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Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Docenteninformatie

■

■

Inhoud
In het najaar van 2013 bezochten koning Willem-Alexander
en koningin Maxima verschillende gebieden in het
Koninkrijk der Nederlanden. Doel van het bezoek was het
beter leren kennen van het koninkrijk en het vinden van
aansluiting bij de mensen die er wonen. Uiteraard bracht
het paar ook een bezoek aan Caribisch Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan
als land niet meer sinds 10 oktober 2010. De benaming
Nederlandse Antillen wordt nog wel gebruikt als verzamelnaam voor de eilanden in de Caribische Zee die bij het
Koninkrijk der Nederlanden horen.
De pers besteedde veel aandacht aan het koninklijk bezoek
aan de eilanden. Maar wat weten leerlingen in Nederland
eigenlijk van de delen van ons koninkrijk in de Caribische
Zee? Weten ze dat deze eilanden deel uitmaken van ons
koninkrijk? Waar liggen de eilanden? Hoe zien de eilanden
eruit? Wat is het klimaat en hoe leven de mensen er?
In deze lesbrief maken de leerlingen kennis met het gebied
door de vaardigheid Regio in beeld in te zetten.
Niveau
Deze lesbrief is bedoeld voor de onderbouw van het
vmbo-kgt. Omdat niet alle klassen dezelfde voorkennis
hebben, worden in de opdrachten begrippen als BNP,
levensverwachting en zuigelingensterfte zo veel mogelijk
uitgelegd. De lesbrief gaat er wel vanuit dat basale kennis
over de klimaten uit hoofdstuk 2 vmbo-kgt aanwezig is.
De vaardigheid Regio in beeld, waarbij leerlingen aan de
slag gaan met het beschrijven van ligging, landschap,
natuurlijke kenmerken, bevolkingskenmerken, cultuur,
economie en ontwikkeling, komt uitgebreid aan de orde.
Leerlingen maken op enkele punten een vergelijking met
Nederland.
Omdat de lesbrief is bedoeld voor het vmbo wordt het
Basisboek niet gebruikt. Wel wordt gebruikgemaakt van de
atlas, waarbij zowel de Grote Bosatlas als de Basis Bosatlas
inzetbaar is.
U kunt de lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor
leerlingen is een kleurenversie van de lesbrief toegankelijk
via www.degeo-online.nl. Op het docentendeel van deze
website vindt u ook de antwoorden bij de opdrachten.

■

Online vindt u ook over de slavenhandel en de driehoekshandel veel filmpjes.
Een mooie illustratie van de zoutwinning op Bonaire
vindt u op www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20030623_zout01.
Wilt u iets meer tijd besteden aan de g
 eschiedenis
van de eilanden en hun relatie met Nederland,
dan is deze klokhuisaflevering de moeite waard:
www.youtube.com/watch?v=uVq-ADpwYQ0.

Google Maps
Ook met Google Maps kunt u de leerlingen meenemen naar
de eilanden. Streetview werkt helaas niet op de meeste
plekken. Waar Streetview wel werkt, is dat meestal beperkt
tot foto’s van bekende monumenten of mooie resorts. Door
deze beperkingen is ervoor gekozen om Google Maps niet
in de lesbrief te integreren. U kunt uw leerlingen natuurlijk
wel enkele zaken laten zien. Met de satellietfunctie kunt u
bijvoorbeeld de zoutpannen op Bonaire of de olieraffinaderij
en het asfaltmeer in Willemstad goed bekijken.

Leerlingenmateriaal
Inleiding
In november 2013 las de nieuwslezer van het NOS Journaal
een opmerkelijk bericht voor: ‘Vandaag bezochten koning
Willem-Alexander en koningin Maxima het land Venezuela,
het grootste buurland van ons koninkrijk.’
Hoe kan Venezuela in Zuid-Amerika nu ons buurland zijn?
Foto 1 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken
Westpunt, 19 november 2013

Filmpjes
Bij de lesbrief wordt gebruikgemaakt van enkele filmpjes
die leerlingen online kunnen bekijken.
Wilt u meer beeldmateriaal laten zien? Hier zijn enkele
aanvullende tips.
■
Er zijn op de site van de NOS reportages te vinden van
het koninklijk bezoek aan Caribisch Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten. Het is de moeite waard om
enkele van deze beelden in de klas te laten zien, als
introductie op de lesbrief of bijvoorbeeld na het (klassikaal) maken van opdracht 1. Zo geeft u niet direct te veel
informatie weg. Zie bijvoorbeeld: vimeo.com/79740569.
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Kaart 2

Het Caribisch gebied en omgeving
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Opdracht 1
Lees de inleiding.
Gebruik de atlas.
a Zoek Venezuela op in de atlas. Schrijf de buurlanden van
Venezuela op.
b Leg uit dat de nieuwslezer gelijk had toen hij zei dat
Venezuela het grootste buurland is van ons koninkrijk.
Opdracht 2
Bekijk foto 1 en lees het bijschrift.
Gebruik de atlas.
a Zoek Westpunt op in de atlas. Op welk eiland is deze
foto genomen?
b Zou deze foto ook in Nederland genomen kunnen zijn?
Leg je antwoord uit.

Opdracht 4
Boven de Caribische Zee waait de wind bijna altijd uit het
noordoosten. In de zeevaart noemt men de richting waar de
wind vandaan komt de bovenwindse richting. Waar de
wind naartoe waait, heet de benedenwindse richting.
Gebruik de atlas.
Gebruik nog een keer kaart 2.
a Geef op kaart 2 met een pijl de wind uit het noordoosten
aan.
b Neem de volgende zinnen over en vul in. Kies bij de
breedtegraden voor N.B of Z.B.
De drie Bovenwindse eilanden zijn:
en

,

.

Topografie
De drie Benedenwindse eilanden zijn:
Opdracht 3
Gebruik de atlas.
Gebruik kaart 2.
a Neem de hoofdletters A t/m Z van kaart 2 over en zet er
de namen van de landen achter.
b Onderstreep de namen van de landen en gebieden die
bij het Koninkrijk der Nederlanden horen.
c Neem de letters a t/m c van kaart 2 over en zet er de
namen van de wateren achter.

en

.

De wind waait bijna altijd van de
naar de

eilanden

eilanden.

De Bovenwindse eilanden liggen op
De Benedenwindse eilanden liggen op
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Gebruik uit de Basis Bosatlas de kaart De aarde – staatkundig of uit de Grote Bosatlas De wereld – staatkundig.
c Reken met de schaal van de kaart in de atlas ongeveer
de afstand tussen Nederland en de eilanden in het
Caribisch gebied uit.
d Hoe groot is ongeveer de afstand tussen Curaçao en Sint
Maarten?
Het Koninkrijk der Nederlanden
Tekst 3

De Nederlandse Antillen bestaan niet meer?
Misschien heb je wel eens gehoord van de Nederlandse
Antillen? De Nederlandse Antillen waren tot 10 oktober
2010 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Het lag in de Caribische Zee en bestond uit vijf eilanden:
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.
In 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan
als land. Wat veranderde er? Bonaire, Sint Eustatius en
Saba werden bijzondere gemeenten van het land Nederland. Ze worden ook wel de BES-eilanden genoemd, of
Caribisch Nederland. Sint Maarten en Curaçao werden
aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden,
net als Aruba. Dat land is al sinds 1986 een apart land
binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
In de atlas zie je vaak nog de naam Nederlandse Antillen
staan. Dat komt doordat veel atlassen al gemaakt zijn
vóór 2010. Ook gebruiken veel mensen de naam Nederlandse Antillen nog gewoon als een soort verzamelnaam
voor de zes eilanden in de Caribische Zee die bij het
Koninkrijk der Nederlanden horen. Dat is gemakkelijk,
net zoals je bijvoorbeeld Waddeneilanden zegt in plaats
van alle eilanden in de Waddenzee apart op te noemen.

Opdracht 5
Lees tekst 3 en gebruik schema 4.
a Het verhaal in tekst 3 is best ingewikkeld. Als je het in
een schema zet, wordt het duidelijker. Neem schema 4
over en vul het in. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt
om de landen in te vullen.
Lees nog eens tekst 3 en bekijk nog eens kaart 2.
b Waar komt de naam Nederlandse Antillen vandaan,
denk je?
Schema 4

Het verleden
Tekst 5

Een stukje geschiedenis
Waarom horen Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten bij het Koninkrijk der Nederlanden? Om
die vraag te beantwoorden, moet je de geschiedenis
induiken. De eilanden zijn in de zeventiende eeuw door
Nederland veroverd op Spanje. De eilanden werden toen
onder andere gebruikt voor zoutwinning. Zout was erg
belangrijk voor het bewaren van voedsel toen er nog
geen koelkasten of vrieskisten waren. Want gezouten vis
of vlees kun je heel lang bewaren zonder dat het bederft.
Maar de eilanden werden ook gebruikt voor de slaven
handel. Vanuit West-Afrika werden slaven naar de eilan
den vervoerd. Op Curaçao ontstond de belangrijkste slavenmarkt in het gebied. Van daaruit werden slaven verder
verkocht en vervoerd naar Midden- en Zuid-Amerika. Er
werd enorm veel geld verdiend aan deze slavenhandel.
Heel bekend is de driehoekshandel. Schepen vertrokken
uit West-Europa met vooral vuurwapens, buskruit, ijzer
en textiel. Dat werd in West-Afrika geruild voor onder
andere slaven. Vanuit West-Afrika vertrokken de schepen
met slaven naar het Caribisch gebied en naar NoordAmerika. De schepen gingen dan weer terug naar WestEuropa met dure goederen zoals zout, maar ook suiker,
rum, zilver, koffie, tabak en katoen.
De slavenhandel is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van ons koninkrijk. De slavernij werd pas in 1863
op Curaçao afgeschaft.

Opdracht 6
Lees tekst 5 en bekijk foto 6.
Bekijk ook het filmpje over Curaçao via de link:
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20130812_curacao01.
a Waarom wordt de handel in slaven en andere goederen
van en naar de eilanden ‘driehoekshandel’ genoemd?
b Waarom is de slavenhandel een zwarte bladzijde in onze
geschiedenis?
c Hoe kun je volgens het filmpje het koloniale verleden
van Nederland nog terugzien op Curaçao?
d Hoe kun je in het filmpje nog meer zien dat er vroeger
mensen uit Afrika naar de eilanden zijn gebracht?

Koninkrijk der Nederlanden

koninkrijk:

Koninkrijk der Nederlanden

landen:

Aruba

bijzondere gemeenten:
(BES-eilanden, ook wel

genoemd)
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Foto 6 Slavenhuisjes op Bonaire. Hier woonden de slaven die het zout harkten en op de schepen laadden

Tekst 7

Taal en cultuur
Op de eilanden is het Nederlands de taal van de overheid; de wetten en de rechtspraak zijn in het Nederlands. Maar de inwoners van de eilanden spreken thuis
en onder elkaar vaak een andere taal, bijvoorbeeld het
Papiaments: dat is een taal gebaseerd op het Spaans
en Portugees, met Engelse, Nederlandse, Indiaanse en
Afrikaanse invloeden. En op de Bovenwindse eilanden
wordt veel Engels gesproken.
Het onderwijs op de eilanden is vanaf groep 5 in het
Nederlands, behalve op Saba, waar in het Engels wordt
lesgegeven. Nederlands is daar wel een verplicht vak.
De eilanden hebben ook hun eigen munteenheid: op
Curaçao en Sint Maarten is dat de Antilliaanse gulden,
op Bonaire, Saba en Sint Eustatius de Amerikaanse
dollar, en op Aruba de Arubaanse florin.

Opdracht 7
Lees tekst 7.
Gebruik uit de Grote Bosatlas kaart 209H Gesproken talen
(deze kaart staat niet in de Basis Bosatlas).
Bekijk op internet het filmpje over Willemstad via de link:
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20080930_willemstad03.
a Papiaments is een taal met invloeden uit verschillende
talen. Leg van vijf talen uit hoe het komt dat ze invloed
hadden op het Papiaments. Doe dat door een lijntje te
trekken tussen de taal en de juiste verklaring.
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Spaans

A	De eilanden zijn onderdeel van het
Koninkrijk der Nederlanden.
2 Engels
B	De oorspronkelijke bewoners van de
eilanden waren Indianen.
3 Nederlands C	De slaven brachten hun eigen taal
mee.
4 Indiaans
D	Vroeger waren de eilanden een
kolonie van Spanje.
5 Afrikaans
E	Door de internationale handel werd
en wordt deze taal veel gesproken.
b Waarom wordt er op de Bovenwindse eilanden vooral
Engels gesproken?
c Waarom denk je dat Nederlands belangrijk is voor het
onderwijs op de eilanden?
Opdracht 8
Je zoomt nu met de atlas in op de eilanden. Gebruik uit de
Grote Bosatlas de kaarten op bladzijde 209 of uit de Basis
Bosatlas de kaarten op bladzijde 102.
a Welk eiland is het grootst? Schrijf de lengte van het
eiland in kilometers op.
b Welk eiland is het kleinst? Schrijf de lengte van het
eiland in kilometers op.
c Wat is de grootste stad van alle eilanden?
d Welk eiland is in tweeën gedeeld? Schrijf op uit welke
twee delen het eiland bestaat.
e Welke twee eilanden hebben een hoofdstad met
dezelfde naam?
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Foto 9 Het landschap van Curaçao is voornamelijk vlak, met hier

Klimaat en landschap

en daar wat heuvels

Tekst 8

Klimaat
De Bovenwindse en de Benedenwindse eilanden liggen
in de tropen en hebben een gemiddelde jaartemperatuur
van 27,5 °C. Je weet al dat het in de tropen altijd warm
is. De stevige wind die op de eilanden bijna het hele jaar
vanuit het noordoosten waait, werkt lekker verkoelend.
In het tropisch klimaat regent het veel, maar er is soms
ook een droge tijd. De gemiddelde neerslag op de Bovenwindse eilanden is 1000 mm per jaar. Daar valt de meeste
regen van augustus tot december, maar het kan in alle
maanden flink regenen. Op de Benedenwindse eilanden
is het droger. Daar is de gemiddelde neerslag 500 mm per
jaar. De meeste regen valt van oktober tot februari. In de
andere maanden is het een stuk droger. Je ziet dan ook
duidelijk een verschil in begroeiing tussen de Benedenwindse eilanden en de Bovenwindse eilanden.
Ter vergelijking, in het Nederlandse De Bilt valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar.

Foto 10 Sint Maarten is heuvelachtig en heeft een tropische
begroeiing. Het eiland is gedeeltelijk bedekt met
zoutmeertjes en lagunen

Foto 11 De Hooiberg op Aruba is 167 meter hoog en vanaf ieder punt op het eiland te zien

Tabel 12

eilanden

eilanden

nat savanneklimaat

steppeklimaat

veel groen en bossen

kale gebieden met lage struiken en cactussen

Dat zie je op foto

Dat zie je op de foto’s
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Bevolking
Tabel 13

Vlaggen en gegevens over Nederland en de eilanden

Nederland
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
BNP per inwoner
werkloosheid
levensverwachting
zuigelingensterfte

41.526 km2
16.805.037
405 inw/km2
$ 42.900
6,3%
81 jaar
0,37%

Bonaire
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
BNP per inwoner
werkloosheid
levensverwachting

288 km2
16.541
57 inw/km2
$ 19.000
6,2%
74 jaar

Sint Eustatius
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
werkloosheid

21 km2
3.791
181 inw/km2
4,9%

Saba
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
werkloosheid

13 km2
1.971
152 inw/km2
4,4%

Opdracht 9
Lees tekst 8 en bekijk de foto’s 9, 10 en 11.
Gebruik tabel 12.
Neem de tabel over en vul de volgende woorden en cijfers
in: Bovenwindse – Benedenwindse – 6 – 9 – 10 – 11.
Opdracht 10
Bekijk tabel 13.
a Het aantal inwoners per eiland verschilt sterk. Op welk
eiland wonen de meeste mensen? En op welk eiland de
minste?
b Het aantal inwoners van een gebied zegt niet zo veel
over hoe druk het er is. Daarvoor moet je kijken naar de
bevolkingsdichtheid: het aantal inwoners per km2. Welk
eiland heeft de hoogste bevolkingsdichtheid en welk
eiland de laagste?
c Welke kaart in deze lesbrief zegt iets over de bevolkingsdichtheid op een eiland?
d Wat valt je op aan de bevolkingsspreiding van Curaçao?
Opdracht 11
Bekijk nog eens tabel 13.
Het Bruto Nationaal Product (BNP) is de waarde van alle
goederen en diensten die in een land in één jaar worden
gemaakt. Hoe hoger het BNP, hoe hoger de ontwikkeling
van een land.
De Geokrant 75

Curaçao
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
BNP per inwoner
werkloosheid
levensverwachting
zuigelingensterfte

444 km2
146.836
331 inw/km2
$ 20.500
9,8%
76 jaar
1,1%

Aruba
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
BNP per inwoner
werkloosheid
levensverwachting
zuigelingensterfte

180 km2
109.153
606 inw/km2
$ 25.300
6,9%
76 jaar
1,25%

Sint Maarten
oppervlakte
aantal inwoners
bevolkingsdichtheid
BNP per inwoner
werkloosheid
levensverwachting
zuigelingensterfte

34 km2
39.689
1.167 inw/km2
$ 15.400
12%
77 jaar
0,9%

Om landen met elkaar te kunnen vergelijken, moet je het
BNP delen door het aantal inwoners. Je krijgt dan het BNP
per inwoner. In tabel 13 staat het BNP per inwoner aangegeven in Amerikaanse dollars. Dat wordt vaak gedaan om
het vergelijken van landen in de hele wereld makkelijk te
maken.
Ook werkloosheidscijfers zeggen iets over hoe goed het met
de economie van een land gaat. Hoe meer er in een land
wordt gemaakt en hoe meer mensen er werk hebben, hoe
beter het gaat met de economie. Met het BNP en de werkloosheid meet je de ontwikkeling van een land.
a Vergelijk het BNP per inwoner van Nederland met dat
van de eilanden. Wat zegt dit over de ontwikkeling van
de eilanden?
b Vergelijk het werkloosheidscijfer van Nederland met dat
van de eilanden. Wat zegt dit over de ontwikkeling van
de eilanden?
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Tekst 14 14
[k4]Tekst
De economie van Curaçao
De economie van Curaçao heeft drie belangrijke pijlers:
1 De olie-industrie bracht veel werkgelegenheid op
Curaçao. Maar er ontstonden ook milieuproblemen
door luchtvervuiling en vervuiling van de grond.
2 Banken en verzekeraars leveren Curaçao veel geld op
door de belastingen die deze bedrijven betalen aan
Curaçao.
3 Het toerisme is erg belangrijk voor het eiland Curaçao. KLM vliegt dagelijks non-stop op Curaçao en
Arkefly vliegt zes keer per week. Het toerisme is wel
kwetsbaar. Toeristen komen alleen als ze geld hebben. Door de economische crisis blijven er toeristen
weg. Ook schrikken negatieve berichten over Curaçao
toeristen af. Meestal gaat het dan over overlast door
drugshandel en drugsgebruik. Het eiland probeert
deze problemen te bestrijden met strenge controles
en het inzetten van politie en marine.

Kaart 16

Milieuproblemen op Curaçao
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Kaart 15 Bevolkingsdichtheid Curaçao
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Tekst 18

Opdracht 12
In deze opdracht kijk je naar de ontwikkeling van Curaçao.
Lees tekst 14. Bekijk kaart 15 en 16 en grafiek 17.
a Welke twee bedreigingen voor het toerisme lees je in
tekst 14?
Bekijk grafiek 17.
b Waar komen de meeste toeristen vandaan?
c Welke groep toeristen is sterk afgenomen? Waardoor
komt dat, denk je?
Bekijk kaart 16.
d Bij opdracht 12a noemde je al twee bedreigingen voor
het toerisme. Welke derde bedreiging zie je in kaart 16
voor het toerisme? Leg je antwoord uit.
e Noem twee oorzaken van deze bedreiging.

Verschil tussen arm en rijk
Als je het BNP van de eilanden vergelijkt met dat van
andere landen in de regio, dan zijn de eilanden welvarend.
Maar er bestaat een groot verschil tussen arm en rijk op
de eilanden. Op Curaçao zie je dat bijvoorbeeld aan de
rijkdom van de streng beveiligde villawijk Spaanse Water
en de armoede van de bouwvallige hutjes aan de randen
van de stad onder de rook van de olieraffinaderij. Op
Curaçao is de werkloosheid hoog, vooral onder jongeren.
De bijstandsuitkeringen zijn laag en de prijzen hoog, vergelijkbaar met de prijzen in Nederland. Mensen komen
niet om van de honger, maar leven wel onder armoedige
omstandigheden. Deze armoede wordt als belangrijkste
oorzaak gezien van de criminaliteit op Curaçao.
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Foto 19

Armoede op Curaçao

Grafiek 20

Bevolkingsopbouw Curaçao
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Opdracht 13
In opdracht 11 en 12 keek je naar de economie, het BNP en
de werkloosheid van Curaçao. Om de ontwikkeling van een
land te onderzoeken, kun je ook kijken naar de verschillen
tussen arm en rijk.
Lees tekst 18 en bekijk foto 19.
a Wat zegt de tekst over verschillen tussen arm en rijk?
b Waarom is het belangrijk ook te kijken naar de verschillen tussen arm en rijk op een heel eiland en niet alleen
naar bijvoorbeeld het BNP per inwoner?
Opdracht 14
Je leerde al over het BNP per hoofd van de bevolking, de
werkloosheid en het verschil tussen arm en rijk op Curaçao.
In de tabel 13 staan nog meer cijfers over de ontwikkeling
van Curaçao:
■
de levensverwachting: een schatting van het gemiddeld
aantal jaren dat iemand leeft.
■
de zuigelingensterfte: het aantal kinderen dat in het
eerste levensjaar sterft.
Bekijk tabel 13.
a Vergelijk de levensverwachting van Nederland met
die van Curaçao. Wat zegt de levensverwachting over
de ontwikkeling van Curaçao als je die vergelijkt met
Nederland?
b Vergelijk de zuigelingensterfte van Nederland met die
van Curaçao. Wat zegt de zuigelingensterfte over de ontwikkeling van Curaçao als je die vergelijkt met Nederland?
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Bron: CBS, 2011

Tekst 21

Vergrijzing van de eilanden
Emigratie betekent dat mensen het land waar ze wonen
verlaten om in een ander land te gaan wonen. Al jaren
emigreren vooral jonge mensen van de eilanden. Ze gaan
naar andere landen voor een opleiding of om werk te
zoeken. Meer dan 80 procent gaat naar Nederland. Ook
de goed opgeleide jongeren vertrekken. Dat heeft grote
gevolgen voor de eilanden. Als jonge goed opgeleide
mensen vertrekken, blijven er steeds minder mensen
over om geld te verdienen en voor de oudere mensen te
zorgen. De bevolking vergrijst.

Opdracht 15
Bekijk grafiek 20.
Lees tekst 21.
Bekijk op internet het verhaal van Jandino Asporaat via de
link: www.ntr.nl/player?id=TELEA_1050135. Bekijk alleen
de eerste 8 minuten. De rest van de film gaat over een
ander onderwerp.
a Hoe weet je dat het filmpje is gemaakt vóór
10 oktober 2010?
b Hoeveel Antillianen wonen er volgens het filmpje in Rotterdam en hoeveel op de Antillen? Hoeveel procent van
de Antillianen woont dus in Rotterdam?
c Waarom kwam Jandino naar Nederland?
d Is Jandino blij dat zijn ouders hem meenamen naar
Nederland? Leg je antwoord uit.
Opdracht 16
a Waarom zijn het vooral jongeren die emigreren?
b Hoe zie je dit terug in de bevolkingspiramide van grafiek
20?
c Welke problemen die zijn ontstaan door de emigratie
van jongeren van de eilanden noemt Jandino?
d Welke oplossing voor het probleem noemt Jandino?
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