
De Navajo (of Diné, zoals ze zichzelf noemen) wonen in het zuidwesten van de Verenigde Staten, met name in de 
staten Utah, Colorado, New Mexico en Arizona. Hun woongebied is erg droog en woestijnachtig. Er wonen momen-
teel zo’n 26.000 mensen in het Navajo Reservaat dat zich bevindt in het gebied waar de vier staten aan elkaar 
grenzen.

GESCHIEDENIS
De voorouders van de Navajo trokken tijdens de laatste IJstijd over de Baring Straat. Het water tussen Rusland en 
Amerika was toen bevroren. Rond duizend jaar geleden begonnen ze vanuit Alaska en westelijk Canada zuid-
waarts te trekken. Dit was een lang proces dat waarschijnlijk veroorzaakt werd doordat er te weinig voedsel was 
voor de groeiende bevolking. De meeste Navajo die naar het zuiden trokken waren jagers, verzamelaars en viss-
ers. Rond 1300 bereikten ze het gebied waar ze nu nog altijd wonen. De Navajo raakten in conflict met de mensen 
die hier al verbleven en ze legden beslag op veel van hun bezittingen. Het vestigingsproces ging echter snel. Een 
deel van de Navajo ging het land bebouwen, terwijl anderen op jacht gingen.

De tweehonderd jaar hierna leefden de Navajo in vrede. Aan het einde van de 16e eeuw begonnen de Span-
jaarden zich te vestigen in New Mexico en dit veroorzaakte conflicten. De Spanjaarden probeerden de Navajo in 
hun macht te krijgen en ze te bekeren tot het christendom. De Navajo hielden aan hun oude geloof vast en de 
inspanningen van de Spanjaarden waren tevergeefs. Na verschillende oorlogen slaagden de Spanjaarden er 
echter in om de Navajo te onderwerpen en het gebied werd ingelijfd door Spanje (en later door Mexico). In 1848 
vochten de Verenigde Staten een oorlog uit tegen Mexico en hierdoor kwam het Navajo-gebied in het bezit van de 
VS. Niet lang hierna kwamen er als gevolg van de Goudkoorts veel blanken naar het gebied van de Navajo en dit 
leidde tot grote problemen. Het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog in 1860 veroorzaakte nog meer lijden voor 
de Navajo. De regering van de VS besloot in 1863 om de Navajo te dwingen hun huizen te verlaten en te lopen 
naar een gebied 500 kilometer verderop (de Navajo noemen dit de “Lange Tocht”). Tijdens deze gedwongen 
verhuizing vernietigde het Amerikaanse leger al hun akkers, boomgaarden en dorpen. Ook het vee werd afge-
maakt. De Navajo werden vier jaar lang gevangen gehouden en duizenden mensen stierven van de honger, ziektes 
en kou.

In 1868 werd het negende verdrag tussen de Navajo en de regering van de VS gesloten. Het bepaalde dat de 
7.000 Navajo die de Lange Tocht overleefd hadden terug naar huis konden gaan om er een nieuw bestaan op te 
bouwen. Maar de Navajo hadden haast niets om naar terug te keren. Een andere bepaling van het verdrag was dat 
er een reservaat voor de Navajo werd gecreëerd. Hier wonen nu nog de meeste Navajo. Sindsdien is de verhoud-
ing tussen de Navajo en de regering van de VS gespannen. Pas in 1924 werden de Navajo burgers van de VS; het 
recht om te stemmen volgde in 1948. Veel Navajo zijn er nog steeds van overtuigd dat hun land en cultuur door de 
Amerikaanse regering gestolen zijn en dat hun manier van leven nog steeds niet gerespecteerd wordt door de 
overige bevolking. Vandaag de dag beginnen steeds meer Navajo hun cultuur opnieuw te ontdekken en ze zijn 
trots op hun geschiedenis.

RELIGIE
Voor de traditionele Navajo is religie belangrijker dan het gewone dagelijkse leven. De Navajo proberen te allen 
tijde in vrede en harmonie te leven met de wereld om zich heen (Moeder Aarde). Dit wordt “wandelen in 
schoonheid”genoemd. De Navajo wordt geleerd respect te hebben voor de heiligen (hun goden) en alles dat zij 
gemaakt hebben. Er is groot respect voor de natuur: het land, de planten en dieren die hier leven. 

"Zandschilderijen" zijn erg gebruikelijk bij de Navajo en hebben een religieuze betekenis. Veel toeristen kopen ze, 
maar de Navajo zelf gebruiken ze voor genezingsrituelen. Tijdens deze ceremonieën gebruikt de Genezer de 
zandschilderijen om het verhaal van de heiligen te vertellen.

Het getal “4” is heilig in de traditie van de Navajo. Er zijn bijvoorbeeld vier heilige bergen, ieder mens bestaat uit 
vier delen, er zijn vier gebeurtenissen in het leven van een vrouw etc.

Tegenwoordig zijn veel Navajo christen geworden. De meest actieve religies in het Navajo Reservaat zijn: de Kerk 
van de Mormonen, de Katholieke Kerk, de Adventisten en de Native American Church.
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DE NAVAJO CULTUUR



SAMENLEVING, ECONOMIE EN POLITIEK
Nadat ze in het zuidwesten waren aangekomen begonnen de meeste Navajo het land te bewerken en gingen 
dieren hoeden. Traditioneel bouwden ze bonen, vlas en maïs aan. Maïs was en is nog steeds de het belangrijkste 
voedsel en het bestaat in vele kleuren. De Navajo jaagden ook op herten, prariehonden en andere dieren. Tegen-
woordig houden veel Navajo schapen voor het vlees en de wol. De meest voorkomende gerechten zijn gefrituurd 
brood en stamppot van schapenvlees.

Navajo zijn ook vermaard vanwege de kleden die ze weven. De verschillende gebieden binnen het Navajo Reser-
vaat ontwerpen ieder eigen patronen bij deze vorm van weverij. De kleden worden gemaakt van schapenwol. Het 
is een tamelijk nieuw beroep omdat schapen pas door de Spanjaarden naar het gebied werden gebracht.

Hoewel het Navajo Reservaat in de Verenigde Staten ligt, heeft het een vorm van zelfbestuur. De Navajo kiezen 
hun eigen leiders, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

CULTUUR
Het gezinsleven van de Navajo wordt voor een groot deel bepaald door de “clan”. Tegenwoordig zijn er rond de 
150 Navajo-clans. Het lidmaatschap van een dergelijke clan kan enkel door de moeder worden doorgegeven. 
Volgens de traditie mogen de Navajo niet trouwen met iemand van dezelfde clan.

De taal van de Navajo (Dineh) is altijd een mondelinge geweest. Pas rond 1900 werd er een alfabet van de taal 
samengesteld. Dit alfabet is uniek en erg verschillend van het Latijnse alfabet. De taal wordt nog steeds veel 
gebruikt in de gemeenschap en op de scholen van de Navajo.

Tot voor kort woonden de Navajo veelal in woningen die “Hogans” genoemd worden. Deze lijken erg op de 
traditionele onderkomens van de Anasazi, die vóór de komst van de Navajo in het gebied woonden. De huizen 
bestaan uit een houten raamwerk dat met kleinere balken, wilgen en klei dichtgemaakt is. Tegenwoordig worden 
Hogans van veel verschillende materialen gemaakt, maar het gebruik van hout is nog steeds erg belangrijk. 
Wanneer iemand overlijdt in een hogan zullen de andere bewoners vertrekken en ergens anders gaan wonen. 
Geen onderdeel van de hogan zal in dat geval opnieuw gebruikt worden en de Navajo laten het gebouw over aan 
het verval.

Homoseksuelen worden bijzonder gerespecteerd door de Navajo. Ze worden beschouwd als mensen die de gave 
hebben om de mannelijke en vrouwelijke kant van iedere zaak te zien. Daarom worden ze als uitstekende leraren 
gezien.
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