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Curaçao

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

Ministerie van

Financiën ANUNSIO

Advertentie

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 we-
tenschappers van de Universi-
teit Leiden die de veranderingen
van de indiaanse culturen en sa-
menlevingen op de Caribische
eilanden rond de komst van Co-
lumbus in 1492 hebben onder-
zocht in het Nexus1492-project.
De wetenschappers droegen bij
aan het herschrijven van de ge-
schiedenis van deze regio.

,,De indiaanse cultuur is flink
veranderd, maar is nog steeds
goed zichtbaar in allerlei tradi-
ties en gebruiken, zij het ge-

mengd met invloeden van voor-
malige Europese veroveraars,
Afrikaanse slaven en Aziatische
contractarbeiders.”

De onderzoekers hebben al
hun materiaal uit het ‘bodemar-
chief’ gehaald, omdat de indi-
aanse volkeren van voor de
komst van Columbus geen ge-
schreven bronnen hebben ach-
tergelaten. Zo hebben ze kera-
miek, schelpen en stenen ge-
reedschappen bestudeerd, maar
ook de verspreiding van bepaal-
de gewassen, om op die manier

in kaart te brengen hoe voedse-
luitwisseling tussen de verschil-
lende regio’s plaatsvond.

Andere wetenschappers lie-
ten zien hoe begrafenisrituelen
in de regio zijn veranderd na de
komst van de Europeanen. In-
dianen gingen hun doden steeds
vaker op een christelijke manier
begraven, met een gestrekt li-
chaam 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 hoogle-
raar Archeologie Corinne Hof-
man. ,,De bodem in het Cari-
bisch gebied is als een palimp-
sest, een schilderij dat meerdere
keren is overgeschilderd. In ie-
dere bodemlaag vind je een
schat aan informatie over een
bepaalde periode in de Caribi-
sche geschiedenis.” 

Met deze studie konden de

Leidse wetenschappers aanto-
nen dat de inheemse landbouw-
cultuur op het eiland Hispaniola
snel ten onder ging na de komst
van Columbus.

Ook werd geconcludeerd dat
de indiaanse structuren en net-
werken essentieel waren in de
verovering van het continent,
want rond de komst van Colum-
bus onderhielden de indiaanse
volkeren uitgebreide kanover-
bindingen tussen de verschillen-

de eilanden van het Caribisch
gebied, die de Spaanse verove-
raars vervolgens goed konden
gebruiken om grote delen van
Latijns-Amerika te onderwer-
pen.

Het Nexus1492-project wordt
aan het eind van haar periode
gemarkeerd met een internatio-
nale tentoonstelling ‘Caribbean
Ties’ die in mei 2019 in twaalf
landen opent in zes verschillen-
de talen.

Hoogleraar archeologie Corinne Hofman.
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Per 1 januari 2019 is het niet
meer mogelijk om incomplete
aanvragen in te dienen voor ver-
zoeken tot afgifte van een ver-
gunning tot verblijf of tijdelijk
verblijf, verklaringen, restituties,
bewijzen van terugkeer en toe-
ristische verlengingen bij de
Toelatingsorganisatie Curaçao. 

Dit geldt met ingang van het
nieuw jaar voor zowel eerste
aanvragen, wijzigingen alsook
verlengingsaanvragen. Het mi-
nisterie van Justitie meldt dit in
de eerste editie van de elektroni-
sche Landscourant onder de kop
‘Implementatie beleidswijzigin-
gen per 1 januari 2019’.

,,In het kader van de evaluatie
van het Toelatingsbeleid is ge-
bleken dat de laatste beleidsaan-
passingen van 2015 voor misin-
terpretatie vatbaar waren”, aldus
de toelichting. ,,Daarom is beslo-
ten om de laatste beleidswijzi-
gingen te redigeren. Het voor-
gaande zal de efficiëntie en opti-
male toepassing van het beleid
ten goede komen.”

Onder incomplete aanvragen
worden onder andere verstaan
aanvragen om afgifte van een
verblijfsvergunning, verklaring,
restituties, bewijzen van terug-
keer en toeristische verlenging,
waarbij onder andere betrokke-
ne ten tijde van indiening van
zijn verzoek de op de lijst van
vereisten (checklist) aangegeven
verplichte documenten niet kan

overleggen; betrokkene ten tijde
van de indiening van zijn ver-
zoek een bewijs van betaling van
de verschuldigde leges en retri-
buties niet kan overleggen; en
betrokkene ten tijde van de in-
diening van zijn verzoek de ver-
zochte aktes zonder de vereiste
apostilles of legalisatie overlegt.

,,Het beleid inzake het her-
stellen van een incomplete aan-
vraag binnen zes weken is al eer-
der afgeschaft,” vervolgt Justitie.
Alleen bij een verlengingsaan-
vraag dan wel wijzigingsaan-
vraag, waarbij een bewijsstuk
die door een lokale overheidsin-
stantie wordt uitgegeven ont-
breekt, kan betrokkene met een
deugdelijk motivering en aan-
vullende bewijsstukken ter sta-
ving van de omstandigheden
van het geval een aanvraag indie-
nen. Te denken valt aan het be-
wijs belastbare inkomen van de
Inspectie der Belastingen of een
vestigings- of directievergun-
ning die door het ministerie van
Economische Ontwikkeling
wordt uitgegeven. Het ontbre-
ken van de vereiste stukken
heeft uiteraard gevolgen voor de

inhoudelijke behandeling van
de aanvraag.

Volledigheidshalve wordt op-
gemerkt dat, gelet op het Eiland-
besluit 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 tewerkstellingsvergun-
ning te hebben ten aanzien van
desbetreffende vreemdeling ko-
men te vervallen. De Toelatings-
organisatie wordt gereorgani-
seerd, waardoor deze betrouw-
baarder werkt. Ook op techno-
logisch gebied wordt de organi-
satie verbeterd. ,,Daarmee zal de
organisatie moderner, effectie-
ver en beter functioneren”, al-
dus Justitieminister Quincy Gi-
rigorie (PAR) eind vorig jaar in
de Staten tijdens de begrotings-
behandeling 2019.

Hij gaf aan dat deze reorgani-
satie is ingegeven door onregel-
matigheden met onder andere
Chinezen, waarvoor een rechts-
zaak heeft gelopen, maar waar-
door ook een administratief tra-
ject ingezet is en er beleidsmaat-
regelen 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 be-
windsman.
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