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Tegen het eind van de vorige eeuw creëerden 

antropologen en romanschrijvers het beeld van de 

Indiaan als nobele wilde. Vandaag menen vele 

milieuactivisten, dat van de Indianen alleen de 

nieuwe inspiratie kan komen, om in een juiste 

verhouding te leven tot de Schepping. Zo eenvoudig 

liggen de zaken echter niet. 

Een treffend voorbeeld daarvan is de controverse in 

het Navajo-reservaat (New Mexico, Arizona, Utah, 

Colorado) tussen het reservaat gouvernement en de 

milieubeweging. 

Adella Begave (30), verpleegkundige, is lid van 

Navajo ‘Citizens Against Ruining Environment’ 

(CARE). 

Tijdens ons verblijf in Ganado, een kleine plaats in het Navajo reservaat, hadden we een 

ontmoeting met Adella Begave in de tuin van het ‘missie-ziekenhuis’ . 

Slechts 3.6%. van het 15 miljoen acres grote Navajo reservaat bestaat uit bos dat groeit op 

onder andere The Black Mesa en de Chuska Mountains. Honderd jaar geleden is met de 

houtkap op deze bergen begonnen door het Bureau of Indian Affairs. een afdeling van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken in Washington.  

In 1958 werd Navajo Forest Products Industries (NFPI) opgericht. Een onderneming die volledig 

eigendom is van het Navajo-gouvernement.  

Vanaf 1963 is de houtkap vol continue gestart, wat betekent dat er dag en nacht wordt 

gewerkt, waarbij vier maal zoveel wordt gekapt als verantwoord is voor het behoud van de 

bossen. Omdat de kap veel te snel gaat en de Ponderosa dennen een groeitijd nodig hebben 

van ca. 120 jaar, is de NFPI, in haar honger naar hout, nu ook begonnen veel jongere bomen 

te kappen. 

CARE heeft behalve de te omvangrijke houtkap van het overheidsbedrijf nog meer punten op 

haar lijstje. De denigrerende opmerkingen van president Zan over hun bezwaren als 

‘onprofessioneel gezeur’, gaan niet op. CARE heeft namelijk een bosbouwkundig bureau een 

onderzoek laten doen, die hun aanklacht tegen het Navajo-gouvernement ondersteunt. 

Bovendien wil CARE dat er een veel breder onderzoek door de overheid wordt gedaan. dat 

niet alleen rekening houdt met milieuaspecten, maar ook met de gevolgen van de vernietiging 

van het bos voor de Navajo-godsdienst. De beide bergen waar het om gaat zijn heilige bergen. 

Door de kap verdwijnen ook de planten die gebruikt worden voor ceremoniële doeleinden. 

Adella Begave zegt: ‘Het gaat niet alleen om een biologische erosie, maar ook om de culturele 

en religieuze erosie van onze natie.’ Ze verwijt president Zan. dat hij met twee monden 

spreekt. Overal waar hij komt doet hij alsof zijn gouvernement de religieuze gebruiken van 
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zijn volk serieus neemt, maar in de praktijk handelt hij overeenkomstig de instelling van de 

‘Anglo’s’.  

Anglo’s is de naam voor Europese 

Amerikanen, die vooral door de Navajo’s met 

wantrouwen worden bekeken, omdat zij 

vanouds alles hebben geroofd en voor 

‘money-mak1ng’ hebben gebruikt dat voor de 

Indiaanse naties heilig is. Een van de 

onderhandelingspunten tussen CARE en 

president Zan is dan ook, dat de twee non-

Navajo’s, die een invloedrijke post hebben op 

het Navajo Forestry Department en de NFPI, 

worden verwijderd. 

Dankzij vele kritische jongeren, die bereid 

zijn te luisteren naar de wijsheid, die de 

‘ouden’ hebben bewaard, wordt wat de Europese Amerikanen 500 jaar geleden zijn begonnen, 

steeds minder geaccepteerd. 

In die zin heeft de ‘ christelijke traditie’ te leren van de Amerikaanse ‘natives’, dat zij in hun 

orale heilige traditie meer respect tonen voor wat de Grote Geest heeft geschapen, dan de 

Christenen in hun vele geschriften ooit nebben gepresteerd.  


