De Geo 3 VWO H5 Stad en bevolking in Amerika
§ 5.1 Chicago: een Amerikaanse stad
Opbouw van Chicago
► Chicago is een metropool. Ligt aan Lake Michigan in het noordoosten van de V.S.
● Aantal inwoners: 2,9 miljoen. Met suburbs (voorsteden) erbij bijna 10 miljoen
inwoners in de agglomeratie Chicago.
Stad bestaat uit drie delen: het stadscentrum (downtown), de centrale stad en een
grote ring suburbs.
Downtown Chicago
► Chicago werd pas in 1833 gesticht. Er is geen historische binnenstad. Het
stratenpatroon bestaat uit lange, brede, rechte wegen.
● Stadscentrum: hoge wolkenkrabbers met kantoren, hotels en winkels. Centrale
zakenwijk of central business district (cbd), ofwel downtown.
Downtown Chicago ligt in de Loop, het drukste gebied in de stad. Knooppunt van
metrolijnen en dicht op elkaar staande wolkenkrabbers.
Centrale stad
► Tweedeling in centrale stad. In het noorden: rijke wijken. In het zuiden: arme
buurten van Chicago.
● In het rijke noorden: veel Anglo-Amerikanen (Amerikanen van Europese komaf). In
het zuiden: Afro-Amerikanen (blacks) met gemiddeld een lager inkomen. In het
westen: veel hispanics (Spaanssprekende immigranten uit Zuid-Amerikaanse landen).
Wijk met veel mensen uit één bepaalde bevolkingsgroep: etnische wijk.
Kenmerken etnische wijken: groot, oude en vervallen huizen, veel leegstand. De wijken
scoren vaak slecht op leefbaarheid. Armste buurten: getto’s. Bewoners gevangen in
een web van armoede.
Ring van suburbs
► De voorsteden zijn gemiddeld welvarender dan (grote delen van) de centrale stad.
Bewoners: vroeger vooral Anglo-Amerikanen, nu steeds meer mensen uit andere
bevolkingsgroepen. Enorme oppervlakte door lage woningdichtheid. Deze urban
sprawl heeft te maken met de hoge mobiliteit van de Amerikanen.
● In het gebied liggen edge cities met een concentratie van kantoorgebouwen met
enorme parkeerterreinen. Ook zijn er grote winkelcentra (malls).

§ 5.2 Chicago: stad in verandering
Groei van de suburbs
► De suburbs zijn vanaf 1950 explosief gegroeid. Driekwart van de bevolking in de
agglomeratie woont in suburbs.
● De groei van de suburbs ging ten koste van de centrale stad. Veel welvarende, vooral
blanke bewoners trokken weg: selectieve migratie. Tegenstelling: rijke, blanke suburbs
en arme centrale stad met etnische wijken.
● Vertrek van fabrieken, kantoren en voorzieningen (winkels, bioscopen e.a.) uit
downtown. Nieuwe plek: edge cities of langs grote snelwegen. De stad verpauperde.
Dit was de situatie rond 1990.
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Stad weer in trek
► Grote veranderingen: wonen in downtown (en de wijken eromheen) is weer
populair. De voorsteden groeien nog steeds snel, maar jonge, hoogopgeleide mensen
zoeken de levendigheid van de stad weer op: re-urbanisatie.
● Bij de stedelijke vernieuwing zijn hoge woontorens gebouwd en leegstaande
kantoren omgebouwd tot woningen. Bevolking in downtown verdriedubbeld. Gevolg:
meer winkels, cafés en restaurants. Grote projecten uitgevoerd: Millennium Park,
promenades Lakefront en langs Chicago River.
Opgeknapte wijken
► De wijken dicht bij downtown veranderen snel. Gentrificatie: rijkere bewoners
knappen verwaarloosde huizen op of laten nieuwe huizen bouwen. De huizenprijzen
stijgen, waardoor de oorspronkelijke bewoners moeten verhuizen naar een goedkopere
buurt.
● Door gentrificatie meer spanningen tussen bewoners. Maar ook: meer gemengde
wijken waar verschillende mensen door elkaar leven. Getal dat de mate van segregatie
aangeeft: segregatie-index (100 = volledig gescheiden).
De gentrificatie komt vooral voor in downtown en de wijken eromheen. Het grootste
deel van de centrale stad merkt weinig van de re-urbanisatie. Afro-Amerikanen trekken
weg uit de achterstandswijken in de centrale stad.

§ 5.3 Amerika’s melting pot
Herkomstgebieden
► Tweedeling in de immigratiegeschiedenis: tot 1960 de Europeanen de grootste
groep immigranten, na 1960 de hispanics en Aziaten.
● 200 miljoen Amerikanen met Europese afkomst: de Anglo-Amerikanen. Hun
(voor)ouders zijn in Europa geboren of ze zijn zelf immigrant.
● 40 miljoen Afro-Amerikanen (blacks) zijn afstammelingen van Afrikaanse slaven. Zij
werkten op plantages in het zuidoosten. Na afschaffing van de slavernij bleven ze daar
wonen, of verhuisden naar de industriesteden in het noordoosten van het land.
● De hispanics zijn de Spaanssprekende immigranten uit Latijns-Amerika. Ze wonen
vooral in de grote steden en in het zuidwesten van het land. Veel mensen steken
illegaal de grens over. Ze doen vaak laaggeschoold werk in landbouw en industrie. Er
zijn ruim 50 miljoen hispanics in de V.S.; Spaans is de tweede taal van het land.
● De Aziaten wonen vooral in het westen (California) en in de grote steden. Het is een
modelminderheid: ze zijn vaak goed opgeleid en hebben een hoog inkomen.
Melting pot
► De immigranten vormen een soort smeltkroes, de melting pot. In de Amerikaanse
cultuur is vrijheid heel belangrijk. Ook: de American Dream.
● In de begintijd van de immigratie werkte de melting pot goed. De mensen uit Noorden West-Europa wilden zich snel aanpassen (assimileren).
● Na 1960 zijn er nieuwe groepen immigranten gekomen. Ze houden meestal veel
contact met hun land van herkomst. Ook veel gezinshereniging. In de etnische wijken
praten ze in hun eigen taal. Ze voelen zich Amerikaan, maar zijn ook trots op hun
afkomst.
Immigratie: tot 1965 maxima per land. Nu vooral immigratie via kettingmigratie.
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Diversity explosion
► Elk jaar: 1 miljoen immigranten. De hispanics en Aziaten zijn de twee snelst
groeiende bevolkingsgroepen. Samen zorgen ze voor driekwart van de bevolkingsgroei.
Gevolg: snelle verandering van de bevolkingssamenstelling in de V.S.
● De V.S. zijn een multiculturele samenleving in superformaat: diversity explosion. De
blanke bevolking vergrijst, maar migranten zorgen voor minder vergrijzing en
ontgroening.

§ 5.4 Bronnen: Migratie in de V.S.
Bron 1 Manufacturing belt
Dichtbevolkte noordoosten: snowbelt. Het is ook de manufacturing belt: een
industriële kernregio met veel zware industrie. De fabrieken moesten sluiten door
concurrentie uit lagelonenlanden in Azië. De oude industrie maakt inmiddels plaats
voor hightechindustrie en bedrijven in de dienstensector.
Bron 3 Sunbelt
Bijnaam voor zonnige staten in het zuiden en westen van de V.S.: sunbelt. Er zijn veel
moderne bedrijven in de lichte industrie en dienstensector (footloose bedrijven). Veel
tech hubs: grote technologische kenniscentra. Ze kiezen voor een aantrekkelijke
woonomgeving en een zonnig klimaat.
Ook: veel goedkope arbeidskrachten in het grensgebied. Maquiladoras: fabrieken waar
producten goedkoop in elkaar worden gezet (assemblage).
Bron 5 Drie Amerika’s
Driedeling in Amerika: melting pot: zeven gatewaystaten waar de meeste immigranten
het land binnenkomen. Nieuwe sunbeltstaten die veel migranten aantrekken (uit
binnen- en buitenland). En overige staten (weinig migratie). Het demografische
zwaartepunt verschuift in zuidwestelijke richting.
Bron 6 Witte en zwarte vlucht
Witte vlucht: vertrek van de Anglo-Amerikanen (vooral blanke welvarende gezinnen)
uit drukke multiculturele steden. Ze verhuizen naar staten in de nieuwe sunbelt met
een aantrekkelijk klimaat en landschap, zoals in woestijn- en bergstaten. Voor
ouderen: ook Florida.
Zwarte vlucht: vertrek van de Afro-Amerikanen uit centrale steden naar suburbs of
naar sunbeltstaten in het zuidoosten.

§5.5 Buurland Cuba
Een tropisch eiland
► Cuba is een van de Antillen, een eilandengroep in de Caribische Zee.
● Het klimaat is tropisch: hele jaar warm, vrij veel regen (met droge tijd van november
tot en met april).
● Cuba bestaat vooral uit laagland met alleen in het oosten en westen meer reliëf.
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Een Spaans eiland
► Cuba was een Spaanse kolonie. Dat is te merken aan taal, rooms-katholieke
godsdienst en bouwstijl. Ook: eigen cultuur (muziek, dans).
● Bewoners van Cuba: afstammelingen van ‘Afro-Cubanen’ (vroegere slaven) en
Spanjaarden. Oorspronkelijke bewoners bijna uitgeroeid.
● Havana was dé havenstad van de Spanjaarden in Latijns-Amerika. Ook: gokstad voor
Amerikanen.
Een communistisch land
► Rond 1950: welvarend land, maar grote verschillen tussen arm en rijk.
Cubaanse Revolutie: Cuba werd een communistisch land.
● Economie niet gelukt: veel armoede, gebrek aan producten, achterstallig onderhoud.
Alleen Cubanen met familie in de V.S. of degenen die werken in het toerisme, hebben
het beter.
● Basisbehoeften wel gelukt: goedkoop voedsel, gratis onderwijs en gratis
gezondheidszorg.
Een eiland in verandering
► Einde aan het communisme in de Sovjetunie (1991): minder inkomsten suiker,
duurdere olie.
De economie moest omschakelen.
● Nieuwe ‘vriend’: Venezuela levert olie in ruil voor medisch opgeleide Cubanen. Ook:
beter contact met buurland V.S.
● Meer toeristen naar Cuba: meer geld voor import.
● Minder staatsbedrijven, meer privébezit (vrijheid om eigen bedrijf te beginnen).
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