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Chester Nez, de laatste van de 29 Navajo-indianen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een
codetaal ontwikkelden die de Japanners nooit hebben kunnen ontcijferen, is woensdag
overleden. Hij was 93 jaar oud.
'De kracht van onze taal werd met de wereld gedeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen
de eerste 29 ‘Code Talkers’ zich vrijwillig aanmeldden. Spijtig genoeg hebben we de laatste
overlevende van die 29 mannen, Chester Nez, verloren. Hij overleed woensdagochtend in zijn
slaap', aldus het hoofd van het Navajo-volk, Ben Shelly.
De 29 Navajo-indianen werden in mei 1942 gerekruteerd door de het Amerikaanse leger. Op
basis van hun bijzonder complexe moedertaal ontwikkelden ze een codetaal voor
communicatie op het slagveld. 'Ik ben heel trots om te zeggen dat de Japanners er alles aan
hebben gedaan om de code te breken, maar dat ze daar nooit in geslaagd zijn', zei Chester Nez
vorig jaar nog aan het militaire dagblad Stars and Stripes.
In totaal hebben ongeveer 400 Navajo-indianen als 'Code Talkers' deelgenomen aan de oorlog
in de Grote Oceaan. Ook indianen van andere stammen (Choctaws, Comanches, ...) werden
overigens ingezet om gecodeerde boodschappen door te geven.
Het overlijden van Chester Nez 'vormt een triest einde van een tijdperk voor ons land en voor
de geschiedenis van het Marine Corps', reageren de Marines in een persbericht. 'De NavajoCode Talkers hebben onschatbare bijdrages geleverd op het strijdtoneel in de Grote Oceaan

tijdens de Tweede Wereldoorlog', aldus nog het Marine Corps. De Navajo-indianen kregen
voor hun 'heroïsche daden' in 2001 een gouden medaille van het Amerikaanse congres, de
hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS.
De code bleef tot in de jaren tachtig geheim, omdat het Amerikaanse leger lange tijd dacht dat
hij nog nuttig kon zijn bij een eventueel nieuw conflict.

