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Caraïbische landen zeer verschillend van omvang

Land Oppervlakte Inwoners

Cuba 111.000  km2 11.300.000

Dominicaanse

Republiek

  48.000   8.500.000

Haïti   28.000   8.100.000

Jamaica   11.000   2.700.000

Suriname 163.000      500.000

Ned. Antillen        800      220.000

Aruba        193        80.000

Barbados   15.000      270.000

Anguilla          96          8.000

Saint Lucia        616       160.000

Trinidad & Tobago     5.100    1.300.000

Guyana 215.000       800.000

Frans Guiana   91.000       180.000

Martinique     1.100       400.000

Montserrat        102           8.000

Saint Kitts & Nevis        262          41.000



Sociaal-wetenschappelijke definitie van 

het Caraïbisch gebied:

Al die landen in en rond de Caraïbische Zee 

met een relatief kleine bevolking die daar 

voornamelijk pas gedurende de laatste 5 

eeuwen en meestal recenter is komen 

wonen, een relatief eenzijdige (import-) 

economie en een geschiedenis gedomineerd 

door slavernij met Afrikanen.



Aardbeving Haïti 12/13 jan. 2010



Een jaar na de ramp….



Caraïbische Zee ‘versponst’

90% oorspronkelijk koraal verdwenen door toerisme, 

vervuiling en vooral ziektes maar…

spons rukt massaal op en lijkt een redelijk alternatief, al is het 

ook kwetsbaar voor ziektes



Geologische formatiepatronen in het Caraïbisch 
gebied:

• Oude bergketens, gevormd door aard-
verschuivingen en terugtrekkend ijs, deels 
bedekt door de (gerezen) zee (vooral Grote 
Antillen)

• Vulkaanuitbarstingen (vooral Kleine Antillen)

• Koraalvorming en 

• Aanslibbing door uitstoot grote rivieren op het 
vasteland, m.n. de Amazone (vooral kuststrook 
Guyanas-Venezuela)



• Bovenwindse eilanden

St.Eustatius, Saba, St.Maarten

± Leeward Islands (uit de wind)

van de Virgin Islands t/m Dominica

• Benedenwindse eilanden:

Aruba, Bonaire, Curaçao

± Windward Islands (in de wind)

van St Lucia t/m Grenada



‘Joacquin’ 2015

Orkanen/hurricanes (storm van > 120 km./u)

Orkaanseizoen: aug – nov, gepaard met grote regenval

Vooral op Grote Antillen, maar ieder eiland heeft er mee te 

maken gehad. Op vasteland Guyana’s: minder heftig, 

windhozen.

Ieder jaar grote schade door de orkaan zelf; door de 

overstromingen als gevolg van de regens na de storm, door de 

‘mud slides’ als gevolg van de regens en de bodemerosie.



Gemiddelde Regenval

• Saint Kitts 1.200 mm per jaar

• Suriname 2.200

• (ter verg. NL:    900 mm per jaar)



Bodemerosie door ontbossing. 

Eerst door aanleg van plantages, later ook door 

peasantlandbouw

Water overal een cruciaal onderdeel van de plantage-

economie: te weinig of onregelmatig aanwezig => 

complexe waterwerken voor irrigatie; teveel => 

complexe waterwerken om water af te voeren en buiten

te houden.

In beide gevallen: loodzware arbeid aan

waterhuishouding, een van de redenen voor vlucht uit

slavernij. 



Alternatieven, behalve doorgaan als plantage-arbeider, na 

afschaffing slavernij, met grote ecologische impact:

• Peasant landbouw (kleine boeren)

• Migratie 

o naar andere plantagegebieden (bijv. Cuba)

o naar grote infrastructurele en industriële werken (bijv. aanleg 

Panamakanaal, of olie-industrie Trinidad, Curaçao)

• Grondstoffen-industrie: zink, nikkel, bauxiet, goud, hout, veelal 

in open mijnbouw. Roofbouw op de natuur, in geval van goud 

gepaard met vergiftiging door kwik- en cyanide lozingen.

• Toerisme: enorme mensenmassa’s doen overmatig beroep op 

natuurlijke hulpbronnen (maar ook eco-toerisme in opkomst)





Wij dreigen steeds verder verwijderd te raken van de plek waar we 

hopen dat er ondoordringbare gebieden zijn, groene geheimen aan het 

einde van wegen, landtongen die geen uitzicht bieden op een hotel, 

maar op een lang, leeg strand, met in de  verte een rookpluim van een

visser” (Derek Walcott uit St. Lucia, bij de ontvangst van de 

Nobelprijs voor Literatuur)

Les Pitons, St. Lucia


