Antwoordmodel bij de lesbrief Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
verschenen in De Geokrant 75 voorjaar 2014

Opdracht 1
a
De buurlanden van Venezuela zijn: Trinidad en Tobago, Guyana, Brazilië, Colombia, Grenada,
Aruba (Ned.), Curaçao (Ned.), Bonaire (Ned.).
b
Bonaire, Aruba en Curaçao horen bij het Koninkrijk der Nederlanden. Omdat deze eilanden
buurlanden zijn van Venezuela, is Venezuela een buurland van Nederland.
Opdracht 2
a
Westpunt ligt op het eiland Curaçao.
b
Nee, want je ziet aan het zonlicht, de bomen, de mensen en hun kleding dat deze foto is
gemaakt op een Caribisch eiland.
Ja, want ook in Nederland kan de zon fel schijnen, zijn in de zomer de bomen groen en wonen
veel mensen met een Antilliaanse achtergrond.
Opdracht 3
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Verenigde Staten
Mexico
Belize
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Colombia
Venezuela
Brazilië
Guyana
Suriname
Frans Guyana
Trinidad en Tobago
Aruba
Curaçao
Bonaire
Sint Maarten
Saba
Sint Eustatius
Bahama’s
Cuba
Jamaica
Haïti
Dominicaanse Republiek
Puerto Rico
Grote Oceaan
Caribische Zee
Atlantische oceaan

Opdracht 4
a
pijl vanuit de rechter bovenhoek wijzend naar de linker benedenhoek
b
De drie Bovenwindse eilanden zijn: Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.
De drie Benedenwindse eilanden zijn: Aruba, Curaçao en Bonaire.
De wind waait bijna altijd van de Bovenwindse eilanden naar de Benedenwindse eilanden.
De Bovenwindse eilanden liggen op 18° N.B.
De Benedenwindse eilanden liggen op 12° N.B.
c
Gemeten vanuit het midden tussen de eilanden in een rechte lijn naar Nederland:
Grote Bosatlas: ongeveer 14 cm maal 600 km = 8400 km
Basis Bosatlas: ongeveer 12 cm maal 700 km = 8400 km
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c

Je kunt de atlas gebruiken maar ook kaart 2:
Ongeveer 900 km

Opdracht 5
a
Schema 4

Koninkrijk der Nederlanden

koninkrijk:

landen:

Koninkrijk der Nederlanden

Nederland

Aruba

Curaçao

Sint Maarten

bijzondere gemeenten:
b

Bonaire
Sint Eustatius
Saba
(BES-eilanden, ook wel Caribisch Nederland genoemd)
De Nederlandse Antillen waren een deel van de Kleine Antillen. De Nederlandse Antillen waren
vroeger een kolonie van Nederland.

Opdracht 6
a
De schepen voeren in een soort driehoek: van West-Europa naar West-Afrika; van West-Afrika
naar het Caribisch gebied; van het Caribisch gebied weer terug naar West-Europa.

[voorbeeld van hoe zo’n driehoek er uitzag]
b
c
d

Nederland verdiende erg veel geld door mensenhandel. Slaven werden als handelswaar
verkocht en werden zeer slecht behandeld. Dat is niet iets waar we trots op kunnen zijn.
door de Nederlandse straatnamen
Er wonen veel donkere mensen op de eilanden. Dat zijn afstammelingen van Afrikaanse slaven.

Opdracht 7
a
1 Spaans
D Vroeger waren de eilanden een kolonie van Spanje
2 Engels
E Door de internationale handel werd en wordt deze taal veel gesproken.
3 Nederlands
A De eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.
4 Indiaans
B De oorspronkelijke bewoners van de eilanden waren Indiaans.
5 Afrikaans
C De slaven brachten hun eigen taal mee.
b
De inwoners van Sint Maarten komen van heel veel verschillende landen met verschillende
talen. Dan is Engels een handige gemeenschappelijke taal.
c
Leerlingen moeten examens doen in het Nederlands en veel leerlingen willen naar Nederland
komen voor een vervolgopleiding.
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Opdracht 8
a
Curaçao is het grootste eiland. Het heeft een lengte van ongeveer 60 km.
b
Saba is het kleinste eiland, met een lengte van ongeveer 4,5 km.
c
De grootste stad is Willemstad op Curaçao.
d
Sint Maarten bestaat uit een Frans deel en een Nederlands deel.
e
Oranjestad is de hoofdstad van zowel Bonaire als Sint Eustatius.
Opdracht 9
Bovenwindse eilanden
nat savanneklimaat
veel groen en bossen
Dat zie je op foto 10

Benedenwindse eilanden
steppeklimaat
kale gebieden, lage struiken en cactussen
Dat zie je op de foto’s 6, 9 en 11

Opdracht 10
a
Op Curaçao wonen de meeste mensen, op Saba het minst.
b
Sint Maarten heeft de hoogste bevolkingsdichtheid, Bonaire de laagste.
c
Kaart 15 Bevolkingsdichtheid Curaçao
d
De bevolkingsdichtheid is niet gelijk verdeeld over het eiland. De meeste mensen wonen in
Willemstad. Sommige andere gebieden zijn heel dunbevolkt. De bevolkingsspreiding is dus
ongelijk.
Opdracht 11
a
Het BNP van Nederland is veel hoger dan dat van de eilanden. Volgens het BNP per inwoner is
de ontwikkeling op de eilanden lager.
b
De werkloosheid is op Curaçao en Sint Maarten hoger dan in Nederland, op Aruba en Bonaire
ongeveer gelijk en op Sint Eustatius en Saba lager dan in Nederland. Volgens het
werkloosheidscijfer is op enkele eilanden de ontwikkeling lager dan in Nederland, op andere
eilanden hoger.
Opdracht 12
a
1
Door de economische crisis blijven toeristen weg.
2
Negatieve berichten over drugs op Curaçao schrikken toeristen af.
b
De meeste toeristen komen uit Europa.
c
Het aantal toeristen uit Zuid- en Midden-Amerika is afgenomen. Dat komt door de economische
crisis.
d
Milieuproblemen, zoals vervuiling en geluidshinder, zijn ook een bedreiging voor het toerisme.
Toeristen komen vaak voor een mooie en schone omgeving.
e
Vervuiling wordt veroorzaakt door de olie-industrie. Geluidhinder wordt veroorzaakt door
vliegverkeer. Veel van dat vliegverkeer is voor het toerisme.
Opdracht 13
a
Er is een groot verschil tussen arm en rijk op Curaçao.
b
Het BNP is maar een gemiddelde. Dat zegt niets over hoe de rijkdom over alle mensen is
verdeeld.
Opdracht 14
a
De levensverwachting op Curaçao is vijf jaar lager dan in Nederland. Dit geeft aan dat mensen
op Curaçao gemiddeld minder lang leven dan in Nederland. Een lagere levensverwachting
hangt samen met een lager ontwikkelingspeil, bijvoorbeeld door slechtere gezondheidszorg of
voeding.
b
De zuigelingensterfte op Curaçao is hoger dan in Nederland. Dit betekent dat er op Curaçao
meer baby’s sterven binnen het eerste levensjaar dan in Nederland. Een hogere
zuigelingensterfte hangt samen met een lager ontwikkelingspeil, bijvoorbeeld door slechtere
gezondheidszorg of lagere opleidingen.
Opdracht 15
a
In het filmpje wordt gesproken over de verandering die er op 10 oktober 2013 gaat komen,
waarbij Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland worden en de
andere eilanden zelfstandige landen binnen het koninkrijk worden.
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b
c
d

Er wonen 230.000 mensen op de Antillen en 20.000 Antillianen in Rotterdam. Dat is 8,7%.
Zijn ouders wilden een betere toekomst in Nederland opbouwen en hun kinderen een goede
studie laten volgen.
Aan de ene kant niet, want hij had een fijne jeugd op Curaçao en het was er lekker warm. Aan
de andere kant wel, want in Nederland heeft hij een goede opleiding kunnen volgen en heeft hij
werk als cabaretier.

Opdracht 16
a
Jongeren gaan op zoek naar een opleiding en werk. Zij maken zo meer kans op een beter
leven.
b
In de bevolkingspiramide zie je een soort ‘hap’ uit de bevolking in de leeftijdsgroep van 20 tot en
met 39 jaar. De groepen daaronder en daarboven zijn veel groter.
c
Vergrijzing, er zijn minder jonge mensen om te werken en voor de ouderen te zorgen.
d
Jongeren zouden met hun kennis terug moeten naar Curaçao om daar het land te helpen.
Jandino wil zelf een productiemaatschappij voor theatershows beginnen op Curaçao.
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