wie wij zijn. En de waarheid begint net te spreken. De 

aarde begint net te fluisteren.

Het is tijd om te luisteren. Tijd om te horen. Tijd om te zorgen. Tijd om je te 

verontschuldigen.

Wil je meer weten? Durf jij het in het gezicht te staren?

Boarding School Seasons door Brenda Child. Kent Nerburn, The Wolf at twilight. De 

Canadese documentaire Unrepentant, Steven Heape's film Our Spirits Don't Speak English,

Wellbriety's Journey to Forgiveness . En er is meer. Zo veel meer.

Minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland, heeft zich uitgesproken. Haar familie 

beleefde de kostschoolervaring. Zij weet het. Ze spreekt de waarheid. Dingen krijgen maar 

een microseconde tijd in het Amerikaanse bewustzijn. Ze heeft het verhaal naar voren 

gebracht. Het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw wordt begraven 

samen met de vergeten kinderen. De botten fluisteren.

De schrijver Kent Nerburn over de gevonden 
kinderlijkjes bij voormalige indiaanse kostscholen
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Rickshaw verhuurt
de vrolijkste en 
kleurrijkste tenten 
www.rickshaw.nl
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Het grootste deel van de giften van de 
NANAI hebben we besteed aan de 
organisatie van de wichahpi wakan
wo’echun. Dit zijn de traditionele 
ceremoniën die gelinkt zijn aan de 
stand van de hemellichamen en op 
specifieke momenten in het jaar 
plaatsvinden, bijvoorbeeld de zonne-
wendes in zomer en winter.

We leren en helpen onze 
mensen terug te gaan naar onze heili-
ge plaatsen en ceremoniële plekken in 
het hele gebied van de Sioux om daar 
ceremoniën uit te voeren die al 
duizenden jaren worden uitgevoerd, 
omdat de balans in de wereld moet 
worden teruggebracht en de natuur 
gerespecteerd.

Onze natie, de Oceti Sakowin
[de Zeven Raadsvuren, Lakota/Dakota
/Nakota, oftewel Great Sioux Nation] 
moet verenigd worden en we werken 
hard om dat te bewerkstelligen, met 
zo veel mogelijk spirituele leiders, 
opperhoofden, medicijnmannen en 
stamleiders. We krijgen nu steeds 
meer kracht en aandacht met iedere 
bijeenkomst en ceremonie die we 
organiseren. De hemellichamen-
ceremoniën begonnen twee jaar gele-
den met weinig belangstelling, maar 
we zijn door gegaan met uitleggen en 
onderwijzen en nu begrijpt onze natie 
eindelijk dit werk om het volk te 
verenigen.

Ik wil graag de NANAI danken 
voor de steun die ons door deze 
periode heeft geholpen, zodat de 
mensheid de planeet kan eren en 
hopelijk maken we zo voortgang in 
het redden van de planeet van de 
ondergang, opdat er toekomstige 
generaties kunnen zijn.

Onze mogelijkheid met de 
geesten te communiceren hangt 
samen met de mogelijkheid te 
onderwijzen en onze traditionele

Ivan Looking Horse over het terugbrengen van de 
ceremoniën en de steun van de NANAI daarbij

kennis uit te dragen. We hebben niet veel tijd meer over, 
en onze stamoudsten vallen nu weg, dus we gaan zo snel 
mogelijk door om onze mensen te verenigen. Maar de 
pandemie is daarbij een uitdaging.

Ik wil graag delen wat we in de bijeenkomsten 
doen, maar gebed en ceremoniën mogen niet worden 
opgenomen. Van de niet-spirituele bijeenkomsten zal ik 
informatie delen zodat jullie kunnen zien hoever we al zijn 
gekomen. De eerstvolgende ceremonie is de wanicokan wi, 
de winterzonnewende op 21 december. 

Ik hoop dat alles goed is met de NANAI en houd 
jullie op de hoogte. Ik wens jullie gelukkige feestdagen!
Toksa Ake !! Wopila tanka elo !!
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GEEF DEZE FEESTDAGEN VEERKRACHT CADEAU!

Wil je meer weten over de kostscholen, Wounded
Knee en Standing Rock?
Wil je in gesprek met Ivan Looking Horse, Madonna 
Thunder Hawk en andere indiaanse leiders?

Wat betekent het vandaag de dag indiaan te zijn? 
Waar vechten ze voor of tegen?
En wat kunnen wij van hen leren, op het gebied van 
duurzaamheid, leven in  balans, leiderschap en de 
man-vrouw-verhouding?

Koop dan – voor jezelf of als cadeau – het boek 
Veerkracht, Indianen van nu over de wereld van 
morgen van Serv Wiemers.

Met veel unieke foto’s. 

Verkrijgbaar bij bol.com, bruna.nl en de boekhandel 
voor € 29,95.
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Mijn doel is om via mijn woorden en muziek de inheemse jeugd op een positie-

ve manier aan te moedigen en hoger onderwijs voor inheemse studenten te 

promoten. Vier jaar geleden sprak ik mijn hoop uit voor de inheemse jeugd en 

stond ik als een soort trotse moeder met een glimlach van oor tot oor te 

stralen naast drie Jana’s Kids studiebeursontvangers. Ik zal nooit het mo-

ment vergeten dat ik voor het eerst voelde dat één persoon echt een verschil 

kan maken wanneer die een idee en een visie heeft, er voor wil gaan en dit 

gewoon doet. Toen ik destijds de Jana's Kids Foundation als een liefdadig-

heidsinstelling voor inheemse jongeren oprichtte, had ik nooit durven dromen 

dat er zulke succesverhalen uit mijn idee van meer dan tien jaar geleden 

zouden voortkomen. Toen ik zag dat er binnen mijn eigen stam, de Lumbee in 

North Carolina, een behoefte was aan positieve ideeën over onderwijs, heb ik 

op mijn thuishonk mijn goede doel officieel gemaakt. Ik ben er trots op te 

kunnen zeggen dat ik enkele jonge Lumbee stamleden heb gehad die dankzij hun 

talenten studiebeurzen hebben gekregen. Met deze studiebeurs kunnen studen-

ten, afhankelijk van welke categorie zij kiezen, zich aanmelden voor 

Academisch, Artistiek of Atletisch. Dit is de eerste en enige liefdadig-

heidsinstelling in zijn soort in Amerika die aan studenten categorieën 

aanbiedt die het beste aansluiten bij hun talenten en wordt heel toepasse-

lijk het ‘Triple A’ onderwijsinitiatief genoemd. Als onderdeel hiervan 

moeten aanvragers van studiebeurzen hun talenten laten zien in een uitge-

breide toelatingsprocedure die hun intrinsieke motivatie om hard te werken 

uitdaagt.

Aan het begin van mijn carrière als muzikante verhuisde ik van mijn 

thuishonk naar Los Angeles en later naar New York, maar de vestiging van 

mijn Jana's Kids hoofdkantoor heb ik altijd op mijn thuisbasis gehouden. 

Omdat ik door Amerika en over de wereld heb gereisd, heb ik altijd gezworen 

een goed rolmodel te zijn dat mijn indiaanse volk vertegenwoordigt. Ik heb 

het altijd als mijn verantwoordelijkheid als artieste gevoeld om een posi-

tieve invloed te hebben en er belang aan gehecht om een deel van mijn 

inkomsten als artieste terug te geven door het helpen financieren van 

studiebeurzen. In het begin wist ik niet welke vorm het zou gaan worden, 

maar ik zag de impact die ik had op indiaanse kinderen tijdens één van mijn 

eerste optredens in een indianenreservaat in west Amerika. Ik zag hun 

stralende gezichten als ik met ze sprak, als ik voor ze zong en als ik er 

gewoon voor ze was. Niet omdat ik zo’n geweldige artieste ben, maar meer 

omdat ze gewoon willen dat er iemand aandacht aan hen schenkt en om hen 

geeft. Met één blik op hun ernstige gezichtjes wist ik dat ik alles op alles

Een bijdrage uit Indian Country van
Jana Mashonee, Lumbee,

actrice, muzikante en schrijfster,
oprichter van Jana’s Kids Foundation

Over onderwijs als hulpmiddel om 
indiaanse gemeenschappen te versterken

Vertaling door Eric de Haan
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zou zetten om dat ene mogelijk te zullen maken wat mijn familie er bij mij 

ook van jongs af aan heeft ingehamerd: het krijgen van een goede opleiding. 

Om succesvol te zijn in het leven is het belangrijk een diploma van een 

hogeschool of universiteit te hebben. Hierdoor zag ik dat het mijn pad was 

om eerst een academische titel te behalen voordat ik aan mijn reis als 

musicus begon. Mijn familie heeft bij mij de noodzaak van een opleiding 

ingeprent en dat niemand het meer van je af kan nemen als je het succesvol 

hebt afgerond. "Je hebt de kennis. Ga nu verder en gebruik het om de dromen 

in je leven te vervullen," zouden mijn ouders zeggen.

“Kennis is van het verleden, maar wijsheid van de toekomst,” luidt een 

Lumbee gezegde. Voor mij heeft het een bitterzoete betekenis. Het doel van 

mijn stichting is om veelbelovende en constructieve ideeën over onderwijs te 

ondersteunen en te voorzien in de noodzakelijke benodigdheden voor indiaanse 

jongeren om hun doelen in het leven te bereiken. Ik zal altijd blijven gelo-

ven dat een opleiding essentieel is om ons leven te verrijken. Het geeft ons 

de vrijheid om te kunnen doen wat we willen. Ik ben sterk van mening dat we 

door het leven wijsheid kunnen verwerven die niet noodzakelijkerwijs uit 

boeken hoeft te komen, maar uit ervaringen met elkaar. Daarnaast zal ik 

altijd de nadruk leggen op kennis als sleutel tot wijsheid, maar dat we 

zonder kennis ook geen wijsheid kunnen hebben. Binnen indiaanse gemeenschap-

pen wordt er wisselend gedacht over wat belangrijk is voor onze cultuur. 

Binnen onze stammen hebben we onze Wisdom Keepers die speciale krachten en 

spirituele gaven bezitten die niet kunnen worden onderwezen. Deze zijn 

geschonken door de Schepper en zijn belangrijke facetten die onze gemeen-

schappen vanuit het diepst van hun hart omarmen. Maar het is nodig dat onze 

inheemse bevolking gaat inzien dat leren en kennis niet iets is om op neer 

te kijken, omdat niet iedereen over bepaalde krachten of gaven beschikt. 

Door onderwijs kunnen wij nieuwe dingen leren en kennis vergaren wat ieder-

een zal helpen een meerwaarde te hebben als lid binnen de gemeenschap. 

Sommigen binnen onze gemeenschappen, zelfs de Elders, menen dat je door het 

volgen van een opleiding je cultuur zult verliezen. Maar volgens mij is het 

juist van levensbelang voor inheemse jongeren een opleiding te volgen, zodat 

ze daarna naar de stam kunnen terugkeren en hun kennis aan anderen kunnen 

overdragen. Een prachtige levenscyclus van leren en geven vindt plaats en 

zorgt ervoor dat de inheemse gemeenschappen opbloeien in plaats van in het 

verleden blijven hangen en uitsterven.

Mijn eerste succesverhaal dat me de motivatie gaf om mijn stichting 

uit te breiden met studiebeurzen, betrof een middelbare scholier op een 

indianenreservaat van de Diné in Shonto, Arizona. Na mijn optreden had ik 

een vraag-antwoordsessie met leerlingen. Ik pikte deze leerling  eruit en 

vroeg hem of hij uitblonk op school. Hij zei verlegen dat hij zakte voor 

wiskunde. Ik raadde hem aan een studiemaatje te vinden. Leren samen met een 

maatje zou zijn cijfers wellicht kunnen verbeteren. Tot mijn verbazing belde 

zijn leraar mij het volgende leerjaar op en vertelde dat hij mijn advies had 

opgevolgd, een studiemaatje had gevonden en niet alleen slaagde voor 

wiskunde, maar het ook over het algemeen heel goed deed. Deze leerling werd 

mijn eerste succesverhaal voor mijn stichting. Sindsdien heb ik meer 

studenten gehad die door de jaren heen al iets hebben teruggegeven aan hun 

indiaanse gemeenschap. De eerste die van mij een studiebeurs kreeg, was een 

kunstenaar die cum laude is afgestudeerd aan de universiteit en nu met 

succes lesgeeft. Bovendien heb ik een atletiek-studiebeurs verstrekt aan 

iemand die op de universiteit een tophonkbalspeler werd, uiteindelijk 

rechten is gaan studeren en advocaat werd. Ten slotte, van de drie meisjes 

die van mij een studiebeurs kregen, kreeg één van hen twee keer financiële
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steun van The Jana's Kids Foundation. Een uniek kenmerk van mijn studiebeur-

zen is namelijk dat ontvangers worden aangemoedigd om een tweede aanvraag te 

doen. Ze kunnen een tweede beurs krijgen wanneer hun aanvraag voldoet aan de 

normen en eisen, en zij hun hoge puntengemiddelde hebben weten te behouden. 

Door gebruik te maken van deze regel heeft deze student voor de tweede keer 

een studiebeurs gekregen en gebruikt voor een medische opleiding. Zij werkt 

nu als arts.

Het succes van de Jana’s Kids Foundation zit in het gebruik maken van 

onderwijs voor de vooruitgang van onze inheemse gemeenschappen en het 

stimuleren van ambitieuze stamleden. Met elke nieuwe generatie wordt er een 

sterkere basis gelegd voor de gemeenschappen om op voort te bouwen en 

uiteindelijk de wereld ten goede te veranderen.

INDIAANSE KERST CD

Jana Mashonee heeft tien bekende 

kerstnummers gezongen, elk in een andere 

indiaanse taal en verzameld op deze unieke 

Kerst CD. Het nummer “Little drummer boy” 

(gezongen in Lumbee) werd twee jaar lang 

dagelijks uitgezonden op het online kerstkanaal 

van Skyradio. “American Indian Christmas” is te 

koop via de website van Jana Mashonee: 

janaofficial.com

Een deel van de opbrengst van deze CD gaat 

naar Jana’s Kids Foundation.
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Het verhaal van Wes Studi
“De beroemdste indiaan 

speelt de beroemdste indiaan”
Toen Wes Studi doorbrak in Dances with Wolves en The last of the
Mohicans werd hij gecast als de grote schurk. Voor veel mensen in de 
indiaanse gemeenschap was hij een held die al tientallen jaren hun 
oprechte woede vertolkte. Tommy Orange vertelt het verhaal van een icoon 
die over het hoofd werd gezien maar wel voor altijd de wijze waarop 
indianen vertolkt worden op het witte doek veranderde.
Op de foto Wes Studi in zijn eerste grote rol, als ‘Toughest Pawnee’ in Dances With Wolves (1990).
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WELKOM
Wij gingen met de hele familie naar de bioscoop 
om de film Dances with Wolves te zien. Ik geloof 
niet dat wij ooit met z’n allen naar de film waren 
geweest. Indianen die indianen spelen in een film 
die wordt gedraaid in de bioscoop? Het was een 
hele happening. Dit was in 1990. Ik was acht jaar 
oud. Ik had in mijn leven nog nooit zoiets meege-
maakt. We waren gewend aan Italiaanse Amerika-
nen die gillende indianen vertolkten in spaghetti-
westerns. Verder had ik nog nooit Native People 
op het witte doek gezien. Mijn vader, Cheyenne 
uit Oklahoma die was afgestudeerd in Native 
American Studies op Berkeley, noemde het een 
geromantiseerde indianenfilm met een blanke 
man als held. Ik was tegen die tijd echter hongerig 
naar het zien van indiaanse acteurs. Je kunt je niet 
voorstellen hoe het is om, terwijl we in de film al 
bijna niet vertegenwoordigd zijn, verkeerd te 
worden vertolkt als we wél vertegenwoordigd 
werden. Dus wat maakt het uit als wij in Dances
With Wolves de achtergrond vormden voor de 
mythologie van de bebaarde-aardige-jongen-
blanke-held uit de dominante cultuur? We waren 
er tenminste bij, leefden en ademden op het 
scherm, lachten zelfs, maakten zelfs grappen ten 
koste van Kevin Costner, en lieten zien hoe we 
elkaar plagen zoals we graag doen. Maak ons 
schurken, prima, maar maak ons de stoerste 
Pawnee die iemand ooit heeft gezien. Laat Wes 
Studi die rol spelen.

De eerste inheemse persoon die in de film 
verschijnt – na ongeveer 30 minuten in wat tot 
dan toe een slaperig verhaal over de burgeroorlog 
leek - wordt getoond terwijl hij met zijn mede 
Pawnee debatteert over het al dan niet aanvallen 
van een blanke man die in de verte een kampvuur 
heeft gemaakt. “Ik ga liever dood dan ruzie te ma-
ken over een enkel rookkolommetje op mijn eigen 
land,” verkondigt hij. De manier waarop hij ‘mijn 
eigen land’ zei, de manier waarop zijn gezicht een 
soort moeiteloze wreedheid uitstraalde, maakte 
me bang en tegelijk trots. Toen ik hem die kerel 
zag doden die hen smeekte zijn muilezels geen 
pijn te doen – dat deed echt iets met me. Ik voelde 
me veranderd toen ik de bioscoop verliet. En een 
paar jaar later, toen Wes Magua speelde, de 
wraakzuchtige Huron in The Last of the Mohicans, 
ontdekte ik dat ik die schurk geweldig vond. Als ik 
slechts twee opties had voor de inheemse weerga-
ve in film - als de schurk of als tegenstander van de 
indianen - zou ik altijd de slechterik kiezen.

Maar Wes ziet zichzelf niet als iemand die ooit een 
slechterik heeft gespeeld. “Ik speel die jongens 
omdat ze weten dat ze het juiste doen,” vertelt hij 
me op een middag via Zoom. “Het zijn geen schur-
ken. Ze doen wat ze moeten doen om hun leven te 
behouden of hun eigen belangen te behartigen. 
Dat is denk ik niet meer dan menselijk.” En dit was 
het punt. Wes Studi gaf ons een mens in elk van 
zijn rollen, liet ons achter de karikatuur kijken en 
brak door met het spelen van personages die niet 
specifiek als Native Americans waren gecast. Hij 
verbeeldde wat indianen heel graag wilden zien en 
waar hij anderen van wilde laten getuigen: wij zijn 
hier en wij zijn mensen.

In de loop van de tijd is hij de grootste ster 
geworden die we ooit hebben gehad in de indiaan-
se acteerwereld, maar hij heeft nooit echt een 
sterrenstatus bereikt. Voor de meeste mensen is 
hij gewoon angstaanjagend. "Dat is iets dat we nog 
niet hebben bereikt,” zegt Wes. “Een duurzaam 
onderdeel van de showbizz worden.” Jarenlang 
droomde hij van een volledig indiaanse film: een 
indiaanse regisseur, producent, schrijver en cast. 
Maar eerst, benadrukt hij, “hebben we wat 
sterren nodig. Om een volledige Native-cast-film 
of -serie te maken, zijn mannen en vrouwen nodig, 
en herkenbare mensen die bezoekers op de bios-
coopstoelen krijgen.” Wes werkt al lang genoeg in 
de branche om te weten met welke worstelingen 
we te maken hebben gehad in onze strijd om 
vertegenwoordiging. Maar als je zijn verhaal 
hoort, weet je waar we vandaan komen, ondanks 
de tegenslagen die indianen tegenkomen als ze er 
zelfs maar van dromen op het scherm te komen. 
En dat is een verhaal dat me met hoop vervult.

Het eerste dat moet worden vermeld, is zijn 
gezicht. “Hij heeft een van de meest in het oog 
springende gezichten in de bioscoop,” zegt 
regisseur Scott Cooper, die Wes castte in zijn film 
uit 2017, Hostiles. “Het is een wegenkaart van een 
man die heeft geleefd, die dingen heeft gezien. 
Die doordringende blik van hem houdt de lens vast 
zoals niemand anders, behalve Denzel
Washington.”

Het is waar: Wes’ gezicht springt erg in het 
oog. De doordringende blik, de rafelige 
jukbeenderen, de diepliggende lachrimpels die 
zich vanuit zijn ogen uitspreiden en uit zijn 
mondhoeken naar beneden vallen. Dan lacht hij 
echt en opent zijn hele gezicht, en even moet ik



42 NANAI NOTES MAGAZINE DECEMBER 2021

aan mijn vader denken. Hoe ze allebei deze echte 
strenge uitdrukking hebben, die niet echt zo 
streng is, gewoon een soort van wachten op 
wanneer de volgende grap zou kunnen landen.

Wes heeft voornamelijk stoïcijnse, histori-
sche indianen gespeeld. Het titelpersonage in 
Geronimo-an American Legend, een sceptische 
Powhatan-chief in Terrence Malick's The New 
World, een stervende Cheyenne-leider in Hostiles. 
Maar hij heeft niet alleen indianen gespeeld. Ook 
andere rollen zijn hem aangeboden: hij is de 
wapenhandelaar Viktor Sagat in Street Fighter, een 
politiedetective in Heat, een Na'vi-hoofdman in 
Avatar. “Hij is uniek, voor zover het indiaanse 
acteurs betreft, in die zin dat hij voortdurend werk 
heeft,” zegt Sydney Freeland, een indiaanse film-
maker. “Je hebt al deze getalenteerde mensen, 
maar ze worden getypecast,” vervolgt ze. “Ze 
werken alleen als er Westerns uitkomen. Oh, we 
gaan een verhaal vertellen over de spoorlijn die 
door de Verenigde Staten gaat; trommel maar wat 
indianen op. Wat Wes onderscheidt, is dat hij een 
uitzonderlijke acteur is. Ja, hij kan die rollen 
spelen, maar hij kan ook detective zijn in een 
Michael Mann-film.”

Sterlin Harjo, een regisseur die onlangs Wes castte 
als een excentrieke oom in Reservation Dogs, een 
komische serie over indiaanse tieners die misda-
den begaan in een reservaat in Oklahoma, zegt dat 
Studi in zijn meest intense rollen een groot scala 
aan emoties kan overbrengen. “Wes is echt een 
grappige kerel. Humor verwachten mensen niet 
van hem. Hij kan minachting en ongeduld en 
tegenzin en waardigheid spelen, vaak allemaal 
tegelijk. Er is een diepe menselijkheid die van hem 
afstraalt, en dat komt door zijn levenservaring 
buiten de bioscoop.”

Als kind in de jaren vijftig overwoog Wes niet eens 
om acteur te worden. Hij groeide op buiten de 
stad Tahlequah, Oklahoma, in een gebied aan de 
voet van de Ozarks genaamd Nofire Hollow. TV en 
elektriciteit waren er niet. Zijn moeder, een 
huishoudster, was 17 toen hij werd geboren. Zijn 
stiefvader, een boerenknecht, werd al snel tijdens 
de Koreaanse oorlog naar Duitsland gestuurd. 
Toen Wes vijf was, werd hij naar school gestuurd 
in Muskogee, 50 kilometer ten zuidwesten van 
Tahlequah, waar hij zo vloeiend Engels leerde 
spreken dat hij het Cherokee opnieuw moest leren
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WELKOM
toen hij in de zomer naar huis terugkeerde. “Daar 
stond ik, in het huis van mijn grootmoeder,” 
herinnert hij zich, “en mijn grootmoeder keek me 
aan nadat ik iets in het Engels had gezegd en zei: O 
nee, dat spreken we hier niet. Niet in mijn huis.”

Na Wes' eerste jaar op school verhuisde 
het gezin naar de buitenwijken van Avant, 
Oklahoma, waar ze op een afgelegen ranch werk-
ten en grotendeels geïsoleerd leefden, aangezien 
er maar weinig indianen in het gebied waren. 
“Daar raakte ik gewend aan het idee om de enige 
bruine man in de stad te zijn, waar dan ook,” zegt 
hij. Zijn dromen waren in die tijd beperkt. Niets 
anders dan een goede maaltijd krijgen en een 
paard hebben om op te rijden. Dat veranderde op 
de middelbare school, toen Wes naar een indiaan-
se kostschool ging. “Ik was gewoon stomverbaasd 
over het aantal verschillende soorten indianen dat 
ik zag,” herinnert hij zich. “Het was een groot 
cultureel ontwaken.”

Toen hij 17 was, trad hij toe tot de Natio-
nale Garde en in 1968 werd hij opgeroepen om in 
Vietnam te dienen. Hij zag veel actie. “We liepen 
soms in een hinderlaag, en op het moment dat 
dan de vuurgevechten begonnen brak de hel los. 
Het is afschuwelijk om dode lichamen te zien 
rondslingeren, drijvend in rivieren. De onmense-
lijkheid van oorlogvoering is iets waarvan ik blij 
ben dat ik het heb gezien, maar dat ik nooit weer 
wil zien.”

Tegen de tijd dat hij thuiskwam, was de 
oorlog behoorlijk impopulair geworden. “De men-
sen wilden niets horen over wat daar gebeurde,” 
zegt hij. Na zijn terugkeer in Oklahoma werd hij 
een vredesactivist en begon te demonstreren voor 
inheemse rechten. Hij sloot zich aan bij de 
American Indian Movement. En in 1973 voegde hij 
zich bij honderden andere activisten, geleid door 
de toekomstige Last of the Mohicans collega's 
Russell Means en Dennis Banks, bij het Pine Ridge-
reservaat in South Dakota. Wes moest met een 
vrachtwagen vol voorraden langs achterafwegen 
het kampement in rijden. Hij werd onderschept 
door federale agenten en in de gevangenis ge-
gooid, maar het bleek dat hij slechts een lokvogel 
was. Ondertussen leverde een andere vracht-
wagen de voorraden daadwerkelijk af.

Zelfs nu, bijna een halve eeuw later, wordt 
Wes enthousiast als hij vertelt over die periode 
van activisme. “Het is alsof we alleen opgemerkt 
worden als we op rooftocht zijn geweest. Ik denk

dat het te maken heeft met ons verleden. Je moet 
je afvragen: moeten wij als Indianen altijd iets 
bewijzen of ergens tegen vechten? Je weet wel, 
een groot tumult veroorzaken over iets om 
opgemerkt te worden?”

In de jaren die volgden op de bezetting 
van Wounded Knee zwierf hij rond. Hij verhuisde 
naar Tulsa, waar hij paarden trainde en hielp om 
een krant in de Cherokee taal nieuw leven in te 
blazen. Begin jaren tachtig nodigde een oude 
familievriend uit de zweethut kring van zijn vader 
hem uit voor een optreden in een indiaans 
theater, waar hij ontdekte dat hij het leuk vond 
om te acteren. Zijn eerste betaalde optreden was 
in een toneelbewerking van het boek Black Elk 
Speaks, over het leven van de bekende medicijn-
man van de Oglala Lakota, met de hoofdrol 
gespeeld door David Carradine, een blanke acteur 
die, naast het spelen van een half Chinese karakter 
in Kung Fu, blijkbaar ook voor Native zou kunnen 
doorgaan. Zoals Wes het zegt: “Ze wilden een ster 
en ze namen hem.”

Wes verlangde al snel naar grotere rollen 
en realiseerde zich dat hij het niet zou gaan 
redden in Tulsa, Oklahoma. “Anders speel ik de 
rest van mijn leven in een dorpstheater.” Hij 
werkte in een bingozaal toen hij zijn beslissing 
nam: op een avond kondigde hij het publiek aan 
dat hij naar L.A. zou gaan om te zien of hij het als 
acteur zou kunnen maken. Hij was in de veertig, 
had weinig geld en geen auto. Hij reed met de bus 
naar audities en sliep op de bank bij een vriend. 
Maar zijn timing was goed. Een paar jaar eerder 
waren twee van Hollywood’s meest vooraanstaan-
de indiaanse acteurs - Will Sampson, bekend van 
One Flew Over the Cuckoo's Nest, en Jay 
Silverheels, van de originele Lone Ranger, een 
organisatie begonnen de American Indian Registry
for the Performing Arts, om indiaanse acteurs te 
helpen een agent te vinden. Al snel kreeg Wes een 
vertegenwoordiger en een rol in Powwow
Highway, een roadcomedy over het leven in een 
Cheyenne reservaat. Een jaar later werd hij de 
‘Toughest Pawnee’ in Dances With Wolves.

De film zou zeven Academy Awards
winnen, een brutowinst van meer dan $ 400 
miljoen opleveren, en het Westerngenre 
transformeren door zijn sympathieke portret van 
inheemse Amerikanen.

Het succes van Dances With Wolves
creëerde nieuwe mogelijkheden voor indiaanse
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acteurs, en in de jaren die volgden kreeg Wes de 
rollen van Magua, de indiaanse schurk in The Last 
of the Mohicans van Michael Mann en de hoofdrol 
in Geronimo: An American Legend. In sommige 
opzichten was het voor hem vanzelfsprekend om 
de Apache leider te spelen die krijgsgevangene 
werd. “Jij en ik zijn indianen,” zegt Wes tegen me. 
“We weten hoe het voelt om buitenstaanders te 
zijn, om geen deel uit te maken van deze samenle-
ving. Ik speel een man die vroeger als een terrorist 
werd beschouwd. Hij heeft een levensstijl die hij 
probeert te verdedigen, en hij heeft een cultuur 
waar hij deel van uitmaakt en die hij niet wil 
opgeven.”

“Wij Natives hebben een soort haat-liefde-
verhouding met Westerns,” zegt hij, terwijl hij 
tegelijkertijd erkent dat ze een manier zijn voor 
mensen met een indiaans gezicht om in het bedrijf 
te stappen. “Het was de enige manier waarop ik 
binnenkwam.” Westerns evolueren langzaam naar 
een meer menselijke weergave van indianen. Die 
verschuiving is duidelijk te zien in Hostiles, de film 
van Scott Cooper uit 2017, waarin Wes Yellow 
Hawk speelt, de stervende Cheyenne chief die

wordt teruggeleid naar zijn reservaat door een 
kapitein van het Amerikaanse leger, die binnen-
kort met pensioen gaat, gespeeld door Christian 
Bale. Om Yellow Hawk te spelen, leerde hij basis 
Cheyenne, net zoals hij taallessen heeft gehad in 
meer dan en dozijn andere indiaanse talen voor 
zijn rollen.

Hij geeft toe dat hij het soms niet echt 
weet. “Het heeft meer te maken met het zo goed 
mogelijk gebruiken van de taal als je er echt 
helemaal niets van af weet,” zegt hij. “Het enige 
wat je kunt doen, is vertrouwen op degene die je 
lesgeeft. Welke lettergreep moet ik gebruiken om 
dit woord authentiek te laten overkomen?”

Toen ik Hostiles voor het eerst zag, was ik zo trots 
dat Wes alleen in Cheyenne sprak voor de rol. Ik 
ben niet opgegroeid met Cheyenne, hoewel mijn 
vader een van de laatste nog levende sprekers is 
van een specifiek Zuid-Cheyenne dialect. Toen ik 
met Wes sprak, realiseerde ik me dat hij was 
opgeleid door een man uit Lame Deer, Montana, 
waar sommige indianen Cheyenne spreken dat 
dicht in de buurt komt van wat mijn vader spreekt. 

We hopen dat de 

komende editie 

van de Western 

Experience door 

kan gaan.

Houd onze 

website, social

media en 

nieuwsbrief in de 

gaten voor het 

laatste nieuws.
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Wes schitterde in films die niets te maken hebben 
met indianen. Dat is wat we allemaal willen: om 
een rol te mogen spelen zonder dat we onze 
indiaanse identiteit moeten bewijzen. Dat we 
worden gewaardeerd om wie we zijn. Natuurlijk 
zijn er culturele verschillen die altijd zullen blijven 
bestaan. Wes zegt dat in de jaren '80 een blanke 
verslaggever hem eens vroeg: “Wat maakt jou zo 
anders dan wij?” Destijds zei hij dat hij het niet 
wist, maar sindsdien heeft hij er veel over nage-
dacht. “Wat echt het verschil maakt tussen ons en 
de Amerikaanse samenleving, is dat we vasthou-
den aan onze voorouders. We hoeven ons niet te 
schamen voor wat ze voor ons hebben gedaan. 
We zouden hier niet zijn als ze niet hadden gedaan 
wat ze voor ons deden. We zouden niet bestaan 
als ze de verdragen niet hadden gesloten.” Het 
valt me op dat wat Wes zegt niet alleen betrekking 
heeft op de indiaanse cultuur, maar ook op het 
maken van indiaanse films. 

Begin mei ging Wes naar Oklahoma voor 
zijn rol in Reservation Dogs en om moederdag met 
zijn moeder door te brengen. “Ook al is ze in de 
negentig, is ze nog steeds behoorlijk vief,” zegt hij. 
Als kind hielp hij haar met Engels, maar tegen-
woordig spreken ze vooral Cherokee. Ze heeft al

jaren een grote poster van hem als Geronimo aan 
de muur van haar woonkamer hangen. “Wanneer 
ga je dat ding weghalen?” vraagt Wes iedere keer 
als hij op bezoek komt. Als hij het verhaal vertelt, 
valt me op hoe absurd dat is. “De beroemdste 
indiaan speelt de beroemdste indiaan,” zeg ik 
tegen hem. Hij lacht.

Sydney Freeland, die samen met Sterlin Harjo aan 
Reservation Dogs werkte en meerdere afleve-
ringen regisseerde van Peacock's Rutherford Falls, 
een komedie over een stad in de staat New York 
met een grote indiaanse gemeenschap, geeft Wes 
de credits voor een deel van die verschuiving. “Hij 
heeft de basis gelegd voor veel van de dingen die 
mensen nu doen,” zegt ze. Er komen veel rollen 
aan, ook veel eigentijdse rollen. Het zijn geen 
historische films. Freeland beschreef een moment 
op de set van Reservation Dogs toen ze achterom 
keek en al deze bekende Native-gezichten zag. 
“Dit zijn mensen bij wie ik op de bank heb 
geslapen. Een indiaanse top cast en crew.” Het 
was waar Wes van had gedroomd sinds hij voor 
het eerst Los Angeles binnenliep, meer dan 30 jaar 
geleden. Er zijn nu zoveel meer indianen 
betrokken bij het maken van films dan toen hij 
begon. “En nu kunnen ze oorspronkelijke scripts 
schrijven vanuit hun eigen denkkader.”

Tommy Orange is de auteur van de roman 
'There There', een finalist voor de Pulitzer Prize. 
Dit is een door Madou Bruins vertaalde en door 
Jan Ketelaars ingekorte versie van een artikel 
dat verscheen in GQ Magazine.
Foto linksboven: Wes Studi als Geronimo.
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Canada schendt 
rechten 
Wet’suwet’en

Ondanks het drama van de overstromingen die de 
Canadese provincie British Columbia (BC) recent 
meemaakte en ondanks de grote beloftes op de 
COP26, blijft de overheid van BC inzetten op het 
beschermen van het bedrijf TC Energy bij hun 
Coastal GasLink pijplijnproject. De pijplijn zou LNG 
(vloeibaar aardgas) door het land van de 
Wet’suwet’en leiden. Om de bouw van deze 
ecologisch rampzalige pijplijn te verzekeren, zette 
de BC-overheid al meerdere malen gedurende de 
voorbije jaren gemilitariseerde politie in tegen 
Wet’suwet’en land- en waterbeschermers. 

Op 18 en 19 november 2021 vielen ze de 
Wet’suwet’en land- en waterbeschermers 
opnieuw aan op twee verschillende plekken. De 
Canadese politie (RCMP) gebruikte honden en 
sluipschutters tegen ongewapende inheemsen op 
hun eigen land. Ze arresteerden hierbij in totaal 32 
mensen, waaronder ook stamoudsten. En dat tij-
dens een klimaatcatastrofe: op hetzelfde moment 
was de noodtoestand afgekondigd vanwege extre-
me overstromingen in BC. De RCMP schond ook 
internationale conventies door het arresteren van 
journalisten en waarnemers. 

Om te begrijpen wat er precies aan de 
hand is en om de propaganda van de BC-overheid 
te kunnen weerleggen, moeten we eerst begrijpen 
hoe Wet’suwet’en jurisdictie op hun land geregeld 
is. Coastal GasLink kreeg zijn goedkeuring van de 
Wet’suwet’en Indian Act band councils, maar niet 
van de traditionele, erfelijke leiding. De Indian Act 
band councils hebben enkel jurisdictie over de 
reservaten. Die reservaten zijn slechts kleine 
gebiedjes. Daarnaast zijn er de traditionele 
Wet’suwet’en gronden waar ze al sinds het begin 
der tijden leven en die nooit aan Canada zijn 
overgedragen, noch via verdragen, noch op 
andere manieren.

In tegenstelling tot de juridische macht 
die BC zichzelf onterecht aanmeet over alle

Wet’suwet’en gronden, is de soevereiniteit van 
de traditionele leiding van de Wet’suwet’en over 
hun (niet-reservaat) gronden erkend door het 
grondwettelijk hof van Canada in de 
Delgamuukw-Gisdaywa rechtszaak van 1997. In 
deze zaak concludeerde het grondwettelijk hof 
van Canada dat de Wet’suwet’en (en hun buren 
de Gitxsan) op geen enkel moment in de geschie-
denis hun soevereiniteit over hun 55.000 km2

groot terrein hebben opgegeven. Het hof beves-
tigde daarbij de jurisdictie van de traditionele 
Wet’suwet’en en Gitxsan leiderschap over deze 
gebieden. De traditionele hoofden van de vijf 
Wet’suwet’en clans hebben elk bevestigd dat de 
Wet’suwet’en natie zich blijft verzetten tegen de 
Coastal GasLink gaspijplijn. Ze deden dat in een 
vergadering volgens de traditionele 
Wet’suwet’en wetten. Alleen zij hebben de 
wettige leiding over hun terreinen. Ze verzetten 
zich tegen de pijplijn omdat die hun heilige rivier 
Wedzin Kwa, en alles wat op dat water rekent 
om te leven, bedreigt. Ze eisen een stop op het 
verder ontwikkelen van fossiele brandstoffen die 
de klimaatsverandering in de hand werken en 
catastrofes als de recente overstromingen 
veroorzaken. Naast het immense ecologisch 
probleem is er ook dat van geweld tegen 
Inheemse vrouwen. De traditionele 
Wet'suwet'en leiding weet dat er een direct 
verband is tussen het binnenbrengen van 
hoofdzakelijk mannelijke werkers op Inheemse 
terreinen en het drama van vermoorde en 
vermiste Inheemse vrouwen. Dit probleem is 
bevestigd in een rapport van Amnesty 
International uit 2004.

De BC-overheid gaf Coastal GasLink de 
vergunningen om de pijplijn te ontwikkelen op 

Door Laura M. De Vos
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Wet’suwet’en land, hoewel ze dus geen wettelijke 
macht uitoefenen om dergelijke vergunningen uit 
te schrijven. Dat gaat in tegen het internationaal 
recht. Bovendien zijn er rechterlijke bevelen 
gegeven die Wet’suwet’en toegang tot hun eigen 
land ontzeggen om het bouwen van de pijplijn te 
verzekeren. BC oefent koloniale macht ook uit 
door Coastal GasLink via de rechtbank gelijk te 
geven over het feit dat de op 18 en 19 november 
gearresteerde Wet’suwet’en land- en water-
beschermers de toegang tot het land waar zij en 
hun familie wonen pas terug zullen krijgen als ze 
volgens de koloniale wetten kunnen bewijzen dat 
ze wel echt Wet’suwet’en zijn. Dat komt uiteraard 
niet overeen met de manier waarop de 
Wet’suwet’en zelf hun identiteit bepalen. Eén van 
de twee vrouwen waarvan ze dit eisen, is Jocelyn
Alec, de dochter van traditioneel clanleider Dinï
Ze’ Woos. Ook dit druist volledig in tegen de 
soevereiniteit van de Wet’suwet’en. 

De koloniale agressie van de BC-overheid 
wordt voorlopig stilzwijgend gesteund door de 
federale Canadese overheid. Dit is in tegenspraak 
met premier Justin Trudeau die op COP26 

beweerde dat Canada een leidende rol zou spelen 
tegen de klimaatverandering en die de mond vol 
heeft over reconciliation en het prioriteren van de 
inheemse volkeren. In de praktijk ontbreekt 
respect voor inheemse soevereiniteit.

De buren van de Wet’suwet’en, de Gitxsan, 
hebben al meerdere solidariteitsacties gevoerd. 
Recent blokkeerden ze een treinspoor in New 
Hazelton. Ook de Haudenosaunee aan de andere 
kant van Canada deden solidariteitsacties. De 
steun komt zowel van binnen Canada als 
internationaal. Er was bijvoorbeeld een actie in 
Londen op vrijdag 26 november. Een open brief 
van internationale academici is al door meer dan 
1.000 mensen ondertekend, en eindeloos velen 
hebben al solidariteitsstatements gemaakt op 
sociale media.

Zie #AllOutForWedzinKwa, #WetsuwetenStrong, 
@Gidimten, @Likhtsamisyu, @UnistotenCamp en
de websites wetsuweten.com, unistoten.camp
en yintahaccess.com voor meer info, de acties 
tegen Coastal GasLink en hoe je hen financieel of 
op andere manieren kan steunen.
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Hoe kunnen we Thanksgiving wèl vieren?

Thanksgiving is weer begonnen. Handig is dat 
november ook de Native American History Month
is, een tijd waarin Amerikanen hun korte aan-
dachtsspanne veranderen om de inheemse volken 
van dit land te vieren. Dit zou het perfecte mo-
ment zijn om jongeren te leren over hedendaagse 
indianen en het interessante en opwindende werk 
dat veel stammen doen om hun talen en culturen 
te behouden nieuw leven in te blazen.

In het zuiden van Ohio, waar ik woon, 
neemt de viering van de inheemse cultuur echter 
de vorm aan van kleuters die zich verkleden als 
pelgrims en indianen. Ze maken breedgerande 
zwarte hoeden en hoofdtooien van bouwpapier, 
versieren de hoofdtooien met nepgekleurde 
veren, en gaan zitten voor een versie van de eer-
ste Thanksgiving maaltijd die door de Wampanoag
en de Pelgrims in 1621 werd gegeten. Dit is het 
seizoen waarin schoolkinderen leren over de 
indianen die hier “lang geleden” woonden.

Ik zag maandag de eerste foto's van deze 
gebeurtenissen in mijn plaatselijke krant en, zoals 
gewoonlijk, kromp ik ineen en vroeg ik me af wat 
de reactie van de gemeenschap zou zijn als 
kinderen zich zouden verkleden als slaven of 
Afrikaanse stammen om Black History Month te 
erkennen. Gelukkig hebben de jaren mijn irritatie 
over zulke dingen echter weggenomen; ik schrijf 
vandaag over mijn hoop op Thanksgiving en wat 
het voor ons allemaal zou kunnen betekenen.

Over het algemeen zijn indianen dol op 
dankbaarheid. Ceremonies, feesten, grote en klei-
ne activiteiten beginnen allemaal met het bedan-
ken van de Schepper dat Hij ons van het leven op 
deze aarde heeft laten genieten. Die oude india-
nen, beroemd om hun langdradige oratorische 
vaardigheden, bedankten de Schepper voor din-
gen die de meeste mensen als vanzelfsprekend 
beschouwen: de zon, de maan, de lucht, de aarde 
en ten slotte, voor het geschenk van het leven, die 
grote ondoorgrondelijke kracht die ons allemaal 
vooruit sleept. Dit is altijd onze manier geweest.

Ik voel dat zowel indianen als niet-india-
nen steeds meer hongeren naar deze verbinding

met de aarde. We zijn getuige van een groeiende 
algemene belangstelling voor inheemse ceremo-
nies en kennis. Mensen lijken aangetrokken tot 
inheemse manieren en praktijken. In het nieuws 
en via mijn sociale netwerk van indiaanse 
vrienden hoor ik vaak over niet-indianen die zich 
bezig houden met allerlei inheemse manieren en 
ceremonies, sommige echt en sommige bizar en 
misleidend.

Jarenlang voelde ik me boos en walgelijk 
toen ik hoorde over niet-inheemse mensen die 
zich onze tradities toe-onteigenen. De New Age-
trend bijvoorbeeld voelde aan als de laatste en 
ultieme vernedering en plundering. De laatste 
tijd ben ik echter de groeiende belangstelling 
voor inheemse manieren gaan beschouwen als 
een goed teken voor ons allemaal hier op 
aarde. Het groeiende bewustzijn van het milieu 
als gevolg van het nieuws over de opwarming 
van de aarde heeft de interesse gewekt in een 
spiritualiteit en wereldbeeld dat de verbinding 
met de aarde viert.

Enkele jaren geleden interviewde ik 
George Sielstad, een wetenschapper op het 
gebied van aardsystemen die vele jaren lesgaf 
aan de Universiteit van North Dakota. Sielstad
maakte deel uit van een groep wetenschappers 
die samenwerkten met NASA. Die werkt steeds 
vaker samen met inheemse volkeren om een 
antwoord te vinden voor het probleem van de 
opwarming van de aarde.

“In de westerse wereld denken mensen 
dat ze geen deel uitmaken van de natuur, tenzij 
ze aan het kamperen zijn,” zei Sielstad. “Ze zijn 
vergeten dat we allemaal deel uitmaken van de 

Door Mary Annette Pember, Ojibwe, 
journalist bij Indian Country Today, 
vertaling Jan Ketelaars
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natuur, zelfs thuis in de stad. Inheemse volkeren 
begrijpen dit.”

De erkenning van de relatie van de mense-
lijke geest met de aarde vormt de kern van de 
inheemse kennis. Deze kennis, merkte Sielstad op, 
is misschien wel een van de grootste geschenken 
die inheemse volkeren hebben te delen met 
wetenschappers en de wereld. Westerse religies 
vieren deze verbinding niet, hoewel mensen er 
tegenwoordig meer dan ooit naar hongeren.

In 2010 publiceerde New York Times 
Magazine het artikel Is There an Ecological
Unconscious? De auteur sprak over een nieuw 
ontdekte psychologische aandoening, solastalgie
genaamd, om de “pijn te beschrijven die wordt 
ervaren wanneer er wordt erkend dat de plaats 
waar men woont en waar men van houdt, wordt 
aangevallen.” De auteur merkte op dat deze aan-
doening goed bekend is onder inheemse gemeen-
schappen die van hun land zijn verdreven. Hij 
sprak zijn verbazing uit dat deze ‘plaatspathologie’ 
misschien niet beperkt is tot inheemse 
volkeren. Niet-indianen, bijvoorbeeld moderne 
blanke mensen uit de midden- en hogere klasse, 
voelen het misschien ook! Ik voelde meteen dat 
alle indianen die dit lazen collectief met hun ogen 
rolden en geïrriteerd riepen: "Duh, denk je?"

Inheemse volkeren hebben geen diep, 
duister voorouderlijk geheim dat de zin van het 
leven onthult. Het enige dat we hebben is de 
kennis dat we een deel van deze aarde zijn, niet 
los daarvan. Onze spiritualiteit en ceremonies 
vieren dit eenvoudige, diepgaande bewustzijn.

In het essay Amazon Awakening vertelt 
schrijver Andy Isaacson zijn culturele toeristische 
ervaring bij de Achuar stam van Ecuador. Tijdens 
deze dure, exclusieve vakantie trok hij op met 
inheemse mensen die nog op hun traditionele land 
wonen en hun gebruiken, cultuur en taal 
beoefenen. Een genezer nodigde hem uit om deel 
te nemen aan een ceremonie waarin hij brouwsel 
dronk gemaakt van ayahuasca, een hallucinogene 
plant die de Achuar 'wijnstok van de ziel' noemen. 
Andy huilde, spuugde zijn ingewanden eruit en liet 
zijn dromen interpreteren door de genezer die 
hem uiteindelijk eenvoudig vertelde: “Je kwam 
hier om meer te weten te komen over de cultuur, 
het regenwoud en de realiteit van de Achuar-
bevolking. Dat heb je nu gedaan.”

Isaacson kon deze eenvoudige boodschap 
alleen horen in de vorm van een dure reis naar 
een exotisch oord, naar een 'authentiek' inheemse 

volk. Hij had zichzelf veel geld kunnen besparen en 
hetzelfde inzicht kunnen krijgen door simpelweg 
zijn telefoon uit te zetten en een wandeling in het 
bos te maken. Het geweldige is echter dat zelfs 
schrijvers voor kranten als de New York Times op 
zoek zijn naar deze eenvoudige boodschap.

Ik herinner me hoe misselijk ik werd van 
het kijken naar de beelden van de olieramp met 
BP Deepwater Horizon in 2010. Alle indianen die ik 
sprak, voelden hetzelfde. Er waren veel ceremo-
nies en bijeenkomsten in heel Indian Country, 
waarbij we erkenden dat we ons ziek voelden voor 
onze aarde en dat we moesten bidden. Ik kan niet 
geloven dat de rest van jullie mensen daarbuiten 
niet hetzelfde voelden.

Indiaanse tradities en spiritualiteit vieren 
de aarde en onze connecties ermee. Solistigia is 
gewoon een mooie naam voor iets dat we altijd al 
hebben geweten: dat we lijden als we het land, 
ons huis, slecht behandelen. Op onze traditionele 
manier weten we dit altijd al. Ik hoop dat niet-
indianen dit misschien ook beginnen te leren. Je 
hoeft niet naar een zweethut te gaan, kristallen te 
kopen, een indiaanse naam te nemen of geld uit te 
geven aan een vakantie naar de Amazone. Die 
verbinding kun je gewoon thuis maken.

En we kunnen allemaal werken aan het 
bedanken, niet alleen op Thanksgiving Day, maar 
elke dag, voor ons leven en ons kostbare huis, de 
aarde. Ik denk dat we vanaf deze Thanksgiving de 
moed moeten hebben om samen te werken, om 
beter voor ons huis en voor elkaar te zorgen. We 
kunnen misschien afstappen van de gewoonten 
die de olieramp van BP en de teerzandmijnen van 
Alberta hebben veroorzaakt, en een mentaliteit 
ontwikkelen die deze rampen niet tolereert.

Ga op Thanksgiving Day naar buiten en 
adem het grote geschenk van lucht in. Loop op de 
aarde. In deze tijd van het jaar zoemt hij behoorlijk 
terwijl hij zich voorbereidt op de winter en zijn 
grote periode van verjonging. Aangrijpend vol 
dood, belooft het ook wedergeboorte.

In de buurt bezoek ik de Ohio-rivier en de 
Little Miami rivier. Het kijken naar het water 
vervult me met ontzag voor de grote stroom en 
kracht van het leven. Ik word eraan herinnerd en 
vernieuwd. In de Ojibwe traditie zorgen vrouwen 
voor het water. Hoewel het zuiden van Ohio niet 
mijn Ojibwe thuisland is, voed ik het water van 
mijn nieuwe thuis. Ik voed ze en dank en ik word 
gevoed. Ik verlaat de illusie van controle en 
scheiding van dit proces en stap in de stroom.
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Van de
verhalenverteller

Nico Prins

In 1993 begon ik als verhalenverteller met het 
verzamelen van verhalen uit de cultuur van de 
Noord-Amerikaanse indianen. Het duurde lang 
voordat ik het materiaal ook begon te gebruiken in 
mijn voorstellingen. Voordat een verhaal verteld 
kan worden moet de stof ‘eigen’ zijn voor de 
verteller. Voor mij was dat lastig. Ik ben immers 
geen indiaan. Er moest dus gestudeerd worden. 
Dat betekende veel lezen, niet alleen verhalen 
maar ook naslagwerken, wetenschappelijke 
stukken, biografieën, hedendaagse literatuur en 
daarnaast zoveel mogelijk reizen door indianen-
land en actief contact zoeken. Ik probeerde van de 
verhalen die mij aanspraken zoveel mogelijk 
uitvoeringen te pakken te krijgen om ze naast 
elkaar te leggen en te vergelijken; kortom, ik wilde 
meer doen dan alleen het maken van mooie 
voorstellingen; ik wilde dat de verhalen ook iets te 
vertellen hadden.

In de cultuur van de Noord-Amerikaanse 
indianen hebben verhalen namelijk een belang-
rijke functie. Het is niet alleen ter vermaak; zij 
leren de mensen ook hoe om te gaan met leven en 
dood, de natuur en de mensen en dieren om hen 
heen. De verhalenverteller is daar onderwijzer en 
zoals wij verschillende niveaus van opleiding 
hebben, hebben zij ook verschillende waarden en 
niveaus voor de verhalen die verteld worden. Ik 
mag de gewone huis, tuin en keuken-verhalen 
vertellen. Ik moet af blijven van verhalen uit het 
heilige domein. Ik weet namelijk niet genoeg van 
die wereld, waarmee ik de les die er in die verha-
len verborgen zit geweld aan zou kunnen doen. 

Traditionele verhalenvertellers uit die 
cultuur zeggen dat verhalen ook een bescherm-
engel hebben die je straffen als je de regels over-
treedt. Zo mogen verhalen over Coyote alleen in 
de winter verteld worden. In het geval van Coyote-
verhalen is de beschermheer de Gele Hornet, een 
grote monsterwesp die niet vriendelijk is. Ik heb

ooit eens een masterclass gevolgd bij Dovie
Thomason. Dovie is zo’n traditionele verhalen-
verteller. Dat was in het voorjaar en op een 
mooie avond zaten we buiten een sigaretje te 
roken en ik wilde haar een leuk verhaaltje 
vertellen over Coyote, waarop ze zei dat ze dat 
absoluut niet wilde. Ze legde uit waarom en 
vertelde dat ze twee collega’s had die ooit eens 
maling hadden  aan het verbod om buiten het 
winterseizoen Coyoteverhalen te vertellen. Op 
een vertelfestival hadden ze een hele reeks 
Coyoteverhalen verteld. We leven ten slotte niet 
meer in de oudheid en zij wilden het publiek 
kennis laten maken met de enorme verscheiden-
heid aan verhalen die er over deze trickster en 
belangrijk karakter binnen hun verhalenwereld 
zijn. Beide vertellers zijn in diezelfde week het 
slachtoffer geworden van een bewuste en 
bijzonder agressieve aanval van een Gele Hornet
en zijn flink ziek geworden van de steken die 
daarbij ze opliepen. 

Het luistert dus best nauw als je met 
verhalen uit die cultuur gaat werken. Ik ben er 
toch mee aan de slag gegaan en met veel respect 
voor de verhalen mezelf gespecialiseerd. 
Tegenwoordig mag ik ook ceremonies leiden, 
maar ik blijf nog steeds af van de verhalen uit het 
heilige domein.

In dit NANAI Notes Magazine wil ik een 
huis, tuin en keuken-verhaal met jullie delen. Het 
is één van de verhalen uit mijn eerste 
voorstelling Hagota, wat zoveel betekent als “hij 
die verhaalt”. Het verhaal komt uit de wereld van 
de Iroquois en werd verteld tijdens lange 
winteravonden als de mensen in de Longhouses
rond de gemeenschapsvuren zaten. Er werden 
dan veel verhalen verteld uit lang vervlogen 
tijden, maar ook verhalen van recentere datum.

Dit verhaal is er zo een.  
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Het verhaal van vier Iroquois jagers

Nog niet zo lang geleden waren er vier jagers 

die elk jaar met elkaar op jacht gingen. Nou is dat 

niet zo bijzonder, maar deze jagers kwamen wel uit 

hetzelfde volk, maar ze woonden niet bij dezelfde 

stam; ze woonden elk in een andere streek en 

zochten elkaar tegen het najaar op als de natuur vol 

is en de dieren vet zijn. Dan gingen ze op jacht in 

de noordelijke wouden van het land waar ze 

woonden. Als ze genoeg gevangen hadden sleepten 

ze hun buit naar de trading post en verhandelden 

daar de huiden en het vlees voor voedsel, kleding, 

gereedschappen en medicijnen die ze nodig hadden 

voor hun gezin en familie thuis, en dan gingen ze 

weer uit elkaar. 

Eén van hen was van de Nundawaono, die 

woonden in de grote bergen, deel van de Seneca. 

Zijn huis was in het westen. Eén kwam van de 

Gueugwehono, het volk uit de donkere landen, deel 

van de Cayuga, Zijn thuis was in het zuiden, bij de 

moerassen van de grote meren. Eén was van de 

Onundagaono, hij woonde in de heuvels, deel van 

de Onondaga. Zijn thuis was in het midden van de 

landen van het six nation verbond van de Iroquois.

De laatste was van de Ganeagaono, het volk van de 

vuursteen, de Mohawk. Zijn thuis was in het 

oosten. 

Het jaar waarvan ik nu vertel was de jacht 

bijzonder fortuinlijk geweest en toen ze hun buit 

geruild hadden en alles hadden voor hun families 

en zichzelf, hadden ze nog genoeg over om één 

nieuw geweer te kopen. Toen hadden ze een 

probleem, het verdelen van de opbrengst was niet 

zo moeilijk, maar een geweer kan je niet zomaar in 

vieren delen en ze wilden alle vier graag dat mooie 

nieuwe geweer mee naar huis nemen. Het was nu 

zaak om dit probleem naar ieders tevredenheid op 

te lossen. 

Ze dachten er zorgvuldig over na en 

na uitgebreid overleg besloten ze om elkaar 

jachtverhalen te gaan vertellen. Hij die het beste 

verhaal over de jacht kon vertellen mocht het 

geweer meenemen naar huis.

Ze maakten een vuur en gingen er omheen zitten. 

De Mohawk jager was als eerste aan de beurt. Hij 

dacht goed na voor hij begon.

Hij vertelde een verhaal over zijn oom. 

“Nog niet zolang geleden was zijn oom op jacht in 

de heuvels. Nu was zijn oom zo iemand die overal

zat met zijn gedachten, maar nooit bij zijn karwei. 

Ook nu was hij er niet bij met zijn hoofd, hij was 

drie dagen onderweg geweest, had nog wel een 

beetje kruit over, maar hij had al zijn kogels 

verschoten en niets gevangen. Om zijn honger te 

stillen op de weg terug plukte hij kersen van een 

boom. Hij at de kersen op terwijl hij door liep. Hij 

stopte er elke keer één in zijn mond en spoog de pit 

in zijn hand, dan at hij er weer één en spoog ook 

die pit in zijn hand. Een jager laat immers geen 

sporen na.

Plotseling zag hij recht voor zich een heel groot 

hert. Het dier stond zo dichtbij dat iedere sukkel 

raak zou schieten, maar hij had geen kogels meer. 

Snel dacht hij na. Hij greep zij oude geweer, deed 

het beetje kruit dat hij nog had in het geweer, 

gooide de kersenpitten in de loop en richtte heel 

zorgvuldig op de kop van het hert, precies op dat 

plekje tussen waar de takken van het gewei uit de 

kop groeien en haalde de trekker over. Tot zijn 

grote vreugde viel het hert neer, maar toen hij erop 

af liep om het te villen, stond het dier weer op. Het 

hert en de jager keken elkaar aan, het hert schudde 

met zijn kop, draaide zich om en verdween over de 

heuvel. Mijn oom kon niets anders doen dan zijn 

weg vervolgen en doorgaan met het eten van 

kersen.

Een paar jaar daarna ging mijn oom weer jagen op 

dezelfde plaats. Weer had hij geen geluk. Aan het 

eind van een lange dag zag hij bij een open plek in 

het woud een grote boom staan, vol met rijpe 

kersen. Dan kan hij tenminste nog een paar kersen 

eten. Hij zette zijn geweer neer en begon in de 

boom te klimmen. Hij had net de laagste takken 

bereikt toen de boom heel hard begon te schudden 

en mijn oom moest zich met beide handen 

vasthouden, maar uiteindelijk werd hij als een 

overrijpe kers uit de boom geslingerd. Toen hij 

naar die rare boom keek zag hij dat de boom 

langzaam omhoog kwam en toen de boom hoog 

genoeg was zag hij dat de boom uit hoofd van een 

hert groeide, precies uit dat plekje tussen waar de 

takken van het gewei uit de kop groeien. Het dier 

keek mijn oom even aan, schudde toen et zijn kop, 

draaide zich om en verdween in het woud.“

Nu was het de beurt aan Cayuga jager. Hij vertelde 

een verhaal over zijn opa.

“Jullie moeten weten, ik heb geen gewone opa, ik 

heb een turbo opa. Als er iemand hard kan lopen, is 

het mijn opa. Op een dag was hij op jacht op de
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vlaktes toen hij een mooie gazelle zag. Hij besloot 

voordat hij zou schieten eerst wat dichterbij te 

sluipen, maar terwijl hij daarmee bezig was kreeg 

de gazelle het in de gaten en zette het op een lopen. 

Opa zette direct de achtervolging in en opa rende 

zo hard dat hij naast de gazelle uitkwam. Dat beest 

schrok zich een hoedje en ging rechts uit de flank. 

Opa erachteraan. Het dier rende op een rivier af, 

opa erachteraan, het dier sprong de rivier over, opa 

sprong erachteraan, maar kwam halverwege tot de 

ontdekking dat die rivier wel heel erg breed was en 

dat hij de overkant nooit zou halen, dus sprong hij 

weer terug.

Daar stonden ze dan, opa aan de ene kant van de 

rivier en de gazelle aan de andere kant. Ze keken 

elkaar eventjes aan en toen besloot de gazelle zich 

te verschuilen achter een rots. Opa dacht eens na, 

hij had zo hard moeten lopen om die gazelle te 

pakken te krijgen dat hij vond dat het dier hem niet 

zou ontkomen. Hij zette de loop van zijn geweer 

klem tussen een boom en een rots en begon hard 

aan het geweer te trekken, net zo lang tot de loop 

een klein beetje krom was. Toen ging hij op zijn 

buik liggen en richtte zorgvuldig en haalde de 

trekker over. De kogel ging met een boogje om de 

rots heen en de gazelle zakte in elkaar. Opa was zo 

blij als een jongetje die zijn eerste vogeltje 

gevangen had, pakte zijn grote jachtmes, zette het

tussen zijn tanden en zwom de rivier over, liep om 

de rots heen, knielde naast de gazelle en begon het 

dier te villen. Echter, toen hij zover was dat hij de 

huid over de kop kon trekken, stond het dier op. 

Opa was helemaal verbaasd, probeerde het dier nog 

vast te houden, maar dat was allemaal glad en 

glibberig en de gazelle gleed zo tussen opa’s armen 

door en zette het weer op een lopen, met zijn huid 

los flapperend achter zich en opa in de achter-

volging. Nu verdween de gazelle tussen wat 

kreupelhout, daar was opa niet zo snel en opa dacht 

net het nakijken te hebben toen hij zag dat het dier 

bleef steken, de huid was vastgeraakt tussen de 

takken van een boom. Mijn opa was blij, nu was de 

gazelle toch nog van hem en hij zette zijn jachtmes 

weer tussen zijn tanden en baande zich een weg 

door het struikgewas. De gazelle werd nu erg bang 

en begon harder en harder te trekken, zo hard dat 

hij zich lostrok van zijn huid en weg wastie weer, 

mijn opa achter latend met de losse huid.

En als je me niet gelooft,” ging de verteller verder, 

“dan moet je van de zomer maar op visite gaan bij 

mijn opa en dan zal je zien dat hij een losse huid 

zonder kop van een gazelle gebruikt voor de 

ingang van zijn tipi. Dan moet je vragen hoe hij 

aan die huid komt. Dan zal hij je dit verhaal 

vertellen.” 
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Toen was het de beurt aan de Seneca jager.

"Op een dag was mijn broer op jacht bij een meer. 

Nu is mijn broer een hele goede schutter. Hij raakt 

alles wat binnen bereik van zijn geweer is en hij 

had die dag dan ook genoeg gevangen. Hij kon 

ophouden en naar huis gaan. Hij had nog één kogel 

over en hij besloot om bij wijze van spelletje die 

kogel zo goed mogelijk te gaan gebruiken. Hij liep 

langs het meer en speurde het oppervlak van het 

water af. Hij zag midden op het meer een eend 

zwemmen, maar om nou de ene kogel te gaan 

verspelen aan één eend, dat vond hij zonde en niet 

de bedoeling van het spelletje en hij liep verder 

langs de oever, maar hij hield wel die eend in de 

gaten. Nadat hij een stukje had gelopen en weer 

richting die eend keek viel het hem op dat vlakbij 

die eend steeds een hele dikke forel opsprong uit 

het water. Er zaten zeker vliegjes in de buurt. Hij 

zocht een plekje vanuit waar hij die opspringende 

forellen en die eend in één lijn had en nadat hij een 

tijdje had zitten kijken viel het hem op dat aan de 

overkant van het meer een hert langs de oever aan 

het scharrelen was. Dat leek er al meer op en mijn 

broer besloot een plek op te zoeken waar hij die 

opspringende forellen, die eend en dat hert in één 

lijn had. Hij wilde net zijn geweer doorladen toen 

het hem ineens opviel dat op de heuvel achter het 

hert vlak bij een boom een hele grote beer stond en 

hij zocht een plekje op waar hij die opspringende 

forellen, die eend, dat hert en die beer in één lijn 

had. Hij knielde neer tussen het riet, legde zijn 

geweer aan, richtte en wachtte…en wachtte…en 

wachtte…, geduld is een schone zaak, zeker voor 

een jager en hij wachtte net zo lang tot er een hele

dikke forel opsprong uit het water op hetzelfde 

moment dat die eend z’n kop in de lucht stak om 

een vliegje te happen, op datzelfde moment stak 

het hert zijn neus in de lucht misschien omdat het 

onraad rook en juist toen verhief die beer zich op 

zijn achterpoten om zijn machtige voorklauwen te 

scherpen aan de boom waar hij bij stond en toen 

haalde mijn broer de trekker over. De kogel ging 

dwars door de forel en doodde de eend, kaatste 

terug over het water en ging dwars door het hert 

heen en doodde ook de beer. Ik zei al, mijn broer is 

een goede schutter.Het mooiste is echter, en je zult 

mij op mijn woord moeten geloven, toen hij bij de 

beer kwam om hem te villen en de beer omdraaide, 

zag hij dat de beer op een vos gevallen was.” 

De Seneca jager stopte hier even om op adem te 

komen van dit verhaal en toen vervolgde hij: 

".....en die vos had een vet konijn in z'n bek.“

Nu was de Onondaga jager aan de beurt om een 

verhaal te vertellen. 

Hij keek de andere drie om de beurt aan. Na een 

tijdje schudde hij glimlachend zijn hoofd.

" Wah-ah," zei hij, "Mijn broeders, elk jaar weer 

geniet ik van de jacht met jullie en ik moet 

bekennen dat ik vandaag heb genoten van jullie 

verhalen en het spijt me echt, maar voor ons 

Onondaga jagers is de jacht zo belangrijk dat we er 

nooit sterke verhalen over vertellen."

Toen viel het stil rond het kampvuur. Na een tijdje 

keken de andere drie jagers elkaar aan en zonder 

dat er verder één woord werd gesproken, stond één 

van de hen op, pakte het geweer en gaf het aan de 

Onondaga jager. 
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Pekosha

Deze zomer verscheen de herdruk van het boek 
Pekosha, dat in 1997 werd uitgegeven door 
Meulenhoff. De schrijfster Emmy Deutekom kreeg 
in 2017 de rechten terug, waarna zij in 2020 
besloot tot de heruitgave van het boek, dit keer 
aangevuld met fotomateriaal. Het boek is 
verkrijgbaar via boekenbestellen.nl of via Emmy’s 
eigen site: typisch-m.nl

Emmy verbleef van 1990 tot 1992 in 
Tucson, Arizona om daar de research te doen voor 
deze roman. Die jaren bestempelt ze als enkele 
van de meest bijzondere jaren van haar leven. Via 
haar werk in Tucson kwam ze in contact met Grace 
McCool, een 90-jaar oude schrijfster die op een 
ranch in zuidoost-Arizona woonde. Emmy mocht 
de ranch als uitvalsbasis gebruiken voor haar 
research en ging vaak op pad met Grace’s zoon –
een gepensioneerde leraar, die haar in zijn 
gammele pick-up naar de meest afgelegen 
historische plekken van de omgeving bracht én 
daar ook nog eens levendig over kon vertellen. 

De dromer Pekosha, geboren bij het Drie Cirkel-
volk in Nebraska, is ‘zo blank als het porselein op 
het dressoir van mijn grootje’. Het zijn de woorden 
van de avonturier Zach Douglas die de dertien-
jarige Bleekoog meeneemt naar het mijnwerkers-
gat Cochinada, in de veronderstelling verkerend 
dat Pekosha’s vader daar te vinden is. Maar deze is 

TE KOOP: MOOIE NANAI T-SHIRTS!

€ 25 per stuk, exclusief verzend-kosten.
De opbrengst komt ten goede aan indiaanse 
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S, M, L, XL, XXL en XXXL

Te bestellen via nanai.nl

nergens te bekennen, en de lafhartige Douglas laat 
Pekosha als slaaf achter. De jongen weet echter te 
ontsnappen en sluit zich aan bij het Rode Oker-
volk. Van de honderdjarige sjamaan Gunesnatin, 
van wie wordt gezegd dat zij een droomsjamaan 
is, verneemt hoofdman Brazos Coloradas dat 
Pekosha’s komst naar het Rode Okervolk is 
voorbestemd. Maar waartoe zal dat leiden?
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Het adres van de NANAI is sinds 1 september gewijzigd in Kruislandsedijk 20, 4651 RD Steenbergen

Periodieke schenking
Wanneer je de NANAI voor minimaal vijf  jaar structureel steunt met een vast bedrag per jaar is dit volledig 
aftrekbaar voor de belastingdienst. Deze periodieke schenking dien je dan wel vast te leggen in een 
overeenkomst en hiermee behaal je dus meer belastingvoordeel, of je schenkt meer zonder dat het je meer 
kost. Kijk voor informatie over periodieke schenkingen op onze website www.nanai.nl/periodieke-schenking

Automatische incasso
Sinds 2021 kun je ook de donaties via een automatische incasso regelen. Zo kun je het niet vergeten en hoef je 
het niet telkens zelf over te maken. Via het betalingssysteem Mollie kun je dit heel handig regelen via de 
doneerknop op onze website; je geeft dan toestemming om de donatie van je bankrekening af te laten schrijven 
(je machtigt Mollie om geld te incasseren).

Donatie 2021
Denk aan de donatie voor 2021! We hebben sinds 1-1-2019 een ANBI-status waardoor het ook fiscaal gunstig is 
om te doneren aan ons. De minimale donatie is € 20 per jaar en check of je de donatie 2021 al hebt gedaan. 
Zeker nu nog steeds met de coronacrisis is het hard nodig Bedankt! 

Spullen doneren
Je kunt ook (gebruikte/oude) indiaanse spullen aan onze stichting kunt doneren. We ontvangen het liefst 
originele handgemaakte indianen artikelen maar ook indiaanse boeken zijn van harte welkom! Alles wordt door 
ons verzameld, gesorteerd en daarna verkocht. De opbrengst hiervan wordt weer gebruikt om onze projecten te 
steunen. Wil je meer weten hierover of weten waar je de spullen kunt inleveren, neem dan contact op met 
Suzanne Nieuwland via 06-14712024 of suzanne@nanai.nl

Meld je aan voor de nieuwbrief
Ongeveer vier keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Zorg dat je ook op de hoogte blijft van het laatste 
nieuws. Schrijf je via onze website in voor de nieuwsbrief of stuur een email naar info@nanai.nl

Help de NANAI groeien
De NANAI heeft vele honderden donateurs en dat hebben we ook hard nodig om ons werk te kunnen doen. Met 
meer donateurs kunnen we ook meer doen. Help daarom mee en werf nieuwe donateurs! 
Wist je dat je al donateur kunt worden voor €20 per jaar? Je ontvangt dan 4x per jaar onze digitale nieuwsbrief 
en 2x per jaar de NANAI Notes Magazine per post. Je kunt het bedrag van €20 over maken naar onze 
bankrekening NL34TRIO0197946453 tnv Stichting NANAI onder vermelding van je naam, adresgegevens en 
emailadres.
Kadotip: Geef een lidmaatschap cadeau (minimaal €20) met de feestdagen of voor iemand zijn verjaardag. 

Word vrijwilliger
Je kunt de NANAI ook op andere manieren helpen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilliger zijn is 
dankbaar en erg leuk werk! Je kunt bijvoorbeeld meehelpen met evenementen, promoten op beurzen, het 
versturen van de NANAI Notes Magazine, inzamelingsacties, etc. Heb je ideeën hoe je ons kunt meedoen en wil 
je ons heel graag helpen neem dan contact op met Suzanne Nieuwland via 06-14712024 of suzanne@nanai.nl, 
Alle hulp is welkom!

Adverteren
In dit Magazine staan diverse advertenties. Daarmee bestrijden we de onkosten en houden we meer geld over 
voor indiaanse projecten. Adverteer ook, bereik een geïnteresseerde doelgroep en steun Noord-Amerikaanse 
indianen! Al vanaf € 25 per jaar, voor meer info: info@nanai.nl

Facebook inzamelingsactie
Vanaf nu is het ook mogelijk om een inzamelingsactie via Facebook op te starten waarmee je bijvoorbeeld voor 
je verjaardag geld kan inzamelen voor de NANAI in plaats van cadeaus. Kijk hiervoor voor meer info op onze 
Facebookpagina (nanaifoundation).
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