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niet losgelaten, maar mijn zoektocht richtte zich meer 
naar vraagstukken rond hoe geomatica kon ingezet 
worden ten dienste van andere disciplines, ook buiten 
de geografie, zoals in de archeologie, planning, …. 
Persoonlijk ondervond ik een groeiende interesse voor 
de historisch-beschouwelijke aspecten van de carto-
grafie en indirect de geografie. En … toen kwam de 
pensionering, die ik enkel zag zitten mits het aanvaar-
den van nieuwe uitdagingen, ik had een schrik van de 
leegte. Ik vind het sociaal onaanvaardbaar dat men op 
pensioen ‘moet’, gelukkig kan dit binnen de academi-
sche wereld op een zachte wijze door een statuut van 
voortgezette activiteiten.

In het privé had ik quasi wekelijks dienstreizen in 
Europa, meestal Benelux en Frankrijk – vaak ook let-
terlijk vliegensvlug: maandagmiddag in Brest, ochtend 
erna in Lyon, volgende dag Toulouse, donderdag Ko-
penhagen en ’s avonds thuis –, maar ik ben pas echt 
opnieuw intercontinentaal actief gaan zijn vanaf 2003, 
en dan ook met echte verblijven in het buitenland. Een 
meerjarig project voor Unesco en Belspo in Congo was 
de aanzet, opeenvolgende projecten in Mexico, een 
Zijderoute-project met Belgische collega’s voor Unes-
co volgden erop. Alle projecten kwamen er omwille 
van geomatica-competenties in de vakgroep.

Vanaf 2005 ben ik jaarlijks naar China geweest, de 
laatste jaren zelfs meerdere malen. De verplaatsingen 

› Philippe, laat me beginnen met een stelling:  
je loopbaan was niet wat men noemt rechtlijnig… .  
Ik weet niet goed of je vooral geograaf dan wel 
cartograaf bent?

Aanvankelijk heb ik geografie gestudeerd aan de RUG 
(afgestudeerd in 1976) en ben nadien in Bordeaux ver-
der gaan studeren in de mariene geologie en toege-
paste geofysica. Na quasi drie jaar als assistent aan de 
RUG ben ik in 1981 vertrokken naar de universiteit van 
Constantine (Algerije) in het kader van de ontwikke-
lingssamenwerking. In 1985 terug even een pitstop 
aan de RUG en vanaf half-1987 leidde ik een afdeling 
cartografie en geografische informatie in een pre-press 
groep. In 1991 ben ik teruggekeerd naar de UGent als 
“prof” in cartografie en gis 

Vanaf 1987 was ik voortdurend bezig geweest met  
de technologische aspecten van de cartografie: eerst 
dus in het privé, met een groep van 10 tot 15 mede-
werkers stonden we aan de Europese top, daarna aan 
de UGent met een fantastische groep van laatstejaars-
studenten en jonge onderzoekers, gebeten door tech-
nologische en wetenschappelijke uitdagingen. Mijn 
motto was, zowel in het privé als erna: de schijnbaar 
onmogelijke opdracht aanvatten. 2008 was terug een 
keerpunt: vanaf dan heb ik als hoofd van de vakgroep 
geografie ook veel meer tijd moeten steken in admi-
nistratieve taken. Inhoudelijk heeft de geomatica me 

Vele generaties geografen die zijn opgeleid aan de UGent – of zoals ik aan de RUG – hebben op een of andere 
manier mogen kennismaken met Philippe De Maeyer tijdens hun studiejaren aan de Sterre. Toen ikzelf stu-
dent was – afgestudeerd begin jaren ’80 – heb ik hem leren kennen als fysisch geograaf en was hij de immer 
behulpzame assistent bij professor Guy De Moor. De jongere generaties geografen kennen hem vooral als 
“prof” in de cartografie en gis. Buiten de universiteit is hij bij aardrijkskunde-leraren bekend als maker van 
een veelgebruikte schoolatlas.

Philippe is intussen (administratief) op pensioen, maar laat zijn werk op het kruispunt van geografie, carto-
grafie en moderne informatietechnologie niet los. Wij vonden dit een goed moment om met hem te mijmeren 
over zijn leven als geograaf en geomaticus en over de impact van de digitalisering op de geografie en het 
aardrijkskunde-onderwijs.
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maar anderzijds ook de evolutie van economische, 
juridische en eigendomsstructuren anderzijds is thans 
mijn dada.

Aan de UGent zijn de onderzoeksdomeinen geografie 
en geomatica inderdaad sterk aan elkaar gebonden. 
Dit is ‘historisch’ (pompeus woord voor de laatste 30 
jaar) gegroeid. Bij de oprichting van de opties land-
meetkunde binnen de geografie werden deze gecreëerd 
binnen de geografieopleidingen van de twee grote 
rijksuniversiteiten (Gent en Luik). Bij de BaMa-hervor-
ming hebben de drie Vlaamse opleidingen geografie 
(UGent, VUB, KULeuven) samengezeten en klemtonen 
afgesproken. Dit alles heeft ertoe geleid dat geomati-
ca prominent aanwezig is in het onderzoek en de op-
leiding en dat er in Gent niet langer een opleiding 
geografie is, maar wel degelijk een opleiding geografie 
en geomatica. De dubbele benaming duidt niet alleen 
op het belang van de geomatica in de opleiding, maar 
beklemtoont dat ze gebonden zusterdisciplines zijn. 
Door de groeiende technologische/informatica impact 
in de geomatica, zijn steeds meer ingenieursopleidin-
gen echter ook aangetrokken geraakt door geomatica.

In de bedrijfswereld is de connectie met geografie ook 
niet noodzakelijk voor het bestaan van de geomatica. 
De geomatica wordt er benaderd als een verzameling 
van technische tools die ontwikkeld en ingezet worden 
in dienst van een probleem met ruimtelijke data. Ik voel 
wel een identiteitsprobleem voor de geomatici aan: er 
is een heus verschil tussen diegene die geomatica fun-
damenteel benadert en deze voor wie het enkel een tool 
is. De geomaticus als “technieker” gaat vaak helemaal 
op in technologische vraagstukken. Daarnaast blijft het 
een pittige uitdaging om bijvoorbeeld bij routing nieu-
we problemen aan te pakken, zoals in complexe ind-
oor-omgevingen, met als typevoorbeeld de grote 
hospitalen. Jonge geomatici-geografen werken/”spelen” 
met lbs (location based services), virtual reality, aug-
mented reality, … en stapten volop over van 2d naar 
3-d denken en programmeren.

De geomatica als wetenschappelijke discipline is ech-
ter meer dan technologie en technologische ontwik-
keling. Ze heeft een eigen identiteit, met een eigen 
onderzoeksvraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld om 
onderzoek in de semiologie of de grafische gramma-
tica of ruimtelijke relaties. In de cartografie werden 
de regels van de kaartvoorstellingen geformaliseerd 
(zie verder de evolutie van de cartografie – redactie), maar 
men moet deze regels ook durven in vraag stellen. Ik 
zet dan ook graag studenten aan het werk om de dog-
ma’s van de cartografie te onderzoeken. Aan de hand 
van interviews, het volgen van oogbewegingen bij 
personen die een kaart lezen, of zelfs door observatie 
aan de hand electro-encephalograms bestuderen ze 
in hoeverre de algemeen aanvaarde principes in de 

waren in het kader van een visiting professorship aan 
de Chinese Academy of Sciences, en aan onderzoek in 
één van hun instellingen, met name de Xinjiang Insti-
tute of Ecology and Geography. Door Corona is uiteraard 
het reizen weggevallen (de laatste maal was december 
2019 in Beijing en Wuhan), maar heb ik verschillende 
malen per week videomeetings met collega’s en stu-
denten. Het onderzoek dat we samen verrichten is 
sinds meer dan 15 jaar in het domein van de geografie 
en minder in de geomatica (of beperkt zich tot het 
gebruik van de geomatica voor de geografie). 

Zoals gepensioneerden vaak beweren heb ik het ech-
ter nog nooit zo druk gehad dan sinds mijn pensione-
ring. Mijn werkdagen lopen van 8.00 tot 22.00, 6/7. Dit 
heeft alles te maken met een nieuwe uitdaging. Sinds 
1 januari ben ik de Vast Secretaris van de Koninklijke 
Academie voor Overzeese Wetenschappen. Daarnaast 
ben ik ook actief als vice-president van de Internatio-
nal Cartographic Association, doceer nog verschillen-
de cursussen of delen van cursussen aan de UGent, 
i.h.b. in postgraduaten, begeleid nog een aantal doc-
torandi, …, ben bezig met de herwerking van verschil-
lende schoolatlassen bij uitgeverij Van In en werk met 
vier collega’s aan een boek dat in het najaar uitkomt 
bij Lannoo. Mijn vrouw had meer beschikbaarheid 
thuis verwacht, maar met Corona ben ik tenminste al 
fulltime thuis 

Om je vraag te beantwoorden ‘geograaf of cartograaf’, 
zou ik stellen dat ik cartograaf geworden ben door toeval 
op de arbeidsmarkt. In 1987 ben ik voluit voor carto-
grafie gegaan omdat men ‘letterlijk’ in de bedrijfswereld 
iemand zocht die met een computeruitrusting – waar-
mee men onder meer verpakkingen kon maken – ook 
de programmatie voor digitale kaarten kon realiseren, 
mits de nodige informaticakennis. De laatste tien jaar 
voel ik me echter steeds meer op de brug tussen geo-
matica/cartografie en geografie.

› Is de geomatica eigenlijk een wetenschappelijke 
discipline op zich, of is het eerder een verzameling 
van technologieën in dienst van de geografie? 

Ik zou eerst de vraag even willen omzeilen. Ontegen-
sprekelijk is cartografie een deel van de geomatica, 
welnu, ik sta achter de definitie van cartografie die 
stelt dat cartography is the art, science and technology of 
making maps. Zó ook is geomatica science & technology. 
Cartografie is daarenboven ook een kunst, ze is visu-
eel, moet dus onze zintuigen prikkelen en dient daar-
om ook ‘mooi’ te zijn.
Combineer nu cartografie, gis, git met teledetectie, 
plaatsbepaling, … en je hebt als het ware de ganse 
package van de geomatica. Het onderzoek van de evo-
lutie van de geomatica in connectie met de ontwikke-
lingen in de wiskunde, fysica en technologie enerzijds 
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de wiskundige aspecten, de projectieleer, … die evolu-
eerden naar de chorografie, dus beschrijving van de 
plaatsen; vanaf dan gaat men ook werken aan inventa-
risaties en thematische kaarten op basis van deze in-
ventarisaties (zoals geologische kaarten, statistische 
kaarten, …). Het was een cartografie ten behoeve van 
de geografie. Dat blijft quasi 100 jaar hetzelfde. Tijdens 
de WO’en gaat de technologie van de cartografen hele-
maal veranderen, o.a. door de inschakeling van de lucht-
fotogrammetrie. Vanaf dan wordt het eigenlijk meer 
een zelfstandige discipline. Dit uit zich o.a. in de op-
richting van een Internationale Cartographic Associa-
tion na WOII, terwijl de International Geographical 
Union al veel ouder is. Vanaf dan ontstaan internatio-
nale afspraken rond gebruik van symbolen, kleuren, 
tekens, …, zelfs projecties, denk aan UTM. De geografen 
beginnen vanaf de jaren 1990 volop interesse te tonen 
voor gis, en de gis-sers zien de cartografie vanaf dan 
vaak als een soort “output-device” voor geografische 
gegevens. Het doel is niet meer een inventarisatie te 
doen om bijvoorbeeld een geologische kaart te maken, 
maar men stopt alle geologische kennis/data in een gis, 
en een mogelijke output is dan een geologische kaart. 
Enerzijds daalde het inventarisatiebelang van de kaart, 
anderzijds nam haar communicatiebelang wel toe. Doch, 
we stapten ook over van een permanente analoge kaart 
naar een volatiele schermkaart. 

Gis in specifieke vormen gaat ook de rol van de we-
genkaarten gaan overnemen: we gaan niet meer op 
reis met een Michelinkaart of een topografische kaart 

visuele voorstelling van variabelen wel zo “written in 
stone” moeten zijn. Je begrijpt dat fundamenteel on-
derzoeker in de geomatica dus ook in de meest uiteen-
lopende domeininzichten nodig heeft, van de werking 
van het menselijk brein en (gestalt)psychologie tot … 

Persoonlijk vind ik zelf geomatica het leukst als je het 
kan gebruiken om vraagstukken uit de geografie, ar-
cheologie en geschiedenis op te lossen. Ik ben steeds 
een pragmaticus geweest die ervoor strijdt dat de aca-
demische wereld ook de ‘real world’ moet kennen.

› Het voorstellen van gegevens op een kaart is altijd  
al een belangrijk luik geweest binnen aardrijkskun-
de. Hoe stevig is de link tussen de cartografie en de 
geografie?  

Het is exciting te bestuderen hoe de verhoudingen 
tussen cartografie en geografie evolueerden.
In 2021 stelde ik op de International Cartographic Con-
ference volgende evolutie voorop van de twee zuster-
disciplines (haalt figuur 1 boven).

Eigenlijk is het wel interessant eens terug te kijken wel-
ke linken er tussen de cartografie en geografie beston-
den en bestaan. Tot ver in de 19de eeuw bestond de 
cartografie eigenlijk niet als een aparte discipline. Het 
waren geografen die kaarten maakten, in Frankrijk 
waren het “les ingénieurs du roi”. Vanaf einde van de eer-
ste helft van die eeuw heeft cartografie zich als aparte 
deelwetenschap van de geografie ontwikkeld: het waren 

Figuur 1: De evolutie van geografie en cartografie (P.De Maeyer)
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principe van de systematiek. Daarmee bedoel ik dat 
een schoolatlas in de eerste plaats de definitie van een 
atlas dient te respecteren, een systematische bunde-
ling van kaarten met een homogeniteit naar inhoud 
en lay-out.
De systematiek van een schoolatlas is dat je ten eerste 
alle werelddelen op een vergelijkbare manier behandelt, 
met voor het Vlaamse publiek vanzelfsprekend extra 
aandacht voor België en Europa. Ten tweede kies je 
voor alle behandelde regio’s voor thema’s zoals die af 
te leiden zijn uit de eindtermen en leerplannen. Van-
zelfsprekend zijn er thema’s waar je niet rond kan, 
zoals politiek-administratief, klimaat, reliëf, …, zelfs 
al zouden die niet expliciet vermeld worden, quod non. 
We stellen continenten, landen, regio’s voor in de – naar 
ons – best passende projectie, zo zullen alle kaartjes 
van Azië in dezelfde kaartprojectie komen, zij het soms 
met een andere centrale meridiaan. Dat is niet altijd 
evident, want voor niet-vectoriële data vergt dit vaak 
herprojecties. Een schoolkaart moet ook altijd een 
synthesebeeld vormen, met andere woorden de com-
binatie van wat voor de auteurs de belangrijkste be-
trouwbare informatie is die de realiteit weerspiegelt 
en snel op de kaart analyseerbaar is en tot de beeld-
vorming bijdraagt. Dit is een essentieel verschil tussen 
een schoolatlas en de vele kaartjes die op het internet 
te grabbelen liggen: de betrouwbaarheid, de homoge-
niteit en de synthese en beeldvorming. We trachten 
bij het vervaardigen van de kaarten uiteraard zo goed 
mogelijk de semiologische regels te volgen.

In de nieuwe Van In-atlas die er aankomt (aanvang 
schooljaar 2021-2022), gaat ook aandacht naar thema’s 
zoals migraties, draagkracht, droogte en wateroverlast, 
risico’s,…, thema’s die beklemtoond worden door de 
eindtermen. Er zitten dus nogal wat nieuwe kaarten 
in. De selectie van kaarten steunt ook op de inbreng 
‘van het veld’.
De uitgeverij brengt panels van leerkrachten samen die 
ons helpen bij het maken van keuzes: welke kaarten 
behouden? Welke niet? Welke aanpassen? Ik herinner 
me zo de discussie of de zogenaamde “reliëfkaarten” 
uit de vorige uitgave van De Boeck-atlas moesten be-
houden blijven of niet. Onder de auteursploeg kwam 
men er niet uit, het is het panel van leerkrachten die de 
doorslag gegeven heeft om die kaarten dan toch te be-
houden. We kregen ook feedback van leraren dat de 
socio-economische kaart van de VS wel heel veel in-
formatie bevatte op één kaartblad, dus misschien wel 
moeilijk om te lezen voor leerlingen; we hebben beslist 
om de kaart thematisch op te splitsen in twee kaarten. 
Naast deze panels consulteren we op een meer regel-
matige basis de auteurs van handboeken.

› Het moet toch wel frustrerend zijn voor atlasmakers: 
een atlas is al verouderd op het moment dat leerlin-
gen die gebruiken…

om tochten uit te stippelen, maar men gaat op pad met 
een routing systeem. Maar eigenlijk kun je daar niks 
op voorbereiden, behalve de weg vastleggen en volgen. 
Je mist de overview.

Heel recent is er nog een nieuw fenomeen bijgekomen, 
de zgn. git of Geographical Information Technology 
met AR en VR, die een deel van de visualisatie van de 
conventionele cartografie overneemt.

De vraag is hoe men dat percipieert, gaat er niet zeer 
veel van de ruimtelijke dimensie in de hoofden van de 
mensen verloren? Kennen jongeren nog de ligging van 
steden, regio’s,… of weten ze enkel wat Wikipedia met 
een structuurloos kaartje hen zegt of wat googlemaps 
duidt om er te geraken? En hoe zal dit in de toekomst 
evolueren? 
We zijn vandaag dus ver weg van de “ingénieurs du 
roi” die de inventaris van het grondgebied maakten 
en voorstelden, ondanks het feit dat men in Frankrijk 
nog altijd “ingénieur-géographe” kan worden (en niet 
ingénieur-cartographe). Vandaag is de cartograaf iemand 
die fundamenteel onderzoek doet rond git en die de 
background-kennis aanlevert voor andere disciplines, 
waaronder de geograaf, maar ook landbouwingenieur, 
bosbouwer, verkeersdeskundige, milieubeheerder. Om 
maar één concreet voorbeeld te noemen: wij hebben 
een studie gedaan rond de mogelijke lokalisatie van 
een hospitaal in de provincie Luxemburg; alle onder-
zoeksresultaten werden voorgesteld op kaartjes. Is dit 
gis, geografie, ruimtelijke ordening? Je ziet aldus hoe 
de geomatica met verschillende disciplines verstren-
geld kan raken… 

Terugkijkend naar wat ik zopas vertelde, denk ik dat 
het verschil tussen een geomaticus-geograaf en een 
geomaticus-ingenieur is dat die ene er iets geografisch 
mee doet, terwijl de geomatica voor de tweede een 
puur informatica-vraagstuk is.

› Je doet de wetenschappelijke coördinatie van één 
van de schoolatlassen (Van In). Kun je wat vertellen 
over de manier waarop zo een atlas tot stand komt? 

Uitgeverij De Boeck is meer dan 15 jaar geleden bij mij 
gekomen met de vraag of ik het zag zitten in een kort 
tijdsbestek (6 maanden) een schoolatlas te maken. Ik 
heb me wat op de hals gehaald…., maar binnen het 
gegeven tijdsbestek was de eerste De Boeck atlas klaar. 
Medeauteurs waren Georges Tibau, David Daenekint, 
Jacques Merchiers en Jef Paternoster, een rijke mix van 
competenties. De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen 
dat die eerste De Boeck atlas niet zo dik was als die 
van vandaag. We spreken over 60 à 80 kaartbladen 
toen, tegenover meer dan 180 bladzijden vandaag.

Bij het samenstellen van zo een atlas, hanteer ik het 
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› Wat is jouw visie rond digitale schoolatlassen? 
Qua leermiddel is een digitale atlas niet oninteressant 
voor leerlingen, mits hij op een correcte wijze wordt 
aangemaakt en gebruikt. Bij de aanmaak dient er ex-
tra aandacht te worden besteed aan het concept, het 
moet meer zijn dan de geprojecteerde versie van de 
papieren uitgave, maar terzelfdertijd mag het niet een 
overaanbod van gis-tools bevatten. Leerlingen moeten 
van dit laatste proeven en eenvoudige principes kun-
nen toepassen, maar er is geen tijd genoeg beschikbaar 
om er gis-sers van te maken, aardrijkskunde moet 
blijven primeren. Als ik zie dat er laatstejaars master-
studenten zijn die nog niet in staat zijn in een wordfi-
le automatisch te indexeren heb ik bedenkingen bij de 
diepgang die men voor gis kan vrijmaken in het se-
cundair onderwijs in de 50 minuter per week.

De papieren versie heeft hoe dan ook belangrijke meer-
waardes. Doe eens een atlas open – bijvoorbeeld op de 
orohydrografische kaart van Frankrijk of de economi-
sche kaart China – en je ziet in één opslag de ganse 
structuur. Het overzicht dat je hebt op een papieren 
kaartblad, heb je niet op een computerscherm. Dit heeft 
te maken met het feit dat je op papier veel meer pixels 
observeert dan op een scherm, de factor is gemakkelijk 
100 maal meer per oppervlakte-éénheid. Met de keuze 
van de goede symbolen zal de cartograaf de essentië-
le informatie in het beeld als het ware in de foreground 
hebben uitgepuurd, waarna je dieper in détail ook kan 
gaan kaartanalyseren. De digitale orohydrografische 
kaart van Frankrijk is niet in één oogopslag te zien en 
analyse zal vereisen dat je zoomt. Dus in één oogopslag 
zie je veel meer informatie op een papieren blad dan 
op een scherm. Dat is het absolute verschil. Digitale 
kaarten bieden wel zoomfaciliteiten – met voor gevolg 
dat je het totaalbeeld nog meer verliest –, maar uiteraard 
ook de mogelijkheid om op gekoppelde informatie door 
te klikken of overlays in te schakelen om relaties te 
bestuderen. Ondanks dat ik voortdurend professioneel 
bezig ben met digitale technieken en digitale cartogra-
fie, zal men me niet snel het plezier ontnemen om van-
uit een zetel in een papieren atlas te bladeren.

› Is er überhaupt een atlas nodig? Kunnen we ons  
niet behelpen met GoogleMaps en zo?

De atlas is een essentieel middel om een beeld van de 
ruimtelijke structuren te creëren. Op GoogleMaps krijg 
je een visueel beeld alsof je van boven op het landschap 
kijkt of een versie van een wegenkaart, maar je krijgt 
geen beeld van de structuren en relaties. Heb je al de 
gegevens m.b.t. Covid op een Google Maps gezien? Het 
is ook niet toevallig dat ik je dit citeer als voorbeeld. 
Geografen hebben zich waarschijnlijk – zeker in de 
beginfase van de pandemie – geërgerd aan de misera-
bele voorstellingen in de media. Het laat me nogmaals 
denken aan “how to lie with statistics” uit 1954, of “how 

Elke atlasuitgave draait op een cyclus van een 4-tal 
jaar; voor de meeste kaartjes is dit OK (bevolkings-
dichtheid bijvoorbeeld), de veranderingen zijn niet van 
dien aard dat je (wereld)beeld verandert. Bepaalde eco-
nomische gegevens kunnen in 5 jaar veranderen: bij 
economische wereldkaartjes kunnen er soms belang-
rijke verschuivingen zijn ten gevolge van specifieke 
gebeurtenissen (tegenvallende oogsten, conflicten,…); 
daarom werken we ook vaak met cijfers die de gemid-
delden zijn van de laatste 5 jaar, ook omdat het blijkt 
dat de statistieken waarmee we dienen te werken niet 
altijd betrouwbaar zijn. Het wordt zelfs moeilijker en 
moeilijker om up-to-date data te vinden op een homo-
gene basis. De datacollectie door bepaalde overheids-
instellingen is er in de laatste 10 jaar niet op vooruit 
gegaan, integendeel; vaak zijn er grotere hiaten dan in 
het verleden; ik heb daar geen echt goede verklaring 
voor; maar zo blijkt dat ofwel landen hun data niet 
meer (in tijds) aan Eurostat of FAO aanleveren ofwel 
deze de data niet snel verwerkt worden. 
Delicater ligt het bij veranderingen van namen, struc-
turen, … Sommige landen durven zich weleens een 
andere naam, hoofdstad toemeten, of in of uit een 
alliantie stappen. En dan blijven er de delicate beslis-
singen zoals de Krim. Hier trachten we steeds het Bel-
gische of Europese officiële standpunt te volgen. 
Gemeentefusies liggen dan weer moeilijker, je kan ze 
gemakkelijk aanpassen op een administratieve kaart, 
maar aanpassingen op de choropletenkaarten vragen 
een herberekening, denk maar aan het MAUP (nvdr 
modifiable areal unit problem).
Economisch is het ook niet haalbaar om jaarlijks nieu-
we kaarten te maken, maar het gebeurt soms dat bij 
een bijdruk een belangrijke wijziging toch wordt aan-
gepast.

› Zien de schoolatlassen er in het buitenland  
vergelijkbaar uit of hebben die een heel andere 
benadering?

De landen die geen aardrijkskundige schoolatlassen 
gebruiken zijn eerder uitzondering. Dit is het geval bij 
onze zuiderburen. In Frankrijk is er echter een gans 
andere benadering omdat men aardrijkskunde en ge-
schiedenis gebundeld heeft. De universitaire geogra-
fie opleidingen zitten – op enkele uitzonderingen na 
– niet in de faculteiten wetenschappen, maar in de 
letteren. Duitse atlassen hebben hun stijl bewaard, 
vaak kaarten met heel wat informatie in één beeld. In 
Vlaanderen is er uiteraard ook de Plantyn-atlas een 
afgeleid product van de Bosatlas. In Franstalig België 
is deze ook aanwezig, onder een andere naam, naast 
de Franstalig versie van de De Boeck-atlas. De De Boeck/
Van In-atlas is een zuiver Belgisch product, quasi alle 
kaartjes werden in België geproduceerd.
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Street Maps) kan bijdragen in de klas voor een oefening 
– voor zover de leraar de technieken zelf voldoende 
beheerst –, maar daar bouw je geen gestroomlijnde 
cursus mee uit. En – hetzelfde als voor GoogleMaps – je 
hebt slechts een deel van de informatie die de leerling 
dient te verwerken, en zeker geen synthese.

› Is er nog plaats voor familieatlassen – zoals de 
Times Atlas of the World?

Familieatlassen waarop je een plaats opzoekt welke 
je zopas vermeld hoorde in de reportage van de Tour 
de France of waar zich ergens ter wereld een incident 
voordoet, lijken me gedoemd terrein te verliezen en 
dan om economische redenen te verdwijnen. Het is 
zoals de encyclopdieën. Je zoekt het sneller op op je 
computer of smartphone en je zoekt feiten op, zonder 
relaties te willen leggen. Idem als je twijfelt aan de 
spelling van een woord, de vertaling van een woord, 
…, het digitale aanbod overtroeft het papieren. Dit wil 
niet zeggen dat het noodzakelijk gratis is. In vele dis-
ciplines bestaan er digitale gespecialiseerde woorden-

to lie with maps” van Montmonier uit 1991, nu “how to 
lie with GIS” is geworden. Ik verdenk de media wel niet 
dat hun misleidende voorstellingen er kwamen uit 
kwaadwil, maar er waren enkel uit onkunde. Klassie-
ke fouten waren absolute aantallen voorstellen in een 
choropletenkaart, of bij relatieve getallen onverant-
woorde ruimtelijke eenheden gebruiken op de kaarten 
of lukrake klasse-indelingen toepassen, zo geef je ui-
teraard de antivaxers ook voer … 

› En wat met betrekking tot open source, Open Street 
Maps, waarbij de crowd gegevens aanlevert en wij 
dus niet meer afhankelijk zijn van een overheid of 
mapping agency.

Het zijn nuttige bronnen die bij kaartaanmaak kunnen 
helpen en waarvan de kwaliteit groeit, het is zoals 
Wikipedia, door de wisselwerking en correctie tussen 
de redacteurs wordt het steeds betrouwbaarder, maar 
uiteraard gaat een leraar fysica niet vragen het hoofd-
stuk optica aan de hand van Wikipedia aan te leren. 
In casu, is Wikipedia eerder een naslagwerk. OSM (Open 



JAARBOEK DE AARDRIJKSKUNDE 2021  —  69

stoppen met voorrang te geven aan acute regularitis. 
Geef de leraar, geef de prof, bewegingsvrijheid en kom 
niet voortdurend met het regulerend vingertje om 
rapporteringen vragen en gebruik de beschikbare tijd 
van de lesgever om haar of hem creatief te laten zijn. 
Ik heb er zelfs altijd het breedste plezier in gevonden 
lessen met nieuwe thema’s aan te boren, soms zelf 
nieuwe zaken te ontdekken, maar voornamelijk de 
inhoud te structureren, slides of lesteksten uit te wer-
ken. Bewaar ook bij jongeren het enthousiasme hiervoor.

› Gis verovert meer en meer een plaats in hedendaags 
aardrijkskunde-onderwijs. Op welke manier bevor-
dert gis het ruimtelijk denken bij leerlingen?

Een gis is een geheel van software, hardware, datawa-
re, org(anisatie)ware en humanware. Binnen het aard-
rijkskunde-onderwijs lijkt mij deze totaalbenadering 
van wat gis is uitgesloten, al was het maar bij gebrek 
aan tijd. De facto zal men zich dus dienen te beperken 
tot het verwerken van spatiale gegevens met een spe-
cifiek softwarepakket, waarbij de leerlingen in essen-
tie (ruimtelijke) logische en mathematische operatoren 
zullen toepassen op gelokaliseerde data. De toepassing 
in de levenssfeer van de leerling lijkt me belangrijk 
(hoe ver van de school, welke weg van huis naar school, 
inventarisatie bomen nabij school of thuis, … ) en ze-
ker te verkiezen op toepassingen die voor die leerling 
eerder abstract zijn. Voor zover het in de levenssfeer 
van de leerling gebeurt kan men ook de datacollectie 
als een item integreren.

0f… hoe iemand met affiniteit voor en bakken exper-
tise in de geomatica toch een brede kijk blijft bewaren 
op het ganse plaatje. Maar dat is wellicht een eigenschap 
van (goede) geografen. Of moet ik aardrijkskundigen 
zeggen? 

boeken – ter vervanging van de papieren versie – die 
betalend zijn.

Wat wel zal blijven zijn thematische kunstige kaar-
tenboeken. Samen met een aantal historici werk ik 
thans aan De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. 
Dit lijkt me typisch zo een boek waaruit je lees- en 
ontdekkingsplezier haalt – ook voor de auteurs is het 
een leuke denkoefening – en dat je niet zomaar in het 
scherm van je computer kan duwen. 

› Wat is de link tussen de academische aardrijkskun-
de en de schoolaardrijkskunde vandaag? Hoe heb  
je die zien evolueren in de loop der jaren (in BE, 
internationaal)? Wat wordt de toekomst, denk je? 

Een eerste antwoord vind je al in de nomenclatuur: in 
de school spreekt men van aardrijkskunde, in de acade-
mische wereld van geografie. Alhoewel dit onderscheid 
enkel in het Nederlands geldt en niet in het Frans of 
Engels, duidt ze m.i. de verschillende perceptie – of 
misschien ook een verschillend zijn – tussen beide.

Uiteraard sta of stond ik niet in het secundair onder-
wijs, maar ik kan me niet ontdoen van het idee dat 
derden in het onderwijs de complexiteit van de geo-
grafie blijven onderschatten. Het kan uiteraard geen 
weetjesvak zijn, maar wees bevreesd om ook te veel 
hooi op de vork te nemen: aardrijkskunde is in de mees-
te gevallen één uur in de week, wat de juiste klemtonen 
zijn dient door de leraar te worden bepaald in een breed 
kader maar niet in een keurslijf. Wat is het juiste even-
wicht? In hoeverre aardrijkskunde een afspiegeling 
van geografie dient te zijn is voor mij ook nog een open 
vraag.
Hoe dan ook zou ik pleiten op een maximale inzet van 
leraars aardrijkunde met een geografische achtergrond 
(maar deze hebben nog steeds veel andere jobmoge-
lijkheden). Zij kunnen ook gemotiveerder bijdragen 
meer leerlingen aan te zetten om studies geografie 
aan te vangen.

De toekomst is een beetje een glazen bol kijken. Gis 
binnen de geografie zal het moeilijker hebben, in ze-
kere zin is het monopolie er niet meer, want te veel 
andere disciplines ontdekten ook dat gis een essenti-
eel element is in hun opleiding om de studenten voor 
te bereiden voor de werkmarkt. Persoonlijk denk ik 
dat het totaalpakket geomatica binnen de opleiding 
geografie een onweerstaanbare meerwaarde inhoudt 
die je enkel bij geografieopleidingen vindt. Dit blijft de 
meerwaarde van een geografische opleiding: gis in 
een geomaticakader.

Hoe dan ook pleit ik ervoor om in het onderwijs op de 
scholen en in het hoger onderwijs nadruk te leggen op 
het verwerven op alle niveaus van competenties en te 


