
MERCATORLEZING
CARTOGRAFIE EN MACHT 
IN DE 16DE EEUW

26-03 

LEZING 
DOOR COLIN DUPONT
‘Atlas van Jacob Van Deventer’

20 uur

Mercatormuseum
Zamanstraat 49D

Toegang gratis

Gedurende de tweede helft 
van de 16de eeuw heeft Jacob 
Van Deventer meer dan 250 
plattegronden van steden van de 
Lage Landen getekend. 

Aan de hand van een diepgaand 
onderzoek tracht Colin Dupont het 
hoe en waarom van deze boeiende 
kaarten te achterhalen.

Filips II van Spanje, opdrachtgever 
van Jacob Van Deventer, heeft 
duidelijk zijn stempel op dit 
cartografische werk gedrukt. 
Deze voor de 16de eeuw moderne 
kaarten waren van uiterst militair 
belang voor hem. Maar bovenal 
weerspiegelden ze de macht die 
de Spaanse koning had over het 
grondgebied van de Lage Landen.

Colin Dupont is
verantwoordelijke kaarten en 
plannen van de 
Koninklijke Bibliotheek van België.

Deze lezing wordt in het Frans 
gegeven.

Na de lezing kan je genieten van 
een goed glas wijn aangeboden 
door Het Wijnhuis.
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MERCATORLEZING 

MISSION IMPOSSIBLE?

02-04

LEZING DOOR 
DIRK VAN OVERMEIRE
‘De missionaris als geograaf en 
cartograaf’

20 uur

Mercatormuseum, Zamanstraat 49D

Toegang gratis

Missie betekent steeds 
onderweg zijn, reizen dus. 
Missionarissen kregen op weg 
in hun missiegebied vele vragen 
en onzekerheden te verwerken. 
Soms kon de studie van de 
geografie dan helpen. Zo konden 
missionarissen bijvoorbeeld zelf 
kaarten maken. Die konden hun 
ruimtelijk bewustzijn van het 
evangelisatieterrein dan helpen 
vergroten.  

Toch was dit cartografische werk 
voor missionarissen gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. 

Dirk Van Overmeire wil hierover 
enkele getuigenissen laten horen 
van 3 Vlaamse missionarissen van 
Scheut die in het 1ste kwart van 
de 20ste eeuw in China werkzaam 
waren.

Na de lezing kan je genieten van 
een goed glas wijn aangeboden 
door Het Wijnhuis.
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MERCATORLEZING
WANNEER IS HET HIER 
GEDAAN?

23-04

LEZING DOOR 
STIJN MEURIS

20 uur

Museumtheater
SteM, Zwijgershoek 14

Toegang gratis

Stijn Meuris brengt in zijn eigen 
meeslepende stijl een lezing over 
het einde van onze aarde en bij 
uitbreiding van het heelal. 
Het slechte nieuws is dat het 
hier binnen een half miljard jaar 
onherroepelijk gedaan is. 
Het ‘goede’ nieuws is dat daar heel 
wat vuurwerk aan te pas komt.

Geen smartphone a.u.b. :-)

Reservatie verplicht!
Dit kan op 03 778 34 50 ( tijdens 
de kantooruren ) of via mail: 
reservatiemusea@sint-niklaas.be

Opgelet: uiterste 
inschrijvingsdatum is 17 april
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