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Geografie 

- Caribische Zee / Atlantische Oceaan 

- Bovenwindse eilanden 

- totale oppervlakte: 86 km2 

- twee delen: 
* in het zuiden Sint-Maarten met ca. 35.000 
inwoners, hoofdstad : Philipsburg 

* in het noorden de ‘Collectivité de Saint-
Martin’ met 32.000 inwoners, hoofdstad: 
Marigot 





- erg heuvelachtig (‘Hills’ of ‘Monts’) 

 

- Pic Paradis: hoogste heuvel met 424 m 

 

- ingesneden kustlijn met talrijke baaien, rotsen en 
witte stranden 

 

- grote lagunes 

 

- gevaar voor overstromingen 

 

- orkanen 





Historiek 

- bewoond sinds 4.000 vóór Chr. 

- Arawak-indianen sinds 800 vóór Chr.: zoutwinning – ‘Soualiga’ 

of ‘Eiland van het Zout’ 

- Carib-indianen uit Zuid-Amerika: ‘Oualichi’ of ‘Eiland van de 

Vrouwen’ 

- 11 november 1493: feestdag van de Heilige Maarten 

– ontdekking door Columbus 

- invasie door Spanjaarden en invoering van 

Afrikaanse slaven 





- ontwikkeling van 
suikerplantages 

- piraten, kapers en 
smokkelaars uit Spanje, 
Portugal, Engeland, 
Frankrijk en Nederland 

 
 



- tussen 1630 en 1648: 
Nederlanders veroveren 
Sint-Maarten, Saba, Sint-
Eustatius en Curaçao 
 

- 1631: zoutwinning en 
tabaksplantages 
 

-1633: Spaanse invasie 
 

- 1635: Frans 
medezeggenschap via 
‘Compagnie des Isles 
d’Amérique’ 



- 1644: Spanje zegt rechten op 
 

- 1648: Verdrag van Concordia tussen 
Frankrijk en Nederland – grondgebied 
wordt verdeeld 
- tussen 1631 en 1816: afwisselend 
Nederlandse, Engelse en Franse 
overheersingen 

 

- 1816: Vrede van Londen: definitieve 
verdeling van het eiland 
 

- 2010: SXM wordt 
apart land binnen  
Koninkrijk der Nederlanden 

 

 



Bevolking 

- legale en illegale migranten sinds midden 
vorige eeuw 

- Creools-Caribische volkscultuur 
- snelle ontwikkeling van toerisme 
- gevolg: circa 60.000 inwoners in 2015 
- 20% echt autochtonen 
- 120 verschillende nationaliteiten 
- voertalen: Nederlands, Engels, Frans 
- dialecten o.a. Patois = Papiamento, slang 



Politiek (Sint-Maarten) 

- één bestuurslaag: gouverneur 
 

- kabinet en parlement: Staten van 
Sint-Maarten 
 

- vijftien zetels, zes ministers en één 
minister-president 
 

- bestuurlijke en financiële 
   problemen 
 

- corruptie 



Geloofsgemeenschappen (2004) 

- 39% rooms-katholiek 

- 12% Pinkstergemeenschap 

- 11% methodist 

- 7% baptist 

- 6% zevendedagsadventist 

- 4% anglicaan 

- 3% joods 

- 3% calvinistisch 
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Cultuur 

- Europese en Caribische invloeden 

- architectuur: moderne kantoren, 
felgekleurde hotels en oude woonhuizen met 
‘shingles ’ en ‘gingerbread ‘- versieringen 

- sporten: honkbal, softbal, boksen, atletiek, 
voetbal, basketbal 

- hanengevechten 

- carnaval 

- calypso dansmuziek 





Economie en verkeer 

- oorspronkelijk: zoutwinning, katoen- , tabaks- 
en suikerrietplantages (vooral negerslaven) 

- 19e eeuw: veel oorlogen -> armoede 

- vanaf 1939: vrij handelsgebied zonder 
belastingbepalingen 

- vanaf midden 20e eeuw: sterke ontwikkeling 
van toerisme 

- belangrijkste werkgevers: bouwsector, horeca, 
administratie en ‘security’ - sector 



Toerisme en infrastructuur 
- druk luchtverkeer met twee luchthavens: 

Princess Juliana International Airport, 
Aérogare de l’Espérance  



- veel toeristische 
trekpleisters: stranden, 
resorts, restaurants, casino’s… 
- keerzijde van de medaille: 
criminaliteit 
- cruiseschepen: vooral 
Amerikaanse toeristen 
- slechte, overbelaste wegen 



Philipsburg 

- hoofdstad van Sint-Maarten sinds 1763 
- stichter: John Philips 
- chaos van culturen en bouwstijlen 
- laat 18e eeuwse Court House: stadhuis en 

gerechtsgebouw 
- grote wandelstraten o.a. Front Street met 

belastingvrije winkels 
- belangrijke gebouwen: Methodistenkerk, 

Fort Amsterdam 
- ‘Universiteit’ van Sint-Maarten 
- cruiseschepen 













De omgeving van Salt Pond 

- Amsterdam Shopping 

- Zoological and Botanical Garden 



De oostkust van Sint-Maarten 

- keten van kleine baaien: 
Pointe Blanche Bay, Back 
Bay, Geneve Bay, Guana Bay, 
Gibb’s Bay, Red Pond Bay, 
Oyster Bay, Dawn Beach 

 

- ruïnes van suikerfabriek, 
slavengraven en 
fundamenten van windmolen 



De zuidkust van Sint-Maarten 

- Cay Bay, Cole Bay, Lay Bay, Simpson Bay, 
Simpson Bay Lagoon 



- Maho Bay, Maho Beach: vliegtuigen spotten vanaf 
Sunset-bar (‘Air Fence ’) 



-Mullet Beach en Cupecoy Beach 
-grensmonument (obelisk) met jaartallen ‘1648 
en 1948’ 



Saint-Martin 
- ‘Terres Basses  ’: Baie Longue, Baie aux 

Prunes, Baie Rouge, Bay Nettlé 

- subprefectuur van ‘Département de la 
Guadeloupe ’ (Frans overzees gebiedsdeel) 



-Marigot: jachthaven, markten, museum, Fort Saint-
Louis, veel restaurants 
 





- Grand Case: ‘dining capital ’ 
 

- Pic Paradis: met 424 meter de hoogste heuvel 







Saint-Martin 

- Pinel en Tintamarre: 

nationaal park bekend omwille van leguanen 



• strandbars: o.a. Yellow Beach, kreeften! 



- Baie Orientale (Orient Bay) + Le Galion 
 



- Bay Lucas en Coralita Bay + Shell Island + klein 
natuurreservaat (specifieke cactussoorten) 



Klimaat 

- tropisch moessonklimaat 
 

- gemiddeld 27 graden 
 

- droog seizoen: eerste kwartaal van 
het jaar 
 

- nat seizoen: laatste kwartaal van het 
jaar 





Fauna 

- beperkt aantal 
soorten 

- meest voorkomend: 
pelikanen, witte 
reigers, aalscholvers, 
torenvalken, 
vleermuizen, kolibries, 
vlinders, … 





- groene leguaan of  
Iguana nudicollis : 

•tot één meter lang 
•jonge dieren: licht groen 
•volwassen dieren: donker groen 
tot bruin 
•strepenpatroon op de staart 
•grote, ronde schub onder de 
oren + halskwab 
•stekelrij op rug 
•schub op de wang 











Natuurlandschappen 

- zeer gevarieerde habitats: zoutvijvers 
(‘salt ponds ’), lagunes, mangroven, 
moerassen, zandige oevers, 
zeegrasbedden, koraalriffen 

 



Flora: 
veel cactussoorten, Acacia, 
katoenplanten, bromelia’s, 
rubberbomen, orchideeën, 
succulenten, palmbomen, 
hibiscus, … 







‘Friendly Island’ is ook de plaats waar we eindelijk 

onze verloren zoon Hendrik White hebben 

teruggevonden … 


