V.U.: Filip Baeyens - Grote Markt 1 - Sint-Niklaas

Mercator en de
ontdekkingsreizen
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Beste leerling!
Hopelijk vonden jullie het bezoek aan het Mercatormuseum een boeiende ervaring!
Wij willen toch nog even testen of je nog veel weet van dit bezoek.
Deze werkbundel dien je samen met je klasgenoten en je leerkracht in te vullen.
Veel succes!
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Wereldkaart van Mercator, 1569
De rondleiding startte bij de wereldkaart van Mercator. Dit is alvast één van onze
topstukken in het museum!
Deze kaart ontstond niet zo maar. Mercator maakte deze kaart om het de zeelui
gemakkelijker te maken om op hun bestemming te komen (dus voor de navigatie op
zee).
Vergelijk deze kaart eens met de huidige wereldkaart die je hiernaast vindt.
Schrijf 2 verschillen op:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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************************

Kleitablet, ongeveer 600 jaar voor Christus
Nu duiken we terug in het verre verleden. We starten met de allereerste ‘kaart’: de
kleitablet.
Wat stelt deze kleitablet voor? ……………………………………………………………..
Uit welk “Rijk” was ze afkomstig? …………………………………………………………
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Wereldkaart, Ptolemeus, 2de eeuw na Christus, middeleeuwse kopie
Naast de kleitablet vind je de wereldkaart van Claudius Ptolemeus.
De gids vergeleek deze kaart met de hedendaagse wereldbol en heeft hierover heel
wat verteld.
We geven je een geheugensteuntje : plaats en grootte van de werelddelen, …

1. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Peutingerkaart, 2de eeuw na Christus, middeleeuwse kopie
Ook de Romeinen waren druk aan het werk. Zij maakten de Peutingerkaart.
Waarvoor werd ze gebruikt? ……………………………………………………………………………………..
Welke Belgische stad staat op deze kaart? …………………………………………………………………
************************

TO-kaart, rond 1300
Wij hebben ook een aantal “speciale” kaarten in het Mercatormuseum, een TO kaart of
Mappa Mundi, hier de altaarkaart van Hereford.
Welke figuren of symbolen zag je allemaal op deze kaart ? Noem er een 3-tal.
1. …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
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2. …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Welke vorm had de aarde op deze kaart? ……………………………………………………………………
Wat dachten de middeleeuwers over de vorm van de aarde?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
************************

Dankzij de kruistochten leerden de Europeanen van de Moren opnieuw
wetenschappelijke kaarten maken.
Dit was de start van vele ontdekkingsreizen en de drukke handel naar Azië. Door het
contact met mensen uit die verre, afgelegen gebieden groeide de kennis over die
streken.
Kapiteins hielden van hun ondernemingen op zee een nauwkeurig verslag bij. Met deze
nieuwe kennis kon de kaartenmaker of cartograaf betere kaarten samenstellen.
Mercator reisde zelf niet . Hij trachtte zo veel mogelijk goede informatie over een streek
te verzamelen en die zo getrouw mogelijk in kaart te brengen.
We komen nog even terug op die ontdekkingsreizen. De reis van Columbus en de
ontdekking van Amerika brachten zeer veel kennis met zich mee. Zo werden weer
nieuwe specerijen ontdekt.
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De gids heeft specerijen en grondstoffen voor dranken getoond uit de
“specerijenkoffer”. Welke werden er getoond? Uit welk werelddeel komen ze?
aantal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Specerijen/grondstoffen

werelddeel

Wat is het verschil tussen kruiden en specerijen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Met welke 2 specerijen maak je Vlaamse rijstpap?
……………………………………………… en ………………………………………………
************************

Zoals je wellicht gemerkt hebt in het museum was Mercator een ‘bezige bij’.
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Mercator was o.a. ook een knap kalligraaf.
Hij besteedde veel aandacht aan de leesbaarheid van de teksten en plaatsnamen op zijn
kaarten.
De letters waren niet alleen heel duidelijk en gelijkvormig maar ook sierlijk en dikwijls
ook met fraaie krullen.
De kaarten van Mercator zijn hierdoor echte juweeltjes.
Probeer hieronder je eigen naam eens te schrijven met deze sierlijke letters. Tracht dit
ook eens te doen in spiegelschrift (Mercator maakte immers al zijn kopergravures in
spiegelschrift!).

************************
In het museum is er ook een grote ‘schatkamer” aanwezig. Je vindt er tal van atlassen,
een aardglobe en een hemelglobe! We bekijken ze nog even van nabij.
De grote levensdroom van Mercator was om, volgens het voorbeeld van Ptolemeus,
een uitgebreide studie over de aarde te maken. Voor deze boekenreeks bedacht hij de
titel "Atlas". Mercators wereldatlas begint met de wereldkaart, daarna volgen de
kaarten van de werelddelen en dan per werelddeel de kaarten van de verschillende
landen en streken. Bij elke kaart hoort een mooi titelblad. Elke bladzijde in de atlas is
een klein kunstwerk.
Wist je dat de kaarten met de hand ingekleurd werden!
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Hierboven zie je een voorbeeld van zo’n ingekleurde kaart.
Welke verschillen merk je met de schoolatlas van nu? Kijk naar de werelddelen.

1. …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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Wereldbol, Mercator, 1541
Door rond te varen had men bewezen dat de aarde bolvormig is.
Een globe is dan de enige juiste manier om de aarde op schaal voor te stellen.
In het museum kan je een aardglobe of wereldbol bewonderen die in 1541 door
Mercator gebouwd is. De landen die bezocht werden door de zeevaarders zijn
nauwkeurig op de bol uitgetekend.
Hoe werd zo’n aardglobe gemaakt?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
************************

Hemelglobe, Mercator, 1551
Bij de aardglobe hoorde in de 16de eeuw ook een hemelglobe.
Wat staat er op afgebeeld?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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Kaart van Vlaanderen, 1540
We eindigden de rondleiding met de “kaart van Vlaanderen”.
In het museum kun je deze kaart digitaal zien.
Misschien heb je even “gespeeld” met de aanraakschermen?
Hoe werd ‘Vlaanderen’ geschreven in 1540? ………………………………………………………
Wat merkte je toen je de namen las van de steden en gemeenten op de kaart ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

************************
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