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Curaçao

Indiaanse cultuur
op de Cariben
Van een onzer verslaggevers

Leiden - ,,De oorspronkelijke Indiaanse bewoners van het Caribisch gebied hadden veel
te lijden onder de komst van de Europeanen, maar hun cultuur heeft desondanks op
talloze manieren standgehouden.”
Dat concluderen veertig wetenschappers van de Universiteit Leiden die de veranderingen
van de indiaanse culturen en samenlevingen op de Caribische
eilanden rond de komst van Columbus in 1492 hebben onderzocht in het Nexus1492-project.
De wetenschappers droegen bij
aan het herschrijven van de geschiedenis van deze regio.
,,De indiaanse cultuur is flink
veranderd, maar is nog steeds
goed zichtbaar in allerlei tradities en gebruiken, zij het ge-

mengd met invloeden van voormalige Europese veroveraars,
Afrikaanse slaven en Aziatische
contractarbeiders.”
De onderzoekers hebben al
hun materiaal uit het ‘bodemarchief’ gehaald, omdat de indiaanse volkeren van voor de
komst van Columbus geen geschreven bronnen hebben achtergelaten. Zo hebben ze keramiek, schelpen en stenen gereedschappen bestudeerd, maar
ook de verspreiding van bepaalde gewassen, om op die manier
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in kaart te brengen hoe voedseluitwisseling tussen de verschillende regio’s plaatsvond.
Andere wetenschappers lieten zien hoe begrafenisrituelen
in de regio zijn veranderd na de
komst van de Europeanen. Indianen gingen hun doden steeds
vaker op een christelijke manier
begraven, met een gestrekt lichaam en de handen op de
borst, maar ze behielden ook
hun eigen tradities.
,,De studie van de bodem zelf
is bijna even belangrijk als de
studie van de voorwerpen in de
bodem”, zegt de Leidse hoogleraar Archeologie Corinne Hofman. ,,De bodem in het Caribisch gebied is als een palimpsest, een schilderij dat meerdere
keren is overgeschilderd. In iedere bodemlaag vind je een
schat aan informatie over een
bepaalde periode in de Caribische geschiedenis.”
Met deze studie konden de
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Ministerie van

Financiën

ANUNSIO

Ministerio di Finansa ta anunsiá ku pa motibu
di renobashon di instalashon di èrko i di e
ret di kòmpüter su ofisina na Pietermaai 17
lo ta será riba siguiente djabièrnè for di 12’or
di mèrdia: djabièrnè 5, 12,19,26 di april i 3
di mei 2019. Pa e motibu aki lo no por hasi
pago tampoko despues di 12’or di mèrdia
riba fechanan menshoná.
Nos diskulpa pa e inkumbiniensia.
Sekretario General interino
L. Melfor

Per 1 januari 2019 is het niet
meer mogelijk om incomplete
aanvragen in te dienen voor verzoeken tot afgifte van een vergunning tot verblijf of tijdelijk
verblijf, verklaringen, restituties,
bewijzen van terugkeer en toeristische verlengingen bij de
Toelatingsorganisatie Curaçao.
Dit geldt met ingang van het
nieuw jaar voor zowel eerste
aanvragen, wijzigingen alsook
verlengingsaanvragen. Het ministerie van Justitie meldt dit in
de eerste editie van de elektronische Landscourant onder de kop
‘Implementatie beleidswijzigingen per 1 januari 2019’.
,,In het kader van de evaluatie
van het Toelatingsbeleid is gebleken dat de laatste beleidsaanpassingen van 2015 voor misinterpretatie vatbaar waren”, aldus
de toelichting. ,,Daarom is besloten om de laatste beleidswijzigingen te redigeren. Het voorgaande zal de efficiëntie en optimale toepassing van het beleid
ten goede komen.”
Onder incomplete aanvragen
worden onder andere verstaan
aanvragen om afgifte van een
verblijfsvergunning, verklaring,
restituties, bewijzen van terugkeer en toeristische verlenging,
waarbij onder andere betrokkene ten tijde van indiening van
zijn verzoek de op de lijst van
vereisten (checklist) aangegeven
verplichte documenten niet kan

Hoogleraar archeologie Corinne Hofman.
Leidse wetenschappers aantonen dat de inheemse landbouwcultuur op het eiland Hispaniola
snel ten onder ging na de komst
van Columbus.
Ook werd geconcludeerd dat
de indiaanse structuren en netwerken essentieel waren in de
verovering van het continent,
want rond de komst van Columbus onderhielden de indiaanse
volkeren uitgebreide kanoverbindingen tussen de verschillen-

de eilanden van het Caribisch
gebied, die de Spaanse veroveraars vervolgens goed konden
gebruiken om grote delen van
Latijns-Amerika te onderwerpen.
Het Nexus1492-project wordt
aan het eind van haar periode
gemarkeerd met een internationale tentoonstelling ‘Caribbean
Ties’ die in mei 2019 in twaalf
landen opent in zes verschillende talen.

Incomplete
aanvragen
niet langer
welkom

inhoudelijke behandeling van
de aanvraag.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat, gelet op het Eilandbesluit Arbeid Vreemdelingen
(EAV), pas bij het in het bezit
hebben van een vergunning tot
verblijf voor onbepaalde tijd
door de vreemde werknemer, de
verplichting van de werkgever
om een tewerkstellingsvergunning te hebben ten aanzien van
desbetreffende vreemdeling komen te vervallen. De Toelatingsorganisatie wordt gereorganiseerd, waardoor deze betrouwbaarder werkt. Ook op technologisch gebied wordt de organisatie verbeterd. ,,Daarmee zal de
organisatie moderner, effectiever en beter functioneren”, aldus Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) eind vorig jaar in
de Staten tijdens de begrotingsbehandeling 2019.
Hij gaf aan dat deze reorganisatie is ingegeven door onregelmatigheden met onder andere
Chinezen, waarvoor een rechtszaak heeft gelopen, maar waardoor ook een administratief traject ingezet is en er beleidsmaatregelen getroffen zijn.
De Toelatingsorganisatie zal
ook een onderzoek doen naar de
vraag wat voor mensen Curaçao
nodig heeft voor de economie.
,,We moeten kunnen blijven
concurreren met de regio en
goed opgeleide mensen hebben
we nodig”, zo verklaarde de bewindsman.

overleggen; betrokkene ten tijde
van de indiening van zijn verzoek een bewijs van betaling van
de verschuldigde leges en retributies niet kan overleggen; en
betrokkene ten tijde van de indiening van zijn verzoek de verzochte aktes zonder de vereiste
apostilles of legalisatie overlegt.
,,Het beleid inzake het herstellen van een incomplete aanvraag binnen zes weken is al eerder afgeschaft,” vervolgt Justitie.
Alleen bij een verlengingsaanvraag dan wel wijzigingsaanvraag, waarbij een bewijsstuk
die door een lokale overheidsinstantie wordt uitgegeven ontbreekt, kan betrokkene met een
deugdelijk motivering en aanvullende bewijsstukken ter staving van de omstandigheden
van het geval een aanvraag indienen. Te denken valt aan het bewijs belastbare inkomen van de
Inspectie der Belastingen of een
vestigings- of directievergunning die door het ministerie van
Economische
Ontwikkeling
wordt uitgegeven. Het ontbreken van de vereiste stukken
heeft uiteraard gevolgen voor de

