Mini-expo - De ontdekking van Amerika.
De groei van een continent in beeld
Ruim 5 eeuwen geleden is Amerika ontdekt. Hoe die Nieuwe Wereld er precies uitzag, was nog niet duidelijk. De
eerste cartografen moesten werken met de informatie die de ontdekkingsreizigers hen leverden. Die was
incompleet en niet altijd accuraat. Het kaartbeeld veranderde in de loop der eeuwen dan ook voortdurend. Dat
leverde verrassende resultaten op. Zo zien we dat Groenland heel lang aan Noord-Amerika vastzat, en dat
Californië een tijdlang als eiland werd beschouwd. Het duurde eeuwen voordat Alaska ontdekt werd en de
tekenaars een voor ons herkenbaar beeld leverden.
U ziet een keuze uit de collectie atlassen van Centre Céramique, vanaf het midden van de zestiende tot de
negentiende eeuw.
13 maart t/m 13 mei 2018 | De ontdekking van Amerika.
De groei van een continent in beeld | mini-expo Centre Céramique 4e verdieping.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mini exhibition – The discovery of America

The growth of two continents in illustrations

The first arrival of Europeans to the Americas dates back to now over five centuries ago. What the “New World”
was made up of was not exactly clear then. The first cartographers had to work with geographical information
provided by brave explorers. This was sometimes incomplete and not always accurate. Maps of the Americas
changed frequently over the centuries, and as we look back there were some surprising perceptions of that great
land. For example: Greenland was attached to North America for quite some time, California was considered an
island for a while and Alaska wasn’t mapped for years afterwards. Cartographers produced illustrations that are
now almost unrecognisable as the Americas.

In this mini-exhibition you can see a selection of Centre Céramique’s atlas collection ranging from the middle of
the sixteenth century to the nineteenth century.

13 March – 13 May 2018
Location: 4th floor @ Centre Céramique | Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
Admission: free. Registration not required.
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