WAT IS EEN
NAVIGATIEKAART?
Al sinds lange tijd zijn bewoners van eilanden in Oceanië meesters in het vinden van de weg
op zee. Een hulpmiddel dat ze hierbij gebruiken is een navigatiekaart. Zo’n kaart werd niet
meegenomen op een zeetocht, maar van tevoren bestudeerd. Het is een geheugensteun.
Alleen degene die de kaart gemaakt heeft, kan ‘m lezen. Zonder uitleg van de maker van de
kaart, kunnen zelfs ervaren zeilers er niets mee.

MEER WETEN? LEES DAN VERDER!
OCEANIE

Dit is de naam van een
werelddeel dat bestaat
uit heel veel eilanden en
nog meer zee. Het ligt in
de Grote Oceaan tussen
Azië en Amerika. Het
werelddeel beslaat een
derde van het oppervlak
van de aarde. Voor de
bewoners van dit gebied
vormt de zee een soort
snelweg tussen de
eilanden.

Om verre zeereizen te kunnen maken, om te kunnen vissen en om
handelsexpedities te ondernemen is goede kennis van rivieren en zeeën nodig.
Zeevaarders volgen de zon, de maan en de sterren, de vlucht van de vogels en de
wolkenpatronen. Ook kunnen ze het water ‘lezen’. Aan de hand van golfpatronen,
de stromingen en windrichtingen kun je zien waar eilanden of visscholen in de buurt
zijn. In Oceanië leggen zeevaarders deze kennis vast op zeekaarten, die we ook wel
navigatiekaarten noemen.

WIST JE >
dat steeds meer
jongeren in Oceanië
geïnteresseerd raken
in het navigeren met
zeekaarten. Zij leren
de kunst van de
oudere mensen op
hun eiland.

TIP >
Wees creatief, jouw
navigatiekaart hoeft
er niet hetzelfde uit
te zien als het
voorbeeld!

Zo’n zeekaart is samengesteld uit dunne bamboestokjes aan elkaar gebonden met
boombastvezel. Lange en korte stokjes stellen bijvoorbeeld deiningen, zeestromen
en golven voor. Kaurischelpen geven vaak aan waar zich eilanden bevinden.

Wil je een navigatiekaart in het echt zien? Kom dan naar Museum Volkenkunde. Daar
hangt er een in de vaste tentoonstelling over Oceanië.

