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Binnenkort kunnen de corona-maskers weer af. Maar
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Jonge indianen zoals Yang gebruiken RezTok om hun
identiteit te uiten en over typisch inheemse zaken te
communiceren.
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WELKOM
Beste NANAI leden,
Terwijl we druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe magazine lijkt het steeds meer dat
corona op z’n retour is en er versoepelingen aankomen wat betreft de coronamaatregelen, iets waar
we allemaal reikhalzend naar uitkijken. Laten we hopen dat wanneer het magazine bij jullie allemaal
op de deurmat valt, we weer plannen kunnen gaan maken voor de toekomst. We hebben het
afgelopen jaar helaas weinig kunnen organiseren maar dankzij jullie gulle giften voor de corona
noodhulp hebben we een supermooi bedrag van bijna € 28.000 kunnen doneren aan diverse indiaanse
projecten die het hard nodig hebben. Onze dank daarvoor!
Onze hulp is nog steeds hard nodig. Check daarom of je de donatie voor 2021 hebt
overgemaakt; dat kunnen we in deze tijden heel erg goed gebruiken. Het is vanaf nu ook mogelijk om
de donatie via een automatische incasso af te laten schrijven; dit kan door middel van de doneerknop
op onze website.
Zoals het nu ernaar uit ziet gaat er ook in 2021 helaas geen NANAI-dag komen; we vinden het
nog te onzeker om dit te gaan plannen en we vinden de risico’s te groot. We gaan ervanuit dat we in
het najaar van 2022 weer een oude vertrouwde NANAI-dag kunnen gaan organiseren. Tot die tijd
hopen we dat andere evenementen zoals de Western Experience gewoon door kunnen gaan, in
september is er zelfs een extra zomereditie gepland. Meer informatie hierover vinden jullie in dit
magazine.
We zijn erg blij dat we enkele Noord-Amerikaanse indianen bereid hebben gevonden om
vanuit hun eigen ervaringen een artikel of column te schrijven. Verder hebben we een thema gekozen
dat we regelmatig terug zagen komen op websites en in contacten met indianen. Doordat er zoveel
ouderen zijn gestorven door het coronavirus is het voor veel volken lastiger geworden om de taal, de
tradities, ceremonies, liederen en andere gebruiken te behouden. Het is door deze pandemie een
serieus probleem.
Maar we besteden ook aandacht aan wat luchtiger zaken zoals TikTok dat door veel indianen
wordt gebruikt. Nico heeft weer een mooi verhaal gevonden en het financieel jaarverslag publiceren
we ook in dit magazine. En er is nog veel meer natuurlijk…
Heel veel leesplezier gewenst,
Suzanne Nieuwland, voorzitter stichting NANAI

We hebben
inmiddels ook
weer nieuwe
NANAI T-shirts
binnen voor de
verkoop.

Uit de eerste tijd van de NANAI.
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Indianen zijn van alle groepen in NoordAmerika het hardste geraakt door corona.
Daarom horen de oorspronkelijke bewoners
ook bij de groepen die met voorrang worden
gevaccineerd. En het schiet op, met name in
de VS. Binnenkort is de vaccinatiegraad zo
hoog en de pandemie zo terug gelopen dat er
weer powwows kunnen worden gehouden.
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Van begrafenis
naar begrafenis
WELKOM
Bedreigt corona ook het voortbestaan
van de inheemse cultuur?
Ivan Looking Horse verzorgt traditionele ceremoniën bij vele begrafenissen van
coronaslachtoffers. Met de ouderen dreigt ook de Lakota taal uit te sterven.
Toch ziet Looking Horse ook de interesse in de cultuur toenemen.
“Er zijn de laatste tijd zoveel mensen hier gestorven. En door diezelfde corona konden we niet altijd
een goede afscheidsceremonie met alle geliefden
erbij organiseren. Daarom hadden we nu een
‘wiping of the tears’-ceremonie op het Rosebudreservaat. Daar herdenken we alle slachtoffers van
corona onder de Lakota.” Aan het woord is Ivan
Looking Horse, Wicasa Wakan oftewel spiritueel
leider van de Lakota/Sioux. Ivan Looking Horse is
zelf van de Itázipčho (Sans Arc, Zonder Bogen)
stam, maar zet zich in voor de gehele Great Sioux
Nation (Oceti Sakowin). Om traditionele ceremoniën te verzorgen reist hij voortdurende heen en
weer tussen met name de grote Lakota reservaten:
Pine Ridge, Rosebud, Standing Rock en Cheyenne
River. De NANAI steunt hem daarbij.
Het is eind april en de lente is nog niet
helemaal doorgedrongen in het land van de Lakota.
“Het was een mooie ceremonie, en er waren ook
veel mensen, maar het was wel heel koud. Op een
gegeven moment gingen mensen gewoon naar
huis,” vertelt Ivan Looking Horse. “Chief Leonard
Crow Dog was er ook bij. Hij moest na een tijdje
ook weg vanwege de kou. Maar het was mooi dat
hij er was; het gaat nog vrij goed met hem; hij is
actief. En met zijn woorden inspireert hij het volk.”
Een andere medicijnman die een deel van de
ceremonie verzorgde was Phil Two Eagle.
“Alles bij elkaar heb ik de laatste maanden
toch wel zo’n 30 à 40 begrafenisceremoniën
verzorgd,” aldus Ivan Looking Horse. Waaruit
bestaat zo’n ceremonie? “We geven de overledene
water, Mni Wiconi (water is leven), en voedsel mee
voor de reis die de geest gaat maken. We bidden
voor de overledene en smudgen (iemand zegenen

Door Serv Wiemers
met rook van gedroogde salie) de familie. Ik zing
Lakota liederen en spreek gebeden uit. Maar soms
konden we door de corona dus geen echte wake
organiseren – vandaar de grote ceremonie op
Rosebud.”
Ivan Looking Horse houdt met zijn actieve
rol de traditionele Lakota cultuur levend. De
ceremoniën die hij verzorgt zijn een cruciaal
onderdeel daarvan. Maar het levend houden van
de indiaanse cultuur is niet makkelijk. De
oorspronkelijke bewoners van Amerika hebben al
vier eeuwen te maken met genocide en door de
kolonisten meegebrachte ziektes. Zo’n 90% van de
indianen werd uitgeroeid. En met hen verdwenen
talen, culturen, ceremoniën.

Zo’n 90% van de indianen werd
uitgeroeid
De coronapandemie is de volgende in een lange
rij. Want ook nu weer worden de inheemse
Amerikanen het zwaarste getroffen, van alle
groepen Amerikanen. Dat heeft te maken met
armoede, achterstelling en slechte gezondheid en
gezondheidszorg. Corona heeft onder de Navajo
de meeste slachtoffers gemaakt, maar ook de
Lakota zijn zeer hard getroffen. Extra triest is dat
het – zoals overal – vooral de ouderen zijn die
overlijden aan de gevolgen van Covid-19. En het
zijn diezelfde ouderen die de kennis met zich
dragen van de oorspronkelijke taal en cultuur. Met
het overlijden van elke Lakota oudere sterft niet
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WELKOM
Ivan Looking Horse verzorgt
traditionele ceremoniën in Lakota
land. Hier maakt hij voor een
ceremonie een heilig vuur en
wakkert de vlammen aan met zijn
waaier van adelaarsveren.

De Navajo delegatie met links Roberta Blackgoat
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alleen een geliefde en een familielid, maar ook de
taal die ze spraken. En daarmee de essentie van
wie de Lakota – en andere indiaanse volken – zijn.
De taal is het meest concrete bewijs dat indianen
uniek zijn en een eigen cultuur hebben die is
ontstaan in Amerika. “Taal is identiteit,” zegt Ivan
Looking Horse.
In de taal liggen ook vaak culturele
waarden besloten. De taal is een spiegel van
cultuur, normen en waarden. De Lakota taal
vertegenwoordigt een wereldbeeld van harmonie
en samenhang tussen mensen onderling en tussen
mensen en Moeder Aarde. ‘Lakota’ betekent
bondgenoten.

Andere belangrijke voorvechters van het behoud
van Lakota/Dakota waren Jesse (Jay) Taken Alive
en zijn vrouw Cheryl die allebei eind vorig jaar aan
het corona-virus bezweken (zie foto blz. 10).
De gemiddelde leeftijd van de sprekers
van de Lakota-taal is 70 jaar. Dat is ook net de
categorie die het hardste wordt geraakt door
corona. Het aantal mensen dat de eigen inheemse
taal machtig is daalt al jaren sterk. Mensen die het
Lakota als eerste taal spreken, dus beter dan
Engels, zijn er volgens Ivan Looking Horse al
nauwelijks meer. Toch zijn er ook lichtpuntjes
volgens hem.
“Ondanks alles zijn er nog steeds veel
mensen die de taal spreken. Ik denk dat op Pine
Ridge de helft van de inwoners Lakota spreekt.”
Belangrijk is de nieuwe politieke wind die nu door
de Verenigde Staten waait: “President Joe Biden
komt met een nieuwe taal-wet. Er worden
programma’s gestart voor de revitalisering van de
traditionele talen. Ik verwacht dat er binnenkort
nieuwe banen op de reservaten worden gecreëerd
voor taal-onderwijzers,” aldus Ivan Looking Horse.
“Er gebeuren goede dingen, met Joe Biden en Deb
Haaland nu aan de macht.”

WELKOM

“Taal is identiteit”
Overigens zijn Lakota en Dakota dialecten van
dezelfde Sioux-taal; als je de ene spreekt, versta je
de andere. Er zijn wat verschillende woorden en
accenten. Het Nakota is verwant en wordt door de
Assiniboine gesproken, maar verschilt wat meer
van de eerste twee.
Twee van de belangrijkste voorvechters
van de Lakota/Dakota taal waren de ouderen Tom
Red Bird en Gabe Black Moon van het Standing
Rock reservaat. Red Bird en Black Moon onderwezen jonge kinderen op school in de taal. Beiden zijn
onlangs aan corona overleden. “Wie zal deze
mensen vervangen?” verzucht Ivan Looking Horse.

Oceti Sakowin
Zelf vindt hij de herleving van Oceti Sakowin het
belangrijkste, en daar ijvert Ivan Looking Horse
dan ook voor. Oceti Sakowin staat voor de Zeven
Raadsvuren en is de traditionele structuur die de
Lakota en Dakota stammen tot één volk, ook wel
the Great Sioux Nation genoemd, maken. “Het
gaat om het creëren van bewustzijn. Het gaat om
identiteit, taal, ceremoniën. Sommigen van ons
begrijpen dat niet en willen assimileren met de
Amerikaanse maatschappij. Maar het is belangrijk
ons bewust te zijn dat we een natie vormen. Ik
probeer mensen daarvoor te interesseren.” Dat
doet Ivan Looking Horse door traditionele
ceremoniën terug te brengen, door les te geven
op scholen (ook per beeldbellen, want veel
reservaatsscholen zijn nog gesloten vanwege de
lockdown) en door bijeenkomsten bij te wonen.
“De laatste tijd is er wel elk weekend een
bijeenkomst van traditionele opperhoofden.”
Medicijnman Ivan Looking Horse en opperhoofd Leonard Crow Dog lezen beiden NANAI
Notes Magazine.
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Twee gezegden in Lakota – die
zowel wat zeggen over de taal
als over de culturele waarden
– zijn ook buiten de wereld van
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Mni Wiconi – water is
leven/het leven kan niet
bestaan zonder water; de
slogan van de breed gedragen
protesten bij Standing Rock
tegen de Dakota Access
oliepijplijn.
Mitakuye Oyasin – wij zijn
allen verbonden/alles is met
elkaar verbonden en
beïnvloedt elkaar; niet alleen
een gebed, maar een
levenswijsheid die tegenwicht
biedt tegen het uitbuiten van
de natuur door de moderne
mens dat heeft geleid tot
klimaatverandering en
afnemende biodiversiteit.

“We moeten ook weer onze heilige plekken eren,
zoals Medicine Wheel in het Big Horn-gebergte.
Gelukkig zien we daarvoor ook steeds meer
interesse. Ook de Zonnedansen nemen weer toe.
Veel mensen die Zonnedansen hadden gedaan,
hebben de coronapandemie overleefd; een
Zonnedans geeft je fysieke en spirituele kracht,”
aldus Ivan Looking Horse. In die zin heeft de
pandemie ook het geloof versterkt: “Geloof in de
kracht van traditionele ceremoniën zoals de
Zonnedans en geloof in jezelf.”
Dat weerhoudt Ivan Looking Horse en
andere traditionele indianen er overigens niet van
zich te laten vaccineren. “Er zijn al heel wat
ouderen gevaccineerd. Ik verwachtte eigenlijk het
Johnson-vaccin nu te krijgen, maar die uitrol is
vertraagd.” De vaccinatiecampagne onder
indianen geeft hoop voor de zomer. “Een aantal
Zonnedansen kan nu doorgaan en ook de grotere
powwows – Oglala, Rosebud, Cheyenne River –

worden deze zomer weer gehouden,” vertelt Ivan
Looking Horse opgewekt.

“Stop met het vernietigen van
Grootmoeder Aarde”
Heeft Ivan Looking Horse tot slot nog een boodschap voor de lezers van NANAI Notes Magazine?
“We hebben allemaal dezelfde geest. Laten we
ons inzetten om de wereld te beschermen; te
beschermen voor de toekomstige generaties.
Laten we zorgen voor onze kinderen; en liefdevol
en behulpzaam zijn voor anderen. Grote bedrijven
interesseert dat vaak niet; zij vinden de waarde
van geld belangrijker dan de waarde van het
leven. Stop met het vernietigen van datgene wat
ons in leven houdt. Het leven heeft een grote
waarde; Grootmoeder Aarde heeft een grote
waarde. Vernietig de aarde niet. Alle kleine
beetjes helpen. Draag bij aan het leven. Aho!”
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Corona bij de Lakota:
Jesse Taken Alive
Eind vorig jaar, op 14 december, stierf Jesse ‘Jay’
Taken Alive op 65-jarige leeftijd aan corona. Een
maand daarvoor was zijn vrouw Cheryl aan het
virus bezweken. Ze waren bijna 46 jaar getrouwd.
Taken Alive was van 1993 tot 1997 voorzitter van
de Standing Rock Sioux Tribe. Hij was een groot
voorvechter van het behoud van de Lakota taal
en cultuur en gaf die actief door aan de jongere
generaties. Ook zette hij zich in voor land en
rechten van zijn volk.
Taken Alive steunde en inspireerde het
protest tegen de Dakota Access oliepijpleiding. In
2019, bij het bezoek van Greta Thunberg aan
Standing Rock, eerde hij de klimaatactiviste met
een Lakota naam: Maphiyata echiyatan hin win,
‘vrouw die uit de hemel komt’, want “alleen zo
iemand kan de wereld wakker schudden. We
staan zij aan zij; we houden van jou als een
familielid,” aldus Jay Taken Alive toen.

Jesse (Jay) en Cheryl Taken Alive worden
begraven op een stuk land van de familie bij
Cannon Ball in de noordpunt van het Standing
Rock-indianenreservaat, vlakbij de plek waar de
protesten tegen de Dakota Access oliepijpleiding
plaatsvonden.
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Tom Poor Bear met leidersstaf in de hand houdt een
speech bij de herdenking van de FBI-aanval in 1975
op een AIM-kamp bij Oglala. Leonard Peltier werd
na afloop van de schietpartij gearresteerd en zit nog
steeds vast. Tom Poor Bear heeft gedurende zijn
leven geijverd voor de vrijlating van Leonard Peltier.

Foto Serv Wiemers (2018)
Eén van de prominente Lakota leiders die slachtoffer zijn geworden van het coronavirus is Tom
Poor Bear. Tom Poor Bear overleed op 13 december 2020; 66 jaar oud. Poor Bear is een Oglala
Lakota van het Pine Ridge reservaat en was ook
enkele jaren vicevoorzitter van de stam. Maar zijn
belangrijkste rol had hij als voorvechter van
indiaanse rechten met de American Indian
Movement (AIM). Hij streed bijvoorbeeld tegen
de Keystone XL oliepijpleiding en tegen de verkoop van alcohol in het dorpje Whiteclay aan de
grens van Pine Ridge, een strijd die later werd
overgenomen door Joe Pulliam – zie de vorige
NANAI Notes Magazine. Tom Poor Bear werkte
samen met andere indiaanse activisten zoals
Russell Means, Dennis Banks en Frank LaMere,

die enkele jaren geleden al zijn overleden. “Op de
kostscholen werd bijna niets verteld over de rol
van de oorspronkelijke bewoners in de
Amerikaanse geschiedenis,” stelde Tom Poor Bear
die zelf de kostschool verliet toen AIM opkwam
begin jaren zeventig. Hij ging mee met AIM naar
Washington op de Trail of Broken Treaties en de
bezetting van het hoofdkantoor van het Bureau of
Indian Affairs. “De American Indian Movement
leerde ons trots te zijn op onze geschiedenis en
identiteit. Ze vertelden over verzet en veerkracht;
over onze grote leiders Sitting Bull, Gall, Crazy
Horse, Red Shirt, Spotted Tail, Geronimo. AIM
bracht de trots terug bij de inheemse bevolking,”
aldus Tom Poor Bear. De Lakota zijn nu trots op
wat Tom Poor Bear in zijn leven heeft gedaan.
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Race tegen de klok:
Zijn indiaanse talen te redden?
Corona raakte Indian Country hard. Terwijl ouderen sterven, vechten indiaanse
volken om hun talen te behouden. Het Amerikaanse Congres stuurt geld.
Het nieuws dat Maxine Wildcat Barnett in november in het ziekenhuis was opgenomen met Covid
schokte de Yuchi-gemeenschap van Sapulpa, een
kleine stad in Oklahoma die vernoemd is naar de
eerste kolonist, een Creek indiaan. Op 95-jarige
leeftijd is Barnett de laatste stamoudste die de
Yuchi-taal vloeiend spreekt; wat betekent dat ze
één van de weinige overgebleven banden is met
een cultuur die haar stam probeert te behouden.
Barnett herstelde uiteindelijk, maar haar ziekte
verergerde de angst dat de taal zou uitsterven iets wat het Yuchi Language Project wil
voorkomen.
“Ze heeft letterlijk de taal geleefd,” zegt
Richard A. Grounds, de directeur van het project. ”De Yuchi-taal leeft in haar hart, in haar
gedachten, in haar tong. Dat alles maakt deel uit
van de rijkdom van het erfgoed dat ze heeft als
vloeiend spreker.”
Barnett is essentieel voor het voortbestaan van de Yuchi-taal. Er is geen woordenboek
of geschreven materiaal; er zijn weinig opnames
van moedertaalsprekers . En de taal verschilt van
veel andere inheemse talen doordat het niet
verwant is aan een andere taal in de wereld, wat
het behoud ervan precair maakt.
De strijd om de taal te behouden is niet uniek.
Stammen in het hele land strijden om meer dan
150 bedreigde inheemse talen te behouden,
omdat ze worden geconfronteerd met een pandemie die indianen bijna twee keer zo snel heeft
gedood als blanke Amerikanen. De sterfgevallen
zijn een flinke klap voor deze gemeenschappen,
wier culturen en levenswijzen vaak onlosmakelijk
verbonden zijn met hun talen die snel uitsterven.
Stamleiders lobbyden bij wetgevers en
waarschuwden voor de impact van corona op hun
stamoudsten en voor hun cultuur en talen. En

Door Benjamin Din – bewerking Jan Ketelaars
vorige maand reageerde de regering in
Washington door voor het eerst $ 20 miljoen voor
indiaanse talen op te nemen in het nieuwste
corona-hulppakket. Covid-hulp aan indiaanse
gemeenschappen kwam traag op gang. Hopelijk
komt het geld snel terecht bij de indiaanse
gemeenschappen – zodat ze kunnen beginnen met
het digitaliseren van taalbronnen, het opleiden
van meer leraren en het ontwikkelen van online
cursussen.
De financiering maakt deel uit van meer
dan $ 31 miljard dat bestemd is voor Indian
Country. Brian Schatz, voorzitter van de Senaat
voor Indiaanse Zaken (D-Hawaii) bestempelde het
pakket als "de grootste eenmalige investering in
de geschiedenis van de VS" voor indiaanse
gemeenschappen.
“Het is alsof je de hele bibliotheek
kwijtraakt”
Net als de Yuchi voelen ook de Potawatomi de
gevolgen van Covid op hun ouderen. Vóór de
pandemie waren er acht Potawatomi-sprekers als
eerste taal. Nu is dat aantal gehalveerd.
Het verlies van elke Potawatomi sprekende oudere is verwoestend, zegt Justin Neely,
directeur van de taalafdeling van de in Oklahoma
gevestigde Citizen Potawatomi Nation. Ze hadden
allemaal speciale taalkennis op basis van hun
interesses: mandenmakers gebruikten specifieke
termen om over hun werk te praten, net als
degenen die visten of met medicijnen werkten.
"Als je zo'n spreker kwijtraakt, is het alsof je de
hele bibliotheek kwijtraakt, zoals een bibliotheek
die in brand staat," zegt hij.
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Yuchi oudere Maxine Wildcat Barnett bij een evenement om haar 94e verjaardag te vieren.

Wilhelm Meya, de uitvoerend directeur van de
Language Conservancy, een in Indiana gevestigde
non-profitorganisatie die met inheemse talen over
de hele wereld werkt, zegt dat veel jonge indianen
hun taal willen leren. Maar ze missen vaak de
middelen om dat te doen. Zijn organisatie werkt
samen met stamoudsten om woordenboeken te
maken die kunnen worden gebruikt om apps voor
het leren van talen voor de volgende generatie te
ontwikkelen.
Terwijl Covid zich verspreidde, zijn meer
dan 35 sprekers waarmee zijn groep heeft gewerkt
overleden. “Het is echt een race tegen de klok om
deze talen te beschermen en te behouden, zodat
jonge mensen de kans krijgen om ze te leren
spreken," zegt hij.
Om hun talen te behouden hebben deze
stammen en de organisaties die hun inspanningen
ondersteunen geld nodig. Met het onlangs aangenomen Covid-hulppakket van $ 1,9 miljard, zal er
de komende maanden meer geld beschikbaar zijn.

De indianen hebben nu een bondgenoot in het
kabinet: Biden schakelde Deb Haaland, de
voormalige senator van New Mexico, in om
minister van Binnenlandse Zaken te worden.
"Het schept een enorm precedent door
indiaanse volkeren hetzelfde te behandelen als
staats- en lokale overheden, en hen een eerlijk
deel te geven van de beschikbare fondsen,“ zegt
John Harte, voormalig beleidsdirecteur van de
Senaatscommissie voor Indiaanse Zaken. "Een
enorm belangrijke verbetering.“
Leiders van indiaanse volkeren laten
weten dat de financiering voor inheemse talen
noodzakelijk is gezien de rol die de Amerikaanse
regering speelde bij de snelle achteruitgang van
het aantal native speakers door de gedwongen
assimilatie.
Barnett, de Yuchi stamoudste, werd
geboren in Sapulpa, ongeveer 20 kilometer ten
zuidwesten van Tulsa, Oklahoma, in 1925. Als
derde van vijf kinderen leerde ze Engels op een

14

NANAI NOTES MAGAZINE

plaatselijke school, maar thuis stond haar grootmoeder Eliza erop dat ze Yuchi sprak. Ze werd
later naar de Chilocco Indian Agricultural School
gestuurd, een kostschool in de buurt van de grens
tussen Oklahoma en Kansas, waar haar oudere zus
ook zat. Daar sprak ze alleen Engels.
Voor sommigen waren de kostscholen een
hel. Maar anderen, zoals Barnett, zeggen dat ze
dankbaar zijn voor de vaardigheden die ze hebben
geleerd en die hen hebben voorbereid om een
baan te krijgen en het reguliere Amerikaanse
leven te betreden. De kostscholen hadden wel een
verwoestend effect op indiaanse talen.
Om haar taal opnieuw te leren, heeft
Barnett urenlang voor de spiegel gestaan,
verschillende woorden herhaald en tot zinnen
samengevoegd. “Ik bleef het keer op keer zeggen
totdat het goed klonk,” zei ze in een interview. ”En
ja hoor, het kwam allemaal samen. Ik ben gewoon
dankbaar dat ik niet heb opgegeven.”

VOORJAAR 2021

De indiaanse kostscholen hebben veel van hun
leerlingen een gevoel van schaamte opgelegd over
het gebruik van hun talen. Het gevolg van deze
scholen: hele generaties native speakers verloren
hun taal.
Voor leden van de Senaatscommissie voor
Indiaanse Zaken is de poging van stammen om hun
talen te redden niet nieuw. Decennialang hebben
politici geprobeerd het probleem aan te pakken
met wetgeving, waaronder de Native American
Languages Act in 1990, die het recht bevestigde
om indiaanse talen te gebruiken, ook op openbare
scholen.
In het afgelopen jaar begonnen indiaanse
leiders te lobbyen bij het Congres vanwege de
onevenredige impact van de pandemie op hun
volkeren en hun talen. “Het wereldbeeld van
Pueblo is in onze talen opgenomen,” zei Vallo, de
gouverneur van Acoma Pueblo, in december tegen
de commissie Indiaanse zaken. "Onze moedertalen

Op het Fort Belknap indianenreservaat in de Amerikaanse staat Montana gebruiken de borden behalve
het Engels ook in de twee inheemse talen die er – oorspronkelijk – worden gesproken: Nakoda en A’aniih.
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Barnett, die graag in Yuchi zingt en verhalen
WELKOM

zijn de lijm die onze culturele, religieuze en
traditionele overtuigingen bij elkaar houdt en het
mogelijk maakt om die overtuigingen door te
geven.”
Tegelijkertijd stroomden er overlijdensberichten binnen van ouderen die hun moedertaal
vloeiend spraken. Het was duidelijk dat er nog iets
moest gebeuren.

“Alle hoop is niet verloren”
Tijdens de pandemie hebben stammen
verschillende manieren gevonden talen te
onderwijzen. Het houden van afstand maakte het
ingewikkelder. Direct contact met een native
speaker is vaak de beste manier om de taal te
leren. Zoomsessies hebben klaslokalen vervangen
en studenten zitten nu massaal op online
platforms als Quizlet en Kahoot. “Het is niet echt
ideaal, maar we hebben wel het gevoel dat we
mensen met elkaar in contact houden,” zegt
Grounds.
De Citizen Potawatomi Nation was al vóór
de pandemie aangepast aan de digitale wereld,
zegt Neely. Slechts een derde van de stamleden
woont in de staat. Dus ontwierpen Neely en zijn
team een online cursus. Studenten houden op
Facebook contact met enkele van de overgebleven
moedertaalsprekers die allemaal ouder zijn dan
80. De online groep heeft meer dan 5.000 leden,
vertelt Neely. Hij organiseert ook live lessen, die
worden opgenomen zodat ze later bekeken
kunnen worden. Het is een nuttige bron voor
studenten voor vragen, feedback en nieuwe
woorden.
Het Yuchi Language Project legt nadruk op
face-to-face communicatie. Voor Covid werd veel
tijd besteed aan leren door te doen. Studenten
gingen wilde uien verzamelen, eekhoornvlees
klaarmaken en blaaspijpen maken, met elkaar
pratend in de Yuchi taal.
Nu uploaden leerlingen video's waarin ze
Yuchi spreken terwijl ze verschillende taken in huis
uitvoeren, zoals luiers verschonen. Ouders werden
opgeroepen hun kinderen thuis te helpen met het
lesmateriaal dat werd opgestuurd. Er zijn momenteel ongeveer 20 stamleden die de Yuchi taal
redelijk beheersen. Een aantal ouderen spreekt de
taal nog vloeiend.

vertelt, helpt nog steeds via Zoom met het Yuchi
Language Project, waar ze liefkozend 'gOlaha' of
grootmoeder wordt genoemd. Ook in de Covid-tijd
bezoekt Grounds Barnett regelmatig. Het is zijn
manier om haar te bedanken voor het doorgeven
van haar kennis en culturele ervaringen.
“Ze draagt die rijke erfenis van de cultuur
van die oude tijden naar het heden op een manier
die niet volledig waarneembaar is zonder haar
fysieke aanwezigheid,” zegt hij.
Degenen die bezig zijn de talen te behouden weten heel goed met welke problemen ze te
maken hebben. De tijd staat niet aan hun kant.
Maar ze geven niet op.
De kleinkinderen van Grounds groeien op
met de Yuchi taal - "een grote doorbraak,“ zegt
hij. Neely praat “de hele tijd” met zijn kinderen in
Potawatomi. Het is een begin, maar ook een
goede stap in de richting van het opleiden van
meer eerste-taalsprekers. “Alle hoop is niet
verloren, en we maken zeker vorderingen,” zegt
Neely. ”Elke dag gaat het beter.”
Apsaroke (Crow) moeder met kind (Edward
Curtis, rond 1900).
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De impact van corona op de
inheemse cultuur – door Jana Mashonee
De verwoestende gevolgen van de grote sterfte onder indiaanse elders als gevolg
van corona dreigt een culturele genocide te worden voor indiaanse volken.
De Navajo natie, ook bekend als ‘Diné’, is het één
na grootste volk in de Verenigde Staten en is qua
aantal COVID-19 infecties en aantal sterfgevallen
ten gevolge van het coronavirus het hardst
getroffen van alle 574 indianenstammen. Dit volk
heeft ook een geschiedenis van beperkte toegang
tot adequate gezondheidszorg waardoor elke
vorm van hulp bij de bestrijding van het virus
wordt gehinderd. De statistieken zijn onthutsend:
één op de drie Navajo’s leeft zonder elektriciteit
en zonder stromend water. Het sterftecijfer onder
indianen is tweemaal zo hoog als onder andere
raciale groepen.
Toegang tot de basis levensbehoeften is
lastig; het wassen van handen is geen routine en
de gevoeligheid voor onderliggende medische
aandoeningen is groot. Dat heeft een verwoestend
effect op onze indiaanse gemeenschappen, vooral
op de meest kwetsbare groep van ons allemaal:
onze stamoudsten. Velen van ons wonen met
meerdere generaties in één huis; dat is nu
eenmaal onze cultuur. Er is geen ruimte voor
quarantaine of isolatie. Gaan werken is een
economische noodzaak waardoor de blootstelling
aan het virus hoger is. Men kan het virus via werk
mee naar huis nemen. Veel van onze elders gaan
dood aan het virus. Daardoor moeten we onze
historisch gezien meest kwetsbare mensen
beschermen: onze stamoudsten die de hoeders
zijn van onze inheemse kennis, cultuur en taal.
Het overlevingspercentage van COVID19 is gevaarlijk laag onder de elders. Daarom
moeten we hen goed inlichten over de gevaren;
we moeten hen voorzien van de noodzakelijke
middelen; we moeten hen leren afstand te
houden. Ze wantrouwen de regering. Niet voor
niets: ze zijn al vele jaren door de regering
gediscrimineerd. Onze elders hebben een lange

Zangeres en auteur
Jana Mashonee

Vertaling Eric de Haan
koloniale geschiedenis achter zich. Ze zijn door de
kolonisten blootgesteld aan dodelijke ziekten die
ze meebrachten van “de overkant van de oceaan”,
zoals pokken en tuberculose. Tegenwoordig lijden
veel van onze ouderen aan diabetes, waardoor ze
vatbaarder worden voor COVID en er aan kunnen
overlijden. Onze elders worden nu ‘offerlammeren’ omdat ze niet de kwaliteitszorg krijgen die ze
verdienen en ook niet de juiste informatie over
het virus. Veel elders spreken alleen hun indiaanse
moedertaal en onderzoek heeft aangetoond dat
onjuiste rapportage als gevolg van taalbarrières
verkeerde informatie heeft veroorzaakt wat tot
ernstige gevolgen heeft geleid.
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WELKOM

Afstand houden, handen wassen en het dragen
van een mondkapje betekent niets als onze elders
en de dokters niet dezelfde taal spreken. Veel
staten publiceren niet eens statistieken over
indianen om eventuele problemen met betrekking
tot het opsporen van contacten, het verstrekken
van medische benodigdheden, mondkapjes,
beademingsapparatuur en toewijzingen van
vaccins effectief op te lossen. Ouderen lopen zelfs
meer risico omdat er onvoldoende gegevens over
hen beschikbaar zijn. Dit falen en het gebrek aan
juiste hulpmiddelen kosten elke dag het leven van
enkele stamoudsten.
Ik heb uit eerste hand ervaren dat het
cruciaal is om onze elders tijdens deze pandemie
te beschermen. Enkele elders in mijn stam, de
Lumbee Nation in North Carolina zijn getroffen,
hetgeen een verwoestende werking had. Het
alarmerende aantal ouderen dat sterft, heeft niet
alleen gevolgen voor de kwetsbare infrastructuur
van onze indiaanse gemeenschappen, maar het
vernietigt ook onze identiteit en toekomstige zelf.
Als indianen eerbiedigen, vieren en eren wij in
onze cultuur onze elders die onze wandelende
historici zijn met hun verhalen, de hoeders van
onze taal en culturele iconen. Zonder hen kunnen
we niet overleven als indiaanse gemeenschap. We
hebben een ecosysteem dat verbonden is door
onze ceremoniën, seizoensgebonden oogsten en
traditionele medicinale praktijken zoals onze
powwows, zweethut ceremoniën en
volwassenheid ceremoniën. Maar nog
belangrijker, onze taal is de rode draad en het
fundament van onze gemeenschappen.
Het verlies van een elder is daarmee het
verlies van onze geschiedenis, taal en cultuur. De
implicaties zijn onmeetbaar voor onze indiaanse
gemeenschappen en we kunnen het ons niet

Diné elder

veroorloven om nog meer van onze kennishoeders
te verliezen als gevolg van het coronavirus. Onze
elders zijn onvervangbaar en we kunnen het ons
niet veroorloven om hun liederen, verhalen en
mondelinge tradities kwijt te raken. Het verlies van
een stamoudste is net zo traumatisch als het
verlies van onze manier van leven, onze identiteit.
Net zoals onze moedertaal het gevaar loopt te
verdwijnen, is ze kostbaar, net als onze elders. En
de delicate dans die hen met elkaar verbindt, is
een schoonheid op zich. Onze ouderen die onze
talen beschermen en onze cultuur levend houden
zijn heilig voor ons. Zoals onze voorouders uit het
verleden, zijn de elders die onze identiteit van
vandaag hebben gevormd voor altijd de symbolen
van onze toekomst.

Nieuwe NANAI t-shirts
We hebben weer een nieuwe voorraad binnen
met leuke NANAI T-shirts voor de verkoop. Ze
kosten € 25 per stuk, exclusief verzendkosten. De
opbrengst gaat geheel naar indiaanse projecten.
We hebben ze in de maten : S, M, L, XL, XXL, XXXL
Je kunt ze bestellen via de website:
https://www.nanai.nl/site/nanai-shirts/
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Gedicht door Jacob Meijer: INDIANEN (11)

Wat kunnen wij toch veel van de indianen leren…
Kijk goed naar hen en het zal zich ten goede keren
Het is een feit, dat een indiaan niet meer permanent in een tipi woont
Ze leven wel in eenvoudige huizen of een trailer home
Maar tipi’s zie je nog steeds naast hun huis staan of als indianen samenkomen
Ga ook eens naar een powwow, daar zijn tipi’s en indianen die zich in mooie kledij
vertonen!
Geef niet alles weg, want dan ben je een domme indiaan
Want dan kom je, uiteraard, in je nakie te staan
Wel is het mooi om met je hart iemand iets te geven
Het gaat om geven, ontvangen, delen, wordt daarin maar bedreven!
Veel indianen trokken met de bizonkudde mee
De honden trokken de tipi op een soort slee
Het tentdoek was destijds gemaakt van buffelhuiden
Nu stappen de indianen uit de tipi om de noodklok voor de aarde te luiden!
Een indiaan zei: Het is net alsof de aarde zich bedreigd voelt
Wat je uitzendt, krijg je terug, als je begrijpt wat ik bedoel
De mens vervuilt zijn eigen nest, het is de hoogste tijd ermee te stoppen
Het klimaat wordt steeds extremer, zo gaat de aarde naar de knoppen!
Ook de fastfoodindustrie is een ramp
Wat interesseert het hen dat de mens troep naar binnen stampt
De indianenkinderen van nu drinken cola en eten chips en patat
En ook de gevolgen van de fastfoodlandbouw mogen niet worden onderschat!
Sla samen met de indianen de handen ineen
Bescherm Moeder Aarde, want we krijgen haar te leen
Zet je samen met hen in tegen ecoterrorisme
Zet je in voor onvoorwaardelijke liefde en strijd tegen haat en racisme!
Sta hier maar eens even bij stil…
Tussen indianen en christenen zit een enorm ideologisch verschil
Veel christenen zien de aarde als gebruiksvoorwerp, dat is toch echt te gek
Indianen zien de aarde als de bron van het leven, behandel haar dus met respect!

MitakuyeOyasin, we zijn allen één

Kom, bouw met mij aan een nieuwe wereld, steen voor steen
Weet: de mens staat niet boven de schepping, zoals het christendom zegt
De geloven brengen ons zo in de war, het zijn valkuilen op onze levensweg!
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Exposities

WELKOM

INUIT KUNST, Museum Lunteren
→ t/m 22 augustus 2021

FIRST AMERICANS, Museum Volkenkunde
→ t/m 28 augustus 2022
Vorig jaar stond Leiden in het teken van 400 jaar
Pilgrim Fathers ter herdenking van het feit dat in
1620 de Pilgrim Fathers vanuit Leiden naar
Amerika waren vertrokken. Hoofdconservator
Henrietta Lidchi vond het een goed idee om in
dat kader de blik van de First Americans op de
komst van de Europeanen te belichten. De
tentoonstelling First Americans werd in juli 2020
geopend.
Kunstenaars van diverse disciplines en
van inheemse afkomst hebben werk ingeleverd
dan wel ter plekke geproduceerd. Zo is houtdrukwerk van Jacob Meders te zien, geïnspireerd door
hout prints die hij op uitnodiging in de collectie
van de UB heeft mogen bekijken. Loopt men na
een bezoek aan het museum om het gebouw
heen, valt direct de felgekleurde muurschildering
van Yatika Star Fields op.
In de tentoonstelling komen zowel de
geschiedenis als de cultuur als de protestacties
naar voren. Er wordt aandacht besteed aan
Water is Life (2016 Standing Rock), Missing &
Murdered Indigenous Women, Alcatraz en de
kostscholen.
De tentoonstelling is zeer zeker een
bezoek waard, juist omdat alles vanuit inheems
oogpunt wordt belicht. Nadere informatie op de
website van het museum.
Cindy Smits

Met de unieke expositie “Cool…..Inuit Art” Meet
the Arctic in Museum Lunteren heeft Museum
Lunteren een Europese primeur.
De expositie is te bewonderen in het vernieuwde
Museum Lunteren in de Dorpsstraat te Lunteren.
Op onverwachte en ongebruikelijke wijze brengt
Museum Lunteren de Arctic figuurlijk naar het
middelpunt van Nederland. De expositie komt tot
stand in nauwe samenwerking met Karel Stevens
van Canuit Inuit Art uit Eindhoven en de
Canadese ambassade in Den Haag.
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Een update uit Indian Country, van Franci Taylor, Choctaw.

Er zijn maar weinig gemeenschappen of bevolkingsgroepen die de afgelopen 530
jaar meer hebben geleden onder pandemieën dan de inheemse bevolking van
Amerika. Op Europa georiënteerde historici vertellen hoe de Europese kolonisatie ‘beschaving’ op het westelijk halfrond bracht. De indiaanse bevolking
zegt dat ze ziekte, dood en gedwongen assimilatie met zich meebrachten.
Volgens een onderzoekstudie uit 2019 hebben de indiaanse sterfgevallen als
gevolg van voorheen onbekende ziekten zoals pokken, pest, griep, mazelen en
zelfs waterpokken naar schatting 55 miljoen mensen gedood. Deze studie zegt
dat het verlies van mensenlevens en de daaruit voortvloeiende veranderingen
in de omgeving een afkoeling van de atmosfeer veroorzaakten en bijdroegen
aan de kleine ijstijd. De Spaanse koloniale ontdekkingsreizigers lieten
talloze scheepslogboeken en dagboeken achter die informatie bevatten over
hun interpretaties van de ‘nieuwe’ omgevingen die ze aan het onderzoeken
waren.
Onderzoeken van de dagboeken van Ponce de Leon (1513) en Hernando de Soto
(1541) geven totaal verschillende verslagen over de indiaanse bevolkingsdichtheid. Ponce de Leon documenteert grote bevolkingsgroepen en vele dorpen
in Florida. De Soto documenteert de vondst van verlaten en lege dorpen met
bewijzen van massale sterfte. De eerste koloniale ontdekkingsreizigers
wisten niet welk voedsel ze in nieuwe gebieden zouden vinden, dus reisden ze
met kuddes varkens als kant-en-klare voedselbron. We weten nu dat varkens
veel ziektes met zich meebrengen die dodelijk zijn voor mensen. Veel van de
geïmporteerde varkens ontsnapten en raakten verwilderd, zodat de ziekten die
ze droegen nog lang bleven bestaan nadat de Europeanen waren verder
getrokken. Toen epidemieën toesloegen vluchtten veel mensen naar andere
dorpen, maar ze droegen de ziekteverwekkers met zich mee en verspreidden zo
de ziekten.
Ziekte die verband hield met Europese of Amerikaans-Europese exploratie
duurde voort van het vroege contact tot in de 19de eeuw. In 1837 wordt een
handelsschip dat de rivier de Missouri op vaart verantwoordelijk gesteld
voor de infectie en de dood van meer dan 17.000 indianen. Toen indianen
werden samengebracht in reservaten stierven velen als gevolg van de
complicaties van verhongering en gebrek aan toegang tot adequate huisvesting
en medische zorg.
Vanaf 1787 erkent de federale regering van de Verenigde Staten dat indiaanse
volken 'soevereine naties' waren en gegarandeerd van een 'regering-totregering relatie’ met de federale regering. Het toezicht op deze relatie via
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het Bureau of Indian Affairs werd eerst ondergebracht bij het Ministerie van
Oorlog. In 1849 werd echter alle verantwoordelijkheid overgedragen aan het
Bureau van Binnenlandse Zaken. Het huidige systeem van de Indiaanse
Gezondheidsdienst (Indian Health Service, IHS) werd opgericht in 1954.
Tussen 1954 en 2021 zijn er talloze gedocumenteerde misbruiken en hiaten in
de dienstverlening die velen ertoe hebben gebracht IHS te wantrouwen.
Deze korte voorgeschiedenis doet niet-ingewijden hopelijk inzien dat van
alle burgers van de Verenigde Staten er maar weinig gemeenschappen een
donkerder geschiedenis van pandemieën hebben gehad en reden hebben om het
gezondheidszorgsysteem te wantrouwen dan de indiaanse bevolking. Daarom was
de reactie van de stammen op het coronavirus uitzonderlijk.
Net als in andere populaties treft het virus degenen met een verminderde
gezondheid het hardst. Diabetes is epidemisch in indiaanse gebieden en
indianen hebben de grootste kans van alle bevolkingsgroepen om te overlijden
als gevolg van de complicaties. Veel van deze en andere gezondheidsproblemen
zijn voornamelijk te wijten aan armoede en moeilijkheden bij de toegang tot
preventieve zorg. Vanwege historische misstanden en verwaarlozing hebben
veel indianen geen reden om de ‘moderne geneeskunde’ te vertrouwen, maar een
absolute tegenovergestelde houding kwam naar boven in veel indiaanse
gemeenschappen. Veel van onze reservaten werden volledig gevaccineerd en
bleven preventieve maatregelen nemen voor de omringende niet-indiaanse
populaties.
Voorafgaand aan de vaccinering werd Indian Country ernstig getroffen. In
veel gemeenschappen zijn bejaardenhuizen niet de norm. De ouderen worden
opgevangen in de huizen van familieleden, dus vond er regelmatig besmetting
plaats. In 2020 kreeg ik bijna dagelijks meldingen van ouderen die waren
overleden aan het virus. Hier in het Amerikaanse zuidwesten werd begin maart
2020 het eerste geval van coronavirus in het Navajo-reservaat gemeld.
Sindsdien zijn er op het reservaat meer dan 30.550 mensen positief getest,
met 1.282 bevestigde sterfgevallen. De meeste van deze sterfgevallen waren
bij ouderen of mensen met een zwak immuunsysteem. De complicerende
omstandigheden zijn talrijk.
Het Navajo-reservaat is extreem groot. Om dat in context te plaatsen:
Nederland is ongeveer 41.543 vierkante kilometer groot, het Navajo-reservaat
70.999 vierkante kilometer. Het wordt beschouwd als een ‘voedselwoestijn’
omdat er in dat hele gebied slechts 8 supermarkten zijn die verse groenten
en fruit verkopen, en die bevinden zich in de stedelijke gebieden zoals
Shiprock. In reservaatgebieden zoals San Juan County is het gemiddelde
jaarinkomen voor een gezin van 4 personen minder dan $ 20.000 (€ 16.470) per
jaar. Als iemand COVID-19 oploopt en ademhalingsproblemen krijgt, is het
dichtstbijzijnde ziekenhuis met beademingsapparatuur 500 kilometer verderop.
Veel ouderen leven volledig los van elk netwerk, zonder waterbronnen of
elektriciteit. Vanwege de geografie zijn waterputten niet te vinden; er is
gewoon geen water om naar te boren. Wegen zijn meestal onverhard en
overspoelen bij seizoenregens waardoor het moeilijk is om doktersafspraken
te maken en spoedeisende hulp te krijgen. Afgezien van de armoede en
toegankelijkheid zijn er culturele protocollen die bepalen dat plaatsen
moeten worden vermeden waar iemand is overleden. Kortom, erg ingewikkeld
allemaal.
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Vanwege de talrijke historische misstanden door het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem is de bereidheid van het Diné volk (Navajo noemen zichzelf Diné)
om zich te laten vaccineren opmerkelijk. In indiaanse gemeenschappen zien we
blijvend enkele van de hoogste percentages voltooide vaccinaties per hoofd
van de bevolking. Sociaal gezien is het een erezaak om een masker te dragen
en de gepaste afstand te houden en te laten zien dat je je bewust bent van
de gevaren voor de ouderen en degenen die immuniteitsproblemen hebben.
Misschien omdat we traditioneel meer vanuit het collectief dachten dan
vanuit het individu. Enkele van de eerste lessen die ik van mijn grootmoeder
en vader heb geleerd, was dat 'je geen rechten hebt - je hebt alleen
verantwoordelijkheden’.
Persoonlijk blijf ik mijn masker dragen en ben ik gevaccineerd, al was het
alleen maar om die ouderen en mensen met een zwak immuunsysteem met wie ik
omga te beschermen. Ik moet ook zeggen dat het werken met de University of
Utah School of Medicine en onderzoekslaboratoria me heeft geholpen de
voordelen in te zien. Voor mij, die al jaren van onderzoek heeft gedaan,
kruisen wetenschap en mijn cultuur elkaar mooi. Zoals mijn gewaardeerde
tante zei: “Ik veeg, ik ga de ceremonie in, ik bid en ik maak doktersafspraken om mentaal en fysiek gezond te blijven. Ik ben gewoon blij dat de
Schepper me goede doktoren heeft gegeven."
Een meerderheid van de studenten met wie ik werk aan de Universiteit van
Utah zijn inwoners van de Navajo Natie, hoewel de studentenpopulatie
American Indian-Alaska Native (AI/AN) 78 verschillende stammen vertegenwoordigt. Aangezien de Navajo Natie een bevolking heeft van bijna 400.000 en
veel van de andere Utah Tribal Nations populaties hebben die variëren van
150 tot 3.000 is de omvang van de Navajo studentenpopulatie statistisch
verreweg de grootste.
Alle acht de Utah Tribal Nations zijn ernstig geraakt door het coronavirus.
Sommigen blijven zelfs nu in mei 2021 in lockdown. Vanwege tribale
soevereiniteit hebben de leiders van deze naties het recht om hun eigen
maatregelen en beperkingen op hun land te bepalen.
Aan het begin van de landelijke shutdowns waren de meeste AI/AN-studenten
thuis voor de voorjaarsvakantie. Toen de grenzen sloten en de universiteit
in lockdown ging, zaten ze vast in gebieden waar geen mobiele telefoonverbinding of internetservice was. De ‘digitale kloof’ is een gegeven dat
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het voor veel van de studenten die in één van de reservaten wonen erg
gecompliceerd maakt. In maart 2020 waren er bijvoorbeeld geen zendmasten op
de Navajo Natie, vooral niet rond San Juan County. Dit bleek een extreme
handicap aangezien alle klassen naar ‘online’ werden verplaatst. De
University of Utah Marriott Library probeerde studenten te helpen door zowel
laptops te leveren als wifi-hotspots. Dit hielp de inheemse studenten echter
niet omdat er nergens verbinding was. Veel studenten gaven aan dat ze 80 96 kilometer moesten rijden, en ook weer terug, om in zoomklassen te kunnen
zitten. De gebruikelijke hotspots in de K-12-scholen waren niet beschikbaar
omdat parkeerterreinen ook gesloten en bewaakt werden. Autorijden stelde
veel gezinnen ook bloot aan mogelijke besmetting door contact in benzinestations, enz. De AIRC probeerde te helpen door studenten zorgpakketten te
sturen met dekens, gaspasjes, laptopbatterijen of andere gevraagde benodigdheden. We regelden met een Southwest-milieuagentschap genaamd ‘Yestermorrow’
dat hun computerlokalen op de campus werden opengesteld voor studenten,
zodat ze toegang hadden tot het internet in een behaaglijk warme omgeving.
Helaas konden we niets doen om de stress en het verdriet te verlichten
wanneer familieleden ziek werden en/of stierven. Het was hartverscheurend om
met veel van deze studenten te praten over de obstakels en ongelijkheden die
ze ondervonden. Veruit de meesten vertelden me over het verlies van familieleden en hun eigen worstelingen. Van één van mijn studenten waren beide
ouders besmet geraakt. Haar moeder moest naar het universitair ziekenhuis
worden gevlogen om aan de beademing te worden gelegd en ze verloor haar
grootvader en twee tantes. Clans zijn erg hecht in het reservaat, dus elke
dood van een oudere heeft gevolgen voor meerdere gezinnen en de gemeenschap
als geheel. Ouderen hebben in de meeste AI/AN-gemeenschappen een andere
sociale status. Het zijn onze schatten. Deze oudsten zijn de bewaarders van
diepe Diné kennis, van plantgebruik tot taalnuances. Veel woorden veranderen
van betekenis als gevolg van verbuigingen en nuances in lichaamstaal. Deze
verliezen zullen generaties lang voelbaar zijn.
Een lastig punt dat ik absoluut moet benadrukken, is hoe divers de inheemse
gemeenschappen zijn. Toen ik voor het eerst naar Utah kwam, werd ik er
constant aan herinnerd hoe anders sommige dingen werken in de zuidwestelijke
culturen dan waar ik ben opgegroeid in Montana. Er zijn echter enkele dingen
die vrijwel overal hetzelfde zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het concept
van ‘gemeenschap boven individu’. Leven in een ‘gemeenschappelijke’ samenleving is heel anders dan wat de meeste mensen in de VS of Europa er onder
verstaan. Veel niet-indiaanse mensen die ik heb onderwezen vinden dat het
hun ‘recht’ is om alles over alles te weten. Voor bijna alle indiaanse
culturen is het niet de bedoeling dat alle culturele kennis door elk lid van
die samenleving wordt gekend, gedeeld of gebruikt.
Sommige ceremoniën en onderwerpen worden alleen toevertrouwd aan volwassen
mannen. Jonge jongens kunnen observeren, maar mogen niet deelnemen of zich
ermee bemoeien. Sommige behoren toe aan bepaalde families en alleen
familieleden hebben het recht om bepaalde informatie te kennen. Bij deze
'mannen'-ceremonies wordt het als schadelijk beschouwd voor een vrouw of
meisje van een bepaalde leeftijd om zelfs maar over de ceremonie te praten
of deze te zien of eraan deel te nemen. Veel ceremoniën moeten door de
stamoudste aan een ingewijde leerling worden onderwezen en kunnen alleen
worden overgedragen op basis van een langdurige één-op-één-uitwisseling. Bij
sommige ceremoniën moeten de woorden worden uitgesproken met een bepaalde
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cadans en intonatie die niet schriftelijk kan worden vastgelegd. Veel
ceremoniën hebben nuances in lichaamstaal en non-verbale criteria. Sommige
dingen die mijn tante me leerde over het gebruik van kleding tijdens
ceremoniën heb ik nog nooit op schrift gezien. Deze beperkingen zijn bedoeld
om iedereen te beschermen, maar helaas voelen veel niet-indianen zich
gefrustreerd omdat ze geen informatie krijgen of kunnen deelnemen. Het is
een voortdurende strijd om het belang van 'wij' uit te leggen versus het
individualistische 'ik, me, mijn' dat centraal staat in de meeste kapitalistische samenlevingen. Veel onderzoekers verwerpen deze protocollen die in
veel gemeenschappen absoluut vereist zijn. Terugkomend op het verlies van
elders: we worden vaak opgevoed en onderwezen in de regels van ons wereldbeeld door onze grootmoeders en ooms, dus het verlies van zelfs maar één
elder is diep. Ik herinner me dat ik studenten in Nederland vroeg naar hun
relatie met hun grootouders en velen, natuurlijk niet allemaal, maar velen
hadden geen relatie met hun grootouders. Soms is de culturele kloof groot.
Zoals het bij ons gebruikelijk is, wil ik dit stuk niet eindigen in een
deprimerende toon. Ik heb het grote voorrecht om samen te werken met uiterst
getalenteerde jonge leiders. De innovaties die ze creëren en de toewijding
die ze hebben om hun talen en culturen te behouden zijn ontzagwekkend.
Helaas hebben we dit pad eerder bewandeld, maar we hebben het overleefd.
Zoals Gerald Vizenor prachtig heeft geschreven: "Indianen zijn geen
slachtoffers, we beoefenen de kunst van het overleven”. ‘Survivance’ gaat
verder dan alleen ‘survival’ om de dynamische en creatieve aard van
indiaanse retoriek te erkennen. Vizenor zelf omschrijft het als: Survivance
is een actief gevoel van aanwezigheid, het voortbestaan van indiaanse
verhalen, niet louter een reactie, of een zich handhavend begrip.
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Biden weigert DAPL te sluiten
Jessica Corbett, EcoWatch - vertaling Leo van Kints

Inheemse leiders en klimaatactivisten hebben de
weigering van de Amerikaanse president Joe Biden
om de Dakota Access-pijpleiding (DAPL) te sluiten
veroordeeld tijdens een door de rechtbank bevolen milieueffectbeoordeling. De critici beschouwen
dit als verraad aan Biden’s campagnebelofte om
de relaties met indiaanse volken te verbeteren en
leidend te zijn bij de transitie naar schone energie.
Tasina Sapa Win Smith van de Cheyenne
River Grassroots Collective: “Biden's inactiviteit om
onze kwetsbare ecosystemen, natuurlijke hulpbronnen, traditionele medicijnen en inheemse
rechten te beschermen is een teken dat deze
regering niet doet wat werd beloofd tijdens de
campagne. Brooke Harper van de milieugroep
350.org verklaarde dat “de regering-Biden een
enorme kans heeft gemist een stap te zetten naar
een leefbare toekomst voor iedereen. DAPL
schendt verdragsrechten en brengt land, water en
gemeenschappen in gevaar, niet alleen indiaanse
gemeenschappen. De klimaatcrisis is reëel; we
kunnen het ons niet langer veroorloven om
vervuilende fossiele brandstofpijpleidingen aan te
leggen en een rechtvaardige overgang naar 100%
schone energie uit te stellen. In solidariteit met
inheemse waterprotectors roepen we Biden op
DAPL onmiddellijk stop te zetten, inclusief alle
nieuwe fossiele brandstofprojecten. Als Biden een
klimaatleider op het wereldtoneel wil worden,
moet hij thuis beginnen.”
De Amerikaanse rechter James Boasberg,
die vorig jaar opdracht gaf tot de milieueffectrapportage, hield vrijdagmiddag een hoorzitting,
zodat de uitvoerende Army Corps of Engineers een
update kon geven over de vraag of de regering van
Biden van plan was om de pijpleiding te laten
werken zonder federale toestemming.
De pijpleiding vervoert olie van North
Dakota via South Dakota en Iowa naar Illinois.
Hoewel het project door Barack Obama - onder
wie Biden vicepresident was - toestemming werd
geweigerd om onder Lake Oahe (een verbreding in
de Missouri rivier) door te steken vlak bij het
Standing Rock reservaat, veranderde Donald
Trump snel van koers en liet het project doorgaan.

Inheemse waterbeschermers en milieuactivisten
vechten al jaren tegen de aanleg van DAPL. Deze
oppositie werd/wordt hardhandig onderdrukt
door particuliere veiligheidsdiensten en wetshandhavers. Sinds DAPL in 2017 in gebruik is, werden er
al verschillende lekkages geconstateerd.
Tientallen Democratische leiders hebben
onlangs samen met indiaanse leiders en klimaatactivisten Biden opgeroepen de pijplijn te sluiten.
De strijd gaat ook om soevereiniteit. “Honderden
jaren hebben onze mensen te maken gehad met
ongewenste en dodelijke invallen in ons thuisland,” zegt Phyllis Young, één van de meest vooraanstaande activisten tegen DAPL en vriendin van
de NANAI. “De beslissing van vandaag is teleurstellend en toont een gebrek aan begrip bij politici
in Washington voor de inheemse soevereiniteit.
We zullen ons uiterste best doen om te zorgen dat
deze pijpleiding wordt verwijderd, ons water
wordt beschermd en onze heilige grond wordt
genezen,” zei Phyllis. “We moeten fossiele
brandstoffen vervangen door hernieuwbare
energie. We zijn toegewijd aan het bieden van een
betere toekomst voor de komende generaties. We
vechten al eeuwen voor ons leven, en dat zal nu
niet stoppen.”
Voorzitter Mike Faith van de Standing
Rock Sioux zei dat “we ons grote zorgen maken
over de voortdurende risico’s van deze pijpleiding
voor onze soevereine natie. Tijdens een ontmoeting met medewerkers van Biden eerder dit jaar,
werd ons verteld dat deze nieuwe regering 'het
goede wilde doen',” merkte Faith op. “Helaas ziet
het er niet naar uit dat dit ook werkelijk zo is.”
Joye Braun, een Indigenous Environmental
Network frontlinieorganisator van DAPL en lid van
de Cheyenne River Sioux Nation zei dat “het
absoluut noodzakelijk is dat de regering Biden
DAPL nu sluit. Het Army Corps of Engineers mag
de rechtsstaat niet verdraaien om grote oliebelangen te bevoordelen en verder te spuwen op de
soevereine relatie tussen indiaanse naties en de
Amerikaanse regering,” vervolgde Braun. “De
regering-Biden moet het juiste doen en deze
illegale pijplijn stoppen.”
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Deb Haaland
schrijft
geschiedenis als
eerste indiaanse
minister in de
Verenigde
Staten
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Het aanstellen van Deb Haaland als minister
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Men hoopt, nee verwacht dat Haaland hiertegen
maatregelen zal nemen en vergunningen zal
weigeren of intrekken. Ze zal niet overal een
oplossing voor hebben, want ze is onderdeel van
een politiek systeem. Economische belangen
spelen hier ook een grote rol. Zoals de DAPL
oliepijpleiding die door North en South Dakota
loopt langs het Standing Rock reservaat waar de
pijpleiding onder het Oahe meer doorgaat. Al
jarenlang protesteren de ‘Water Protectors’ tegen
de route die de pijpleiding volgt. Als er lekkage
ontstaat in of bij het meer, is de watervoorziening
voor het reservaat en veel meer woongebieden
langs de Missouri ontregeld. Heel lang heeft
Obama niets kunnen of mogen doen tegen de
aanleg, tot kort voor het einde van zijn termijn.
Toen heeft hij de aanleg stopgezet om de milieueffecten en een eventuele alternatieve route te
laten uitzoeken. Trump heeft dit snel teruggedraaid en in korte tijd was de olieleiding onder de
Missouri door een feit (zie ook het voprige artikel).
De eerdere plannen van Trump om
reservaatsland te onteigenen zullen zeker worden
teruggedraaid. Dit had meestal te maken met de
vele grondstoffen onder indiaans land.

WELKOM

van Binnenlandse Zaken is een belangrijk signaal
van de Amerikaanse president Joe Biden dat hij de
oorspronkelijke bevolking serieus neemt. Haaland
is een enrolled member (ingeschreven lid) van de
Laguna Pueblo in New Mexico. Dat wil zeggen dat
ze minstens 50 % indiaans (Laguna) bloed heeft
van moeders kant. De naam Haaland heeft ze van
haar vader die van Noorse afkomst is.

“Ik zal fel zijn voor ons allemaal”
Deb Haaland is niet nieuw in de politiek. Ze begon
haar politieke loopbaan in New Mexico. Ze werd
het eerste Native American congreslid in de
geschiedenis voor de staat New Mexico. Maar ze
moest van ver komen. Ze studeerde af in rechten
op haar 46ste. Voor die tijd had ze een zwaar
leven als alleenstaande moeder van dochter
Somáh, waarbij ze dikwijls simpele baantjes
aannam om rond te komen. Ze werkte onder
andere als taartenbakker en salsamaker om de
rekeningen te kunnen betalen. Soms leefden ze
van voedselbonnen. Onderdak vonden ze
regelmatig bij vrienden.
Na het behalen van haar rechtendiploma
begon ze in New Mexico de politieke ladder te
beklimmen. In 2018 werd ze de eerste indiaanse in
het huis van afgevaardigden in Washington DC. Ze
verscheen bij de beëdiging als congreslid in traditionele kleding om duidelijk te maken wat haar
afkomst was. Haaland heeft een verleden als
ecologisch activiste. Ze is een progressieve
Democraat. Vandaar dat er vanuit de Republikeinse hoek nauwelijks steun was voor haar benoeming als minister van Binnenlandse Zaken. “Ik zal
fel zijn voor ons allemaal, voor onze planeet en
ons beschermde land,” aldus Deb Haaland. “Ik ben
vereerd en klaar om aan het werk te gaan.” Ze
beloofde de vertrapten der aarde een stem te
geven en het klimaatbeleid van Trump radicaal om
te gooien.
De indiaanse bevolking van de VS heeft
hoge verwachtingen van Deb Haaland. Trump had
geen boodschap aan wat de oorspronkelijke
volken belangrijk vonden. Hij zette de aanleg van
oliepijpleidingen door over indiaans land; hij wilde
natuurgebieden waar indianen een speciale relatie
mee hebben, zoals Bears Ears in Utah en Arctic
National Wildlife Refuge in Alaska, openstellen
voor exploitatie voor onder andere uranium.

Huisvesting, gezondheidszorg en
onderwijs
Ook is er de hoop dat Haaland werk zal maken van
het verbeteren van de scholing op de reservaten,
betere huisvesting en armoedebestrijding. Ook de
gezondheidszorg kan wel de nodige aandacht
gebruiken. Ziekenhuizen op de reservaten krijgen
te weinig geld om behoorlijk te kunnen draaien.
Meestal beschikt men over net afgestudeerde
artsen die tijdelijk in dienst zijn om een deel van
hun studieschuld af te betalen. Daarna verdwijnen
ze vaak snel naar de steden om daar een beter
salaris te gaan verdienen. De wachtkamers zitten
tjokvol patiënten met wachttijden van vele uren
waarbij het geen uitzondering is als er een patiënt
overlijdt tijdens het wachten.
Bij scholen speelt ook het geldprobleem.
Goede onderwijskrachten verdienen weinig en
vertrekken net als de artsen, als de verplichte tijd
erop zit, snel naar (financieel) betere oorden.
Uiteraard is het niet overal kommer en kwel. De
reservaten waar een goed winstgevend casino
wordt gerund verdienen genoeg om zelf voor goed
onderwijs te zorgen en de gezondheidszorg op peil
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te houden. Hoewel dit in deze coronatijd wel een
groot probleem is. Vrijwel alle verdiensten vallen
weg en nieuwe armoede staat voor de deur.
Corona heeft op veel reservaten hard toegeslagen,
zoals ook te lezen in andere artikelen in dit
magazine.
Er is veel werk aan de winkel voor Deb Haaland.
Waarschijnlijk gaat de enorme geldinjectie van de
regering Biden helpen om ook indiaanse naties te
ondersteunen. Hopelijk zijn de verwachtingen van
de indianen niet te hoog gespannen. Haaland is
wel minister voor alle Amerikanen en naast de
indianen zijn er veel meer bevolkingsgroepen die
het slecht hebben en wel wat extra aandacht
kunnen gebruiken.
Ze moet aan het werk in een sterk
verdeeld land waar raciale ongelijkheid en grote
verschillen tussen arm en rijk aan de orde van de
dag zijn. De zieke politiek van Trump heeft het
voor haar niet gemakkelijk gemaakt. We kunnen
haar alleen maar veel succes en sterkte
toewensen.
Leo van Kints

Rickshaw verhuurt
de vrolijkste en
kleurrijkste tenten
www.rickshaw.nl

John Mayenburg 1955 - 2021
“There is no death. Only a change of worlds.”
- Chief Seattle, Suquamish Chief
John Mayenburg was een echte indianenliefhebber. Als jarenlange
trouwe donateur van de NANAI bezocht hij – als zijn gezondheid
het toeliet – elk NANAI-evenement. Tijdens de Western
Experience was hij regelmatig bij onze stand te vinden. Buiten het
maken van een praatje en een update over zijn gezondheid (en
waarom hij bij een vorig evenement er tot zijn spijt niet bij kon
zijn), kwam hij vooral ook om alles wat met indianen te maken
had in te ademen. Dat was zijn tweede wereld … Tijdens de laatste
Western Experience kwam hij vertellen over zijn grote droom om
nog een reis naar de indianen te maken. Hij was hiervoor al een
tijd plannen aan het maken en aan het sparen. Vanwege zijn
gezondheid zou deze reis een hele “operatie” zijn geweest. Helaas
heeft hij die reis vanuit deze wereld niet meer gehaald. Maar hij
heeft niet voor niets een dromenvanger op zijn rouwkaart ... Ik
denk toch dat zijn droom vanuit de andere wereld wordt vervuld.
Moge hij pijnvrij deze reis maken, en daar goed zijn thuis
gekomen.
Namens de NANAI bedankt voor de jarenlange trouwe
donateurschap!
Angelique van de Laak
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WARN: Women of All Red Nations
Eén van de oudste projecten waar de NANAI nog
steeds aan doneert is W.A.R.N., Women of All Red
Nations. WARN is een indiaanse vrouwenorganisatie opgericht in 1974 door Lorelei DeCora
Means, Madonna Thunderhawk, Phyllis Young,
Janet McCloud en anderen. WARN omvatte op
enig moment meer dan 300 vrouwen uit 30
verschillende tribale gemeenschappen.
In september 1978 vond in de stad Rapid City,
South Dakota, de eerste grote bijeenkomst plaats;
meer dan honderd sterke indiaanse vrouwen uit
heel Noord-Amerika kwamen bij elkaar. De
problemen die ter sprake kwamen waren onder
meer gedwongen sterilisatie van vrouwen, diefstal
van indiaanse kinderen door middel van adoptieprocedures (die door blanken beheersd werden),
aantasting van landrechten, scholing, gezondheid,
en politieke gevangenen.
Met de oprichting van WARN werd een
belangrijke stap gezet en werd het tijd dat de
vrouwen aandacht kregen voor de moeilijkheden
die zij tegenkwamen.
In 1977 kwam een delegatie indiaanse
gasten naar Nederland waaronder ook Phyllis
Young. Zij werden onder andere uitgenodigd op
het Binnenhof bij de Vaste Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken, het museum voor
Volkenkunde in Leiden en bij de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. De media besteedden
veel aandacht aan dit bezoek. Zo werden ook
contacten gelegd met organisaties hier in
Nederland. Er ontstonden plannen om een
watertribunaal te organiseren en aan de orde
kwamen waterrechten en de kwaliteit van het
water zowel in Canada als in de VS. Door de
industrie wordt vervuild water in de rivieren
gedumpt waar de bevolking afhankelijk van is.
Vanaf die tijd tot vandaag heeft WARN
altijd op de steun van de NANAI en haar donateurs
kunnen rekenen.
Rosemieke van Hauwe
WARN is nog steeds actief, hier een paardrijtocht
om aandacht te vragen voor vermiste en
vermoorden inheemse vrouwen, met vooraan
Tashina Thunder Hawk (december 2019).

Inzamelingsactie
WARN-project
In samenwerking met de Was’agiva NajinStanding Strong-Grandmothers groep zet WARN
zich in om een wijkcentrum voor lokale jeugd op
het Cheyenne River-reservaat te realiseren. Door
te focussen op de behoefte van de jongeren
hopen de vrouwen een positieve impact te
krijgen op dakloosheid, zelfmoord en onveilige
situaties waar jongeren mee te maken krijgen in
hun gemeenschap. WARN wil voorzien in
aandacht & respect, veiligheid, opvang bij
calamiteiten, maaltijden & voedsel, kleding &
hygiëne en andere ondersteuning waar nodig.
Hiervoor hebben ze geld nodig en vanuit de
NANAI willen we graag hieraan meewerken. Alle
kleine beetjes helpen. Je kunt speciaal hiervoor
een donatie overmaken via de doneerknop op
onze website, gewoon overmaken, of via de
inzamelingsactie op onze Facebook pagina.
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Veilig schapenvlees voor de Navajo
De studie van Tasha Nez

De afgelopen jaren heeft de NANAI Tasha Nez financieel gesteund bij haar studie aan de
Northern Arizona University. Afgelopen december heeft ze haar masterdiploma Environmental
Studies & Policy gehaald. Tasha Nez heeft haar masterscriptie geschreven over het eten van
schapenvlees in door uraniummijnen verontreinigde gebieden van de Navajo Natie. Op dit
moment werkt ze bij Native American Cancer Prevention. Hieronder een samenvatting van
haar scriptie
Inleiding
Dit is een onderzoek naar het eten van schapenvlees in het dorp Cove, gelegen aan de oostkant
van het Navajo reservaat, 50 kilometer ten westen
van Shiprock. De bedoeling is om inzicht te krijgen
in de uraniumverontreiniging van schapenvlees.
Deze studie maakt deel uit van een langdurig
project. Ook na deze studie gaat het onderzoek
verder. Veel inwoners van Cove waren betrokken
bij dit onderzoek.
Achtergrond
Uranium is een natuurlijk element dat voorkomt in
rotsen, lucht, aarde, planten en water. Natuurlijk
uranium is een combinatie van 3 isotopen U234,
U235 en U238. Ze zijn hetzelfde maar hebben
verschillend eigenschappen. Wat betreft radioactiviteit heeft U238 een half waarde tijd van 5
miljard jaar. Uranium heeft een grote dichtheid.
Daarom wordt het gebruikt voor kernwapens en
kerncentrales.
Uranium wordt gewonnen door dagbouw,
maar ook in ondergrondse mijnen of door
oplossingsmijnbouw. In de VS komt uranium in
bepaalde gebieden veel voor. In het Four Cornersgebied op het Navajo reservaat wordt van oudsher
uranium gewonnen en vooral in het gebied waar ik
mijn studie heb gedaan. De eerst vraag naar
uranium kwam toen er kernwapens ontwikkeld
werden. Van 1942 tot 1970 werd uranium gewonnen op het Navajo reservaat. Toen kerncentrales
populair werden kwam er nieuwe vraag in de
jaren tachtig. Veel mijnen werden verlaten toen
de vraag minder werd.
Op dit moment zijn er in 14 staten in de VS
ongeveer 15.000 verlaten uranium mijnen.
Daarvan liggen er 500 er op het Navajo reservaat.

Door Tasha Nez, bewerking Jan Ketelaars

Uraniummijnen bij Cove
De mijnen waren van 1940 tot 1980 in gebruik.
Meer dan 7 miljoen ton uranium werd uit de
grond gehaald in 32 mijnen. In totaal zijn er 50
verlaten mijnen in het gebied rond Cove.
Na jaren van onderzoek kwam de regering
tot een schikking en stelde 1 miljard dollar
beschikbaar om 50 mijnen op het Navajo reservaat
op te ruimen.
Dit onderzoek werd gedaan op aandringen
van de bevolking van Cove. Die wilde weten wat
de winning van uranium voor effect had op het
eten van schapenvlees. En of het gras dat de
schapen aten besmet was.
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Twee redenen voor deze studie:
1.
De inwoners van Cove zijn bezorgd over
hun vee dat blootgesteld is aan uranium. In mijn
onderzoek verzamel ik informatie over de
gevolgen van het eten van mogelijk besmet
schapenvlees. Uranium kan zich verspreiden
vanuit de verlaten mijnen door de wind, de lucht
en de bodem. Vee dat verontreinigd gras eet kan
daardoor worden blootgesteld aan uranium.
Mensen kunnen via de lucht in aanraking komen
met uranium, maar ook via de huid of door
besmet voedsel te eten. Het risico op besmetting
is groot in Cove, vooral zwangere vrouwen zijn
kwetsbaar.
2.
We hebben ook onderzoek gedaan naar
besmet schapenvlees in Cameron, dat in het
westen van het Navajo reservaat ligt, 140
kilometer ten noorden van Flagstaff. Door deze
landelijke gebieden met elkaar te vergelijken
hopen we meer te weten te komen over de
besmettingen. De gemeenschappen verschillen
nogal van elkaar. Ze spreken een ander dialect en
de clan-structuur verschilt. We zijn benieuwd naar
de overeenkomsten en verschillen tussen deze zo
verschillende plekken op het reservaat.
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Gezondheidseffecten van uranium en waarom we
voorzichtig moeten zijn
Mensen maken zich zorgen over hun vee in Cove,
omdat het veel voorkomt dat mensen door
voedsel inname worden blootgesteld aan uranium.
Ons onderzoek richt zich op voedselinname. Als
chemisch giftige stof kan uranium het autoimmuun systeem aantasten, hoge bloeddruk en
nieraandoeningen veroorzaken en de vruchtbaarheid verminderen. Blootstelling aan hogere
stralingsniveaus kan gezondheidseffecten
veroorzaken, zoals longkanker en botkanker.

WELKOM

Schapenvlees is traditioneel Navajo voedsel
In de orale traditie van de Navajo speelt
schapenvlees een belangrijke filosofische en
praktische rol. Het is een complex verhaal.
Schapen zijn belangrijk bij ceremoniën; zelfs het
slachten is een heilige ceremonie die complexe
relaties met het universum leert en elk deel van
het schaap krijgt een nieuwe bestemming; niets
wordt verspild. Hierdoor wordt de Navajo
identiteit vastgelegd. Daarom worden schapen
zeer vereerd en moeten ze worden beschermd
door de Navajo om ervoor te zorgen dat ze in
harmonie kunnen leven op hun land, Dine bikeya.
Onderzoek naar het eten van schapenvlees in
Cameron in 2019
Dr. Tommy Rock heeft in zijn proefschrift data
verzameld over de consumptie van schapenvlees
in Cameron. Wij gaan op dezelfde manier onderzoek doen in Cove zodat we de gemeenschappen
van Cove en Cameron met elkaar kunnen
vergelijken.

Ingang van een verlaten uraniummijn bij Cove.

Onderzoek naar consumptie van schapenvlees
Mijn onderzoeksvraag is: is de consumptie van
schapenvlees in Cove vergelijkbaar met die in
Cameron?
Het totale aantal deelnemers in Cove dat de
vragenlijst over het consumeren van schapenvlees
heeft ingevuld bedroeg 79. Personen onder de 18
jaar zijn niet meegenomen in dit onderzoek.
Resultaten
1. Het lijkt erop dat de consumptie van schapenvlees is afgenomen in vergelijking met de kindertijd van de deelnemers. Schapenvlees wordt niet
vaak als een gewone maaltijd geconsumeerd,
maar meer tijdens familiebijeenkomsten. Er zijn
vergelijkbare bevindingen in zowel Cove als
Cameron: alle deelnemers aan beide onderzoeken
denken dat ceremoniën zullen worden gewijzigd
als er geen schapenvlees meer bij aanwezig is.
2. Alle deelnemers denken ook dat sommige
ceremoniën onmogelijk zouden zijn als er geen
schapenvlees zou zijn.
3. Oudere leeftijdsgroepen in beide onderzoeken
maken zich meer zorgen over de consumptie van
schapenvlees dan andere groepen.
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Politieke inzichten
De consumptie van schapenvlees is belangrijk en
daarom is het cruciaal federale wetten te
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat schapen op
veilige gronden grazen, zodat Navajo’s toegang
hebben tot veilig schapenvlees. Uit de vragenlijst
over het consumeren van schapenvlees blijkt dat
de Nationale Prioriteitenlijst (NPL, prioriteitenlijst
van locaties voor gevaarlijk afval) en het
classificatiesysteem voor gevaarlijke stoffen voor
het opschonen van verlaten uraniummijnen
moeten worden gewijzigd. Het wereldbeeld van
de Navajo’s moet in deze lijst worden opgenomen.
Criteria voor het classificatiesysteem voor
gevaarlijke locaties om verontreinigde locaties op
de NPL te plaatsen zijn grotendeels ontleend aan
de westerse wetenschap en komen niet goed
overeen met de opvattingen van indianen over
risico's, gezondheid en leefstijl.
Dit inzicht kan door de Navajo Natie worden gebruikt om op de NPL rekening te houden
met hoe Navajo’s leven. Dit betekent dat toegang
tot heilige plaatsen, culturele hulpbronnen en
traditionele activiteiten noodzakelijk is. Ook
onderwijs in de eigen cultuur, kunnen voorzien in
eigen levensonderhoud, zoals het fokken van
schapen en ander vee, en het consumeren van
schapenvlees zijn een belangrijk onderdeel van de
Navajo cultuur. Dit inzicht kan leiden tot betere
toegang tot fondsen die ervoor kunnen zorgen dat
gezond eten voor de Navajo’s prioriteit krijgt.

De toegang van indiaanse volkeren tot de NPL
wordt sterk beïnvloed door wettelijke en federale
voorschriften, dus het is van vitaal belang dat
deelname van indiaanse volken aan de
ontwikkeling van NPL een must is.
In tribale gemeenschappen zorgt
traditioneel voedsel voor levensonderhoud,
spiritualiteit en geestelijke gezondheid zoals het
was vóór de kolonisatie toen het voedsel niet
verontreinigd, vers, toegankelijk en cultureel van
groot belang was. Daarom is het belangrijk om
traditioneel schapenvlees op een veilige manier te
kunnen eten, zodat Navajo’s schapen kunnen
blijven houden.
Onderzoek in de toekomst
Stedelijke gebieden zoals Phoenix en Flagstaff
moeten worden onderzocht en vergeleken met
een groter aantal Navajo gemeenschappen om te
zien hoeveel en wat voor soort schapenvlees ze
eten. Gemeenschappen met Diné schapenhouders
en traditionele schapenvlees producenten zijn
onderwerp van mogelijke toekomstige studies. We
willen ook onderzoeken in hoeverre consumptiepatronen in stedelijke gebieden verschillen van die
van traditionele gemeenschappen zoals Black
Mesa als het gaat om het eten van schapenvlees.
Ik wil de Navajo Natie bedanken, in het bijzonder
de Cove-gemeenschap voor hun geweldige
bijdrage.

VEERKRACHT
Indianen van nu over de wereld van morgen
Wil je meer lezen over Ivan Looking Horse, wat Amerikaanse
presidenten vonden van indianen, wat de betekenis is van de
heilige cirkel en hoe je een tipi moet opzetten? Wil je in
gesprek met indiaanse activisten, grootmoeders en
medicijnmannen? En wat maakt de indiaanse visie op de
wereld nu zo anders – en zo bruikbaar voor ons in tijden van
klimaatverandering?
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. Vijf sterren beoordeling.
Verkijgbaar online (bol.com, bruna.nl) en bij de boekhandel
voor € 29,95.
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Indiaans DNA?
Door Dan Agent, voormalig redacteur van de
Cherokee Phoenix, de eerste indiaanse krant
De controverse over de claim van de Amerikaanse
senator Elizabeth Warren Cherokee te zijn en het
vrijgeven van de resultaten van haar DNA-test
deed me denken aan mijn eigen DNA-test en BIAervaring. Warren, oorspronkelijk uit Oklahoma,
bood later haar excuses aan voor haar bewering
dat ze Cherokee was, nadat was vastgesteld dat
haar familie in geen van de tribale registers
voorkwam.
Natuurlijk kunnen DNA-tests de specifieke
stam van een individu niet determineren, ongeacht wat de test in algemene zin wel over indiaanse afkomst kan zeggen. Dat laatste wordt betwist
door velen, waaronder enkele van mijn eigen
vrienden. Helaas zijn er waarschijnlijk nog steeds
websites die beweren dat zelfs iemands tribale
verwantschap kan worden bepaald door middel
van een DNA-test. Dat is niet het geval.
Omdat ik zelf uit Oklahoma afkomstig ben,
begreep ik waar die bewering Cherokee te zijn
vandaan komt. Veel inwoners van Oklahoma,
evenals veel Amerikaanse burgers, zijn opgegroeid
met het verhaal Cherokee te zijn en beweren dat
dan ook. Zo claimden bij de Amerikaanse volkstelling van 2000 729.533 respondenten Cherokeeafkomst, een indicatie van hoevelen denken dat ze
Cherokee zijn of wíllen zijn. Een Cherokee
afstamming claimen of Cherokee willen zijn maakt
nog geen Cherokee. Op dat moment waren er
minder dan 300.000 stamleden in de drie federaal
erkende Cherokee-stammen: de Cherokee Nation
of Oklahoma, de Eastern Band of Cherokees in
North Carolina en de United Keetoowah Band of
Cherokees in Oklahoma.
Ik ben niet opgegroeid in een traditioneel
Cherokee-huis. Toen ik tien jaar oud was, scheidde
mijn moeder van mijn Cherokee/Choctaw-vader,
die helaas alcoholist was, en we verhuisden naar
Sand Springs, een klein stadje in de buurt van
Tulsa. Geboren in het huis van mijn grootouders in
Sallisaw, Oklahoma, bracht ik de eerste tien jaar
van mijn leven door in die gemeenschap in

Grootmoeder Annie
Gertrude Fargo Agent
(1868-1956)
Sequoyah County, voorheen Skin Bayou District,
van Cherokee Nation, Indian Territory.
Grootmoeder Annie Fargo Agent, van
Cherokee en Cherokee afkomst, was een huisvrouw en tuinman. Grootvader Henry Clay Agent
was een dierenarts die de eerste stalhouderij,
ijsfabriek en droogmakerij in de provincie
oprichtte. Ik ontdekte later dat hij van Engelse en
Nederlandse afkomst was, nadat ik het verleden
van mijn voorouders had getraceerd tot 1400.
Mijn oudst bekende voorouders waren Hendrick
De J. Strucker en Aleyt Strucker uit Ommen.
Mijn moeder liet de herinnering aan mijn
grootouders nooit verloren gaan en vertelde me
altijd dat mijn grootmoeder indiaans was.
Het onderwerp kwam op in een gesprek
met John Trudell, de toenmalige nationale
voorzitter van de American Indian Movement die
later bekendheid verwierf als dichter en zanger.
Door hem aangemoedigd reisde ik naar het
Bureau of Indian Affairs-kantoor in Muskogee,
Oklahoma, om toegang te krijgen tot de tribale
registers. Daar ontving ik een Certificate of Degree
of Indian Blood (CDIB). Ik was gecertificeerd als
3/64 indiaan: 1/64 Cherokee en 1/32 Choctaw,
gelijk aan een totaal van 4,69% Native American en heb sindsdien nooit beweerd meer dan een
'minimalistische' indiaan te zijn.
Nieuwsgierig naar mijn afkomst verder
dan wat ik kon vinden in de tribale registers en
beperkte familiegeschiedenis, nam ik deel aan het
National Geographic Geno 2.0 DNA-programma in
2014, het eerste dat volgens mij openbaar werd
gemaakt vóór Ancestry.com. De resultaten:
Noord-Europees: 42%; Mediterraan: 36%;
Zuidwest-Azië, 17%; en Native American: 4% minder dus dan de 4,69% van de stamregisters.
Daarom neem ik, op basis van mijn
ervaring en met alle respect, de uitspraken van
mijn vrienden dat DNA de inheemse Amerikaanse
afkomst niet zou kunnen identificeren met de
spreekwoordelijke korrel zout.

34

NANAI NOTES MAGAZINE

VOORJAAR 2021

Breedbandinternet zorgt voor
meer soevereiniteit

De digitale kloof is groot in de Verenigde Staten,
die vaak het platteland van de stad scheidt, de
rijken van de armen. Indian Country is niet anders.
Slechts 60 procent van de reservaatinwoners had
eind 2018 toegang tot breedbandinternet. Het was
al moeilijk genoeg vóór de pandemie. Maar nu kan
het verstoken zijn van internet een lange rit
betekenen naar een McDonald's waar wel internet
beschikbaar is, zodat kinderen hun huiswerk
kunnen maken.
Het Institute for Local Self-Reliance (ILSR)
besloot de kwestie van toegang tot internet te
onderzoeken en schreef het rapport Building
Indigenous Future Zones. Het wijst op enkele
oplossingen waar indianen naar kunnen zoeken,
waaronder toegang krijgen tot onbeperkt kapitaal
en het oprichten van hun eigen internetprovider
om banen te scheppen.
"Kleine subsidies voor planning en proefmodellen zouden kunnen werken en laten zien dat
indiaanse netwerken een haalbare oplossing zijn
die later meer geld zou kunnen opleveren,” zegt
Hannah Trostle, de auteur van het ILSR-rapport.
"Het is haalbaar, en het is mogelijk." Volgens ILSR
zouden 48 volken hun eigen netwerk kunnen
bouwen. "Het zorgt voor meer controle over de
online culturele inhoud,” voegt Trostle eraan toe.

Ze zegt dat het ook cruciaal is voor de economische ontwikkeling het geld binnen de
indiaanse gemeenschap te houden. "Ze kunnen
ook bescherming bieden tegen technisch
toezicht,” zegt Trostle. "Dit is informatie die
routinematig kan worden vastgelegd door een
internetprovider en het is belangrijk dat de
controle daarover bij de gemeenschap blijft."
Native News Online sprak met inheemse
volken in Canada en Alaska en ontdekte dat
toegang tot hoogwaardige internetdiensten niet
alleen de economische positie, maar ook de
soevereiniteit van een volk kan versterken. Met
een miljard dollar aan mogelijke financiering
voor breedband op indiaanse gebieden is dit een
goed moment voor inheemse volken om hun
eigen soevereine netwerken te plannen.
Het ILSR-rapport ‘Eigendom en
exploitatie internet infrastructuur’ ondersteunt
de soevereiniteit van indiaanse volkeren door
elektriciteit en data binnen de gemeenschappen
te houden in plaats van te vertrouwen op een
externe provider. “Stel je een gemeenschap voor
met 20.000 gezinnen, elk met een internetverbinding van $ 50 per maand; dat is meer dan $ 1
miljoen per jaar. Dat geld kan binnen de gemeenschap blijven als er een lokale provider is.”
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Een volk dat een eigen internetinfrastructuur
ontwikkelt, zet een eigen economisch beleid op en
versterkt de soevereiniteit door met eigen middelen de commerciële activiteiten van het volk en de
leden, grote en kleine bedrijven, en zelfs gaming
te promoten.
Voorstanders zeggen dat soevereiniteit de
sleutel is; Indian Country kan zijn eigen internet
beheren en het behandelen als een natuurlijke
hulpbron, zoals water of mineraalrechten.
Het ILSR-rapport stelt dat volgens het
federale beleid "Native Nations geen financiering
hebben ontvangen bij van het veilen en uitdelen
van licenties.” Maar het spectrum van signalen
strekt zich uit over Native Nations en omvat
radiofrequenties en televisiesignalen. Native
Nations worden vaak buitengesloten als er
frequenties geveild worden. Dit systeem is er
vooral voor grote bedrijven en "de geografische
eenheden sluiten vaak niet aan bij de grenzen van
de Native Nations".
“Het interessante van tribale soevereiniteit versus inheemse veiligheid is dat als je
eigenaar bent en controle hebt over je eigen
netwerk, je kunt doen wat je wilt met je eigen
gegevens,“ aldus Matthew R. Rantanen, directeur
Technologie bij het Tribal Chairman's Network in
Zuid-Californië. “Als we zelfs maar beginnen te
praten over het bezitten van een eigen glasvezelnetwerk is het hebben van ons eigen vermogen
om onze eigen gegevens te beheren en te
beschermen krachtig,” zegt Mitchell. "We hebben
het geluk dat we ons eigen netwerk hebben en
onze gemeenschap en onze datasoevereiniteit
kunnen beschermen."
“Als een volk zijn eigen gegevens wil
beheren, zou je hopen dat dat volk zich in een
positie bevindt die stabiel en technologisch
geavanceerd is en het aankan,” merkt Rantanen
op. “Er is veel gestandaardiseerde beveiliging. Een
netwerk zelf is niet zo riskant. Maar wanneer je
dingen opslaat die belangrijk zijn voor de gemeenschap, zoals statuten, het beheren van interne
stamregeringen en relaties en zaken, dan begin je
beter te begrijpen hoe je jezelf kunt beschermen.
Het moet vanaf de grond af worden bedacht.
Trostle is optimistisch over wat er gaat
komen. “Ik ben erg enthousiast over NTIA
(National Telecommunications and Information
Administration). Het omvat Native Hawaiians,
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Native corps, tribale scholen, tribale hogescholen
en universiteiten, tribale organisaties. Dus veel
clubs kunnen er een aanvraag indienen. Het is een
geweldige kans. We hebben nog nooit zoiets
gezien.”
Hoewel de parameters voor de distributie
van deze fondsen nog moeten worden bekend
gemaakt, is er veel hoop dat de distributie eerlijk
zal zijn over heel Indian Country en de stammen
zal helpen die het nodig hebben - en bereid zijn
om het te ontvangen. In de tussentijd kunnen
plannen voor tribale breedband en denken in
termen van duurzaamheid op lange termijn de
toekomst voor veel stammen en hun burgers
veranderen. Maar het kan geld dat anders naar
grote bedrijven zou gaan in de gemeenschap
houden.
Door Valerie Vande Panne, bewerking Jan
Ketelaars
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RezTok: een
indiaanse manier
om verhalen te
vertellen
→ Indianen gebruiken steeds vaker het
populaire platform TikTok
In de afgelopen maanden is TikTok enorm populair
geworden bij Generatie Z, vooral sinds de
pandemie. Allerlei soorten communities zijn
ontstaan; één daarvan is indiaans.
Native TikTok - ook bekend als RezTok of
Indigenous TikTok - heeft gesprekken over
indiaanse kwesties gestimuleerd door een mix van
humor, educatie en het delen van dansen, kralenwerk, poëzie, verhalen en andere kunstvormen die
heilig zijn voor de indianen.
TikTok-gebruiker @indigenousicon, een
19-jarige Diné-vrouw wiens TikTok-naam Yang is,
heeft een publiek van bijna 32.000 volgers
opgebouwd. Ze plaatst video's die het indiaanse
leven laten zien, van traditioneel eten tot dansen
in traditionele kleding tot bewustwording van
racisme tegen oorspronkelijke Amerikanen.
Yang zegt dat ze TikTok als een indiaanse
megafoon gebruikt omdat de technologie en platforms bereikbaar zijn voor indiaanse jongeren.
“Op dit moment zijn er veel bronnen die ons
kunnen helpen onze cultuur te leren kennen. En ik
denk dat het interessant is hoe we deze media
gebruiken om die boodschap van hoop, veerkracht, liefde te verspreiden en vooral denk ik dat
het genezend kan werken.”
En deze veerkracht, zei Yang, wordt
bedreigd door niet alleen de indiaanse bevolking

Als een vrouw die trots is op haar Diné-erfgoed,
deelt Yang verhalen over haar culturele tradities
om het bewustzijn van racisme tegen indianen te
vergroten.

maar ook hun talen en tradities te laten uitsterven. Veel indiaanse jongeren worstelen nog steeds
met het trauma dat hun grootouders hebben
meegemaakt toen ze naar de kostscholen werden
gestuurd. "We kunnen er niet 'zomaar overheen
komen’. Het is iets waarvan we moeten genezen,
iets waar we als gemeenschap doorheen moeten
komen," zegt Yang.
Voor Yang betekent dat het gebruik van
onder andere TikTok dat toekomstige generaties
hun tradities en liederen kunnen bewaren zodat
de gemeenschapszin en kameraadschap wordt
vergroot. Native TikTok is belangrijker en krachtiger dan veel mensen beseffen. "Als we bij onszelf
blijven, vinden we onze identiteit terug, eisen we
onze cultuur weer op,” aldus Yang. "We zijn er
nog, we leven nog steeds, we hebben nog steeds
onze tradities, we houden onze cultuur levend, of
het nu via video is of op een andere manier.” Yang
ziet hierin hoop. “Toen ik begon in te zien dat
andere indiaanse kinderen met hun cultuur bezig
zijn en hun talenten in kunst vormgeven, iets
moois maken - dat gaf me hoop. Het gaf me hoop
dat we er nog steeds zijn.”
Net als andere indiaanse vertellers op
RezTok deelt Yang vaak verhalen en persoonlijke
geschiedenissen die niet in schoolboeken
verschijnen.
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Brett Mooswa gebruikt humor om die zoektocht
naar indiaanse hoop, liefde en vreugde te bevorderen. Hij plaatst video's die de draak steken met
de indiaanse stereotypen die in stand worden gehouden door eeuwen van racisme en onderdrukking. "Lachen is een goed medicijn,” luidt zijn
TikTok-bio. Hij heeft 381.000 volgers en 5 miljoen
likes.
“Ik vind het geweldig om de draak te
steken met de clichés die op social media over ons
verschijnen,” zegt Mooswa, een Cree die in
centraal Canada woont. "Dus ik maak een cartoon
om te laten zien dat we gewoon normale mensen
zijn, die hetzelfde doen als iedereen.“ Mooswa
woont in het Makwa Sahgaiehcan First Nation
Reservation en is niet onbekend met stereotypen
en racisme. Bij het bekijken van zijn video's kan
men niet anders dan lachen om de absurditeit van
de karikatuur van indianen. “Ze houden alleen van
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ons als ze ons in de negentiende eeuw plaatsen,”
zegt hij. “Als mensen aan ons denken, denken ze
aan ons dansend rond een vuur. Het is zo primitief
en mensen zeggen: 'Oké, dit is wat er aan de hand
is, dit is wat ik zie in de films’.” En hoewel het
merendeel van zijn inhoud humoristisch is, zegt
Mooswa dat hij graag serieuzere video's plaatst
om kwesties die belangrijk zijn voor de inheemse
gemeenschap onder de aandacht te brengen. En
door deze kwesties serieus te belichten, vindt
Mooswa steun bij de gemeenschap die hij de
RezTok-familie noemt.
“Er zijn veel mensen zoals ik. En ik zie dat
ik niet de enige ben die hiermee te maken heeft
gehad. Hopelijk moedigt het hen aan.” Maar zijn
kracht om mensen een hart onder de riem te
steken, zegt Mooswa, brengt een verantwoordelijkheid met zich mee om het juiste te doen en het
goede voorbeeld te geven.
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"Ik kan niet roekeloos de spot drijven met mijn
eigen manier van leven," zegt hij. "Ik heb de
verantwoordelijkheid om mensen te laten zien dat
ze trots kunnen zijn op wie ze zijn en dat ze trots
kunnen zijn op hun cultuur en waar ze vandaan
komen."
Nasheen Sleuth, een Diné moeder en grootmoeder, begon TikToks te maken op het moment dat
de wereld op slot ging vanwege de COVID-19
pandemie. Haar video's variëren van bewustwording rond het drama van de vermiste en
vermoorde inheemse vrouwen tot het aanmoedigen van indiaanse jongeren om hun eigen cultuur
te leren kennen. In 2016 ontdekte het Urban
Indian Health Institute dat 5.712 inheemse
vrouwen in de loop van het jaar als vermist of
vermoord waren opgegeven, en activisten vroegen
om meer aandacht voor deze vrouwen.
Sleuth zegt dat haar reis om een ster te
worden op Native TikTok begon met een video die
ze plaatste waarin ze de Diné praktijk uitlegde om
de sneeuw in te gaan als een vorm van zegen en
vernieuwing. “Op dat moment kwam ik in contact
met andere indianen hier en over de hele wereld
die zeiden dat ze iets soortgelijks deden," zegt
Sleuth. “Dus dat was de aanleiding, maar naarmate de tijd verstreek, waren er andere indiaanse
videomakers die heel gevoelige en lastige
onderwerpen ter sprake brachten."
Door deze kwesties te erkennen, vond ze
in Native TikTok solidariteit en gemeenschapszin
en ze begon zich over allerlei kwesties uit te
spreken. Als tante, moeder, grootmoeder,
opvoeder en adviseur geestelijke gezondheid,
beschouwt Sleuth het als haar plicht om deze
kwesties aan het licht te brengen en een veilige
ruimte te bieden aan niet alleen haar studenten,
maar ook aan indiaanse jongeren overal. “Ik wil
dat ze weten dat ik iemand ben met wie ze
verbinding kunnen maken, dat het goed is dat ze
hun stem delen, dat ze hun ervaringen delen als ze
dat willen.”
Sleuth zegt dat ze hoop en kansen ziet
voor die jonge indianen die ze probeert te
bereiken. “Ze hebben het extra voordeel dat ze
deze snelle verbindingen hebben met andere
indianen, en ze zullen dit kunnen gebruiken om
onze verhalen te blijven delen, onze geschiedenis
te blijven delen en ervan te leren.”

Santana Rabang, foto hierboven, doet precies dat.
Als iemand die was uitgeschreven bij de Nooksack
Tribe (de stam van haar vader in het noordwesten
van Washington) en daarom niet in aanmerking
kwam voor inschrijving bij de stam van haar
moeder, de Lummi Nation (aan de overkant van
Bellingham Bay), gebruikt Rabang TikTok om over
de koloniale wortels te praten. Over bloedkwantumwetten en de schade die ze toebrengen
aan indiaanse volken en hun identiteit.
Bloedkwantumwetten, oorspronkelijk
ingevoerd door de federale overheid, werden
gebruikt als een manier om het aantal indianen
van een stam te beperken. Je moest een bepaalde
hoeveelheid indiaans bloed in de aderen hebben
stromen. Rabang, en vele anderen, zien dit als een
schadelijke manier om te beoordelen 'hoe
indiaans' iemand is. Ze ziet een betere manier om
ervoor te zorgen dat de persoon in kwestie over
voldoende kennis van de stam beschikt. Ze heeft
uit eerste hand de schade gezien die wordt
aangericht door bloedkwantumwetten en werkt er
hard aan dit beleid te veranderen.
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“Hebben onze voorouders zich geïdentificeerd
door middel van bloedkwantum? Of identificeerden ze zich via de kennis van de plek waar ze
woonden en traditionele ecologische kennis?”
Naast deze strijd tegen bloedkwantum is
Rabang, die indiaans, Mexicaans en Filipijns is, een
pleitbezorger voor iedereen die multiraciaal is. Ze
wil ervoor zorgen dat mensen zoals zij zich niet
vervreemd of gescheiden voelen van hun
indiaanse identiteit en cultuur. "Er zijn mensen die
weer contact willen maken met hun cultuur," zegt
ze. “Maar er zijn barrières waardoor indianen het
gevoel krijgen dat ze niet welkom zijn of dat ze het
niet verdienen om die kant van zichzelf te leren.”
Rabang zegt dat dit iets is dat ze zelfs op
Native TikTok heeft gezien. Toen ze postte over
haar uitschrijving bij de Nooksack voelde ze zich
door sommige opmerkingen buitengesloten. Dit
alles stimuleerde haar in haar strijd tegen het
bloedkwantum. “Als we niet de tijd nemen om
deze normen, die ons door kolonisatie zijn
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opgelegd, ter discussie te stellen, zullen we gaan
verliezen. Als ik niet verliefd word op iemand die
volbloed indiaan is, kan mijn kind niet worden
ingeschreven bij de stam. Dus het heeft niet alleen
gevolgen voor ons, maar ook voor onze kinderen
en onze kleinkinderen. Het is gewoon triest.”
Maar ze wil niet dat jonge multiraciale
Natives zich ontmoedigd voelen door dit
systemische falen. Ze dringt er bij hen op aan om
te omarmen wie ze zijn. Ze moeten zich op hun
gemak voelen en niet aan zichzelf twijfelen. “Je
hoeft je culturele identiteiten niet in percentages
te verdelen om andere mensen op hun gemak te
stellen met je multiraciale achtergrond,” aldus
Rabang. “Je moet zelf het initiatief nemen, eropuit
gaan en je cultuur leren kennen en doen wat je
moet doen om weer contact te maken."
Door Joseph Perez, Cronkite News, bewerking
Jan Ketelaars
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Financiën stichting NANAI
JAARREKENING 2020
Inkomsten 2020
€31.439,35
Donaties
€ 1.300,59
Opbrengst Western Experience
€ 960,00
Facebook inzamelingsacties
€
12,50
Losse verkoop
--------------€ 33.712,44
Totaal inkomsten

Uitgaven 2020
€ 498,27
Bankkosten
€ 240,63
kosten E-Boekhouden
€ 523,31
website & Merchandise
€ 181,75
NANAI T-shirts
€ 2.694,52
Notes Magazine
€ 458,49
Administratie
€ 151,25
Nieuwsbrief
€ 153,62
Verzendkosten
€ 222,50
Diverse onkosten
€ 150,00
Filmdag 2019
Projecten:
€ 4.787,62
Jana’s Kids Foundation
€ 4.267,33
Tasha Nez (Navajo)
€ 3.000,00
Unci Rita Holy Dance (PR)
€ 2.500,00
Leonard Crow Dog (Rosebud)
€ 1.733,00
Henry Red Cloud (Pine Ridge)
€ 2.308,90
Ivan Looking Horse (Lakota)
€ 2.176,62
Karihwanoron Immersion school
€ 1.421,39
Chinle Planting Hope (Navajo)
€ 1.541,67
Warrior Women project (CR)
€ 1.000,00
Phyllis Young (Standing Rock)
€ 1.000,00
W.A.R.N.
€ 1.000,00
Toys for Native Tots
€ 1.000,00
NAZO Marcella Gilbert (CR)
€
95,27
Robert Cruz (Tohono o'odham)
--------------€33.106,14
Totaal uitgaven

BEGROTING 2021
Verwachte inkomsten 2021
€ 30.000,Donaties
€ 1.000,Verkoop diversen
-------------€ 31.000,Verwachte uitgaven 2021
€ 3.000,Notes Magazine
€ 1.000,Administratie/bankkosten/Eboekhouden
€ 1.000,Website, nieuwsbrieven &
Merchandise
€ 1.000,overige kosten
€ 25.000,projecten
-----------€ 31.000,Er wordt geen tekort verwacht en anders zal dit
uit de reserves worden aangevuld. We
reserveren € 5.000,- voor de volgende NANAI
dag (in 2022) en we houden € 5.000,- in reserve
als buffer. Het ledenaantal is in 2020 gedaald
vanwege een grote opschoning in het bestand
met donateurs die al langere tijd niet meer
betaalden. Gelukkig krijgen we ook nog steeds
maandelijks weer nieuwe donateurs.
We zijn aanwezig op de Western Experience in
januari 2022 en eventueel op andere
evenementen. In verband met de maatregelen
van de regering in verband met het coronavirus
zal de geplande NANAI dag dit jaar helaas weer
niet doorgaan.

Toelichting 2020: Op 31-12-2020 stond er € 18.290,95 op de bankrekening.
Inkomsten: Er waren op 31-12-2020 525 donateurs, waarvan 62 nieuwe. De overige inkomsten
kwamen van de Western Experience, de Facebook inzamelingsacties en losse verkoop.
Uitgaven: Aan projecten gedoneerd €27.831,80. Het NANAI Notes Magazine is tweemaal verschenen,
er zijn 5 nieuwsbrieven verstuurd en we hebben een nieuwe NANAI T-shirts aangeschaft voor de
verkoop. We hebben het administratie programma E-Boekhouden waar we maandelijks aan betalen en
vaste kosten voor de website en nieuwsbrieven.
De Finanseurs heeft ook weer voor 2020 onze jaarrekening opgesteld. Dit is verplicht voor onze ANBIstatus. De financiële verantwoording wordt op onze website gepubliceerd, samen met ons jaarverslag
2020 en het beleidsplein 2021.
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Western Experience

Door corona kon ook de Western Experience dit jaar niet doorgaan, maar met de versoepelingen in
zicht wordt nu een extra zomereditie georganiseerd op 4 en 5 september in het Autotron in
Rosmalen. Deze zomereditie is beperkter; er zullen vanwege de reisbeperkingen geen indiaanse
powwow-dansers aanwezig zijn. Maar wel van alles uit de tijd en sfeer van het ‘Wilde Westen’.
De powwow-dansers worden wel weer verwacht bij de 26e editie van de Western Experience in de
Brabanthallen op 29 en 30 januari 2022. Ook de NANAI zal daarbij aanwezig zijn.
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Van de verhalenverteller…
Door Nico Prins

Een verhaal uit het boek Keeping heart on Pine
Ridge van Vic Glover. Vic is schrijver en
journalist. Hij woonde en leefde lang op het Pine
Ridge reservaat. In zijn boek vertelt hij over het
leven op het reservaat, over families, over
honden, over auto’s, over drankgebruik, over
tradities, zomer-vrijwilligers, over leven en dood,
zweethut-ceremoniën, de zonnedans en nog veel
meer. Hij doet dit door middel van openhartige
korte verhalen waarin de lezer het gevoel krijgt
aan de keukentafel te zitten van de families waar
het over gaat en mee te mogen luisteren naar de
conversaties.

Over traditionele medicijnmannen
en -vrouwen

Ooit streek ene Dave neer in het reservaat met
een persoonlijk missie. Hij kwam hier om mensen
te bekeren tot het woord van God, volgens hem
de enige en de echte waarheid. Dave was lid van
één of andere sekte. Hij beweerde door God zelf
naar Pine Ridge gezonden te zijn om hier de
mensen te bekeren.
Ik vertelde hem meerdere malen dat hij
hier terecht was gekomen in een gebied waar
families wonen met een lange traditie. De
mensen hebben hier 500 jaar onder de Amerikaanse doctrine geleefd, aanvallen meegemaakt
en ondermijning van cultureel erfgoed en oude
normen en waarden moeten aanzien en ondergaan. Zij mochten hun eigen taal niet spreken op
de kostscholen van de overheid en het werd hen
verboden ceremoniën die vasthangen aan hun
religie te doen. Desondanks dat hebben ze
binnen een aantal families toch hun eigen cultuur
weten te behouden, spreken nog hun eigen taal
en houden vast aan oude normen en waarden.
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Ik heb altijd geprobeerd Dave te weerhouden om
bij bepaalde mensen te proberen zijn waarheid en
overtuiging te verkondigen. Ik realiseerde me pas
achteraf dat het bij mij dan om allemaal mensen
uit een zogenaamde traditionele medicijnfamilie
ging.
“Je bent niet de eerste die hier komt met
de Bijbel,” vertelde ik hem dan, “en voor zover als
ik kan inschatten, zitten ze daar echt niet te wachten op je gezever over het woord.” Hij luisterde
natuurlijk voor geen meter. Mijn woorden liepen
langs hem af als water van een eendenrug.
Maar de mensen hier zijn tolerant. Nadat
aan het eind van de zomer alle zomervrijwilligers
en kampeerders weg waren, bleef Dave hier, in
zijn tipi. Ik heb hem nog geleerd hoe je met een
bijl hout moet splijten. Eind september, toen
wonen in een tipi ongeveer onmogelijk werd,
verhuisde hij naar een container en nadat hij in
november van huis naar huis had gezworven,
drong het eindelijk tot hem door dat het hier geen
commune is waar je zomaar neer kan strijken.
’s Zomers zijn er veel mensen die hier
langs komen zoals Dave. Ze zoeken een plek waar
ze een tijdje kunnen verblijven. Er zijn hier genoeg
lege trailers, hutten en campers, als je maar de
moeite neemt om ze te zoeken. De winters zijn
echter hard. Dat is geen geheim. De winters in
South Dakota zijn zeer streng in vergelijking met
de winters in Kansas of Missouri. ’s Winters zijn er
echt geen mensen te vinden in de buitenkampen
waar je makkelijk bij kan aansluiten. Alle zomervrijwilligers zijn vertrokken. Iedereen die in de
zomer langskomt, is vertrokken en laat zich niet
meer zien. De blanke vrouwen komen niet meer
langs en de tipi’s worden afgebroken, de keukens
gaan dicht en de douches worden afgetapt en
winterklaar gemaakt. Zelfs de rez honden laten
zich niet meer zien in de kampen.
Het zijn lange gemene maanden!
Dave heeft voor hij vertrok nog één keer meegedaan met een zweethutceremonie. Hij zat te
huilen tijdens de zweethut en iedereen vraagt zich
nu nog steeds af waarom. Nadat een tweede
novemberstorm was gaan liggen drong het
eindelijk tot Dave door dat hij de winter niet zou
overleven als niemand in de buurt hem wilde
adopteren of op zou nemen in de stam. Daarom
gaven we hem wat geld en goede raad. Er werd
hem een lift aangeboden op weg naar een plek
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waar de mensen misschien iets konden opsteken
van zijn boodschap: we hebben we hem op de
Greyhound bus gezet richting Cheyenne Wyoming.
Daar kunnen ze wel iets van zijn licht gebruiken.
In de winter ligt er veel stil op het reservaat, maar we houden de zweethut aan de gang.
Twee keer per week. Elke woensdag en zondag
komt er een groep mensen tegen zonsondergang
bij elkaar om mee te doen. Een paar jongens van
de harde kern komen in de loop van de dag en
leggen de stenen bij elkaar en stoken het vuur
hoog op om ze te verhitten. Dan zal op een
gegeven moment de Oude Man, zoals wij hem
noemen, komen opdagen en daarna staan we
allemaal om het vuur te wachten op Uncle Joe
American Horse, de eerste neef van de Oude Man
die bijzonder traditioneel is en alles in ‘Indian
Time’ doet.
“Dat is een manier van leven,” vertelde
ooit iemand. Het hele jaar door, ook in de winter,
zijn er families die verspreid over het reservaat
hun zweethutceremoniën door laten gaan. Er zijn
ook Native American Church bijeenkomsten, huis
ceremoniën, en Yuwipi en Lowanpi ceremonies die
als maar door gaan. Dat wordt in stand gehouden
door traditionele mensen.
Het duurde dan ook even voor het mij
duidelijk werd hoe nou precies de familiebanden
in elkaar zaten, maar uiteindelijk drong het tot me
door dat het allemaal leden waren van één
uitgebreide familie van medicijnmensen. Er zijn
dus nog steeds medicijnfamilies binnen de
gemeenschappen. Zij wonen verspreid over het
reservaat en houden de oude manier en tradities
in leven.
Binnen een bepaalde generatie van
kinderen zit er misschien maar één die de kennis
met zich verder draagt. De anderen worden
zuiplappen, baptisten, gewone mensen of
bajesklanten. Als iemand een ‘naam’ heeft, is het
niet automatisch zo dat die iemand ook spiritueel
is of een taak heeft binnen het geloof of in het
behouden van de tradities.
In de loop van de tijd leer je wie deze
mensen zijn. Toen ik Larue Afraid of Bear voor het
eerst ontmoette, maakte hij frybread in een kleine
hut op een stukje land dat hij deelde met zijn
broers. Larue was een oude Peyote gids met 35
jaar ervaring, erkend medicijnman en spiritueel
leider van de Afraid of Bear Tiospaye.
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Van zijn broers die toen bij hem leefden waren
twee kluizenaar, de derde was een drinker, af en
aan overigens, niet constant. Larue had een vaste
vuurman, die de vuren stookte om de stenen te
verhitten voor de zweethut. Hij heette Ernest.
Op een dag, toen we net een zweethut
ceremonie gedaan hadden waarbij Larue ceremonieleider was, heb ik Ernest gevraagd waarom hij
altijd buiten bleef bij het vuur. “Omdat dit is wat ik
doe.” antwoordde hij eenvoudig. Ernest ging door
en hij vertelde me dat hun vader elk van de
jongens een taak had gegeven. De job van stoker
was voor hem. Larue werd geleerd hoe hij de ceremonie moest leiden en Steven kende de liederen.
“In vroeger tijden,” vertelde hij me veel
later over de broers, “gingen ze als groep op pad
om powwows te bezoeken; ze maakten hun eigen
liederen en deden ceremoniën en meetings.
Eerst ging Steven dood, en daarna Larue,
na het tweede jaar dat er weer een zonnedans
werd gehouden in de canyon. Het was zijn visioen
om de zonnedans terug te brengen naar deze plek
en hij bleef erover praten tot het gerealiseerd was
en zijn visioen was uitgekomen.
Voordat hij stierf gaf Larue mij zijn liederen, één tegelijk, gedurende een tijdsbestek van
vijf jaar. Hij vergewiste zich ervan dat ik ze goed
kende voordat hij me een andere leerde. Ik hoor
hem nu nog zingen in mijn rechteroor als ik zijn
liederen gebruik. Daarom zing ik niet de liederen
van Larue maar zing ik met hem mee.”
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Ergens in de loop van de tijd trouwde Ernest met
Beatrice. Zij kregen Loretta, daarna Poncho, toen
Nita en daarna Mike. Beatrice is een bonafide
medicijnvrouw, die, voor zover ik kan beoordelen,
alles weet. Loretta ook trouwens. Later, en ik weet
ook niet alle ins&outs, is Beatrice met de wijlen
Johnny Weasel Bear getrouwd. Hij was ook een
medicijnman. Zij kregen Alyosius en voor zover ik
weet erfde Alyosius de kennis over alles van zowel
zijn vader als van zijn moeder.
En waar is waar. Loretta, haar moeder en
Alyosius zijn wandelende encyclopedieën als het
gaat om de traditionele manier van leven. Niemand zal dat ooit tegenspreken. Het is echter wel
mogelijk dat ze alle drie een andere uitleg kunnen
hebben over hetzelfde onderwerp. Je kan een
voor je eigen gevoel simpele vraag stellen, als
antwoord zullen ze minimaal een half uur gaan
oreren en ergens in dat half uur zit dan het
antwoord verstopt.
Dus buiten het feit dat je leert wie wie is,
wie wiens neef is, en wie wiens halfbroer is, leer je
ook op den duur precies wie nu wel en niet tot de
uitgebreide familie hoort en welke rol iedereen
speelt. Binnen die families leer je dan uiteindelijk
ook nog eens wie er serieus bezig is met de
traditionele manier van leven, wie doet alsof, wie
gewoon drinkt en wie totaal niet geïnteresseerd is
……… en dan nog kan je voor verrassingen komen
te staan als iemand uit het niets over onverwachte
talenten blijkt te beschikken.
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Wist je dat…
Je sinds kort ook de donaties via een automatische incasso kunt 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) en je zet een handtekening met pen.

NANAI dag en Western Experience uitgesteld
We hebben besloten om ook dit jaar helaas geen NANAI dag te gaan organiseren; dit omdat het nog te onzeker
is en er teveel risico’s zijn. Hopelijk kunnen we in het najaar van 2022 weer een mooie dag organiseren. De
originele Western Experience is ook uitgesteld tot 29+30 januari 2022 en hierbij zullen wij weer aanwezig zijn.
Wel heeft de organisatie besloten om een extra zomereditie te organiseren. Deze vindt plaats op 4+5 september
2021 in het Autotron Rosmalen. De NANAI zal hierbij niet aanwezig zijn maar het zal vast en zeker een leuk
evenement worden.
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. Check of je de donatie 2021 al hebt gedaan. Zeker
nu nog steeds met de coronacrisis is het hard nodig. Bedankt!

Spullen doneren
Je gebruikte/oude indiaanse spullen aan onze stichting 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 4 per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Zorg dat je ook op de hoogte blijft van het laatste nieuws en
schrijf je via onze website in voor de nieuwsbrief of stuur een email naar info@nanai.nl
Help de NANAI groeien
De NANAI heeft 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.
Voor minimaal €20 per jaar wordt je donateur en ontvangt je 4x per jaar onze digitale nieuwsbrief en 2x per jaar
NANAI Notes Magazine per post. Je kunt het bedrag overmaken naar onze bankrekening NL34TRIO0197946453
tnv Stichting NANAI en onder vermelding van naam, adresgegevens en emailadres. Kadotip : Geef iemand een
lidmaatschap voor 1 jaar.
Word vrijwilliger
Je kunt de NANAI ook op andere manieren helpen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doe. Vrijwilliger zijn is
dankbaar en erg leuk werk. Je kunt bijvoorbeeld meehelpen met evenementen, promoten op beurzen, het
versturen van NANAI Notes Magazine, inzamelingsacties, etc. Heb je ideeën hoe je ons kunt helpen en wil je
graag met ons mee doen, neem dan contact op met Suzanne Nieuwland via 06-14712024 of suzanne@nanai.nl
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 cadeau’s. Kijk hiervoor voor meer info op onze
Facebook pagina https://www.facebook.com/nanaifoundation/
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Navajo’s zonder stromend water

Water wordt bezorgd bij een huis dat geen
stromend water heeft op het Navajo reservaat

Een eeuw van
federale
onverschilligheid
liet generaties
Navajo in huizen
wonen zonder
stromend water.

Door Elizabeth Miller,
vertaling/bewerking Paul van den Wildenberg

Toen Julie Badonie in de jaren veertig opgroeide
in de kleine Navajo gemeenschap Tohatchi, reed
haar vader elke ochtend vroeg in een door
paarden getrokken wagen naar een nabijgelegen
bron. Daar vulde hij houten vaten met water dat
de familie die dag zou gebruiken om te drinken,
koken en wassen. Badonie, jongste van zeven
kinderen, ging dan mee. Ze herinnert zich het als
een leuke trip. Thuis hevelde een tuinslang het
water in emmers om het naar binnen te kunnen
brengen.
Badonie vertrok naar kostschool op de
kleuterschool op een paar dagen afstand waar
een oudere zus werkte als kokkin, en uiteindelijk
helemaal naar Albuquerque voor de middelbare
school. Thuiskomen betekende weer terugkeren
naar een bestaan zonder toilet, kraanwater of
elektriciteit, maar dat vond ze niet erg. "We
vonden het gewoon leuk om thuis te zijn bij onze
ouders, onze zussen, onze broers, weet je, dus
dat maakte niet echt uit," aldus Badonie. "Als je
naar huis gaat, ben je vrij.” Tó’háách’ih betekent
‘Iemand die naar water graaft’.
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De gemeenschap ligt verspreid tussen de blauwe
ruggen van de Ch’ooshgai Mountain, die in de
winter met sneeuw is bedekt. Wanneer die
sneeuw smelt of er regen valt, stroomt het water
van de toppen in een canyon waar paarden tussen
jeneverbessen snuffelen. Erosie en steenslag
hebben de onverharde weg door de kloof zo versmald dat vandaag de dag een ambulance de paar
huizen hoger op de bergkam niet kan bereiken, en
zelfs de trucks met propaangas hebben het
moeilijk.
Een crèmekleurig chapterhouse huisvest
lokale overheidskantoren naast een seniorencentrum, waar het personeel bij lunchtijd maaltijden uitdeelt door de geopende ramen van auto’s,
en een kleuterschool met een speeltuin, dit jaar
opvallend rustig met de schoolsluiting door de
pandemie. Aan de overkant van de straat staan
rijen hoekige huizen met gepleisterde muren en
puntige daken.

De afgelopen acht jaar heeft Badonie bijna elke
dag het chapterhouse bezocht. Na haar pensionering raakte ze meer maatschappelijk betrokken,
deed mee aan de verkiezingen en diende als
chapter-vicevoorzitter en daarna als voorzitter van
het chapter. Haar termijn eindigde in december,
maar ze is nog steeds regelmatig aanwezig en
helpt nieuwe ambtenaren bij lopende projecten.
Eén van die aandachtspunten is het
verbinden van meer inwoners van Tohatchi met
nutsvoorzieningen en het zorgen voor een
langdurige, stabiele watervoorziening voor de
gemeenschap zelf. "De bevolking groeit, en we
hebben water nodig,” zegt Badonie.
Zoals de meeste huizen in de buurt van
Tohatchi heeft het huis van Badonie nu stromend
water en elektriciteit. Maar de 800 tot 900
mensen in Tohatchi, en 600 tot 800 in Mexican
Springs, 13 km westelijk, zijn allemaal afhankelijk
van een enkele put en een enkele pomp.

WELKOM

Julie Badonie, voormalig voorzitter van
Tohatchi, voor de Ch’ooshgai berg.
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Als de pomp het laat afweten, of als het waterpeil
erin daalt - beide problemen die het nabijgelegen
Gallup dit jaar te verduren heeft gehad - zal er
geen water meer zijn voor de huizen, het starterscentrum, de scholen, de kliniek, het seniorencentrum, vijf kerken, de supermarkt en het
benzinestation. Het is een nijpende situatie die
veel voorkomt in de Navajo Natie, en de groei van
Tohatchi tegenhoudt.
Tohatchi ligt gunstig langs de route voor
het Navajo-Gallup Water Supply Project, dat water
uit de San Juan-rivier zal halen en gaat leveren aan
gemeenschappen aan de oostkant van de Navajo
Natie. Het project bestaat uit twee pijpleidingen.
Een 320 km lange pijpleiding, genaamd de San
Juan Lateral, zal elk jaar zo’n 47.000 kubieke
meter water verplaatsen tot aan het meest
zuidelijk gelegen Gallup, een economisch centrum
in het westen van New Mexico, omringd door een
lappendeken van Navajo Natie en privéland
waarvan de watervoorziening op lange termijn in
gevaar is door afnemend grondwater. Een andere,
kleinere pijpleiding, de Cutter Lateral genaamd,
vertakt ongeveer 160 kilometer naar het oosten
en werd in de herfst van 2020 voltooid.
Vanwege vertragingen zal de San Juanpijpleiding waarschijnlijk pas in 2028 zijn eerste
water distribueren, bijna 20 jaar nadat het
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Congres het plan had goedgekeurd en bijna een
kwart eeuw nadat de Navajo Natie en New Mexico
ermee instemden.
Maar het belooft een drastische
verbetering te worden. Het nieuwe water zal de
enkele put en pomp in Tohatchi danig ontlasten.
Op andere plaatsen zal de pijpleiding stromend
water leveren aan zo’n 30 tot 40% van de inwoners van Navajo Natie die nog steeds zonder
stromend water in hun huizen leven. Voor die
mensen, vaak ouderen, komt water om mee te
koken, om hun handen te wassen of over hun
gezicht te spetteren, uit vaten en kannen. Het
bijvullen van die vaten kan betekenen dat je
tientallen kilometers moet rijden over onverharde
wegen die dagenlang glad blijven na regen- of
sneeuwval en waarvoor je per ‘gallon’ (ongeveer
3,7 liter) moet betalen. Mogelijk maken ze gebruik
van onveilige waterbronnen, die verontreinigde
stoffen kunnen bevatten en gezondheidsproblemen veroorzaken.
Volgens rapporten van de Indian Health
Service heeft 10% van de huizen van indianen en
Alaska Natives geen drinkwater, vergeleken met
een landelijk gemiddelde van 1%. Het grootste
deel van deze huizen ligt verspreid over afgelegen
inheemse dorpen in Alaska. De op één na grootste
bevindt zich in de Navajo Natie.

Deze familie Larson van het Navajo stadje Thoreau in
New Mexico hebben net als 30 à 40% van de Navajo
geen stromend water in huis en halen water bij een
tappunt. Handen wassen om het coronavirus in te
dammen is lastig zonder stromend water, hetgeen
wordt gezien als een oorzaak van het feit dat de
Navajo zo hard zijn getroffen door de pandemie.
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Toen COVID-19 afgelopen voorjaar de Navajo
natie bereikte, piekten de infecties tot het hoogste
percentage per hoofd van de bevolking in de
Verenigde Staten. De afwezigheid van schoon
drinkwater in elk huis verergerde de omstandigheden die het virus verspreidden.
"Elk Navajo-lid heeft familieleden die op
afstand wonen en geen stromend water hebben we wisten dat dit vanaf het begin een probleem
zou worden,” zegt Andrew Curley, een lid van de
Navajo Natie en assistent-professor aan de
Universiteit van Arizona die het watergebruik, de
wetten rondom water en de afgelegen nederzettingen heeft bestudeerd. "Er is een zorgwekkende
correlatie en overlap: je ziet dat de plaatsen
waarvan we weten dat ze nauwelijks stromend
water hebben ook dezelfde plaatsen zijn met een
hoog percentage besmettingen."
Herhaalde rapporten van academische en
overheidsinstanties hebben het gebrek aan water
toegeschreven aan het falen van de federale
regering, die beloofde levensvatbare gemeenschappen te creëren voor de Diné (Navajobevolking). Dit stond al in een verdrag uit 1868
toen de Navajo Natie gedwongen werd een groot
deel van hun land op te geven.
Ondanks de federale verantwoordelijkheid
heeft de Navajo Natie meer dan een eeuw
gewacht op leidingen en waterzuiveringsinstallaties die drinkwater naar alle bewoners zouden
brengen, terwijl ze nabijgelegen steden en
boerderijen buiten het reservaat zagen groeien,
ondertussen water opslokkend uit het stroomgebied van de Colorado River waarop de stam
aanspraak kan maken.
In 2009 tekende het Amerikaanse Congres
een overeenkomst tussen de Navajo Natie en de
staat New Mexico die de aanspraken van de
Navajo op drinkwater regelde. Voor het eerst sinds
het verdrag werd ondertekend, had de Navajo
Natie een concreet getal voor de hoeveelheid
water die men hen verschuldigd was.
Als ze de kwestie via het juridische
systeem hadden aangekaart, had de stam
misschien veel meer water toegewezen gekregen,
maar door samen te werken met het Congres
sloten ze een deal die alle partijen tevreden
stelde. De Navajo Natie bedong naast een officiële
hoeveelheid water ook federale financiering om
een pijpleiding te bouwen om dat water naar de
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gemeenschappen te brengen. In ruil daarvoor
stemden ze in met minder water dan een rechter
zou hebben toegekend en verzekerden ze
Congresvertegenwoordigers van andere staten
langs de Coloradorivier dat het watergebruik op
het reservaat niet op een dag mensen uit Phoenix
en Las Vegas zou dwingen hun kranen dicht te
draaien.
De overeenkomst bracht meer water in de
natie. Maar het liet gemeenschappen, zoals
Tohatchi, achter met het probleem om een manier
te vinden om een zijverbinding aan de nieuwe
pijpleiding te bouwen.
“Het probleem is niet een Navajo probleem; het is een overheidsprobleem en het is een
bureaucratisch probleem. Bedrijfsbelangen of
grootschalige ontwikkelingsprogramma’s worden
belangrijker gevonden dan de behoeften van
gewone burgers,” zegt Janene Yazzie, medeoprichter van Sixth World Solutions, een bedrijf
dat samenwerkt met Navajo gemeenschappen
over duurzame ontwikkeling. "We worden
beschouwd als een democratie en de leider van de
vrije wereld, maar we hebben geen recht op water
in ons eigen land."

WELKOM

Boven: de San
Juan waterleiding
onder constructie
in westelijk New
Mexico
Rechts: de San
Juan rivier aan de
noordkant van de
Navajo Natie
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Canadese begraafplaats Holten en First Nations

Op de Canadese Begraafplaats Holten liggen ook inheemse Canadese
oorlogsslachtoffers begraven. Edwin van der Wolf, researcher, gids en
baliemedewerker van het informatiecentrum, verdiept zich in de
levensverhalen en achtergronden van de 12 First Nations en 3 Métis die
er begraven liggen. Bij hem is ook meer informatie over hen te krijgen.

De Kiva is een stichting voor iedereen die
geïnteresseerd is in cultuur, geschiedenis en de
huidige situatie van de indianen in Noord-Amerika.

Cree karakters op de
grafsteen van soldaat
John Decoine.
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Hopi-Navajo: een bijzondere winkel in hartje Den Haag

WELKOM

In 1995 kwamen Marcel en Max door het vele reizen op het idee een zaak op te zetten die
gespecialiseerd zou in authentieke spullen van Noord-Amerikaanse indianen. Wij hebben het dan over
een gebied dat loopt van het zuidwesten van Amerika tot Alaska. De eerste contacten waren de Hopi
en de Navajo indianen, vandaar de naam Hopi-Navajo. Hun droom is waarheid geworden: Hopi-Navajo
in Den Haag bestaat inmiddels al 26 jaar.
Door de enorme afstanden is het onmogelijk om iedere reis alle indianen te bezoeken, vaak
wordt er tijdens een reis zo’n 5000 kilometer afgelegd, en dit in een periode van nog geen weken.
Maar het is de moeite waard; de indianen zijn bijzondere mensen; hun authentieke met de hand
vervaardigde producten zijn prachtig van kleur, en van zeer bijzondere kwaliteit. De meeste producten
in de winkel zijn dan ook eenmalig, ieder voor zich uniek.
Inmiddels hangt en staat de winkel vol met de meest uiteenlopende indiaanse producten,
vervaardigd door Navajo, Hopi, Zuni, Pueblo, Acoma, Lakota, Zwartvoet, Mohawk, Haida, Apache,
Shoshone en indianen uit Canada.
De producten die u kunt vinden, zijn sieraden van zilver, oude sieraden (pawn), aardewerk,
kruiden, mocassins, hoofdtooien, pijl-en-boog, speren, medicijnwielen, veren, losse onderdelen,
dromenvangers, T-shirts, dekens, wandkleden, schedels, tomahawk, cd`s, drums, fluiten … eigenlijk te
veel om op te noemen.
Vaak wordt de winkel vergeleken met een museum. Dit komt ook omdat er nog diverse
indiaanse spullen dateren uit begin 1900, zoals een oud war shirt dat nog door indianen is gedragen en
een warbonnet van een Canadese indiaan, deze is ruim 70 jaar oud.
Ook voor degenen die zich bezig houden met sjamanisme en andere spirituele zaken is HopiNavajo zeer geschikt. Wij verkopen losse onderdelen om zelf iets te maken zoals krachtschilden,
medicijnwielen smudge-veren nog veel meer.

52

NANAI NOTES MAGAZINE

VOORJAAR 2021

Sakya Lucky Calsoyas:
Een Diné-filmmaker tijdens COVID-19
Het is een groot genoegen om mezelf voor te
stellen aan de mensen die dit artikel lezen; het is
geweldige dat ik de kans krijg om zo'n breed
publiek aan te spreken over een onderwerp dat
momenteel van extreem belang is, en het is nog
langer geleden dat ik de kans heb gehad om met
Nederlanders te spreken! Toen ik veel jonger was,
ongeveer 12 jaar geleden vertegenwoordigde ik
de Navajo-bevolking bij de Verenigde Naties en in
die hoedanigheid had ik de gelegenheid om naar
Den Haag en vele andere delen van het Nederlandse platteland te reizen, als langharig inheems
persoon. Het was altijd een aangename verrassing
voor mensen om iemand te ontmoeten die komt
van een volk dat als bijna uitgestorven wordt
beschouwd. Nu is het heel anders voor mij,
aangezien ik nu films maak vanuit het indiaans
perspectief met respect voor de indiaanse
gemeenschappen. De waardigheid van de
inheemse volkeren staat centraal.
Er zijn dagen dat het leven in de bergen
van Noord-Arizona een behoorlijke uitdaging kan
zijn. Als Native American moet je elke dag
onzichtbaar en vergeten zijn. En dit is geen roep
om aandacht of om overdreven melodramatisch te
doen; het is een feit waar bijna een half miljoen
Diné-mensen in het zuidwesten van de Verenigde
Staten, en veel leden van de honderden stammen
die nog steeds bestaan op de Noord-, Midden- en
Zuid-Amerikaanse continenten voortdurend mee
te maken hebben. De littekens van ons koloniale
verleden achtervolgen ons op verschillende
manieren, maar het lijkt ons tegenwoordig niet al
te veel meer uit te maken. De sterke punten die
ons de 21ste eeuw in hebben geduwd, in het licht
van alles wat een gekoloniseerd volk heeft
meegemaakt, manifesteren zich in de vaardigheid
en professionaliteit die wordt belichaamd in het
harde werken dat wordt gedaan door degenen die
bereid zijn een leven in onze moderne wereld te
beginnen, werk te doen en loopbanen te hebben
waarmee ze gezinnen kunnen onderhouden. Een
sterk arbeidsethos kenmerkt inheemse
gemeenschappen maar wordt nauwelijks erkend

door het systeem waar ze deel van uit maken.
We zijn veerkrachtig, ja, maar het kan moeilijk
zijn om het verleden met het heden te verzoenen. Vaak wordt dat vooral duidelijk wanneer de
thema's die naar voren komen in discussies
tussen niet-inheemsen en inheemsen zich altijd
lijken toe te spitsen op onderwerpen die verband
houden met kolonialisme en hoe het is om
gekoloniseerd te worden. En in deze discussies
wordt in de taal de onderdrukking en wreedheid
afgezwakt en weggelakt om de ideeën over het
geweld minder scherp en gespannen te maken,
omdat het een ongemakkelijk onderwerp is voor
de nakomelingen die in economisch en sociaal
opzicht generaties een relatief veilig leven
hebben geleid. Het is waar dat de vruchten van
het postkoloniale leven overvloedig zijn als je
niet aan kant van de onderdrukte staat, als je het
effect van koloniale onderdrukking niet aan den
lijve hebt ondervonden. Het geïnstitutionaliseerde racisme duurt al eeuwenlang voort in het
beleid en de wetgeving in de Verenigde Staten
en veroorzaakt een blijvend effect. Het drukt
zwaar op de psyche van een indiaan en het is
moeilijk om je daarvan te bevrijden.
Het is een vreemde gewaarwording voor
een jonge man die de aard van zijn wortels ontdekt en de volledige omvang van de ontberingen
beseft waarmee men te maken heeft gehad. En
als iemand zijn onzichtbaarheid beseft, dan is dat
een ontmoedigend vooruitzicht. Dat is de reden
waarom ik en vele anderen zoals ik, filmmakers,
andere media makers, schrijvers en artiesten zijn
geworden, omdat het belangrijk is om de boodschap van solidariteit met onderdrukte gemeenschappen over te brengen, waar ze ook wonen,
en om die onzichtbaarheid te veranderen. Nog
belangrijker is het om duidelijk te maken waar
inheemse volkeren voor staan. Zij bezitten
wijsheid en kennis vanuit een perspectief en
mentaliteit, dat cultureel onafhankelijk is van het
eurocentrisme waarmee onze samenlevingen
doordrenkt zijn. In alle aspecten van het leven
zijn westerse filosofieën en idealen dominant.
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Ik maak films om mezelf en mijn familie en mijn
gemeenschap in staat te stellen onze eigen
verhalen te vertellen en niet te vertrouwen op
buitenstaanders, niet-inheemsen. Momenteel
werk ik aan een korte film voor Vision Maker
Media, een mediaproductiebedrijf dat inheemse
media promoot en financiert, voornamelijk door
documentaires en non-fictiefilms te produceren
voor publieke zenders. Deze korte film heet The
Little Sheepherder en is geschreven door mijzelf en
mijn partner, Myra. Haar moeder had ons een
verhaal verteld over toen ze een jong meisje was
in de vroege jaren zestig. Haar grootste tijdverdrijf
was toen om de schapen van haar grootmoeder te
hoeden in de droge woestijn van het Navajo
reservaat. Er gebeurde iets grappigs terwijl ze op
een dag met de kudde was. Deze korte film van 15
minuten zal over dat grappige moment gaan, maar
de film speelt zich af in de wereld van vandaag
met enkele leden van mijn familie in de hoofdrol.
De film wordt uitgebracht in juni 2021 en zal op
zoveel mogelijk internationale filmfestivals
worden ingezonden. De uitdaging bij het maken
van deze film lag niet in het filmproces op zich,
maar in het feit dat we ons tijdens het maken
midden in een van de grootste infectiegolven van
COVID-19 bevonden.
De Navajo Natie was een van de eerste
hotspots bij het uitbreken van het coronavirus in
de winter van 2020, en het was in die tijd dat ik
ervoor koos om de productie van deze korte film
te starten. Het was uitdagend maar beheersbaar
omdat we een crew van vier personen hadden en
slechts een paar acteurs op de set, waarvan we
besloten dat het het beste zou zijn om elke scène
volledig buiten te filmen, geen scènes binnenshuis,
omdat het risico op infectie te groot zou zijn
geweest als een lid van de productie toevallig
besmet was. We zijn erin geslaagd om het grootste
deel van de film te draaien zonder dat iemand ziek
werd, maar we zouden hier toch niet ongeschonden uitkomen. Een lid van mijn familie was ziek
geworden van COVID-19. Mijn tante Vera was
chauffeur voor niet dringende medische transporten in de Navajo Natie. Deze service is van cruciaal
belang voor veel ouderen die geen auto hebben.
Het Navajo reservaat is groot, ongeveer 70.000
vierkante kilometer uitgestrekt over vier
Amerikaanse staten. Tijdens een van haar
dagelijkse ritten waarin ze een patiënt naar een
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ziekenhuis aan de grens van het reservaat
vervoerde dat de zorg kon bieden die deze patiënt
nodig had, is ze besmet geraakt. Deze patiënt
bleek corona te hebben. Mijn tante werd zelf ziek
en ging snel achteruit. Helaas had ze in de tijd dat
ze nog geen klachten had mijn grootmoeder, haar
moeder Rosebelle gezien die ook ziek werd. Ze
kwamen allebei terecht op de Intensive Care in
Phoenix, Arizona, op zo'n 300 kilometer van het
Navajo reservaat waar ze woonden. Het virus
maakte een paar dagen na haar opname in het
ziekenhuis een einde aan het leven van mijn
grootmoeder, en zeven dagen later stierf ook mijn
tante. Het was een verschrikkelijke tijd voor mijn
moeder en ons gezin. Zij verloor haar moeder en
haar jongere zusje, en ik mijn tante en
grootmoeder. Mijn tante was moeder van vijf
meisjes en grootmoeder had veel kleinkinderen.
Mijn grootmoeder was een matriarch en moeder
van een groot gezin, ze was ook de houder van
cultureel belangrijke informatie over onze cultuur
en ons verleden als volk, ze was onvervangbaar en
het is een enorm verlies voor ons gezin en voor
onze gemeenschap en voor de Navajo Natie.
Je voelt je vreselijk na al deze trieste
gebeurtenissen; je zou de hoop en vertrouwen
kunnen verliezen. Maar dan moet je bedenken dat
onze voorouders de afgelopen eeuwen ook
vreselijke taferelen hebben meegemaakt. Hoeveel
ontberingen hebben zij moeten doorstaan. Zij
deden dat met trots en kracht.
Het virus was niet klaar met onze familie:
een paar maanden later stierf mijn moeders
jongere broer, Larry, in maart 2021 aan de
gevolgen van COVID-19. Hij werd begraven vlakbij
mijn grootmoeder en mijn tante op de Desertview Cemetery in Winslow, Arizona, de stad waar
de familie van mijn moeder woonde sinds de
oprichting van de stad ruim honderd jaar geleden.
Het verlies van drie van mijn familieleden in zo'n
korte tijd aan een dodelijk virus is niet te bevatten.
Mijn familie heeft een emotioneel en psychologisch trauma meegemaakt.
Nu ik terugkijk, vraag ik me vaak af of
diezelfde krachten die het geïnstitutionaliseerde
racisme vertegenwoordigen tijdens deze pandemie aan de oppervlakte waren gekomen. Soms
denk ik dat het misschien een grotere rol heeft
gespeeld in het verlies van mijn familieleden, dat
ze Navajo waren en een gekleurde huid hadden.
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Als journalist vind ik dat dit een onderzoek waard
is. Om nog een stap verder te gaan, ik zou graag
een documentaire willen maken over wat er met
mijn familie is gebeurd tijdens de COVID-19pandemie. Ik wil er graag achter komen wat er
moet worden gedaan om de oude wijsheden en
kennis die de elders zoals mijn grootmoeder
Rosebelle hebben, te bewaren en te beschermen.
Wat betekent het voor ons om die banden met
ons verleden te verliezen als ze sterven. Mijn
familie was niet de enige die zo'n verschrikkelijk
lot onderging tijdens deze pandemie; er werden
veel meer ouderen gedood door het virus en hun
verlies zal nog generaties lang voelbaar zijn. Dit
wordt mijn volgende project.
Ondanks deze dramatische gebeurtenissen kon ik de korte film The Little Sheepherder
afmaken zonder dat iemand ziek werd tijdens en
na de productie. Het is voor mij een bewijs van
wilskracht en lef om films te blijven maken ook al
zijn de omstandigheden nog zo gevaarlijk.
Ik wil dit artikel eindigen met mijn boodschap dat
iedereen mens is. We moeten op elkaar letten,
we moeten elkaar helpen, daar worden we
allemaal beter van. Dan zal de wereld een betere
plek worden voor alle lagen van de bevolking.
Wees niet bang om de hand te reiken aan
onderdrukte mensen en minderheden, zodat ze
de kans krijgen om tijdens hun leven geluk en
veiligheid te vinden. Het was voor mij een
genoegen om met jullie allemaal te communiceren. Hoewel mijn verhaal veel drama bevat, is er
tijd genoeg om successen te behalen en prestaties
te leveren, iedereen op deze aarde kan het, als je
maar wilt!
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Sakya aan het werk
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