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‘I k wil een nieuwe 
 versie van de wereld
geschiedenis schrijven 
op basis van archeo
logisch onderzoek dat 
kan laten zien hoe de 

inheemse bevolking haar kolonisatie 
heeft ervaren, en welke processen 
toen hebben plaatsgevonden.’ Dat 
zei de Leidse hoogleraar Archeolo
gie van het Caribisch gebied  Corinne 
Hofman in Leidraad in 2014. Ze 
was toen al twee jaar betrokken bij 
NEXUS1492, een groot en ambitieus 
onderzoeksprogramma waaraan in 
2019 officieel een einde komt. Hof
man doet in dat programma archeo
logisch onderzoek met wetenschap
pers van haar eigen universiteit, van 
de VU en van de Universität Kon
stanz, en met de lokale bevolking 
van de Cariben. Dat gebied telt zo’n 
veertig grotere (ei)landen, waaron
der Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 

Sint Eustatius en Sint Maarten. 
Als we bellen, zijn Hofman en haar 
collega Menno Hoogland net terug 
van de archeologische site El Carril, 
in het noorden van de Dominicaan
se Republiek. ’s Ochtends om halfzes 
vertrekken ze met een team promo
vendi, studenten en lokale mensen 
naar de site. Vanaf twee uur ’s mid
dags zitten de wetenschappers in 
het lab om archeologische vondsten 
te analyseren. 

Innovatieve technieken
Archeologen zijn doorgaans in hun 
element als ze kunnen graven, maar 
doen veel meer dan dat. ‘We hangen 
sterk aan de bètawetenschappen’, 
zegt Hoogland. Hij noemt innova
tieve technieken zoals DNAbepa
lingen, die informatie geven over 
iemands genetische afkomst en ver
wantschapsstructuur, en over diens 
geografische oorsprong. Maar ook 

isotopenanalyse, waarbij bijvoor
beeld dankzij de analyse van tand
glazuur migratiepatronen in beeld 
kunnen worden gebracht, en remo-
te sensing. Dat is het met behulp van 
satellietbeelden reconstrueren van 
het oorspronkelijke landschap en 
kijken wat plausibele woongebieden 
en verplaatsingsroutes waren.

De grond is ons boek
Terwijl de koloniale overheersers 
hun verhaal aan het papier  hebben 
toevertrouwd, ligt het verleden 
van de inheemse bevolking diep in 
de aarde verborgen. ‘De grond is 
ons boek’, zegt Hofman dan ook. 
Hoe woonden deze mensen, hoe 
begroeven ze hun doden, wat aten 
ze, met wie dreven ze handel, hoe 
beschermden ze zichzelf tegen over
stromingen en aardverschuivingen, 
waar trokken ze van weg en waar 
gingen ze naartoe? 

Tientallen Leidse archeologen, vaak zelf afkomstig uit de Cariben, droegen de 
afgelopen jaren bij aan het ‘herschrijven’ van de geschiedenis van dit gebied. Ze 
bekijken de kolonisatie vanuit inheems perspectief en zien dat elementen uit de 
cultuur van de oorspronkelijke indiaanse bewoners voortleven.  
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‘Caribbean Ties:  connected 
people, then and now’ laat 
de resultaten zien van het 
NEXUS1492-project. De 
 tentoonstelling is  tegelijk in 
elf Caribische landen en in 
Den Haag te  bezichtigen, en 
overal met een  lokale ‘touch’ 
uitgevoerd. Daar ging een 
traject van 2,5 jaar aan voor-

af, zegt coördinator Tibisay 
 Sankatsing Nava:  ‘Achttien 
 Caribische en Europese 
musea, onderzoeksinstellin-
gen en  lokale gemeenschap-
pen  hebben samen één ver-
haal  ontwikkeld. Caribbean 
Ties  presenteert specialis-
tische wetenschappelijke 
resultaten, maar ook door 

inheemse gemeenschappen 
gedeelde orale tradities.’
De tentoonstelling geeft 
een schat aan  informatie 
over voorbeelden uit het 
dagelijks leven en laat ook 
verschillende perspectie-
ven op de geschiedenis 
zien. Zo beschouwden de 
kolonisators de eilanden 

als aparte gebieden, maar 
voor de bewoners was de 
zee een snelweg die hen – 
met de juiste golf- en wind-
stroming – gemakkelijk naar 
andere eilanden bracht. 
In Nederland is Caribbean 
Ties te bekijken tot 21 juni 
2020 in het Museon,  
Den Haag.

Het is allemaal in de bodem terug te 
vinden. De paalgaten van woningen, 
de scherven aardewerk, dat onder 
invloed van de kolonisatie van motief 
veranderde, graven waarin de doden 
eerst met opgetrokken benen werden 
begraven, tot de koloniale overheer
sers daaraan een einde maakten en 
iedereen op de rug en met de armen 
over de borst gekruist werd neerge
legd. Planten en dierenresten, maar 
ook botten en tanden geven informa
tie over het dieet en de gezondheid 
van toen, en over migratiepatronen. 

Netwerken
‘De inheemse bevolking heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de verove
ring van het Caribisch gebied’, vertelt 
Hofman. ‘De mensen leefden daar al 
7,5 duizend jaar voordat Columbus 
er voet aan wal zette, en ze leefden 
bepaald niet geïsoleerd van elkaar. 
Er waren netwerken en  sociale 
 relaties tussen de gemeenschappen 
op de eilanden, en daar hebben de 
Spanjaarden bij hun kolonisatie grif 
gebruik van gemaakt. Indianen wer
den tot slaaf gemaakt om te werken 
in de goudmijnen op Hispaniola (de 
huidige Dominicaanse Republiek en 
Haïti) en te duiken naar parels voor 
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religieuze praktijken is al snel een 
einde gemaakt. Zo is van hun eigen, 
complexe begravingspraktijken nog 
maar heel weinig terug te vinden.’ 

Mengcultuur
Toch zijn tot op de dag van vandaag 
nog inheemse invloeden terug te vin
den van de mengcultuur die zich uit
eindelijk ontwikkelde door de inter
actie tussen de inheemse bevolking, 
Europeanen en Afrikanen. Zo zien 
lokale mensen, die een groot deel uit
maken van het team waarmee Hof
man en Hoogland hun opgravingen 
doen, regelmatig actuele praktijken 
in de opgravingen terug. ‘Ze herken

Menno  
Hoogland, 
senior onder-
zoeker in het 
Nexus1492 
project.

Van zetmeel  
tot chilipeper 
De Puertoricaanse paleo- 
etnobotanische weten-
schapper Jaime Pagán- 
Jiménez (Universiteit 
Leiden) onderzoekt  
welk voedsel inheemse 
 Caribische volken duizen-
den jaren geleden hebben 
gegeten. ‘Daarvoor analy-
seer ik microscopisch klei-
ne hoeveelheden zetmeel 
in plantaardige resten die 
zijn achtergebleven op mil-
lennia oude kookpotten 
en ander keukengereed-
schap waarmee plantaar-
dig  voedsel is bereid.’ Ook 
onderzoekt hij  phytolieten 
in de bodem van huizen 
en keukens: millennia oud 
‘plantensteen’ dat nu nog 
steeds te herleiden is tot 
bepaalde soorten planten. 
Zo krijgt hij inzicht in het 
oorspronkelijke dieet van de 
inheemse bevolking, en kan 
hij aantonen hoe dit door de 
kolonisatie fors  veranderde. 
De Spanjaarden brachten 
tarwe, linzen en gember 
naar de Cariben, en namen 
Caribische gewassen zoals 
mais, zoete aardappel, 
 cassave en chilipepers mee 
terug. Pagán-Jiménez: ‘Nog 
geen 50 jaar na de kolonisa-
tie werd de chilipeper – die 
groeide in Hispaniola, Cuba 
en Puerto Rico – in Zuid-
oost–Azië geïntroduceerd. 
We associëren de chilipe-
per tegenwoordig vaak met 
de Aziatische keuken, maar 
hij komt uit de Cariben.’

nen haardplaatsen en paalgaten heel 
snel, omdat ze die zelf ook nog steeds 
zo maken’, zegt Hoogland. ‘Dat veld
werk doen ze waanzinnig goed.’
De lokale inwoners zijn volledig bij 
het onderzoek betrokken; zowel 
bij de vraagstelling als bij de inter
pretatie van de data. Hofman: ‘De 
mensen hier werken al zes jaar met 
ons samen, en hun bijdrage aan ons 
onderzoek is net zo belangrijk als 
die van de wetenschappers. Ze komen 
naar congressen, ze leren onze studen
ten graven.’ Het is hún geschiedenis 
die wordt opgegraven, benadrukt ook 
Hoogland. ‘Wij vinden het belang
rijk dat het bestaande  koloniale 

de kust van Venezuela op de plek
ken die zij al generaties lang kenden. 
De Europeanen gebruikten dus de 
kennis van de inheemse bevolking 
om hun kolonisatie tot een succes te 
maken.’
De vroegste archeologische sites uit 
deze periode laten zien dat er in het 
begin van de kolonisatie even spra
ke was van uitwisseling: denk aan de 
bekende anekdote van Indianen die 
lokaal goud ruilden tegen  Europese 
spiegeltjes. Maar al snel werd de 
 Caribische inheemse bevolking gede
porteerd, vermoord en blootgesteld 
aan dodelijke besmettelijke ziektes. 
Helemaal verdwenen is ze nooit, zegt 
Hofman. ‘In de materiële cultuur zien 
we in die eerste fase van de kolonisa
tie nog duidelijk inheemse  elementen 
terug, vermengd met Europese en 
Afrikaanse’, vertelt ze. ‘Maar aan hun 

Corinne Hofman (rechts) stelt met een collega archeologische 
vondsten veilig op het eiland St. Vincent na de orkaan Maria.

Vondstmateriaal uit het Kalinagogebied op Dominica wordt geanalyseerd.

 perspectief wordt vervangen door 
een lokaal of inheems perspectief, en 
dat de geschiedenis dus wordt her
verteld door de lokale bevolking.’

Restricties
Dat is niet bepaald vanzelfsprekend. 
Zo is het voor de aan de Universiteit 
Leiden verbonden Puertoricaanse 
wetenschapper Jaime PagánJiménez, 
die paleoetnobotanisch onderzoek 
doet (zie kader), onmogelijk om 
in zijn vaderland een vaste weten
schappelijke baan te krijgen op zijn 
vakgebied. ‘Het regime daar is niet 
gecharmeerd van een inheemse her
vertelling van de geschiedenis vanuit 
een totaal ander perspectief dan dat 
van henzelf’, zegt hij. Puerto Rico is 
nog altijd een kolonie van de VS, met 
alle restricties van dien. 
Maar PagánJiménez laat het er niet 
bij zitten, en schrijft sinds 2006 een 
‘Archeology and democratization 
of knowledge’blog. ‘Leerkrachten 
downloaden de informatie die hier 
staat om te gebruiken in hun lessen’, 
vertelt hij. ‘Zo kunnen ze de officië
le tekstboeken omzeilen waarin hun 
geschiedenis vanuit koloniaal per
spectief wordt verteld.’ 
Als archeoloog ben ik een politieke 
actor, zegt hij. ‘Ik probeer niet alleen 
de heersende historische narratieven 
te veranderen, maar ook de manier 
waarop mensen naar zichzelf kijken. 
Daardoor ontstaat een groeiend zelf
bewustzijn, en dat zal op termijn ook 
politieke effecten hebben.’ 

Tentoonstelling Caribbean Ties in Museon en elf Caribische landen
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