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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)   

 

 

Dit proefschrift richt zich op de sociaal-economische gevolgen van natuurrampen 

in Indonesië, een dichtbevolkt ontwikkelingsland dat in de recente geschiedenis 

door een aantal grote natuurrampen is getroffen. Meer in het bijzonder richt het 

onderzoek zich op de uitbarsting van de Krakatau in 1883, de tsunami in 

december 2004 en de daaropvolgende aardbeving in maart 2005, beiden in Nias, 

de aardbeving in Yogyakarta in 2006, en de eruptie van de Merapi in 2010. De 

belangrijkste conclusies van het onderzoek laten zich als volgt samenvatten:  

1. De impact van de natuurrampen is slechts van tijdelijke aard geweest, 

hetgeen wijst op de relevantie van de theorie die wijst op het 

fundamentele belang van locatiefactoren voor vestigingsgedrag. In dit 

proefschrift worden de drie grootste natuurrampen uit de geschiedenis 

van Indonesië onderzocht, nl. de vulkaanuitbarsting van de Krakatau in 

augustus 1883, de tsunami in december 2004 en de daaropvolgende 

aardbeving op Nias in maart 2005. Op basis van historische data over de 

inheemse bevolking van Java ten tijde van de Nederlandse bezetting laat 

Hoofdstuk 2 zien dat de uitbarsting van de Krakatau geen blijvende 

invloed heeft gehad op de ruimtelijke verdeling van de bevolking op Java. 

Uit de analyse in Hoofdstuk 3 blijkt dat ook de tweelingramp van de 

tsunami en de aardbeving op Nias, onderwerp van Hoofdstuk 3, slechts 

een tijdelijk effect op de verdeling van de bevolking heeft gehad in Noord-

Sumatra. Deze bevindingen ondersteunen de theorie die het belang van 

locatie-specifieke factoren benadrukt en leidt tot de conclusie dat 

economische systemen zelfs na forse schokken een sterke neiging hebben 

om zich te herstellen.  

2. De mate waarin sectoren worden getroffen door natuurrampen verschilt 

tussen sectoren. Hoofdstuk 4 onderzoekt de impact van de aardbeving in 



174 Samenvatting (Summary in Dutch) 
 

  
 

Yogyakarta in 2006 op de economische groei in de provincie Yogyakarta 

en op Centraal Java. De resultaten bevestigen dat primaire sectoren 

minder sterk worden getroffen door de aardbeving dan overige sectoren. 

Bovendien laat het onderzoek zien dat de doorwerking op andere sectoren 

duidelijk uiteen loopt. Ook de ruimtelijke spillover effecten verschillen per 

sector. De uiteindelijke impact van de aardbeving op de sectorstructuur en 

de ruimtelijke verdeling van economische activiteit blijkt beperkt te zijn, 

wat aansluit bij de eerste hoofdconclusie van dit proefschrift.  

3. De kans op overleven na een natuurramp voor een bedrijf is sterk 

afhankelijk van de productiviteit van het getroffen bedrijf. De invloed van 

de aardbeving in Yogyakarta in 2006 op de industrie is in Hoofdstuk 5 

onderzocht met behulp van bedrijfsdata voor ondernemingen in de 

provincie Yogyakarta. Het onderzoek toont aan dat de aardbeving minder 

productieve bedrijven van de markt heeft gedrukt, en dat het tegelijkertijd 

ruimte heeft gecreëerd voor nieuwkomers. De kans op overleven voor 

reeds bestaande bedrijven hangt positief af van de productiviteit 

voorafgaand aan de aardbeving. Er zijn geen aanwijzingen dat de 

aardbeving kansrijke nieuwe bedrijven heeft weerhouden om toe te treden 

tot de markt.  

4. De beslissing om een micro-verzekering af te sluiten is sterk afhankelijk 

van de perceptie van de verzekernemer van het risico op een natuurramp. 

Micro-verzekeringen tegen natuurrampen worden vaak voorgesteld als 

een instrument waarmee een bevolking zich kan verzekeren tegen de 

nadelige gevolgen van een natuurramp. Hoofdstuk 6 van dit proefschrift 

richt zich op de vraag wat de invloed is van de perceptie van het risico op 

natuurrampen en van de kennis van verzekeringen op de kans dat de 

bevolking die woont in de directe omgeving van de actieve Merapi-

vulkaan daadwerkelijk een (hypothetische) verzekering afsluit. Het 

onderzoek toont aan dat de perceptie van de lokale bevolking 

overeenkomt met de risico-inschattingen van experts. Het hoofdstuk laat 

bovendien zien dat de risico-perceptie positief (hoewel niet heel sterk) 
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samenhangt met de geneigdheid een verzekering af te sluiten. Kennis over 

verzekeringen is een andere belangrijke determinant van de geneigdheid 

een verzekering af te sluiten.  

 

Een belangrijke beleidsconclusie die uit dit onderzoek volgt is dat economisch 

herstel gebaat kan zijn bij hulp, maar dat de locatie-specifieke context in sterke 

mate de effectiviteit van de hulp bepaalt. Bovendien dient beleid zich rekenschap 

te geven van de verschillen in sectorstructuur en de heterogeniteit in de wijze 

waarop sectoren door natuurrampen worden getroffen. Het bieden van hulp aan 

bedrijven om adequaat om te kunnen gaan met de gevolgen van natuurrampen 

is belangrijk. Om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van 

natuurrampen verdient het aanbeveling om verder te investeren in het 

ontwikkelen en invoeren van micro-verzekeringen. Daarbij is het van groot 

belang aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de kennis van de 

bevolking over het bestaan en de werking van de verzekeringen.  

 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op ruimtelijk verder 

gedesaggregeerde data. Daarmee kunnen de gevolgen van de natuurrampen nog 

exacter in kaart worden gebracht. Ook is meer aandacht voor Oost-Indonesië op 

zijn plaats. Deze regio blijft qua ontwikkeling achter bij de rest van het land en is 

zeer gevoelig voor het optreden van natuurrampen.  

 

 

 




