‘Hoe werkt het?’
Deel 1: Kaarten en plattegronden in het DAN
Onderzoekers zoeken graag beelden bij hun verhaal.
Met afbeeldingen kan men niet alleen een verhaal tot leven brengen maar bovendien leidt het bestuderen van
een kaart tot een beter begrip van de lokale situatie.
Wat voor informatie kunnen kaarten en plattegronden ons verschaffen?
We hebben in het DAN een brede waaier van allerlei soorten kaarten en plattegronden die ons toelaten
vragen te beantwoorden zoals:
 Hoe zag het landschap er uit waarin onze voorouders leefden?
 Welke sporen van vroeger vinden we nog steeds terug in het huidige landschap?
 Waar liepen in onze omgeving de oude kerkwegen?
 Waar stond de oude molen?
 Wat stond er vroeger op de plaats van mijn huis of school?
Hoe werkt de opslag van de kaarten in het DAN precies?
De kaarten in het DAN zijn opgeslagen in kokers, platen, archiefdozen, mappen en fondsen.
De volgende fondsen bevatten kaarten: Bresseleers, De Weerdt, Kanora, Vandenabeele en Verresen.
We slaan de kaarten op in zuurvrij papier en voorzien ze van een eigendomsstempel.
Veel kaarten zijn intussen ook gefotografeerd.
Wat kunnen we onderzoekers en bezoekers zoal presenteren?
Enkele voorbeelden: topografische kaart (schaal vanaf 1/10.000), stafkaart, bodemkaart, proceskaart,
plattegrond, onteigeningsplan, fotokaart, grondplan en stratenplan.
Hoe zoeken we de geschikte kaart?
Een kaart is geschikt als ze u in staat stelt om uw onderzoeksvraag te beantwoorden.
Daarbij moet o.a. worden gelet op schaal, mate van vereenvoudiging (generalisatie), legenda, kleur en
thema.
Om zo´n kaart te vinden maakt u een afspraak op het DAN.
We zoeken dan in ons digitale bestand naar een mogelijk geschikte kaart waarna u, door middel van de reeds
gemaakte foto´s van de kaart, op de computer kunt nakijken of deze aan uw verwachtingen voldoet.
Daarna zijn er twee mogelijkheden: de kaart wordt opgehaald en u bestudeert de kaart en maakt zelf evt.
foto´s OF u kopieert een reeds gemaakte foto op uw gegevensstick.
Zoeken kan op volgnummer, stamnummer en elk woord uit de beschrijving.
In de beschrijving van de kaarten en plattegronden vindt u vermeldingen zoals: titel, schaal, auteur, jaar van
uitgifte, afmeting en of er een fotobestand van de kaart bestaat.
Ad, kan je even vertellen welke taken je in het DAN vervult?
Mijn taak als vrijwilliger is het administreren, fotograferen, veilig opbergen en bewaren van onze
kaartenverzameling. Ontsluiten en publiceren komen daar in de toekomst misschien nog bij waardoor
voorbeelden gegeven kunnen worden van kaartlezen, -analyseren en –interpreteren.
Bedankt, Ad!
Drs. Ad van Oeffelen is geograaf en vrijwilliger van het DAN.

