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Moderne Navaho's
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der blanken hadden moeten onder-
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Alhoewel zlj zich aan de macht
van de verschrikkeiijke wapens
werpen, bleven de Navaho's aan-

vankelijk zeer afkerig tegenover
de beschaving van de witte man.
Zij meenden, natuurlijk op grond
van het eerste geweiddadige contact, dat de blanke beschaving
hen weinig goeds te bieden had.
Aan de andere kant namen de
blanken weinig initiatieven met
het oog op de verbetering van het
lot der Indianen. Toen de Navaho's uit hun ballingschap nabij
Fort Sumner in hun reservaten
waren lveergekeerd, had generaal
Sherman beloofid, dat hun kinderen zouden leren lezen en schrij-

ven. Het oprichten van scholen
bleek echter niet zo gemakkelijk
als men zich had voorgesteld:
er was eerst het uitgestrekte,
afgelegen, droge en sterk geaccidenteerde gebied met rveinig
wegen; daarnaast de zeer verspreide bewoning van de Navaho's.
Zokwamhet dat er omstreeksrq3o
nog niet zo heel veel in de levens-

wijze van deze Indianen veranderd
was, Nl[en wist zelfs niet precies
hoeveel inwoners het reservaat
telde ! Wel was de veestapel zô

aangegroeid,

dat het dorre land

de dieren niet meer kon voeden.
De regering moest ingrijpen en de
veeteelt op drastische wijze beperken. De Navaho's. voor wie
het vee hun belangrijkste bron

van inkomsten was, begrepen
deze maatregel niet goed; dit
onbegrip bevorderde natuurlijk
de verstandhouding niet. De organisatie van het onderwijs leed
hieronder vanzelfsprekend. Men
verplichtte soms de jongeren om
de iessen bij te wonen, rnaaf

bij de eerste de beste
r,r'erd er gespijbeld.

gelegenheid

De emancipatie van de Navaho's
begon eigenlijk op grote schaal
bij het uitbreken van Wereldoor-

tog II. Heel wat Indianen, op
dat ogenblik reeds met de blanken verzoend, namen dienst in
het leger om te strijden overzee. De moeilijke Navahotaal
bleek een uitstekende code te
zijn om Iegerberichten door te geven, die de vijand niet kon ontcijferen. Toen de Indianen, die
zich als uitstekende soldaten hadden ontpopt, na de oorlog terug

vergadering van de starnraad

naar hun reservaten keerden, hadden zij een andere kijk op het leven gekregen. Zi.j waren zich bewust geworden, dat er bij andere
volkeren heel wat te leren was en
ztj zagen he t onzinnige van hun afzondering in.lVeldra drong de vertegenwoordigende stamraad aan
op het inrichten van de onont-
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beerlijke onderwijsinstellingen.
Deze stamraad met 74 leden was
reeds veel vroeger ontstaan, namelijk in rgz3, toen men in het
reservaat aardolie ontdekt had.
De raad vergadert nu geregeld te
Window Rock, één van de mooiste streken uit Arizona. De verga-

tegen de tuberculose en aan het
oprichten van industrieën, waar
de Indianen zowel als technicus of

als arbeider kunnen

bewijzen

waartoe ze in staat zijn. Ook het
kunstambacht speelt een belangrijke rol in hun economie. Wij
verteiden je reeds, dat de met de

derzaal is, volgens de wens van de

hand geweven dekens een zekere

Navaholeiders,

vermaardheid verwierven. De
grondstof voor deze dekens hebben zij in overvloed; de kleurstoffen vervaardigen zij ze\f. Zc>wel de kwaliteit van het weefsel
als de fijnheid van de kleur,
dragen ertoe bij, dat de Navaho-

in de vorm

van

een grote hogan opgetrokken. De

binnenmuren zijn met heerlijke
fresco's versierd en herinneren

aan de grote gebeurtenissen uit
hun geschiedenis. De stamraad,
die onder toezicht van de Amerikaanse regering staat, heeft uitge-

breide bevoegdheden van juri-

dische en administratieve aard.
De verbetering van het lot der
Navaho's neemt voortdurend toe.

Toch bleek uit een onderzoek in
rg5o dat I I ooo kinderen wel en
I3 ooo geen onderricht kregen. De
toestand is nu zd geëvolueerd dat

zij, die geen school lopen,

een

grote uitzondering zijn. Verscheidene Navaho's studeren zelfs verder aan de Amerikaanse universiteiten. De ontdekking van aardolie en andere natuurlijke ri jkdommen, zoaLs uranium, heeft

veel bijgedragen tot de snellere
emancipatie van de Navaho's.
Zo kunnen miljoenen doilars

aan het openbare nut worden besteed, onder meer aan de strijd

dekens ver buiten de grenzen worden begeerd. Spijtig genoeg heeft

de commercialisering van dit

kunstambacht zowel de kwaliteit

als de originaliteit ervan

sterk

doen ontaarden en mindenl'aar-

De aanpassing van de Navaho's aan het Amerikaanse leven ging met moeilijkheden
gepaard, waarbij de drans
naar afzondering van deze
Indianen wel de voornaamste oorzaak was. Met \\'ereldoorlog II veranderde er

echter veel: de

Navahosoldaten keerden terus in hun

reservaten met een totaai
gewijzigde mentaliteit. Zowel het ondcrwijs als de economie werden degelijk gefun-

deerd. De snelle bevolkingsaangroei noopl de jongeren
echter tot emigrat

ie

.

drijf: thans vervaardigt men

de

zogenaamde concha's aan de 1opende band. Concha's zijn schij-

tot 15 cm doo|meter,
die aan elkaar bevestigd, mooie
Navaho's zilver bewerken. Hun gordels vormen. Naast de bouw
vaardigheid en hun smaak op dit van motels, om de stroom van
toeristen te kunnen opslorpen,
gebied ztjn zo opvallend, dat hun
produkten in de staten Arizona en brengen nog andere vefweNieuw-Mexico als een typische zenlijkingen, zoa\s de Navahodam en het Navaho Indian
speciali teir worden aangezien. lTijdens hun gevangenschap nà.btj Irrigation Project op de San.Juan
Fort Sumner leerden zij ook slç- River deze Indianen dichtel bij
raden vervaardigen, waarbij zij de wereld der blanken. Toch is
muntstukken als grondstof ge5. het zeker dat het woestijnachtig
bruikten. Bovendien verrijkten zij ! reservaat, waarin zij wonen, weldra ontoereikend zal zijn om de
de zilveren voor\l'erpen met diepaansroeiende bevolkin g r,r'erk
blauwe turkooizen. Weidra bedige produktie voor gevolg gehad.

Van de Nlexicanen leerden

ven van ro

de

gonnen de toeristen jacht te maken

op deze uitzonderlijk mooie souvenirs. F{et kunstambacht groeide
weldra uit tot een machinaal be-

verschaffen.

