
MERCATORMUSEUM

SINT-NIKLAAS

Een digitale belevenis rond 
drie Vlaamse topstukken



Uniek
concept

HET ENIGE MUSEUM IN BELGIË
VOLLEDIG GEWIJD AAN
CARTOGRAFIE

Het Mercatormuseum biedt sinds 1962 
een chronologisch verhaal van de 
cartografie, van de oudheid tot vandaag.

Binnen dit verhaal worden de figuur 
en het werk van Gerard De Cremer 
(Rupelmonde 1512 – Duisburg 
1594)     – alias Gerardus Mercator 
Rupelmundanus – in de schijnwerpers 
geplaatst. 

De zeldzame aardglobe (1541) en 
hemelglobe (1551) uit de verzameling 
van de Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas,  die 
prijken op de Vlaamse topstukkenlijst, 
blijven dé blikvangers van het museum. 
De rijke verzameling atlassen, onder 
andere een  Ptolemaeus-editie uit 1584, 
schittert in de vitrines. 

Mercator introduceerde het begrip 
‘atlas’ als een samenhangende 
verzameling kaarten en is de uitvinder 
van de Mercatorprojectie. Elk zeeschip 
heeft nog altijd kaarten aan boord 
gebaseerd op deze projectie. Zelfs de 
kaartindeling in de gps is afgeleid van 
de Mercatorprojectie.

Het historische werk van Mercator 
wordt verder aangevuld met een 
zorgvuldig samengestelde selectie 
atlassen en kaarten van de 17de tot de 
vroege 19de eeuw.

In 2014 heropende het museum de 
afdeling moderne cartografie, het 
obligate sluitstuk van een bezoek aan 
het Mercatormuseum.

Het traject start met een 
tentoonstelling van werk- en 
meetinstrumenten en een weergave 
van de kaartproductie sinds 1830.

Beter kan de evolutie van kennis 
en kunde van de cartografie als 
wetenschap niet geschetst worden.

De bezoeker krijgt in een aantal 
digitale toepassingen up-to-date-
informatie over de geschiedenis van 
het kaartenmaken van 1830 tot 1990, 
over de evolutie van de cartografie van 
luchtfoto’s naar satellietfoto’s en wat 
de  hedendaagse kaarttoepassingen  
bieden.
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Een 
ideale mix

HISTORISCHE TOPCOLLECTIE 
ONTSLOTEN MET MULTIMEDIA

De grote blikvangers in het museum 
bevinden zich in de ‘schatkamer’: 

• de unieke aard- en hemelglobe van 
respectievelijk 1541 en 1551;

• een thematische kaart van Haraeus 
met de wereldgodsdiensten uit het 
begin van de 17de eeuw;

• een twintigtal 16de-  en 17de- 
eeuwse atlassen van Mercator, Hondius, 
Ortelius …

De computeranimaties, videoreportages 
en interactieve aanraakschermen 
plaatsen deze kaarten, atlassen en 
globes van Mercator in een spannende 
hedendaagse context:

- Acteur Vic De Wachter kruipt in de 
huid van Mercator en neemt u mee 
naar de plaatsen waar hij gewoond en 
gewerkt heeft.

- U maakt een reis rond de wereld zoals 
die gekend was in de 16de eeuw: een 
projectie zoomt in op diverse details 
van de roterende aardglobe van 1541.

- Geen museum over Mercator zonder 
het te hebben over zijn tijdgenoten die 

als opdrachtgever, wetenschapper, 
cartograaf of handelaar bezig waren 
met cartografie. Vijftien figuren spreken 
u aan en brengen deze cartografische 
connectie weer tot leven.

- Grote aanraakschermen geven digitale 
toegang tot de online toepassingen 
geopunt en cartesius waarmee je van 
alle plaatsen van ons land historisch 
kaartmateriaal kan raadplegen en 
bestuderen. 

- Het museum presenteert tenslotte 
drie Mercatoratlassen uit 1584, 1595 en 
1607 waarin u naar hartenlust digitaal 
kan grasduinen.

Het historische verhaal is compleet met 
een selectie atlassen en kaarten van de 
17de tot de vroege 19de eeuw. 

Deze presentatie illustreert perfect 
de verschuiving van het zwaartepunt 
van de cartografische productie van 
de Zuidelijke Nederlanden naar de 
Verenigde Provinciën en vanaf de 
tweede helft van de 17de eeuw naar 
Frankrijk. 
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Iedereen
cartograaf

DE AFDELING 
MODERNE CARTOGRAFIE

De bezoeker ontdekt een depot met 
meetinstrumenten uit de 19de en 
de  20ste eeuw en een chronologisch 
overzicht van de kaartproductie sinds 
1830. 

Een zestal documentaires illustreren 
de evolutie in het maken van 
kaarten, navigatie, projectiemethodes 
van de aarde, gps, geografische 
informatiesystemen (GIS)  en 
3D-voorstellingen van de aarde en 
het gebruik van satellieten in de 
cartografie. Weervrouw Jill Peeters, 
van opleiding geografe, neemt u met 
kennis van zaken mee op sleeptouw 
door deze wondere wereld van de 
cartografie.

Een spannende documentaire aan 
boord van het onderzoeksschip de 
Belgica onthult alle geheimen van de 
wereldvermaarde Mercatorprojectie op 
zijn wereldkaart uit 1569 die de basis 
legde voor de moderne navigatie op 
zee.

Vier films van de ESA illustreren het 
nut van satellietmonitoring van de 
aarde voor ecologische toepassingen.

Voor extra spektakel zorgen de 51 
intrigerende sterrenbeelden van de 
hemelglobe van 1551 die langzaam 
oplichten. Ze krijgen een hedendaagse 
touch door het intekenen van de 
sterrenbeelden van vandaag op de 
fraaie historische gravures.

Een uitgebreid lokaal geoloket toont 
diverse toepassingen van GIS. 

Hightechbedrijf Nazka Mapps 
ontwikkelde met een duurzame 
samenleving als missie een 
innovatieve geo-ict-toepassing op 
maat.  Op een groot aanraakscherm 
kan je online de evolutie van het 
(stedelijk) landschap, de klimaatkaart, 
de bebossing, de luchtkwaliteit en 
diverse aspecten van het klimaat in 
Vlaanderen checken. 
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Het Mercatormuseum 
anders beleven

 TENTOONSTELLINGEN
In de afdeling moderne cartografie is    
een aangepaste ruimte gecreëerd voor 
tijdelijke projecten over cartografie. 

MERCATORLEZINGEN
Een mooie traditie wordt verder gezet. 
Elk jaar van februari tot april blijven 
cartofielen niet op hun honger zitten. 
De gratis Mercatorlezingen zorgen voor 
wetenschappelijke verdieping in tal van 
cartografische onderwerpen. Historische 
of hedendaagse thema’s:  we volgen 
het wetenschappelijk onderzoek op de 
voet en experts vertalen het op zeer 
toegankelijke lezingen. Deze zijn steeds 
gratis bij te wonen.

AANBOD VOOR GROEPEN EN 
SCHOLEN
Ervaren gidsen brengen het verhaal 
van Mercator en de cartografie voor uw 
vereniging of vriendengroep.

Er is in het historische gedeelte tevens 
een aanbod voor het onderwijs: van 
het 6de leerjaar van het basisonderwijs 
tot de laatste graad van het secundair 
onderwijs. Dit aanbod wordt 
gekoppeld aan leerdoelstellingen en 
eindtermen inzake muzische vorming, 
wereldoriëntatie en de vakken 
geschiedenis en aardrijkskunde. 

Info en reservaties

stedelijkemusea@sint-niklaas.be 
reservatiemusea@sint-niklaas.be

03 778 34 50
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Partners

Het Mercatormuseum is een 
realisatie van de stedelijke 
musea Sint-Niklaas in nauw 
partnerschap met:

• de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas (KOKW)

• de Universiteit Gent Vakgroep 
Geografie

• het Nationaal Geografisch Instituut 
(NGI)

Deze instellingen en 
ondernemingen hadden een 
cruciale inbreng:

• Maverick ICS

• Barco

• The Image Factory

• Koninklijke Bibliotheek van België

• Aerodata International Surveys

• Hogere Zeevaartschool Antwerpen

• Beheerseenheid van het Mathematisch 
Model van de Noordzee

• Defensie, Marinecomponent

• Koninklijke Video, Foto & Digi-club 
Close-Up

• Koninklijke Toneelkring Sint-Genesius

• Nazka Mapps

• Geoloket Stadsbestuur Sint-Niklaas

• European Space Agency (ESA)

• QinetiQ Space nv, Kruibeke

• Museum aan de Stroom (MAS)

• Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen Universiteit Gent

Met dank aan onze subsidiënten:

• de Vlaamse Overheid

• Provincie Oost-Vlaanderen

Onze trouwe museumsponsors:

• Patisserie Jan Reed

• Het Wijnhuis

• Delicatessen Van Poeck
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Uit het
gastenboek

“Cultuur als hefboom van een stad, een 
hele regio. Mercator wordt nog meer de 
ambassadeur van het fiere Waasland en 
de hele provincie Oost-Vlaanderen.”

Jan Briers, voormalig gouverneur 
provincie Oost-Vlaanderen

“Als Nederlander ben ik heel fier op 
dit museum dat in ‘de Nederlanden’ 
ligt. Bravo voor de prachtige 
Mercatorcollectie.”

G.M.G., Schiedam

“Dit is één van de meest fascinerende 
musea die ik bezocht. De wereld opent 
zich hier letterlijk en figuurlijk. De 
geschiedenis leeft in woord en beeld. 
Schitterende realisatie. Hier kunnen we 
als Vlaming trots op zijn. Op Mercator 
waren we het al.”

A.M. 

“Mercator is al lang heengegaan maar 
zijn werk blijft fascinerend. Dit museum 
geeft de kans zijn werk te herbeleven 
en eens te proeven van de cartografie 
als baanbrekende wetenschap.”

R.N en Y. W., voormalige 1ste bachelors 
Geografie, Vrije Universiteit Brussel

“Interessant museum. Mede dankzij de 
gids kwam Mercator voor mij tot leven.”

J.S, Koewacht

“Zeker de moeite. Interactief, interessant 
en leerrijk museum.”

E.L.B.

“Een museum van bovenlokaal belang. 
Zeer mooi en overzichtelijk uitgewerkt. 
En alle multimediatoestellen werken 
perfect.”

Familie B.V., Zele

“Prachtig museum en heel leerrijk.”

de voormalige leerlingen van 4 
Toerisme A, OLVP secundair onderwijs, 
Sint-Niklaas

“Zeer interessant, ook voor mensen 
die er niet teveel van afweten. Goed 
uiteengezet. Aangename aankleding. 
Proficiat.”

Femma, Denderleeuw
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Info

  DOELPUBLIEK
Het Mercatormuseum richt zich tot 
een Nederlandstalig publiek (+12), 
dat in erfgoed en cartografie van 
wereldformaat is geïnteresseerd. 

Voor Frans- en Engelstaligen zijn er in 
het museum brochures en zaalteksten 
beschikbaar. De films zijn naar keuze 
ondertiteld in het Frans of het Engels.

OPENINGSUREN
dinsdag – vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag 13.00 - 17.00 uur
zondag  11.00 – 17.00 uur

TICKETS
• individuele bezoekers: 5 EUR. 

• individuele bezoekers met korting: 
2,50 EUR  (houders Kansenpas en 
jongeren 12-18 jaar).

• kinderen tot en met 12 jaar, houders 
museumkaart, lerarenkaart en 
MuseumPASS: gratis.

GROEPEN EN SCHOLEN
Toegang ook buiten de gewone 
openingsuren (na afspraak).

Tickets:

• groepen van meer dan 15 personen, 
scholen buiten Sint-Niklaas: 3,75 EUR 
per persoon.

• scholen van Sint-Niklaas: gratis.

Gidsgeld: gidsbeurt van max. 2 uren

• groepen: 60 EUR

• scholen: 30 EUR 

Contacteer de dienst toerisme voor een 
evenwichtig dagarrangement:

03 778 35 06                                              
toerisme@sint-niklaas.be 

ADRES
Zamanstraat 49 D 

(ingang via park Zamanstraat of parking 
Zwijgershoek)

51°10’NB - 4°08‘OL

CONTACTGEGEVENS
03 778 34 50

stedelijkemusea@sint-niklaas.be

reservatiemusea@sint-niklaas.be

www.musea.sint-niklaas.be/mercator
bezoek ons op FB:
SteMMuseaSint-Niklaas

Deze informatie dateert van maart 2019. De 
meest recente info vind je op onze website.

Foto’s: Stefaan Van Hul, Gert Cools, www.
renderhouse.eu, Thérèse Ongena en 
Koen Van Aken.

Verantwoordelijke uitgever: Filip Baeyens          
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
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