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Voorwoord

Beste leerlingen
Welkom in het Mercatormuseum van Sint-Niklaas. Jullie gaan kennis maken met de geschiedenis van
de cartografie. De cartografie is de wetenschap en techniek om geografische informatie
aanschouwelijk te maken. Dit aanschouwelijk maken kan gebeuren met behulp van een kaart. Eén van
de beroemdste kaartenmakers was Gerardus Mercator.
Gedurende 2 lesuren gaan jullie in groepjes van twee op onderzoek in dit museum. Je kruipt in de
huid van een wetenschapper en je onderzoekt de geschiedenis van de cartografie. Jullie komen in
contact met kaarten van honderden jaren oud, wereldbollen, digitale atlassen en nog zoveel meer.
Bij het begin van iedere oefening staat er een rood nummer tussen haakjes geschreven. Dit nummer
komt overeen met een nummer op de plattegrond. Op deze manier weet je altijd waar je naar toe moet
gaan. Werk goed door want er is veel te zien in het museum. Wanneer je helemaal klaar bent zal je op
het einde je score zien op je tablet.
Je hebt twee soorten meerkeuzevragen:
• Bij de vragen met ‘cirkeltjes’ voor de antwoorden: slechts 1 antwoord mogelijk.
• Bij de vragen met ‘vierkantjes’ voor de antwoorden: meerdere antwoorden aanduiden.

Veel succes!

Graag willen we tevens een dankwoord richten aan Jasper Celie die deze werkbundel samengesteld heeft in het kader van zijn stage in ons
museum.
Hij heeft hierbij de toestemming verleend aan de Stedelijke Musea Sint-Niklaas om deze bundel te herwerken op basis van de ondertussen
gewijzigde collectie.
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Algemene afspraken in het museum
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Plattegrond

Op de onderstaande plattegrond kan je altijd je weg terugvinden. De plaats waar je moet zijn, wordt
aangeduid met een rood cijfer dat bij de oefening staat. De rode pijl wijst de inkom aan.
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Babylonisch kleitablet. (2)
Uit het Babylonische Rijk zijn kleitabletten gekend met landpercelering en afmetingen. Uit
de periode rond 4000 v.Chr. is een Chaldeeuws kleitablet gekend dat de vorm en
afmetingen schetst van de stad Dunghi.
De Mesopotamiërs kenden zowel kadastrale documenten op kleitabletten als afbeeldingen
van de door hun gekende wereld. De gekende aarde werd voorgesteld als een schijf als het
ware drijvend op een oceaan, met Babylon in het centrum.
Het museum beschikt enkel over een afbeelding van een kaart op kleitabletten
getekend. Deze afbeelding vind je hieronder terug.
Los de vragen over deze afbeelding op.
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Wat was het doel van de kaart?
O Goden aanbidden.
O Land verdelen.
O Wereldbeeld verduidelijken.

Waar ligt Babylonië op deze kaart?
O
O
О
O
O

In het noorden van de kaart.
In het zuiden van de kaart.
Centraal in de kaart.
In het westen van de kaart.
In het oosten van de kaart.

Welke hedendaagse landen brengt deze kaart in beeld? Ze behoren tot het vroegere
Mesopotamië.






Irak.
Israël.
Iran.
Turkije
Syrië.
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De klassieke oudheid
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Wereldkaart Claudius Ptolemeus. (3)
Claudius Ptolemeus was een veelzijdig wetenschapper die zijn werk produceerde in Alexandrië.
Hij leefde van 90 tot 169 na Chr. Zijn originele werken bleven niet bewaard, deze zijn ons echter
via de Arabische wereld overgeleverd.
In zijn carrière heeft hij getracht een wereldkaart te schetsen. Daarvoor geeft hij een opsomming
van plaatsen weer, uitgedrukt in breedte en lengte. Het concept van breedte- en lengteligging
heeft hij vermoedelijk overgenomen van een andere wetenschapper. Zijn werk was voor een
belangrijk deel een verzamelwerk uit de bibliotheek van Alexandrië. Het werk bestond
oorspronkelijk uit kaarten en lijsten, waarbij de lijsten dienst deden om het kopiëren van de
kaarten foutloos te laten gebeuren.
Een aantal geschiedkundigen stellen zelfs dat Ptolemeus nooit eigenhandig een kaart heeft
getekend en dat hij juist deze lijsten opstelde om het werk van het tekenbureau te organiseren.
Hij somde aldus ongeveer 8000 geografische plaatsen op. Hoewel er geen oorspronkelijke
kaartdocumenten van hem bewaard bleven, weet men dat dit werk uit een overzichtskaart en 26
regionale kaarten bestond. Zijn kaarten waren ook naar het noorden georiënteerd.
Los de vragen over deze kaart op.
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Welke continenten beeldt Ptolemeus af?
Europa.
Noord-Amerika.
Zuid-Amerika.
Antarctica.
Afrika.
Oceanië.
Azië.









Welke soort projectie past hij toe?
O Azimutale projectie.
O Kegelprojectie.
O Cilinderprojectie.
Wat stellen de gezichten voor?
O
O
O
O

De goden.
De voorvaderen van de cartografie.
Monsters / titanen.
De windrichtingen.

Op de wereldkaart van Ptolemeus vinden we sommige hedendaagse landen terug. Welke? Als hulp
heb je een recente wereldkaart op de volgende pagina.








Spanje.
Australië.
Italië.
Canada.
Mexico.
Griekenland.
Verenigd Koninkrijk.
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Peutingerkaart. (3)
De middeleeuwen of in het Engels ‘The Dark Ages’. Deze tijd wordt meestal heel donker voorgesteld.
De wereld is in verval. Alle wetenschap is verdwenen met de val van het West-Romeinse Rijk en de
wereld wordt geteisterd door ziekten en oorlog. Dit is niet echt een tijd waarin we veel kaartmateriaal
zouden verwachten. In deze tijd ijverde de godsdienst, voornamelijk het christendom, voor het
bewaren van de oude kijk op zaken in de wereld (bijvoorbeeld: de zon draait rond de aarde).
Toch zijn er cartografische werken gemaakt in deze tijd.
Een voorbeeld is de Peutingerkaart.
De Romeinse kaartenmakers toonden minder interesse voor de wetenschappelijke beschouwingen.
Hun kaarten hadden voornamelijk de bedoeling een hulpmiddel te zijn voor militairen en handelaars.
Ze namen dan ook dikwijls de vorm aan van een soort routebeschrijving. Zeis een 13de-eeuwse kopie
van een Romeinse wereldkaart van omstreeks 200 na Christus. Het is een schematische kaart van het
Romeinse wegennet en van de belangrijkste halteplaatsen langs die wegen.
Los de vragen over deze kaart op.

Waarvoor werd deze kaart gebruikt?
О
O
O
О

Om bouwwerken te regelen.
Om handel te drijven.
Om land te verdelen.
Als versiering in een villa.

Qua wereldbeeld hoort de kaart thuis in de klassieke oudheid. Waarom?
O Ze is getekend in de typische stijl van de klassieke oudheid.
O Ze is een kopie uit 1265 van een Romeinse kaart.
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In welke eenheid worden de afstanden weergegeven?
O
O
O
O

In kilometer.
In centimeter.
In mijlen.
In voeten.

Wat stellen de grootste gebouwen voor?
O
O
O
O

Legerplaatsen.
Steden.
Badhuizen.
Dorpen.

Het stukje kaart dat wij zien toont ons een beeld van enkele hedendaagse landen in de tijd van de
Romeinen. Welke landen?






België.
Turkije.
Spanje.
Nederland.
Roemenië.
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Europakaart uit het Liber Floridus. (3)
Nog een zeer belangrijke kaart die hier in het museum wordt tentoongesteld is de Europakaart uit het
Liber Floridus.
Los de vragen over deze kaart op.

Waarom is deze kaart zo belangrijk voor de Nederlanden?
 Ze bevat de eerste vermelding van Vlaanderen.
 Ze maakt deel uit van de weinige geïllustreerde verzamelwerken die tijdens de middeleeuwen in de
Nederlanden tot stand is gekomen.
 Het is de enige kaart die er bestaat.

Op de kaart wordt Rome op een bijzondere manier voorgesteld. Hoe?
O Door middel van een hut.
O Door middel van een kerk.
O Door middel van een apart land in de vorm van een laars.
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TO-kaarten. (3)
De bekendste kaarten uit de middeleeuwen zijn de TO-kaarten. We herkennen deze kaarten aan
hun ronde vorm. In deze ronde vorm bevinden zich 3 continenten gescheiden door water.
Het museum bezit ook van deze soort kaarten een belangrijk exemplaar.
Los de vragen over deze kaart op.
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Welke belangrijke heilige plaats ligt in het midden van de kaart?
O Rome.
O Mekka.
O Jeruzalem.
O Parijs.
Op één van deze TO-kaarten worden twee bijbelse personen afgebeeld. Welke?
O 2 aardsengelen.
O Adam en Eva.
De ‘ T’ op deze kaart wordt gevormd door enkele belangrijke watermassa's. Welke?










Atlantische Oceaan.
Adriatische Zee.
De Nijl.
De Middellandse Zee
De Wolga.
De Tiber.
De Zwarte Zee.
De Perzische Golf.
De Don.

Pelgrimskaarten. (3)
Routebeschrijvingen zijn in zekere zin de tegenhangers van de TO-kaarten. Daar waar de TO- kaarten
een godsdienstig wereldbeeld schetsen, trachten de routebeschrijvingen een meer bruikbaar
document te zijn. De routebeschrijving of itinerarium schetst de weg van een bepaalde stad, abdij of
regio naar een andere. Ook hier is het godsdienstige aspect niet afwezig, vermits heel wat itineraria
betrekking hebben op pelgrimstochten naar Rome, Compostella of Jeruzalem.
Tot de bekendste itineraria behoren deze getekend door Matthew Paris. Hij was een
benedictijnermonnik in het midden van de 13de eeuw in de abdij van Saint-Albans. Zijn kaarten zijn
gebouwd rond de pelgrimsroute vanuit Londen naar Rome.
Het museum beschikt over enkele van deze pelgrimskaarten.
Los de vragen bij deze kaarten op.
Op de pelgrimskaarten zie je meestal hetzelfde terugkeren. Wat?





Exotische dieren.
Belangrijke gebouwen.
Mythische wezens.
Belangrijke steden.
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Wat was de functie van deze pelgrimskaarten?
O De reisweg schetsen van een bepaalde stad, regio of abdij, naar een andere.
O De reisweg naar een ander land.

Altaarkaart (Mappa Mundi) van Hereford. (4)
Het museum heeft nog cartografische items uit de middeleeuwen. Jammer genoeg hebben we
niet genoeg tijd om ze vandaag allemaal te bekijken.
Het laatste stuk dat ik jullie wil laten zien is de Mappa Mundi van Hereford.
Los de vragen bij deze kaart op.
Deze Mappa Mundi zou je een geloofsbelijdenis kunnen noemen. Om deze enorme kaart
duidelijk te kunnen bekijken heb ik voor jullie hier enkele close-ups gemaakt op de volgende
pagina's.
Op de kaart zien we dat de mensen worden beoordeeld door iemand. Door wie?
O
O
O
O

God.
Christus.
Maria.
Heilige geest.

Wie is de vrouw aan de voeten van de man en wat doet ze?
O
O
O
O

Maria Magdalena die de voeten van Jezus wast.
Maria die Jezus smeekt genadig te zijn in zijn oordeel.
Een engel die Jezus zijn kroon brengt.
Maria die God om genade smeekt.
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Bovenaan de kaart is er een zee heel duidelijk aanwezig. Welke?
O Zwarte Zee.
O Rode Zee.
O Adriatische Zee.
О Middellandse Zee.

Ongeveer in het midden van de kaart vinden we een rad terug.
Welke belangrijke stad stelt dit voor?
O
O
O
O
O

Mekka.
Brussel.
Rome.
Jeruzalem.
Constantinopel.
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Filmfragment Mercator. (5)
We bevinden ons nu in de nieuwe tijd. De tijd van de Renaissance. Bij de aanvang van de
Renaissance bleven de cartografie en astronomie (sterrenkunde) nog met elkaar gebonden.
Ze hadden de bedoeling een beschrijving van de hele schepping te geven (kosmografie).
In de late 15de en begin 16de eeuw gingen een aantal factoren de cartografie in West-Europa
sterk beïnvloeden.
Ten eerste was er de herontdekking van de klassieke Griekse en Latijnse geschriften. Dit gebeurde
enerzijds vanuit Byzantium en anderzijds via de Arabische wereld en literatuur. Deze geschriften
werden deels in het Latijn vertaald. De klassieke cartografische kennis verdrong de godsdienstig
ondersteunde cartografie.
Ten tweede was de 15de eeuw de eeuw van de eerste grote ontdekkingstochten. Zo bereikte
Bartolomeu Dias in 1488 Kaap de Goede Hoop en opende aldus de weg naar Indië. Deze
ontdekkingstochten brachten kennis van nieuwe werelden naar West-Europa.
Ten derde zorgde de boekdrukkunst voor een brede verspreiding van kaartdocumenten,
reisverhalen, … .
Ten vierde was er een verbetering in de praktijk van de landmeetkunde.
Tenslotte waren er ook technische verbeteringen in verband met het maken van instrumenten.
De nieuwe tijd is ook de tijd van Mercator en zijn collega’s. Je zal dus het grootste deel van de
opdracht in dit tijdvak spenderen. Het museum beschikt over een grote verzameling werken
van Mercator.
We gaan deze tijd instappen door Mercator zelf aan het woord te laten.
Lees eerst de vragen, bekijk dan het filmfragment en los ze dan op.
Hoe zijn de staatsgrenzen van de 16de eeuw ontstaan?
O Oorlog tussen Frankrijk en Engeland.
O Vrede tussen alle landen.
O Oorlog tussen Karel V en zijn tijdgenoten.
18

Wanneer verscheen de eerste kaart van Europa gemaakt door Mercator?
O 1554.
O 1553.
O 1545.
Hoe komt het dat Mercator zijn kaart van Europa beter is dan degene van zijn voorgangers?
 Hij baseerde zich op het werk van zijn voorgangers.
 Hij maakte gebruik van nieuwe technieken.
 Hij wist meer van de wereld door de ontdekkingstochten.
In welke stad sterft Mercator en brengt hij het grootste deel van zijn leven door?
O Leuven.
O Rupelmonde.
O Duisburg.
Waar en wanneer wordt Mercator geboren?
O In Rupelmonde op 5 maart 1512.
O In Leuven op 8 maart 1512.
O In Duisburg op 5 maart 1512.
Mercator begint te spreken met een Latijnse spreuk. Wat betekent deze spreuk?
O Luister, leer en kijk.
O Leer of ga weg.
Latijn is de taal van de elite in de maatschappij. Het is tot deze groep dat Mercator wou behoren.
Over welke groep gaat het hier?
O Latijn is de taal van de geleerden.
O Latijn is de taal van de rijken.
Waar studeerde Mercator filosofische vakken?
O Duisburg.
O Leuven.
Waarom veranderde Gerard de Kremer zijn naam naar Gerardus Mercator Rupelmundanus?
O Hij wou zijn naam veranderen omdat dit beter klonk.
O Hij wou zijn naam veranderen in een Latijnse naam zoals een echte wetenschapper.
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Eén van Mercator zijn tijdgenoten was Andreas Vesalius. Wat was het beroep van deze man?
O Chemicus.
O Geneesheer.
Wat was volgens Mercator het probleem met de wereld afgebeeld op de oude kaarten?
O Ze waren onvolledig.
O Ze waren gemaakt voor decoratie.
In 1537 maakt Mercator zijn eerste kaart. Welke?
O
O
O
O

Kaart van Europa.
Kaart van Vlaanderen.
Wereldkaart.
Kaart van Palestina.

Tussen 1538 en 1541 brengt Mercator 4 belangrijke werken uit. Welke?








Kleine wereldkaart in dubbel hartvormige projectie.
Kaart van Europa.
Kaart van Vlaanderen.
Hemelglobe voor keizer Karel.
Handleiding over het cursief schrift.
Kaart van Amerika.
Aardglobe voor de raadsheer van keizer Karel.

Wat gebeurt er met Mercator in 1544?
O Hij sterft.
O Hij raakt failliet.
O Hij wordt beschuldigd van ketterij.
In 1585 verscheen er terug een werk van Mercator. Wat had hij gemaakt?
O Een wereldkaart.
O Een atlas.
Wanneer sterft Mercator?
O 2 december 1593.
O 2 december 1594.
O 4 december 1592

20

We danken aan Mercator een begrip dat we in bijna alle aardrijkskundelessen gebruiken. Welk
begrip?
O Wereldkaart.
O Astrolabium.
O Atlas.
Wandkaart van Europa door Mercator. (6)
Eén van de grootste werken van Mercator is zijn wandkaart van Europa. Digitaal zijn er weinig tot
geen exemplaren beschikbaar van deze fantastische kaart. Bekijk dus zeker deze kaart tijdens
jullie wandeling door het museum. Er zijn er 2, bekijk ze en vergelijk.
Los de vraag bij deze kaart op.
Als je de kaart bekijkt zijn er toch een aantal zaken die niet kloppen in vergelijking met onze
hedendaagse kaart van Europa. Als hulp wordt de hedendaagse kaart van Europa hieronder
geplaatst.





Op een aantal details na is er zo goed als geen verschil tussen de kaarten.
De vorm van Zweden, Finland en Noorwegen.
De ligging van IJsland.
De vorm van Denemarken.
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Kaart van Vlaanderen door Mercator. (7)
Een museumstuk dat je zeker moet bekijken is de kaart van Vlaanderen, gemaakt door Mercator.
Het ontstaan van deze kaart wordt in verband gebracht met de opstand van de stad Gent tegen
Karel V. Een aantal vooraanstaande burgers wilden aan de keizer een kaart aanbieden om hem
gunstig te stemmen.
De kaart van Vlaanderen is in dit museum aanwezig, ook in digitale vorm. (8)

Als we de kaart bekijken zien we dat elke plaats wordt voorgesteld door een bepaalde figuur. Welke
figuur?
O Figuur van een stadhuis.
O Figuur van een burcht.
O Figuur van een kerk.
Op deze kaart ontbreekt één van de belangrijkste zaken voor een kaart. Wat?
O De schaal.
O De legende.
O De auteur.
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Atlassen van Mercator. (9)
Mercator heeft in zijn tijd heel wat atlassen gemaakt. Elke atlas was een succes op wetenschappelijk
en op commercieel vlak. Het museum kan het echter niet toestaan dat wij in deze atlassen bladeren.
Ze worden tentoongesteld in verschillende vitrines.
Het museum heeft er echter voor gezorgd dat we 3 atlassen digitaal kunnen inkijken.
Als je na de zoektocht nog tijd over hebt kan je in de digitale atlassen eens op zoek gaan naar
deze kaarten.
Op de volgende pagina vind je 3 keer de kaart van het Verenigd Koninkrijk. Het is de bedoeling
dat jullie deze kaarten met elkaar vergelijken.
Tracht onderstaande vragen te beantwoorden:
De vorm van Ierland in de Ptolemeusatlas is anders dan de vorm van Ierland in de MercatorHondius atlas:
O Ja.
O Neen.
De vorm van het Verenigd Koninkrijk in de Ptolemeusatlas is smaller dan de vorm van het
Verenigd Koninkrijk in de atlas van Mercator:
O Ja.
O Neen.
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Kaart van het Verenigd Koninkrijk uit de Ptolemeusatlas.

Kaart van het Verenigd Koninkrijk uit de atlas van Mercator.

Kaart van het Verenigd Koninkrijk uit de Mercator-Hondius atlas.
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Globes van Mercator. (10)
Twee topstukken van het museum zijn de aardglobe en hemelglobe van Mercator.
Hierover gaan we terug een kort filmfragment bekijken. Lees eerst de onderstaande vragen
al eens aandachtig en haal de antwoorden hierop uit het fragment of uit het origineel stuk.
Hoe heeft Mercator de aardse wereldbol gemaakt?
O Bol gemaakt uit gips, omgeven met leren lappen op een houten statief.
O Bol gemaakt uit been, omgeven met papieren stroken, op een houten statief met
gradenboog.
O Bol gemaakt uit gips, omgeven met papieren stroken, op een houten statief met een
gradenboog.
O Bol gemaakt uit gips, beplakt met papieren stroken, omgeven met een horizonring, op een
houten statief.
Waarvoor werd de aardglobe gebruikt?





Oriëntatie.
Decoratie.
Politieke planning.
Militaire acties.

Wereldkaart Mercator. (11)
Een laatste item dat we zeker niet mogen vergeten is de wereldkaart van Mercator.
Deze kaart hoort bij de topstukken van de collectie en verdient dus zeker wat
aandacht.
Los de vragen over deze kaart op.
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De projectie die Mercator heeft gebruikt voor deze kaart noemen we de Mercatorprojectie.
Om deze vraag op te lossen dien je hiervoor terug naar de ingang van het museum te gaan. (1)
Is de Mercatorprojectie een cilinderprojectie?
O Ja.
O Neen.
Wat was het doel van deze kaart?
O Decoratie.
O Verbeteren van de navigatie.
Filmfragment Mercatorkaart en Belgica (12)
Bekijk het filmfragment en tracht de vragen te beantwoorden:
Wat is een orthodroom?
O Een route die een grootcirkel beschrijft op de aardbol.
O Een rechte lijn die de meridianen onder een constante hoek snijdt.
Wat is een loxodroom?
O Een route die een grootcirkel beschrijft op de aardbol.
O Een rechte lijn die de meridianen onder een constante hoek snijdt.
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Topografische kaart grensafbakening België en Nederland 20 januari 1831. (13)
In de 18de eeuw waren de Franse landmeters en cartografen toonaangevend.
Men kan de grootschalige documenten uit deze periode opsplitsen in enerzijds de
handgeschreven documenten en anderzijds de gepubliceerde (gedrukte) documenten.
Daarbij is het ook merkwaardig te vermelden dat heel wat documenten een zuivere
militaire origine hebben: dit is zeker het geval wat betreft de hand geschreven
documenten. Zij werden ter bestemming van de vorst of zijn staf opgemaakt om de
militaire campagnes voor te bereiden of om achteraf als verslag of leerdocument voor de
prinsen of hogere officieren te dienen.
Het museum beschikt ook voor deze tijd over een aantal prachtexemplaren.
We gaan beginnen met de voor ons land belangrijkste gebeurtenis:
de stichting van België.
Los de vragen over deze kaart op.

27

In welk jaar werd België onafhankelijk?
O 1830
O 1831
O 1930
De nieuwe grenzen werden gebaseerd op een kaart uit de jaren .... Vul aan.
O 1780
O 1790
O 1800
Welke belangrijke rivier zien we op deze kaart?
O De IJzer.
O De Schelde.
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Joseph de Ferraris. (14)
In dezelfde bloeiperiode van de Franse cartografie werden de Oostenrijkse Nederlanden gekarteerd
onder leiding van generaal Joseph-Jean-François Graaf de Ferraris, die leefde van 1726 tot 1814, in
opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II.
Bij de Oostenrijkse Nederlanden hoort ook het hedendaagse België.
Het museum beschikt over één fragment van de kaart van Ferraris.
Los de vraag over deze kaart op. Hieronder vinden jullie een close-up van een deel van deze
kaart.

Welke belangrijke rivieren worden hier afgebeeld?





Durme.
Schelde.
Rupel.
IJzer.

Welke dorpen/steden/gemeenten vind je terug?





Hamme.
Lokeren.
Waasmunster.
Tielrode.
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Kaart van de provincie Oost-Vlaanderen. (15)
Niet alleen over Sint-Niklaas heeft het museum kaarten aan te bieden. Ook over Vlaanderen vinden we
veel kaarten terug.
De kaart die we nu gaan bekijken is gemaakt in de 19de eeuw.
Los de vragen over deze kaart op.
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Welke provincie wordt er hier getoond?
O
O
O
O

West-Vlaanderen.
Antwerpen.
Oost-Vlaanderen.
Limburg.

Wat was het doel van deze kaart?





Bevolkingsaantal in het Waasland weergeven.
Grens aantonen van de provincie.
Route beschrijving tussen de grote steden.
Plaatsen van de rechtsbedeling in Sint-Niklaas.

Geef de 2 grootste steden weer die je op deze kaart kan zien.
 Antwerpen.
 Sint-Niklaas.
 Gent.

Hopelijk vonden jullie het een boeiende zoektocht!
Je kan nu je score bekijken!
Jullie leerkracht heeft een uitgeprinte versie van deze zoektocht met de juiste antwoorden.

SCORE
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