
    

  De Kiva 

   Stichting Noord-Amerikaanse Indianen voor 

   Nederland en België 

 
    Digitale nieuwsbrief, Jaargang 5 no. 1, januari 2013 
 

 Website 
 Contact 
 Abonnementen 

 
 
 
 
 
 
 
 

COFTAW Trade  
 
In België wordt ook dit jaar weer de COFTAW Trade gehouden op zondag 3 februari 2013 van 10.00 – 17.00 
uur. Ben Teurlings van De Kiva is ook dit keer aanwezig met een boekenstand. Een mooie gelegenheid om de 
eigen boekencollectie aan te vullen.  
Dit jaar zal ook Jeroen Vogtschmidt aanwezig zijn met zijn kunst en boeken. 
 
COFTAW Trade  
Cultuurcentrum De Muze 
Dekenstraat 40 
Heusden-Zolder (net boven Hasselt) 
België 
 

Tentoonstelling Indianen in Nieuwe Kerk te Amsterdam 
 

Indianen: Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit 
Deze tentoonstelling in de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam loopt nog tot 
en met 14 april 2013. Aan de hand van zeven regio’s wordt een beeld geschetst 
van de rijke kunst en cultuur van Indianenvolken. Ruim tweehonderd kunst-
objecten en gebruiksvoorwerpen nemen de bezoekers mee naar de prairies in de 
Midwest, de vlakten rond de Great Lakes, Californië, de Canadese westkust en de 
landen van de Navajo en de Inuit. Elke zaterdagmiddag is er een andere activiteit. 
De museumshop is vrij toegankelijk. 
Lees meer 
 

John Gwaythil (Haida) 
Masker van een jonge vrouw, ca. 1880 
Courtesy of the Division of Anthropology, American Museum of Natural History, New York 
 

Museum Volkenkunde te Leiden 
 
Het verhaal van de Totempaal 
Deze tentoonstelling in Museum Volkenkunde te Leiden loopt nog tot en met 1 april 2013. 
Het is een grote interactieve familietentoonstelling rond de Indianen van de noordwestkust 
van de VS en Canada. Er zijn topstukken uit binnen- en buitenland, moderne kunst, actue-
le interviews en reportages. Dit alles geeft een beeld van de boeiende culturen van de In-
dianen aan de noordwestkust. 
De museumshop is vrij toegankelijk.  
Lees meer 
 
Museum Volkenkunde 
Steenstraat 1 
2300 AE  Leiden 
Tel. 071-5168800 
 

TENTOONSTELLINGEN / BEURS 
 

http://www.dekiva.nl/
http://www.dekiva.nl/html/contact.html
http://www.dekiva.nl/html/lid_worden.html
http://www.nieuwekerk.nl/nl/
http://volkenkunde.nl/nl/verhaal-van-de-totempaal


 
 
 

Native American artikelen 
 
Kiva-Lid Danielle van Gladbach moet door ruimtegebrek een aantal Native American artikelen verkopen, die ze 
zelf ooit tijdens een reis door Noord- en Zuid-Dakota, Wyoming en Montana heeft gekocht. Artikelen staan op 
marktplaats. 
Zie hier 
 
 
 

(Advertentie) 

LEZERSSERVICE 
 

http://www.marktplaats.nl/verkopers/5068901.html


  
 

 
Wounded Knee 1890 en 1973 
 
In 1968 werd de American Indian Movement (AIM) opgericht door o.a. Dennis Banks. Het was een actiegroep 
die niet passief opkwam voor de Indiaanse zaak, maar koos voor een agressievere benadering. Zo waren er 
bijvoorbeeld de bezetting van het schip Mayflower II in 1970, Mount Rushmore in 1971 en de waarschijnlijk 
meest bekende bezetting die van Wounded Knee in 1973. 
 
Wounded Knee 1890 

Op 29 december 1890 vond bij Wounded Knee in het Pine Ridge reser-
vaat in Zuid-Dakota een bloedbad plaats onder de Lakota.  
De Indianen leefden er in erbarmelijke omstandigheden. Ze raakten in 
de ban van de Paiute Wovoka in Nevada, die een nieuwe aarde zonder 
blanken voorspelde. Kicking Bear van de Lakota reisde naar Wovoka 
om kennis te nemen van zijn religie. Terug in Pine Ridge introduceerde 
hij de Ghostdance.  
De autoriteiten van het reservaat waren bang voor een opstand. Ze 
verboden de dans en schakelden het leger in. Op 15 december werd  

Big Foot, een van de gesneuvelden        Sitting Bull gearresteerd en bij een schermutseling gedood. Twee  
bij Wounded Knee  weken later kwamen bij het laatste bloedbad meer dan 150 Indianen om 

het leven. 
 
Wounded Knee 1973 
Op 27 februari 1973 bezetten honderden leden van de AIM het dorp Wounded Knee en riepen het uit tot Oglala 
Sioux vrijstaat. Traditionele Sioux wilden dat een overeenkomst uit 1868 nagekomen werd. Hierin stond dat de 
Sioux recht hadden op de Black Hills. De Amerikaanse overheid was echter bezig het land verder te onteigenen 
i.v.m. de aanwezige delfstoffen. Bij het ontstane conflict speelden ook de corrupte leiding van het reservaat en 
de dagmijnbouw een rol. 
Er werden gewapende eenheden naar Wounded Knee gestuurd en de elektriciteitsvoorziening werd afgesne-
den. Na 71 dagen werd de bezetting verbroken. 
Tijdens en na de bezetting verdwenen personen, werden Indianen vermoord en werden honderden arrestaties 
verricht. 
Dit jaar is het dus 40 jaar geleden en dat wordt herdacht. 
 
Op internet is volop informatie te vinden over Wounded Knee 1890 en 1973. 
 

Idle No More 
 
Idle No More (INM) is een protestbeweging die ontstaan is bij de inheemse volken van Canada van First  
Nations, Métis en Inuit. Doel is het stoppen van de achteruitgang van het milieu en de economische en sociale 
ongelijkheid. 
 
In november vorig jaar maakten vier vrouwen in Saskatoon, Canada zich bezorgd over een wetsvoorstel dat de 
inheemse rechten zou aantasten. Er zouden aanpassingen komen op de Indian Act, milieubescherming zou 
worden opgeheven en rechten van de inheemse bevolking die bij de oprichting van Canada met hen waren ge-

maakt zouden worden beperkt. 
De vrouwen besloten een bijeenkomst te organiseren in Saskatoon 
en verspreidden dit via facebook met als titel Idle No More (Luier 
niet Langer, m.a.w. Kom in Actie). Een week later waren er al bij-
eenkomsten in verschillende plaatsen, o.a. Winnipeg. De bewe-
ging was geboren. 
Een veelgebruikte actiemethode van INM is een flashmob waarbij 
inheemse cirkeldansen worden uitgevoerd.  
Ook zetten ze blokkades op van bruggen, snelwegen en treinrails. 
 
Lees meer  
 

 
Idle no more protest op Government Street Victoria, 21 december 2012 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Idle_No_More

