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Indianendag 28 oktober in Arnhem 
 
De primeur van vorig jaar, een Indianendag samen met de Nanai is goed bevallen. Er waren veel bezoekers en 
de sfeer was uitstekend. Daarom willen we dat dus graag herhalen. 
 
Dus noteer vast in uw agenda: Indianendag zondag 28 oktober 2012. Ook nu weer in zalencomplex De Coe-
hoorn in Arnhem. Het station is vlakbij, net als een parkeergarage. 
 
Programma 
We hebben een gevarieerd programma met lezingen en korte films. 
 

Zo laten wij u reizen door Amerika en maakt u kennis met de Gwich’in (toen en 
nu) die wonen in het noordwesten van Canada en het noorden van Alaska. 
Ook het hedendaagse leven en zijn problemen komen aan bod. Door middel 
van een film geven we u een beeld van moderne Indianen. De problematiek 
rond de teerzandgronden is zeer actueel. Met een lezing en een film vertellen 
en tonen we u meer over dit onderwerp. 
En natuurlijk is er weer een Indiaanse gast. 

 
Voor degenen die actief bezig willen zijn, hebben we twee workshops: Indiaans kralenwerk maken en speciaal 
voor kinderen een praatstok en/of parfleche maken.  
Ook is er een interactieve kunsttentoonstelling. 
 
En natuurlijk krijgen de traditionele onderdelen hun vaste plek: de loterij voor het 
goede doel, de quiz en een markt met een uitgebreid aanbod van winkels met 
boeken, Indiaans handwerk, muziek en films. Dit jaar zullen er ook een aantal 
ideële stichtingen aanwezig zijn met een informatiestand. 
 
Toegang gratis 
Deze dag is een echte ontmoetingsplek voor Kiva-leden en Nanai-donateurs. 
Maar ook niet-leden zijn van harte welkom. De toegang van de dag is daarom 
gratis. 

 
Meer informatie en het complete programma volgen later nog. Houd dus de mail in de gaten!

DIVERS 
 

http://www.dekiva.nl/
http://www.dekiva.nl/html/contact.html
http://www.dekiva.nl/html/lid_worden.html


Clifford Crane Bear in Museum Volkenkunde te Leiden 
 

Zaterdag 4 en zondag 5 augustus is er weer een Indianenweekend in 
het Museum Volkenkunde te Leiden. De Blackfoot Clifford Crane 
Bear is weer te gast. 
De zaterdag staat in het teken van dromen. Clifford Crane Bear ver-
telt o.a. over de betekenis van dromen en er zijn workshops (dro-
menvanger maken en dromen tekenen). 
Zondag zijn het verhalen die in het middelpunt staan. Verhalen zijn 
belangrijk voor de Blackfoot, ze hebben een diepe betekenis. Clifford 
Crane Bear geeft hier uitleg over. Workshops vandaag zijn verhalen 
tekenen en een praatstok maken. 
Van zaterdag op zondag is het mogelijk in een tipi te slapen.  

 
Clifford Crane Bear          Meer informatie, ook over het overnachten in een tipi, leest u hier. 
 
Museum Volkenkunde 
Steenstraat 1 
2300 AE  Leiden 
Tel. 071-5168800 

 
 
Crazy Horse Ride 
 
Een aantal maanden geleden heb ik in een nieuwsbrief melding gemaakt van de Crazy Horse Ride. De Ride zit 
er inmiddels weer op. Er waren zo’n 200 deelnemers. Vanaf Fort Robinson in Nebraska ging de tocht naar Pine 
Ridge. 
 
Hier is het complete verslag te lezen over de Ride van 2012 en zijn foto’s en filmpjes te bekijken. Zeker de 
moeite waard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boek Speaking my Truth 
 

Halverwege de 19
e
 eeuw en tot ver in de 20

e
 bestond er in Canada het systeem van 

Residential Schools. De bedoeling was de oorspronkelijke bewoners van Canada te 
laten assimileren in de Europees-Canadese gemeenschap. Kinderen werden van 
hun ouders gescheiden, de eigen taal mocht niet meer worden gesproken. 
O.a. op de website van Aboriginal Canada Portal is meer te lezen over deze Resi-
dential Schools. 
 
Wilt u iets meer weten over de overlevenden van deze Canadese internaatscholen? 
Het boek Speaking my truth bevat goed geschreven, interessante verhalen, die een 
goed beeld geven van dit deel van de Canadese geschiedenis. De verhalen zijn 
meestal optimistisch over verzoening en het verbeteren van de samenwerking tus-
sen aboriginal en niet-aboriginal. 
Het boek is gratis te downloaden of te bestellen op de website: 
http://speakingmytruth.ca/ 
 
 

http://www.rmv.nl/
https://sites.google.com/site/indianenprojectenevenementen/home/foto-s-en-evenementverslagen
http://www.aboriginalcanada.gc.ca/acp/site.nsf/eng/ao20023.html
http://speakingmytruth.ca/


Indian Inspiration weekend in België 
 
In België wordt op 11 en 12 augustus een Indian Inspiration weekend gehouden. Naast de Indiaanse cultuur 
komen ook de Afrikaanse, Aziatische en Keltische cultuur aan bod. Er zijn verschillende stands (markt en am-
bachten) en er is een gevarieerd artiestenaanbod met muziek en dans. Geboekt staan in ieder geval Kendall 
Old Elk, Ed E. Bryant en Murray Small Legs. Zij vertellen over hun cultuur en voeren dansen op. 
Hier leest u meer over dit weekend. 
 
Plaats: 
Het terrein naast de Kapel Kolonie 
Kapelstraat z/n 
2330 Merksplas 
België 
 
Merksplas ligt tussen Hoogstraten en Turnhout, net onder de grens met Nederland. 
 
Noot: 
Dit weekend staat helemaal los van de Kiva. De keuze van stands en optredens is niet altijd zoals we die vanuit 
de Kiva (Noord-Amerikaanse Indianen) presenteren. Maar de Indiaanse gasten zijn een bezoek aan dit week-
end zeker waard! 
 

(Advertentie) 

http://www.indian-inspiration.com/index.html
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Yocha Dehe Wintum Natie vermarkt eigen olijfolie 
 

Verschillende Indiaanse stammen produceren eigen voedselproducten. Meestal gaat het 
dan om wilde rijst, gedroogd vlees (pemmican) en bak- en broodmixen. De Yocha Dehe 
Wintun Natie uit de Capay Vallei in Noord-Californië is verder gegaan. De stam heeft een 
casino en teelde al verschillende gewassen, waaronder wijndruiven. Maar het afgelopen 
jaar zijn er ook arbequina olijven geoogst en geperst om te bottelen. De staat heeft de olijf-
olie het certificaat ‘Extra zuiver’ gegeven. Dit staat dus ook op de flessen. 
De olijfolie en de wijnen hebben het Séka Hills label. Séka betekent blauw in de Patwin taal 
en verwijst naar de Blue Ridge Mountains in het oorspronkelijk woongebied van de stam. 
Er zijn drie andere stammen in Noord-Californië die in de wijnbusiness gaan. 
Lees meer (bron: indianz.com 26 juni 2012) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wiyot Stam dicht bij terugwinning heilig Indian Island 

 
De schoonmaak van Indian Island 

 
Tientallen jaren heeft Indian Island in het noorden van Californië 
blootgestaan aan industriële vervuiling. Na een 12 jaar durende in-
spanning van de Wiyot Stam om hun heilige land terug te krijgen is 
de schoonmaak bijna voltooid. Er is bijna 2 miljoen dollar uitgege-
ven voor het verwijderen van loodaccu”s, verontreinigde grond en 
ander vuil van de ruim 110 hectare die de Wiyot stamleden be-
schouwen als het middelpunt van hun universum.  
De plaats is de thuisbasis van de Wereld Vernieuwingsceremonie 
van de stam. Sinds 1860 is die ceremonie niet meer gehouden. In 

dat jaar vond het bloedbad van Indian Island plaats. Bijna 100 mannen, vrouwen en kinderen werden in hun 
slaap vermoord. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Wereld Vernieuwingsceremonie. Indian Island werd veran-
derd in een scheepsreparatiebedrijf. Onder de nieuwe eigenaar sijpelde gif in de grond en werden overblijfselen 
en artifacten geplunderd. 
Lees hier en hier meer (bron: indianz.com 21 juni en25 juni 2012) 
 
 
 
 
 

Indian country onevenredig beïnvloed door energiecentrales 
 
Naast een boerderij op het Moapa Reservaat in Nevada is de Reid-Gardner centrale 
te zien.  
 

Ongeveer 10% van alle energiecentrales in de VS liggen binnen 30 
km van Indiaanse reservaten, aldus Associated Press. Veel van de 
51 bedrijven zijn meer dan een halve eeuw oud. Ze beïnvloeden 50 
reservaten, waaronder die van de Moapa Band van de Paiute India-
nen in Nevada. ‘Iedereen is ziek’, zegt stamlid Vicki Simmons. Haar 
broer werkte bij de kolengestookte energiecentrale NV Energy naast 
het reservaat voor hij op 31-jarige leeftijd overleed aan hartproble-
men. De Environmental Protection Agency zegt dat vervuiling van 

kolengestookte centrales een grote bedreiging vormt voor kinderen en ouderen. Ouders op het Moapa reser-
vaat zeggen, dat hun kinderen bang zijn om buiten te spelen. 

GEZONDHEID 
 

ERKENNING 
 

BUSINESS 
 

http://www.nytimes.com/2012/06/27/dining/olive-oil-from-a-northern-california-indian-tribe.html?_r=1
http://www.times-standard.com/localnews/ci_20846244/indian-island-cleanup-nearly-finished-wiyot-tribe-searching
http://www.times-standard.com/opinion/ci_20923921/island-cleanup-cause-cheer


Sommige stammen zijn blij met de centrales, omdat ze banen en belastinggeld opleveren voor hun gemeen-
schappen. Een kleine groep, waaronder de Moapa Band, is de afgelopen jaren begonnen met protesteren met 
het verzoek de centrale te sluiten. 
Lees meer (bron: indianz.com 5 juli 2012) 
 
 
 
 

Cahto Stam werkt aan contract voor activiteiten in park 
 
De Cahto Stam is in onderhandeling om het Westport Union Landing 
State Park in Californië te beheren. De stam heeft een binding met 
dit staatspark. Generaties lang werd er gevist en voedsel verzameld. 
‘Het is een van onze oorspronkelijke leefgebieden’, zei Richard ‘Joe’ 
Smith. 
Als gevolg van staatsbezuinigingen moest het park sluiten, maar de 
betrokkenheid van de stam zal het park redden. Stammen in Okla-
homa en Arizona hebben vergelijkbare stappen genomen om staats-
parken van historisch en cultureel belang te behouden. 
Lees meer (bron: indianz.com 28 juni 2012) 
 
 

 
 
 
 

 
Autoriteiten nemen 1100 pond zalm in beslag van Alaska Natives 
 
Autoriteiten hebben in juni 1100 pond zalm in beslag genomen van native vissers uit Alaska. Er zit nog maar 
weinig zalm in de Lower Kuskokwim Rivier. De Association of Village Council Presidents wil dat de staat de 
noodtoestand uitroept in de regio. 
‘De mensen worden depressief en er ontstaat een crisissituatie, omdat er helemaal geen eten is’, zei AVCP 
president Myron Naneng tegen The Anchorage Daily News. 
33 vissers hebben een dagvaarding gekregen, omdat ze met het vissen een strafbaar feit hebben begaan. 
Lees meer (bron: indianz.com 22 juni 2012) 
 
 

Mitsitam Native Foods Café in NMAI wint een toprestaurant onderscheiding 
 

Het Mitsitam Native Food Café in het National Museum of the Ameri-
can Indian in Washington DC heeft een toprestaurant onderscheiding 
gewonnen. Mitsitam ontving de Casual Restaurant of the Year van 
de Restaurant Association of Metropolitan Washington.  
Mitsitam betekent ‘Laten we eten’ in de Delaware taal. 
Lees meer (bron: indianz.com 25 juni 2012) 
 
 
(van links naar rechts) Miriam Menkir, café manager; Jerome Grant, sous chef; Melvin 
Gonzalez, sous chef and chefkok Richard Hetzler nemen de Rammy voor ‘Casual 
Restaurant of the Year’ In ontvangst. 

 
 

Oglala Sioux stam eert Russell Means 
 
De Oglala Sioux Stam heeft 26 juni erkend als Russell Means Dag. Dit ter ere 
van activist Russell Means. In een proclamatie werd hij geëerd om zijn ‘presta-
ties, inzet en patriottisme’ voor de stam. Means kreeg bekendheid door zijn 
werk voor de American Indian Movement in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Hij heeft onderwijs en soevereiniteit bevorderd op het Pine Ridge reser-
vaat en is uitgegroeid tot een schrijver en acteur. Zo heeft hij o.a. gespeeld als 
Chingachgook in The Last of the Mohicans, als de geest van Jim Thorpe in 
Wind Runner en was hij de stem van Pocahontas’ vader in de Disney video 
Pocahontas. Verder heeft hij ook protestsongs geschreven. 
(bron: indianz.com 26 juni 2012) 

KUNST - CULTUUR - NATUUR 
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http://64.38.12.138/News/2012/006306.asp
http://www.pressdemocrat.com/article/20120628/ARTICLES/120629551/1033/news
http://www.adn.com/2012/06/21/2515107/wildlife-officials-seize-nets.html
http://newsdesk.si.edu/releases/smithsonian-s-mitsitam-cafe-wins-prestigious-rammy-award


Cocopah Stam doneert $ 50.000 aan voedselbank van gemeenschap in Arizona 
 
De Cocopah Stam heeft $ 50.000 gedoneerd aan de Yuma Community Food Bank in Arizona. Met deze donatie 
kan de voedselbank hulp verstrekken aan mensen in nood. Alleen al in de maand mei heeft de organisatie 
24.436 mensen geholpen. 
(bron: indianz.com 28 juni 2012) 

 
 
Navajo code talker Frank Chee Willeto overleden 

 
Frank Chee Willeto, een Navajo code talker en voormalig vice president 
van de Navajo Natie is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij werd in Nieuw 
Mexico geboren, diende in het Korps Mariniers van de VS en gebruikte 
de Navajo taal om onbreekbare codes door te geven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
‘Zijn liefde voor de Navajo mensen werd geïllustreerd door zijn levens-
lange inzet voor de openbare dienst en we zijn dankbaar voor zijn inzet 
en persoonlijke offers’, zei Johnny Naize, spreker van de Navajo Nation 
Council. ‘Willeto heeft zijn land gediend en keerde terug naar huis om 
zijn eigen volk in vele opzichten te dienen.‘ De Navajo vlag werd ter ere 
van Willeto halfstok gehangen. 
Voor zijn inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Willeto in 
2001 een Congressional Silver Medal. 

(bron: indianz.com 27 juni 2012) 
Lees meer (bron: Indian Country Today 26 juni 2012) 
 
 

Minnesota zal wolvenjacht in reservaat niet verhinderen 
 

De eerste geleide wolvenjacht en -vangst in Minnesota dit najaar is 
niet alleen omstreden, maar zal ook een culturele botsing zijn. 
Indiaanse bands in de staat die zich verzetten tegen de jacht en 
vangst van wolven op heilige gronden, zullen de wolvenjacht op 
stamgronden verbieden. Ze verwijten het Department of Natural Re-
sources (DNR) en de wetgever dat ze hun standpunten niet hebben 
overwogen. 
‘De wolf is een deel van ons scheppingsverhaal en daarom hebben 
veel Ojibwe een sterke spirituele band met de wolf’,’ schrijft Karen 
Diver, voorzitter van de Fond du Lac Band van de Lake Superior 
Chippewa, in een brief aan de DNR. ‘Veel Ojibwe geloven dat het lot 
van de wolf nauw verbonden is met het lot van alle Ojibwe. Om deze 
redenen voelt voor de Fond du Lac Band de jacht en vangst van wol-
ven ongepast.’ 
Leiders van de Leech Lake, Red Lake en White Earth bands schre-

ven gelijksoortige brieven van bezorgdheid naar de DNR, toen de wetgever nog debatteerde over een jachtsei-
zoen voor de wolf. Red Lake, het enige gesloten reservaat in de staat, sluit zijn ca. 465 hectare grote reservaat 
voor de wolvenjacht. 
Lees meer (bron: indianz.com 2 juli 2012) 
 
 
 

 
 
Onderzoek naar sluiting drie openbare scholen Navajo Natie 
 
De regering van Obama onderzoekt de sluiting van drie openbare scholen op het Navajo Reservaat in New 
Mexico. Om geld te besparen sloot het Gallup McKinley County School District de drie middelbare scholen. Na-
vajo-ouders zeggen dat ze niet zijn geraadpleegd, zoals het volgens artikel VI uit de Civil Rights Act wel had 
gemoeten. Volgens Erica Austin, advocaat van het Bureau van Burgerlijk Recht van het Amerikaanse Ministerie 
van Onderwijs, is dit een vorm van discriminatie. 
Lees meer (bron: indianz.com 21 juni 2012) 

ONDERWIJS 
 

http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2012/06/26/navajo-code-talker-frank-chee-willeto-walks-on-120616
http://www.startribune.com/sports/outdoors/160952295.html
http://www.abqjournal.com/main/2012/06/21/news/feds-investigate-school-closings.html

