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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 milieu-

bezorgden, dat alleen van de 

Indianen de nieuwe inspiratie 

kan komen om in een juiste 

verhouding tot de schepping te 

geraken. Zo eenvoudig liggen de 

zaken echter niet. 

Een treffend voorbeeld daarvan is de controverse tussen het bestuur van het Navajo-reservaat 

(liggend in de staten New Mexico, Arizona, Utah en Colorado) en CARE (Citizens Against 

Ruining Environment). Sinds 1963 kapt de Navajo Forest Products Industries — voor honderd 

procent eigendom van het Navajo-bestuur — dag en nacht in het bosbestand, dat slechts 3,5 

procent van het Navajo-grondgebied beslaat. Deze onderneming kapt vier maal zoveel hout als 

goed is voor het behoud van de bossen. 

President Zah van het Navajovolk betitelt de protesten van CARE tegen de houtkap als 

‘onprofessioneel gezeur’. De milieubeweging heeft echter een bosbouwkundig bureau 

geraadpleegd die haar aanklacht tegen het bestuur ondersteunt. Daarnaast eist CARE dat de 

overheid een veel breder onderzoek naar de gevolgen van deze rigoureuze houtkap verricht. 

Niet alleen de milieuaspecten, maar ook de gevolgen voor de Navajo-cultuur en -godsdienst 

moeten bekeken worden. De Chuska Mountains en de Black Mesa waarop wordt gekapt, zijn 

heilige bergen voor de Navajo’s. Door de houtkap verdwijnen de planten die voor ceremoniële 

en medicinale doeleinden worden gebruikt.  

Een Navajo-actievoerster zegt: ‘Het gaat niet alleen om een biologische erosie, maar ook om 

de culturele en religieuze erosie van onze natie. Onze president doet altijd alsof hij de 

religieuze gebruiken van ons volk serieus neemt, maar in de praktijk handelt hij 

overeenkomstig de instelling van de Anglo’s (Amerikanen van Europese afkomst).’ 

Dank zij vele kritische jongeren die bereid zijn te luisteren naar en te overleggen met de 

‘ouden’ — die veel van de wijsheid van hun volk wat betreft eerbied voor de schepping 

hebben bewaard — wordt wat de Anglo’s vijfhonderd jaar geleden zijn begonnen, steeds 

minder geaccepteerd. 


