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  LES 1    O P  R E I S  D O O R  A Z I Ë

Azië is het dichtstbevolkte werelddeel. Ruim 60% van de wereldbevolking woont hier. Het land 
met de meeste inwoners is China, gevolgd door India. Het ziet ernaar uit dat over een aantal 
jaar India China inhaalt. In China krijgt elke vrouw gemiddeld 1,3 kinderen, in India ligt dit aantal 
op 3 kinderen. Dit komt vooral doordat men in China sinds de jaren 70 campagne voert om het 
aantal geboorten te beperken. Inmiddels is dat beleid iets minder strikt geworden, omdat het 
onder andere heeft geleid tot een overschot aan mannen. Het erfgoed in China wordt namelijk 
doorgegeven via de mannelijke lijn en ouders hebben daarom liever een jongen dan een meisje. 
Toch heeft de campagne wel gezorgd voor 200 miljoen minder geboorten in China.

Het werelddeel Azië kent vele klimaten. Ook binnen de individuele landen kan het klimaat zeer 
verschillend zijn. Zo heeft India bijvoorbeeld in het zuiden een tropisch klimaat, terwijl delen van 
dit land in het oosten en noorden ook een woestijnklimaat en een hooggebergteklimaat hebben. 
Het zuidelijke deel van Azië is tropisch. Het hele jaar door is de temperatuur hier 28 tot 30 graden. 
In Indonesië zijn veel tropische regenwouden. Hier kan het hevig regenen. Gemiddeld valt er in 
de tropische regenwouden 2000 mm neerslag per jaar (in Nederland gemiddeld 800 mm). Ook 
in Bangladesh valt veel neerslag. In het moessonseizoen (van juni tot oktober) kunnen de hevige 
stortregens veel overstromingen veroorzaken.
Azië ken ook heel droge gebieden met een woestijnklimaat. De grootste woestijn is de 
Gobiwoestijn, die voor een groot deel in Mongolië ligt. Gobi betekent in het Mongools: heel groot 
en droog. De temperatuur is hier niet zo hoog als in de Sahara, omdat de Gobiwoestijn verder van 
de evenaar ligt.
Een groot deel van Azië is bergachtig. Het hoogste gebergte ter wereld is de Himalaya met als 
hoogste punt de Mount Everest van 8850 meter. In het hooggebergte is de temperatuur laag. 
Ook in het noordelijkste deel van Azië kan het erg koud zijn. Siberië ligt voor een deel binnen de 
noordpoolcirkel. Daar heerst dus een poolklimaat.

In de landen in het Midden-Oosten ligt de levensstandaard hoger dan in de meeste andere 
Aziatische landen. Dit komt doordat men hier van de enorme olierijkdom profi teert. Die rijkdom 
komt vooral terecht bij de rijke oliesjeiks. Maar het aantal werklozen in de regio neemt hand over 
hand toe en steeds meer mensen hebben nauwelijks genoeg geld om in hun levensonderhoud te 
voorzien.
Deze economische ongelijkheid zorgt samen met religieuze twisten voor strubbelingen in de regio. 
Het Midden-Oosten is al decennialang een politiek strijdtoneel waar ook landen als Rusland en de 
Verenigde Staten zich in mengen, voornamelijk vanwege het belang van de olievoorraad.
De meeste Aziaten merken dus niks van de rijkdom die de olie met zich meebrengt. Veel van hen 
leven onder de armoedegrens. Toch groeit de economie van een aantal Oost-Aziatische landen 
hard. Vergeleken met het geringe aantal procenten groei in West-Europa, is de groei van de 
economie in bijvoorbeeld India, China, Zuid-Korea en Taiwan spectaculair (India en China behoren 
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tot de BRIC-landen, zie thema 3). In de afgelopen dertig jaar hebben vooral veel buitenlandse 
bedrijven, aangetrokken door de lage lonen, zich in deze landen gevestigd. Aanvankelijk waren dit 
vooral bedrijven die laaggeschoold personeel nodig hadden voor productiewerk. Later kwamen er 
ook de hightechbedrijven, zoals Philips. Dit heeft ook het eigen bedrijfsleven enorm gestimuleerd. 
Want om in de grote multinationals te kunnen werken, had men betere opleidingen nodig. 
En er is ook veel geleerd van de bedrijfsvoering van buitenlandse bedrijven, waardoor ook de 
eigen bedrijven in snel tempo zijn gemoderniseerd. Als iedereen van deze economische groei wil 
profi teren, zullen de lonen omhoog moeten gaan. Maar hogere lonen maken deze landen weer 
minder aantrekkelijk voor de multinationals. Veel mensen verdienen nu te weinig geld om de 
producten die in het eigen land worden gemaakt te kunnen kopen.

Nu de economie van onder andere China sterk groeit, wordt het voor westerlingen steeds 
belangrijker om Chinees te leren spreken. ‘Chinees’ heet offi cieel ‘Mandarijn’. Deze taal is 
voortgekomen uit het dialect dat in Beijing wordt gesproken. Dit dialect is pas in de 20e eeuw 
gekozen als offi ciële staatstaal. Het Mandarijn wordt niet overal op dezelfde manier uitgesproken, 
maar wel overal geschreven met dezelfde karakters. Een karakter vormt een deel van een woord 
(een soort lettergreep). Er zijn echter ook karakters die pictogrammen zijn, een soort plaatjes van 
de betekenis. In het karakter voor ‘mens’ kun je bijvoorbeeld een mannetje herkennen. Een goed 
opgeleide Chinees kent gemiddeld zo’n 7000 karakters. Er bestaan er meer dan 50.000. Een 
fi lmpje over het Chinees: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071205_schrijven01

  LES 2    D E  G R O T E  G O D S D I E N S T E N

Op maandagochtend 31 oktober 2001 werd de 7 miljardste wereldburger geboren. Tussen 1950 
en 2012 is de wereldbevolking gegroeid van 2,5 miljard naar ruim 7 miljard. Voorlopig gaat die 
stijging nog door. In 2050 wordt de 9 miljardste mens verwacht.
Het groeitempo daalt dus wel iets, maar toch komen er absoluut gezien nog elk jaar 86 miljoen 
mensen bij. Deze groei is niet evenredig over de continenten verdeeld. In Azië zien we procentueel 
een lichte daling, maar absoluut komen er miljoenen mensen bij. Azië zal daarom nog eeuwenlang 
het dichtstbevolkte continent blijven.
Het overgrote deel van de inwoners van Azië eet dagelijks rijst. Het is volksvoedsel nummer één 
voor een groot deel van de wereld. Dat komt doordat rijst goed groeit in vooral de warmere 
streken van Azië en het dus ruim voor handen is. Boeren bedrijven natte en droge rijstbouw. 
Bij natte rijstbouw worden de velden onder water gezet. In het water groeien varens. Als de 
rijstplanten groeien, krijgen de varens geen licht meer. Ze gaan dood en zinken naar de bodem, 
waar ze verrotten. Bacteriën die op deze varens zitten, halen stikstof uit de lucht en zetten die 
om in goede voedingstoffen voor de rijstplanten. China produceert jaarlijks bijna 200.000.000 
ton rijst, India 130.000.000 ton. Een fi lmpje over rijstbouw: http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20051031_rijst01

In Azië leven aanhangers van alle grote wereldgodsdiensten. De wereldgodsdiensten vinden 
hier ook allemaal hun oorsprong. Uit India stammen het hindoeïsme en het boeddhisme. Het 
hindoeïsme is de oudste en, met circa 1 miljard aanhangers, op twee na grootste religie ter wereld. 
Het is circa 2000 jaar voor Chr. ontstaan. De hindoegod manifesteert zich op verschillende 
manieren en is de basis van talloze stromingen. Het kastenstelsel in India maakt deel uit van de 
hindoetraditie.
Ook het boeddhisme begon ooit in India, rond 550 voor Chr. Nu is het in India een 
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minderheidsbeweging. Wereldwijd heeft het boeddhisme ruim 400 miljoen aanhangers. De 
grondlegger is Boeddha die met een fi losofi e kwam waarin niet een god het uitgangspunt was, 
maar reïncarnatie en verlichting van de mens. De leider van de boeddhisten is de Dalai Lama, die 
in ballingschap in India leeft.
In het Midden-Oosten zijn de overige drie wereldgodsdiensten ontstaan: het jodendom, het 
christendom en de islam. Het jodendom is van deze drie de oudste en erkent maar één god. 
Het is rond 1700 voor Chr. ontstaan onder de rondtrekkende stammen van Israël. Het heeft vier 
hoofdstromingen en circa 14 miljoen aanhangers. Het heilige boek van de joden is de Thora.
Het christendom ontstond rond het jaar 30 na Chr. Het is de grootste godsdienst ter wereld, met 
zo’n 2 miljard aanhangers. De helft daarvan is katholiek, de andere helft orthodox, anglicaans, 
protestant of aanhanger van een andere christelijke stroming. Ook het christendom kent maar één 
god, dezelfde als de joden. Het heilige boek van de christenen is de Bijbel.
De islam is de jongste (sinds 622) en snelst groeiende van de vijf grote wereldreligies, met circa 
1,3 miljard aanhangers. Ook de islam kent maar één god: Allah. Er zijn verschillende groepen en 
subgroepen. De grootste zijn de soennieten en de sjiieten. Spanningen tussen deze twee groepen 
hebben door de jaren heen voor politieke onrust gezorgd in vooral het Midden-Oosten, waar kerk 
en staat niet gescheiden zijn. Het heilige boek van de islamieten (of moslims) is de Koran.

  LES 3    O P  R E I S  D O O R  O C E A N I Ë

Oceanië bestaat uit Australië, Nieuw-Zeeland, Papoea Nieuw-Guinea en de eilanden in de 
Grote Oceaan. De kleinere eilanden van Oceanië worden in drie grote eilandgroepen ingedeeld: 
Melanesië, Micronesië en Polynesië.
Vanuit Europees perspectief gezien, werd Australië in 1606 ontdekt door de Nederlandse VOC-
ontdekkingsreiziger Willem Jansz met zijn schip het Duyfken. In 1642 kwam Abel Tasman, 
naar wie het eiland Tasmanië is vernoemd. De Nederlanders landden helaas op erg droge en 
onherbergzame kusten en ontdekten niets wat interessant voor hen was. Ze lieten Australië voor 
wat het was.
Tot het einde van de 18e eeuw woonden er alleen Aboriginals in Australië. Toen kwam de Britse 
ontdekkingsreiziger James Cook die ontdekte dat het zuidoostelijk deel van het continent geschikt 
was voor landbouw en veeteelt. De Britten gebruikten Australië ook als strafkolonie: er werden 
gevangenen naartoe verbannen.
In 1901 werd Australië zelfstandig, maar het behoort nog altijd tot het Gemenebest van Naties 
met de Britse koning(in) als vorst(in). Er wonen veel Europeanen in Australië, nazaten van de Britse 
kolonisten en immigranten die zich hier vooral na de Tweede Wereldoorlog vestigden. De laatste 
jaren komen steeds meer mensen uit Azië hiernaartoe. Toch is Australië nog altijd een dunbevolkt 
land. Dat heeft vooral te maken met het droge klimaat, waardoor Australië veel woestijnen heeft.
Nieuw-Zeeland kende eenzelfde soort ontwikkeling als Australië. Het was van 1840 tot 1907 een 
Britse kolonie. In 1947 werd het geheel onafhankelijk, maar het maakt ook nog steeds onderdeel 
uit van het Gemenebest van Naties. De oorspronkelijke bewoners, de Maori’s, hebben zich 
gemengd met de mensen die vanuit Europa hier kwamen wonen. Nu bestaat nog maar 9% van 
de bevolking uit Maori’s.
Tot Oceanië worden ook de eilanden in de Grote Oceaan en een deel van Nieuw-Guinea 
gerekend. Nieuw-Guinea is op Groenland na het grootste eiland van de wereld met een lengte 
van 2400 kilometer en een maximale breedte van 730 kilometer (Nederland is circa 350 kilometer 
lang en zo’n 220 kilometer breed). De westelijke helft van het eiland behoort tot Indonesië. Omdat 
Indonesië bij Azië hoort, rekenen we maar de helft van het eiland tot Oceanië. Dit oostelijke 
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deel heet Papoea Nieuw-Guinea. Het wordt bijna geheel bevolkt door Papoea’s, de autochtone 
bevolking van Nieuw-Guinea. Papoea’s behoren tot de Melanesiërs.

Australië trekt veel toeristen. De grootste attractie is het Groot Barrièrerif voor de noordoostkust. 
Dit is een koraalformatie met een lengte van wel 2000 kilometer. Veel mensen komen hier om 
te snorkelen en te duiken. Het koraalrif bestaat uit levende diertjes (koraalpoliepen). Het is erg 
kwetsbaar en gevoelig voor klimaatveranderingen. Is een deel van het koraal eenmaal aangetast, 
dan sterft het defi nitief af. Het Groot Barrièrerif maakt deel uit van het UNESCO werelderfgoed: 
http://unesco.nl/erfgoed/groot-barriererif#zoom=1&lat=0&lon=0&layers=TB

Ook de steden en landbouwgebieden van Australië trekken veel toeristen en backpackers die 
reizen afwisselen met werken op een boerderij. Er zijn in Australië meer dan 150 miljoen schapen. 
Australië is de grootste wolproducent ter wereld. Behalve wol, hebben graan, ijzererts, steenkool 
en bauxiet van Australië een welvarend land gemaakt.
Ook Nieuw-Zeeland heeft veel schapen: 40 miljoen (op een veel kleiner oppervlak). Daarnaast 
zijn er ook nog zo’n 8 miljoen koeien. Driekwart van de export uit Nieuw-Zeeland bestaat uit 
agrarische producten. Wol, vlees en zuivelproducten zijn het belangrijkst. Ook de kiwi’s, die in het 
subtropische klimaat in het noorden goed groeien, zijn een belangrijk exportproduct.
Op de kleinere eilanden van Oceanië leven de meeste mensen van de landbouw en visserij. Ook 
het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten geworden. Wel worden sommige eilanden 
bedreigd door de stijging van de zeespiegel. Als die verder stijgt, zullen deze eilanden volledig 
onder water komen te liggen. Voor de bewoners zit er dan niets anders op dan verhuizen naar een 
ander eiland.
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