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II Voorbeeldopgave vwo ‘De tsunami in Zuidoost-Azië op tweede kerstdag 2004’ 
 
 
Intro 
De bedoeling van deze opdracht - een mix van een casus en een stelopdracht - is dat de leerling de 
oorzaken en gevolgen van een tsunami en de mogelijke oplossingen van de noodsituatie (hulp op korte 
termijn en hulp op lange termijn o.a. de aanleg van een zogenaamd early warning system) voor het 
getroffen gebied analyseert. Hiertoe schrijft hij een achtergrondartikel voor het tijdschrift Geografie. Hij 
'reist' een maand na de ramp door het gebied. De bijgeleverde bronnen zijn daarbij zijn informatiebron 
en kompas. Om het verhaal te structureren, worden per onderdeel een aantal hulpvragen gesteld en 
begrippen genoemd (afkomstig uit het examenprogramma (Domeinen B, C en D) die minstens gebruikt 
moeten worden. 
De informatiebronnen die nodig zijn om de leerlingen voor te bereiden op de casus worden ruim van te 
voren naar de scholen gestuurd c.q. op een Cevowebsite gezet. Op het examen wordt naast de al 
eerder toegezonden bronnen nog een beperkt aantal aanvullende bronnen aangeboden. Deze opdracht 
zal ongeveer eenderde deel van het examen beslaan en maximaal 32 punten opleveren: 27 punten 
voor de verwerking van de antwoorden op de hulpvragen in het artikel en 5 punten voor het volledige en 
juiste gebruik van de genoemde begrippen. Atlasgebruik is uiteraard toegestaan. 
 
De opdracht 
INTRODUCTIE 
Op 2e kerstdag 2004 vond er ‘s ochtend rond 9.00 uur een zware zeebeving plaats op 100 kilometer 
voor de kust van Sumatra. Enkele uren later bleken de dramatische gevolgen voor een groot deel van 
de kusten rond de Indische Oceaan. De aardbeving wekte een krachtige tsunami op, die zich met 
verwoestende kracht op de kust stortte (bron 1). Uiteindelijk zouden bijna 300.000 mensen omkomen bij 
deze ramp en de materiele schade was immens. Vrijwel onmiddellijk kwam de hulp vanuit de hele 
wereld op gang. Alle rijke landen zegden voor miljarden hulp toe en in Nederland werd door een 
televisieactie op één avond €115 miljoen opgehaald. Ook beloofden de regeringen van de getroffen 
landen een waarschuwingssysteem te gaan opzetten om de gevolgen van een tsunami in de toekomst 
te kunnen indammen. 
Jij bent verslaggever van het Nederlandse vakblad Geografie. Dit maandblad wordt vooral gelezen door 
docenten aardrijkskunde en studenten geografie. Je wilt een achtergrondartikel over de ramp schrijven 
en reist - een maand na de ramp - door het gebied. Je verzamelt informatie (de toegevoegde 
bronnenmap) en thuisgekomen ligt natuurlijk de Grote Bosatlas op jouw bureau. 
 
WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? 
Je gaat een artikel schrijven over de zeebeving en je houdt je daarbij aan de volgende redactionele 
regels: 
a. Neem voor de samenhang in je artikel de cursieve kopjes over.  
b. Onder elk kopje beantwoord je de gestelde hulpvragen en gebruik je minimaal, in de juiste context de 
daar genoemde begrippen. Als je een vraag beantwoordt, begin je met tussen haakjes het nummer van 
de vraag te noemen, dus bijvoorbeeld: (3) … . Een begrip kun je vaker gebruiken. Op de plaats waar je 
het begrip naar jouw mening het beste uitlegt, onderstreep je het begrip. Bijvoorbeeld: onder een 
tsunami verstaan we een … enz. 
c. Uiteraard gebruik je ter ondersteuning van je verhaal de bronnen en de atlas. Je mag naar bronnen 
en kaarten verwijzen. Dat doe je steeds door het nummer van de bron of de kaart te vermelden. 
d. De titel en de intro van het artikel zijn hieronder gegeven. 
e. Planning: voor deze opdracht krijg je ongeveer een uur de tijd. 
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Titel en intro van het artikel 
 
Zeebeving dreunt lang na in Zuidoost-Azië. 
 
“Het was een muur die op je afkwam. Het was rennen, rennen, rennen.“ Om zijn leven te redden moest 
Marc Slaghhecken op het Thaise toeristeneiland Puhket naar het hoogste punt rennen. Zijn 
vakantiehuisje spoelde weg in een kolkende watermassa. 
Honderdduizenden moesten op die zonnige zondagochtend van 26 december 2004 rennen voor hun 
leven. Voor bijna 300.000 duizend mensen was dat niet genoeg. 
Je (hier jouw naam invullen) ging terug naar het rampgebied. Hoe kwam het, waarom vielen er zoveel 
slachtoffers en kan zo’n ramp in de toekomst worden voorkomen? Een verslag uit een rampgebied. 
 
Nu begin je met het feitelijke schrijven van het artikel  
 
Onderdeel 1 De oorzaak 
Beantwoord de hulpvragen 1 tot en met 5 en gebruik daarbij de volgende begrippen: 
zeebeving, subductie, convergent, divergent, platentektoniek, plaatgrenzen, tsunami, continentale plat, 
deltakust. 
 
Hulpvragen:  
1p 1  Zoek het epicentrum van de aardbeving. Verklaar waarom het vanuit geologisch oogpunt  

niet vreemd is dat juist op deze plaats een zeebeving ontstaat. 
 
2p 2  Leg een verband tussen een zeebeving en een tsunami. 
 
2p 3  Op de kust van Somalië vielen ook nog 150 slachtoffers. Geef een oorzaak voor het feit dat  

Bangladesh echter voor de gevolgen van de tsunami gespaard bleef. Gebruik daarbij een  
van de bronnen en de atlas. 

 
1p 4  In Nederland werd tijdens de zeebeving de bodem voor korte tijd een halve centimeter  

opgetild. Leg met behulp van de atlas uit dat dit in Nederland wel plaatsvond maar in de  
Verenigde Staten niet. 

 
2p 5  Zoom uit naar de mondiale ruimtelijke schaal. Op een van de bronnen is te zien, dat een  

zone in de wereld relatief vaak door tsunami’s wordt getroffen. Benoem het gebied en geef  
voor het vóórkomen van deze rampen juist in deze zone een geologische verklaring. 
Ondersteun je verklaring met een relevante atlaskaart. 

 
Onderdeel 2 De gevolgen 
Beantwoord de hulpvragen 6 tot en met 10 en gebruik daarbij de volgende begrippen:  
BNP per capita, bevolkingsdichtheid, welzijnsindex, ligging, analfabetisme, afstand, bereikbaarheid  
Let op: Vergelijk in dit onderdeel steeds Aceh (het noordelijk deel van Sumatra) en Thailand. 
Je gebruikt dus de geografische werkwijze: vergelijken van gebieden. 
 
Hulpvragen: 
1p 6  Het eiland Phuket blijkt ten gevolge van de zeebeving tien centimeter naar het westen te  

zijn opgeschoven. Zoek een relevante bron en geef aan wat het verband is tussen  
verschuivingen en de afstand tot het epicentrum. Formuleer dit verband als een algemene  
regel / generalisatie. 

 
4p 7  Geef vier redenen waarom er in Aceh veel meer slachtoffers zijn gevallen dan in Thailand. 
 
1p 8  In Aceh werden twee weken na de ramp nog dorpen ontdekt die volkomen verwoest waren. 

Leg uit dat de omvang van de verwoesting in Thailand veel sneller duidelijk was dan in Aceh.  
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3p 9  Je eindredacteur heeft gevraagd in het artikel een kader te plaatsen waarin een slachtoffer  
zijn verhaal kwijt kan. Je ontmoet op je reis door Aceh in de hoofdstad Banda Aceh de  
overlevende Ari Afrizal (zie bron 6). Je stelt hem drie vragen. Uiteraard zijn het geografische 
vragen. Een vraag is beschrijvend, een vraag is verklarend en de derde is voorspellend. 
Welke drie vragen ga je hem stellen?  
 

2p10   De Wereldgezondheidsorganisaties vrezen dat het aantal doden nog kan verdubbelen als  
er in het getroffen gebied ziektes uitbreken. Leg uit dat de kans hierop in Aceh groter is dan  
in Thailand. Ondersteun je verklaring met informatie uit de atlas. 

 
 
Onderdeel 3 HELP, we need somebody!!! 
Meteen na de ramp kwamen uit alle delen van de wereld de hulptroepen aansnellen, typerend voor de 
moderne tijd waarin wij leven. Maar blijft de aandacht ook als de camera’s weg zijn? 
Beantwoord de hulpvragen 11 tot en met 15 en gebruik daarbij de volgende begrippen:  
hazard management, early warning system, tijd-ruimte compressie, noodhulp, territoriale conflicten, 
bereikbaarheid, burgeroorlog.  
 
Hulpvragen  
1p 11 De hulp naar het getroffen gebied kwam snel op gang. Leg met een bron uit dat dit past in  

de moderne tijd-ruimte compressie.  
 
1p 12 De bron “Nederlander past reisschema aan” eindigt met de zin: “Het is nu net of het voorbij  

het Midden-Oosten een grote chaos is. Maar op Koh Samui kun je prima op vakantie”. 
Welke geografische werkwijze pas je toe om een meer genuanceerd beeld van dit gebied  
“voorbij het Midden-Oosten” te krijgen? 

 
2p 13 Een van de bronnen die in jouw artikel wordt geplaatst is bron 10. De foto is genomen op  

30 december. Maak het hierna volgende onderschrift dat je bij de foto wilt plaatsen af en  
gebruik een economische en een politiek argument. 

 
“In de Thaise badplaats Khao Lak is de opbouw al in volle gang. In de zwaar getroffen Srilankaanse 
stad Trincomalee is een maand na de ramp van opbouw nog nauwelijks sprake. Dat komt doordat...?  
 
1p 14a Amerikaanse specialisten stellen dat een waarschuwingssysteem duizenden slachtoffers  

had kunnen redden. De ervaring in de Grote Oceaan bewijst het volgens deze specialisten. 
Klopt dat ook voor Zuid-Oost-Azië? 

 
1p 14b In bron 2 worden twee voorwaarden genoemd die kunnen voorkomen dat een tsunami in  

de toekomst veel slachtoffers maakt. Neem in je artikel elke maatregel kort onder de loep  
en beoordeel of deze het aantal slachtoffers in Aceh (ruim 150.000 doden) had kunnen 
verminderen. 

 
2p 15 Binnen een week na de ramp lagen de eerste Westerse toeristen alweer te zonnen op de  

stranden. Achter hen werden de laatste lijken opgeruimd.  
 

Je interviewt op het strand van Banda Aceh een Nederlandse toerist en een hulpverlener van 
het Rode Kruis. Zij verschillen van mening of je nu juist wel of juist niet in het rampgebied op 
vakantie kunt gaan.  
 In Geografie staat elke maand de rubriek Oog in Oog. Twee tegengestelde meningen over 
een bepaald onderwerp komen daar aan bod. Deze keer vul jij die rubriek met de mening van 
de toerist tegenover die van de hulpverlener. Je hoeft hier alleen de kopjes boven de 
meningen te noteren!! Uiteraard dekt de titel wel de lading. 
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Bron 1 
 
De puinhopen van Banda Atjeh 
 

 
 
Een man loopt over de restanten van de stad Banda Atjeh op Sumatra, Indonesië. De tsunami van 
tweede kerstdag 2004 heeft vrijwel de gehele omgeving kaalgeslagen, op een enkel gebouw na. Alleen 
al in de stad zelf vielen minstens 30.000 doden, in de rest van Atjeh nog eens minstens 70.000. 
Sommige afgelegen regio’s zijn nog steeds niet bereikt. 
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Bron 2 
 
Tsunami kondigt zich aan 

 
Van onze verslaggever 
Michael Persson 
AMSTERDAM 
 
Het relatieve voordeel van tsunami’s, in vergelijking met andere natuurrampen, is de lange periode 
tussen oorzaak en catastrofaal gevolg. 
De oorzaak: een onderzeese aardbeving. 
Het gevolg: metershoge golven. 
Juist omdat daar soms uren tussen zitten, kan de schade in theorie worden beperkt. Als die tijd maar 
doelmatig wordt gebruikt. 
Helaas gebeurt dat alleen in de Amerikaanse gebieden in en rond de Stille Oceaan. Daar is sinds 1948 
een systeem in werking, dat kustbewoners waarschuwt voor een naderende vloedgolf. 
Aanleiding was de tsunami, die in 1946 Hawaii had getroffen. 
De golven, die waren veroorzaakt door een aardbeving voor de kust van Alaska (met een kracht van 7,1 
op de schaal van Richter), kwamen tot bijna twintig meter hoog op de hellingen van de eilanden terecht. 
Er vielen 159 slachtoffers, onder wie veel schoolkinderen, die nieuwsgierig het strand op waren gelopen 
toen de zee zich terugtrok, vóór de aankomst van de eerste golftop. 
Het was niet de eerste ramp. 
Hawaii wordt omringd door de Stille Oceaan, en die is op zijn beurt omgeven door tientallen vulkanen 
en tegen zijn eigen bodem botsende aardschollen. 
Allemaal dreigende bronnen van tsunami’s. 
Sindsdien treedt na elke aardbeving in het gebied, met een kracht groter dan 7,0 op de  
schaal van Richter, het Pacific Tsunami Warning System in werking. Boeien in de oceaan, die 
centimetershoge afwijkingen van de normale zeespiegelhoogte kunnen ontdekken, laten vervolgens 
weten of er na de beving inderdaad ook gevaarlijke golven zijn ontstaan. 
Zo ja, dan wordt in de bedreigde gebieden alarm geslagen. Kustgebieden worden geëvacueerd, en 
schepen varen naar open zee, waar ze van de golven nauwelijks last hebben. 
Sinds het systeem in 1948 in werking trad zijn er twintig waarschuwingen afgegeven. Twee bevingen 
die krachtiger waren dan die van zondag bij Sumatra (bij het Russische Kamtsjatka, in november 1952, 
en voor de kust van Alaska, in februari 1965) veroorzaakten weliswaar hoge vloedgolven, maar die 
maakten geen slachtoffers. 
Het alarmeringssysteem werkt alleen als er genoeg tijd is tussen de aardbeving en de vloedgolf. Na een 
beving voor de kust van Papoea Nieuw-Guinea vielen in 1998 vijfduizend slachtoffers. 
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Maar in Azië had een waarschuwingssysteem, duizenden levens kunnen redden, zeggen Amerikaanse 
specialisten op het gebied van aardbevingen. Geen van de landen die gisteren werden getroffen door 
tsunami’s heeft een dergelijk systeem. 
Volgens een woordvoerder van het Nationale Informatiecentrum voor Aardbevingen in Washington 
hadden veel mensen naar hoger gelegen gebieden kunnen vluchten als ze waren gewaarschuwd. 
 
bron: de Volkskrant, 27 december 2004 
 
 
 
 
Bron 3 
 

ron: NRC Handelsblad, 20 januari 2005 
 
b
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Bron 4 
 
Zwaarste aardbevingen sinds 1900 
 
 
1. Chili 2. Verenigde 

 Staten 
3. Verenigde 
 Staten 

4. Rusland 5. Indonesië 

22 mei 1960 28 maart 1964 9 maart 1957 4 november 1952 26 december 
2004 

9,5 op de schaal 
van Richter 

9,2 op de schaal 
van Richter 

9,1 op de schaal 
van Richter 

9,0 op de schaal 
van Richter 

8,9 op de schaal 
van Richter 

Enkele zeer 
zware bevingen 
voor de kust van 
Chili. Tsunami’s 
treffen Hawaii en 
Japan. 
Vijfduizend 
doden. 

De ‘Goede 
Vrijdag beving’ in 
Alaska is tot op 
duizend kilometer 
van het 
epicentrum te 
voelen. 125 
Doden. 

Een beving voor 
de kust bij 
Alaska 
veroorzaakt een 
vloedgolf op 
Hawaii. Geen 
melding van 
doden. 

Een aardbeving 
in Kamtsjatka, in 
Rusland. Geen 
slachtoffers, 
ondanks tsunami 
die Hawaii 
bereikt. 

Beving voor de 
kust van 
Sumatra. 
Tsunami’s in 
Indonesië, 
Maleisië, 
Thailand, Sri 
Lanka en India. 

 
of 
 
Land Datum Kracht op de 

schaal van 
Richter 

Beschrijving 

1. Chili 22-5-1960 9,5 Enkele zeer zware bevingen voor de kust van 
Chili. Tsunami’s treffen Hawaii en Japan. 
Vijfduizend doden. 

2. Verenigde   
Staten 

28-3-1964 9,2 De ‘Goede Vrijdag beving’ in Alaska is tot op 
duizend kilometer van het epicentrum te 
voelen. 125 Doden. 

3. Verenigde 
Staten 

9-3-1957 9,1 Een beving voor de kust bij Alaska 
veroorzaakt een vloedgolf op Hawaii. Geen 
melding van doden. 

4. Rusland 4-11-1952 9,0 Een aardbeving in Kamtsjatka, in Rusland. 
Geen slachtoffers, ondanks tsunami die 
Hawaii bereikt. 

5. Indonesië 26-12-2004 8,9 Beving voor de kust van Sumatra. Tsunami’s 
in Indonesië, Maleisië, Thailand, Sri Lanka en 
India. 
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bron: Trouw, 27 december 2004 
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Bron 5 
 
Vloedgolven door botsende aardschollen 
 
Achtergrond waren over de hele wereld waarneembaar 
 
De overstromingen op zondag 26 december 2004 waren het gevolg van botsende aardschollen. Die 
veroorzaakten de op vier na zwaarste beving sinds 1900. 
 
Van onze verslaggever 
Michael Persson 
AMSTERDAM 
 
De berg water die zondag over de kusten van Sri Lanka, India, Maleisië, Thailand en Indonesië 
spoelde, was uren eerder, even voor middernacht (Nederlandse tijd) voor de westkust van Sumatra 
ontstaan. Tien kilometer onder het oceaanoppervlak, diep in de zeebodem, schuurden daar twee 
aardschollen tegen elkaar. 
Dat ergens op aarde twee platen tegen elkaar aan schuren, is niets bijzonders. Continenten zijn altijd op 
drift, en botsen daarbij voortdurend tegen hun buurcontinenten. 
Voor de kust van Sumatra is het de Indische plaat die langs de Aziatische schuift. 
Maar de botsing gisteren was met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter, de op vier na zwaarste 
sinds 1900. Een van de twee platen scheurde over een lengte van duizend kilometer open, waardoor 
een deel van die plaat als een losse plank tien meter omhoog kwam. De trillingen waren over de hele 
aarde meetbaar. In Nederland bewoog de grond vier millimeter op en neer.  
De opverende zeebodem duwde de massa water boven zich ook iets omhoog. Een groot deel van de 
energie van de aardbeving ging zo zitten in het optillen van een stukje Indische Oceaan. 
Aan het zeeoppervlak was daar aanvankelijk weinig van te merken. In de oceaan verschijnen kringen, 
zoals in een vijver waar een steen in wordt gegooid. Maar de toppen van de golven liggen honderden 
kilometers uit elkaar. 
De golven van zo’n tsunami verspreiden zich met een snelheid van ongeveer zevenhonderd kilometer 
per uur, afhankelijk van de diepte van het water. Hoe dieper, hoe sneller. Maar ook: hoe ondieper, hoe 
langzamer. Waar de zee ondieper wordt, worden de golven afgeremd. De toppen van de golven komen 
daardoor dichter bij elkaar te liggen. Tegelijkertijd komen de golven omhoog, zoals dat ook gebeurt met 
normale golven die groeien als ze het strand naderen 
 

 
vrij naar: de Volkskrant, 27 december 2004  
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Bron 6 
 

Overleven met langs drijvende kokosnoten 
 

 
 
Ruim twee weken na de verwoestende tsunami in Zuidoost-Azië heeft een vrachtschip dinsdag een 
overlevende op zee opgepikt van een vlot. De 21-jarige Ari Afrizal uit de Indonesische provincie Atjeh 
heeft het dagenlang dobberen op de Indische Oceaan overleefd op langs drijvende kokosnoten, die hij 
openbeet met zijn tanden. 
Op het moment van de ramp bouwde Afrizal met vrienden aan een huis aan het strand in de provincie 
Atjeh. De vloedgolf spoelde hen eerst 500 meter landinwaarts, daarna werden zij de zee in gesleurd. 
Afrizal wist een houten plank vast te grijpen. De tweede dag stapte hij over op een kleine vissersboot, 
maar deze bleek lek. Vier dagen later lukte het hem een stevig vissersvlot met een cabine te 
bemachtigen. Op het vlot vond hij flessen met vers water. Afrizal zag dode mensen langs drijven en één 
dag cirkelden haaien rond zijn vlot. Meerdere schepen passeerden hem de afgelopen dagen zonder 
hem op te merken. Dinsdag wist hij met gefluit de aandacht te trekken van het Arabische containerschip 
Al Yamamah. Zijn conditie was nog goed genoeg om zonder hulp van de bemanning aan boord te 
komen. De kapitein zei zo lang na de ramp er niet meer op te rekenen overlevenden aan te treffen op 
het vaartuig. 
De toegewijde moslim Afrizal heeft de afgelopen twee weken aan een stuk door gebeden; zijn leven 
meent hij te danken te hebben aan de voorzienigheid van Allah. Hij vond, zegt hij, troost in de 
schoonheid van de zonsopgang en het maanlicht op het donkere water. Ook gedachten aan zijn 
favoriete voetbalclubs Manchester United en Real Madrid en zijn lievelingsfilms hielden hem de 
afgelopen weken op de been, verklaarde hij na zijn redding. 
 
bron: Trouw, NRC, de Volkskrant, 12 januari 2005 
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Bron 7 
 
ZEEBEVING 
 
Ziektes bedreigen rampgebied 
 
Drinkwatertekort vormt grootste probleem 
 
Van onze verslaggever 
AMSTERDAM 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het aantal doden door de tsunami in Azië zog 
dubbel zo hoog kan uitkomen als er onder de overlevenden besmettelijke ziektes uitbreken. In de regio 
zijn naar schatting vijf miljoen mensen dakloos geworden. Op veel plaatsen in de kustgebieden is de 
infrastructuur verwoest. 
 
Volgens draaiboeken van de VN-organisatie, opgesteld vóór de zeebeving van zondag, hoeven 
overstromingen op zich niet te leiden tot uitbraken van besmettelijke ziekten. Weliswaar is er de 
dreiging van watergedragen ziekten als tyfus, cholera, darmaandoeningen en hepatitis-A, en kunnen 
parasieten ziekten als malaria en denque of het West-Nijlvirus zich verspreiden, vooral ook als 
overlevenden samendrommen in kampen. Maar echte epidemieën zijn zeldzaam. 
Afgezien van de verzorging van gewonden, is schoon drinkwater volgens hulpverleners in de getroffen 
gebieden nu het allergrootste probleem. Als daarvan niet genoeg voorhanden is, zullen diarree en 
dysenterie snel om zich heen kunnen grijpen doordat mensen vuil water moeten gebruiken. Dat bij de 
vloedgolf van zondag vooral kuststroken zijn getroffen maakt het probleem mogelijk iets kleiner omdat 
de faciliteiten in het achterland vaak nog wel functioneren. Bereikbaarheid van de getroffen gebieden is 
dan het grootste probleem. 
Cholera lijkt de grootste dreiging, omdat die ziekte al voorkomt in veel van de getroffen gebieden. 
Besmetting vindt plaats via sporen van uitwerpselen in drinkwater en brak water. Veel patiënten krijgen 
zo ernstige diarree, dat ze uitdrogen als ze niet worden behandeld. Groenten en vis kunnen ermee 
besmet zijn. Koken of ontsmetten met chloor is wel effectief, maar niet gemakkelijk in de verwoesting 
die de golf heeft veroorzaakt. 
Ontbindende lichamen vormen, anders dan vaak wordt aangenomen, geen groot gevaar voor de 
volksgezondheid, tenzij de slachtoffers zelf zijn overleden aan cholera of bloedingsziekten. 
Bergingswerkers kunnen wel aandoeningen oplopen zoals tuberculose door contact met lijken. 
Een apart probleem noemt de WHO de vervuiling door chemicaliën, benzine en olie en landbouwgif uit 
verwoeste opslagplaatsen. Die vormt een direct gevaar voor de gezondheid en bedreigt bovendien 
belangrijke watervoorraden. 

bron: de Volkskrant, 31 december 2004 
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bron: Trouw, 6 januari 2005  

syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2009  DEEL III  



Bron 9 
 

Nederlander past reisschema aan 
Van onze verslaggever 
AMSTERDAM 
 
De meeste Nederlanders die naar een van de getroffen vakantiegebieden in Azië zouden reizen, 
hebben voor een alternatieve bestemming gekozen. Enkele tientallen hebben hun reis geannuleerd, 
aldus directeur Romanna Engeman van de ANVR, de koepel van reisondernemingen. 
Deze week zijn er volgens haar zevenhonderd Nederlanders naar de getroffen landen vertrokken. Maar 
tot de bestemmingen hoort ook het Indonesische Bali, waar niets is gebeurd. 
De ANVR heeft een inventarisatie gemaakt van de rampgebieden in de getroffen landen. “Het is nu net 
alsof het voorbij het Midden-Oosten één grote chaos is. Maar op Koh Samui kun je prima op vakantie.” 
 
bron: de Volkskrant, 31 december 2004 
 
 
 
 
Bron 10 
 
 
In de badplaats Khao Lak voorzien Thais elektriciteitsmasten van nieuwe kabels 
 

 
 
bron: de Volkskrant, 31 december 2004 
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Bron 11 
 

 
 
De plek des onheils. Langs een breuklijn van meer dan 1200 kilometer zakte de zeebodem meer dan 
20 meter naar beneden. Haaks op de breuklijn ontstonden de hoge golven die vervolgens de hele 
oceaan over reisden. Bij de beving met een kracht van 9.2 op de schaal van Richter kwam 30.000 keer 
zoveel energie vrij als bij de ontploffing van de atoombom op het Japanse Hiroshima in 1945. 
 
bron: Geografie, maart 2005, pagina 7 
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De tsunami in Zuidoost-Azië op tweede kerstdag 2004 
 
Correctievoorschrift  
 
Algemeen. 
De beantwoording van de opdracht vindt plaats in een lopend verhaal of artikel. Om correctie 
beter mogelijk te maken is gekozen voor onderstaand, gestructureerd antwoordmodel. 
 
Vraag Antwoord Maximumscore 
De oorzaak 

1. Hier bevindt zich een subductiezone waar een oceanische 
plaat onder een continentale plaat duikt.  

1 

2. Een zeebeving veroorzaakt een schokbeweging die wordt 
omgezet in een golf (1). Wanneer deze golf de kust nadert, 
wordt de onderkant ervan afgeremd en wordt de golf 
metershoog opgestuwd (1).   

1 
 
1 

3. Op bron 11 is te zien dat de subductiezone noord-zuid 
verloopt. De tsunami ontwikkelt zich daar altijd haaks op en 
loopt dus in dit geval naar het westen en het oosten (1). De 
ver naar het noorden gelegen kusten van Bangladesh 
worden niet bereikt (1).   

1 
 
1 

4. Op GB 174B is te zien dat Nederland op dezelfde 
Euraziatische plaat ligt als het bevingsgebied voor de kust 
van Sumatra. De VS ligt op een andere plaat 

1 

5. Het gaat hier om de zogenaamde Ring of Fire rond de Grote 
Oceaan (1). 
Op GB 174B is te zien dat er rond de Grote Oceaan een 
gordel van actieve plaatranden ligt waar vaak aardbevingen 
voorkomen zoals ook op bron 4 te zien is. 

1 
 
1 

De gevolgen 
6. Naarmate de afstand tot het epicentrum toeneemt neemt de 

mate van verschuiving af.  
1 

7. Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
- de afstand tot het epicentrum 
- de mate van economische ontwikkeling (BNP per capita ) 
- de mate van analfabetisme 
- de bevolkingsdichtheid 

 
1 
1 
1 
1 

8. Thailand is een beter ontwikkeld gebied met een prima 
infrastructuur. De getroffen gebieden waren veel sneller 
bereikbaar dan het afgelegen en weinig ontwikkelde Aceh. 

1 

9. Het gaat om het beginwoord van de vraag. De strekking van 
de vragen moet zijn: 
Beschrijvend: waar?, wat?, hoe? 
Verklarend: waarom daar?, waarom daar zo? 
Voorspellend: hoe zal dat daar zijn? 

 
1 
1 
1 

10. Aceh heeft een lagere welvaart (1) en de bevolking is 
moeilijker te bereiken met schoon drinkwater (1). 

1 
1 
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De hulpverlening 

11. Op bron 8 is te zien dat de hulp met vliegtuigen en schepen 
vanuit alle delen van de wereld snel wordt aangevoerd. De 
transporttechnologie en de ermee samenhangende tijd-
ruimtecompressie maakt dat mogelijk. 

1 

12. Veranderen van ruimtelijke schaal / inzoomen (levert een 
meer gedetailleerd beeld van het gebied op).  

1 

13. Vervolg onderschrift: …doordat Trincomalee in het veel 
armere (1) Sri Lanka ligt, waar bovendien een burgeroorlog 
(1) woedt tussen de regering en de Tamil Tijgers. 

1 
1 

14. a. Er moet voldoende tijd zijn tussen het moment van de 
beving en het moment dat de tsunami de kust bereikt. Aceh 
lag erg dicht bij het epicentrum, dus dat werkt niet echt. 
b. Er moet een modern early warning system bestaan. Aceh, 
een arme regio in Indonesië beschikt niet over een dergelijk 
systeem. 

1 
 
 
 
1 

15. Toerist: Wil je de ramp nog groter maken dan moet je vooral 
wegblijven (vooral een economisch argument). 
Hulpverlener: Je kunt het niet maken om nu hier op het 
strand te gaan liggen (vooral een ethisch argument). 

1 
 
 
1 

 Totale score 27 punten + 5 
punten voor het 
volledig en juist 
gebruik van de 
begrippen 
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De tsunami in Zuidoost-Azië op tweede kerstdag 2004 
 
Correctievoorschrift in artikelvorm  
 
 
punten Artikel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 

Zeebeving dreunt lang na in Zuidoost-Azië. (voorbeeld van titel) 
 
“Het was een muur die op je afkwam. Het was rennen, rennen, rennen.“ Om zijn leven te 
redden moest Marc Slaghhecken op het Thaise toeristeneiland Puhket naar het hoogste punt 
rennen. Zijn vakantiehuisje spoelde weg in een kolkende watermassa. 
Honderdduizenden moesten op die zonnige zondagochtend van 26 december 2004 rennen 
voor hun leven. Voor bijna 300.000 duizend mensen was dat niet genoeg. 
Harrie Mennen ging terug naar het rampgebied. Hoe kwam het, waarom vielen er zoveel 
slachtoffers en kan zo’n ramp in de toekomst worden voorkomen? Een verslag uit een 
rampgebied. 
 
De oorzaak 
Vanuit de algemene platentektoniek is het te verklaren waardoor het gebied voor de kust van 
Sumatra gevoelig is voor zeebevingen. Hier bevindt zich een subductiezone waar een 
oceanische plaat onder een continentale plaat duikt (1). De spanningen diep in de 
buitenmantel lopen daarbij hoog op en zo af en toe vindt er met een schok een ontlading 
plaats. De schokbeweging wordt omgezet in een golf (2). Wanneer deze de kust nadert, wordt 
de onderkant van de golf afgeremd en wordt de golf metershoog opgestuwd (2). 
Een tsunami kan tot op zeer grote afstand van het epicentrum grote schade aanrichten. Aan 
de westkant van de Indische Oceaan verdronken aan de Somalische kust nog 150 mensen. 
Dat Bangladesh deze keer een ramp bespaard bleef, komt door de richting van de tsunami 
(zie bron 11). De golfrichting stond  haaks op  de zuid-noord verlopende subductiezone (4). De 
ver naar het noorden gelegen kust van Bangladesh werd daardoor niet bereikt (4).  
De krachtige zeebeving was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de VS, ook in Nederland 
merkbaar. Heel even werd het aardoppervlak opgetild. Logisch dat het in Nederland gebeurt, 
want zoals GB 174B aantoont, ligt Nederland op dezelfde Euraziatische plaat als het 
bevingsgebied voor de kust van Sumatra (5). De VS liggen op een andere plaat. Dat neemt 
niet weg dat ook de VS herhaaldelijk getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen. Zoals 
bron 4 toont en ook te zien is op GB 174B, ligt er  rond de Grote Oceaan een gordel van 
actieve plaatgrenzen (6). We noemen deze gordel rond de Grote Oceaan (6) ook wel de Ring 
of Fire. 
 
De gevolgen 
De zeebeving had enorme gevolgen. Een geologisch effect was dat het eiland Phuket 
opschoof naar het westen. Dat blijkt voor een groot gebied rond de breukzone te gelden. Uit 
bron 3 is de regel af te leiden, dat naarmate de afstand tot het epicentrum toeneemt de mate 
van verschuiving afneemt (7). De gevolgen voor mensen in het rampgebied waren enorm. 
Vooral de provincie Aceh werd zwaar getroffen. Het aantal slachtoffers was hier veel hoger 
dan in bijvoorbeeld Thailand doordat Aceh: 
- dichter bij het epicentrum ligt (8) 
- een hoger percentage analfabeten telt zodat het verstrekken van informatie  moeilijker is (8) 
- een hogere bevolkingsdichtheid kent (8) 
- een armer gebied is (laag BNP per capita) met vaak slecht gebouwde huizen (8). 
Doordat Thailand in vergelijking met Aceh veel meer ontwikkeld is en over een prima 
infrastructuur beschikt is het gebied goed bereikbaar en was de hulp veel sneller ter plaatse 
dan in het afgelegen en weinig ontwikkelde Aceh (9). 
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Kader: 
Ik stelde Ari Afrizal de volgende drie vragen: 
- Waar was je toen die hoge golven het strand opkwamen? (10) 
- Waarom was je daar op het strand? (10) 
- Ga je je huis op het strand opnieuw opbouwen? (10)  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Maar het aantal slachtoffers kan nog snel toenemen wanneer de komende tijd epidemische 
ziektes uitbreken. In een arm (11) en ontoegankelijk gebied (11) als Aceh is de kans hierop 
veel groter dan in het rijkere Thailand. Het zal bijvoorbeeld moeilijk zijn om in Aceh tijdig 
schoon drinkwater aan te voeren. 
 
Help, we need somebody!! 
Al heel snel na de ramp kwam de hulp opgang. Op bron 8 is te zien dat de hulp met 
vliegtuigen en schepen vanuit alle delen van de wereld snel wordt aangevoerd. De moderne 
transporttechnologie maakt dat mogelijk. Een mooi voorbeeld hoe door de voortgaande tijd-
ruimtecompressie de wereld steeds kleiner wordt (12). 
Maar ook die ‘krimpende wereld’ is overal verschillend. Om een beter beeld van een gebied te 
krijgen, verander  je van ruimtelijke schaal (13). Je zoomt in om een meer gedetailleerd beeld 
van het gebied te krijgen. Zo zie je ( bron 10) dat de herstelwerkzaamheden in Thailand veel 
voortvarender verlopen dan op Sri Lanka. Sri Lanka heeft dan ook een veel lager BNP per 
capita (14) en er woedt al lange tijd een burgeroorlog (14) tussen de Tamil Tijgers en het 
regeringsleger. 
Direct na de ramp gingen er stemmen op waarom de Indische Oceaan niet over een early 
warning syteem voor tsunami’s beschikt zoals de Grote Oceaan wel heeft. De gebieden in de 
Indische Oceaan zijn veel armer (15) en bovendien kun je je afvragen of dat voor Aceh veel 
had uitgemaakt. Er moet voldoende tijd zijn tussen het moment van de beving en het moment 
dat de tsunami de kust bereikt. Bedenk dat het epicentrum vlak voor de kust van Sumatra lag 
(15). 
 
Kader: 
Toerist: Wil je de ramp nog groter maken dan moet je vooral wegblijven (vooral een 
economisch argument) (16). 
Hulpverlener: Je kunt het niet maken om nu hier op het strand te gaan liggen (vooral een 
ethisch argument) (16). 
 

Totaal 32 punten: 27 punten voor het verwerken van de antwoorden op de hulpvragen in het artikel 
en 5 voor het correct gebruik van de begrippen. Als een begrip niet wordt gebruikt of niet 
correct wordt gebruikt, wordt er een punt in mindering gebracht tot maximaal 5 punten.  
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