
 

Beste leden 
 
2010: Verheyenjaar, 2011: feestjaar 150 jaar KOKW, 2012: Mercatorjaar. De geschiedenis 
schenkt ons drie feestjaren op een rijtje. Te veel zegt u? Misschien wel, maar een 
gemotiveerde en sterke ploeg kan dit aan. Net zoals vorig jaar sturen wij u reeds een 
overzicht met alle belangrijke data i.v.m. het Mercatorjaar en andere activiteiten van de 
Kring. Noteer ze alvast in uw agenda, met een absoluut warme oproep voor onze busreis 
naar Duisburg (zie verder). De Kring is altijd al sterk geweest in busreizen, en hopelijk 
knopen wij opnieuw met deze traditie aan. Denk eraan: eerst komt, eerst maalt! 
 
Een gelukkig Nieuwjaar en het allerbeste in 2012! 
 
Chris De Beer 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

VOORWOORD 

Januari vr 13 Tentoonstelling 'Het Waasland en Temse in oude kaarten' in 
gemeentemuseum Temse - Opening om 20u. 

  zo 29 10.30u Algemene Vergadering (verkiezingen bestuur) 

       

Maart zo 04 Tentoonstelling 'Mercator Digitaal' in SteM - Opening 

  zo 04 Namiddag: onthulling plaquette bij lindeboom te Rupelmonde 

  di 13 Mercatorlezing 'Jan Van Raemdonck, armendokter en oudheidkundige' 
door Koen Verstraeten (archivaris KOKW) 

  di 20 Mercatorlezing 'Continuïteit of breuk? Van middeleeuwse mappae 
mundi tot de atlassen en globes van Mercator' door dr. Karen Decoene 

  za 24 Tentoonstelling 'Bibliothecae Gerardi Mercatoris' in 
Mercatormuseum 

  di 27 Mercatorlezing 'De kosmos van Mercator' door Ronny Martens 

  za 31 Busreis naar Duisburg 
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April di 17 Mercatorlezing 'De Atlas van de Wereld. Gerard Mercators wereldkaart 
uit 1569 in atlasvorm' door Sjoerd de Meer 

  zo 22 Erfgoeddag - Thema 'Helden' 

  di 24 Mercatorlezing 'Mapping the World: from the Greeks to Google Earth' 
door Prof. Dr. Jerry Brotton 

  wo
-vr 

25-27 Mercator Revisited - Cartography in the age of discovery - 
Internationaal congres 

  za 28 Open kaart - Cartografie van Liber Floridus tot GIS - Nationaal 
congres (SteM) 

       

Mei zo 06 Mercatorlezing 'Oost-Vlaamse landboeken en ommelopers in kaart 
gebracht' door Ignace Van Driessche 

       

  di 08 Mercatorlezing 'Locatie, locatie, locatie! Onroerend bezit en GIS als 
sleutels tot een fijnschalige kartering van middeleeuwse en 
vroegmoderne stedelijke gemeenschappen' door Tim Bisschops 

  di 15 Mercatorlezing 'Recreatieve navigatie in de voetsporen van Mercator. 
Hoe we meer en meer GPS technologie gebruiken in onze vrije tijd' door 
Pascal Brackman 

  di 22 Mercatorlezing 'Interessante vrouwen ten tijde van Mercator' door 
Wendy Serraris 

  di 29 Mercatorlezing 'De cartografische collecties van de KBR' door Wouter 
Bracke 

       

Juni zo 03 Mercatorlezing 'Van de landmeetkunde ten tijde van Mercator tot het 
3D model van de globes van Mercator' door Alain De Wulf, Timothy 
Nuttens en Cornelis Stal 

  di 05 Mercatorlezing 'De geschiedenis van de noordgrens van België: wat 
zeggen oude kaarten hierover?' door Caroline De Candt 

  di 12 Mercatorlezing 'Het Cartesiusproject: doelstellingen en ambities' door 
Ingrid Van den Berghe 

  di 19 Mercatorlezing 'Mercator Herdacht 18de-21ste eeuw…' door Harry 
Van Royen 

  za 30 Einde tentoonstelling 'Bibliothecae Gerardi Mercatoris' in 
Mercatormuseum 

       

Augustus zo 05 Mercatorlezing 'Achter de schermen… the making of Mercator 
Digitaal en een inkijk in het vernieuwde Mercatormuseum' door Ward 
Bohé + geleid bezoek 
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  zo 26 Einde tentoonstelling 'Mercator Digitaal' in SteM 

       

September zo 09 Open Monumentendag - Thema 'Muziek, woord en beeld' 

       

November zo 25 Voorstelling Annalen deel 115 

	  

‘MERCATOR’BUSREIS NAAR DUISBURG OP ZATERDAG 31 MAART 2012 
 
Ook voor de stad Duisburg zal de herdenking van de 500ste verjaardag van de geboorte 
van Gerard Mercator in Rupelmonde niet ongemerkt voorbijgaan. Op 4 maart 2012 
heropent de Mercator-Schatzkammer, die ondertussen geheel opnieuw zal zijn 
heropgebouwd en op een moderne aangename wijze het leven en het werk van Mercator 
zal tonen. Als een van de vele initiatieven van het feestjaar Mercator 2012 organiseert de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas op zaterdag 31 maart 2012 een busreis 
naar Duisburg voor de leden en partners van de KOKW. Ook niet-leden van de kring zijn 
welkom. 
 
Programma 
De bus vertrekt om 7.45 u. aan het Koopcentrum Waasland (ingang nabij Delhaize). We 
bezoeken in de voormiddag het vernieuwde Mercatormuseum. In de namiddag volgt een 
begeleide 2 uur durende stadswandeling in de sporen van Mercator over zijn leven en 
werk in Duisburg. Een korte ontvangst met de lokale autoriteiten is voorzien. Op de 
middag is er een broodjeslunch, op de terugweg een avondmaal. Omstreeks 21.30 u. zijn 
we terug in Sint-Niklaas. 
 
Kostprijs en inschrijving 
Kostprijs voor deelname bedraagt slechts 49 euro per persoon (exclusief de dranken) voor 
de leden en hun partners. Niet-leden betalen 55 euro. Het aantal inschrijvingen is beperkt 
tot maximum 50 personen. Gelieve in te schrijven vóór 29 februari 2012 (voor zover er nog 
plaatsen zijn) door ofwel een e-mail te sturen naar duisburg@kokw.be met vermelding van 
de gegevens van onderstaand afscheurblad, ofwel via het invulformulier op de website, 
ofwel door onderstaand afscheurblad terug te sturen aan KOKW, Postbus 144 te 9100 Sint-
Niklaas. 
 
Uw inschrijving is slechts geldig na betaling van de betreffende som op het 
rekeningnummer van de Koninklijke Oudheidkundige Kring, Zamanstraat 49 te 9100 Sint-
Niklaas                 
IBAN: BE 50 8508 3519 1418 en BIC SPAABE22. Met vermelding in de mededeling van 
“Duisburg 31 maart 2012”, uw naam en woonplaats en het aantal inschrijvingen. 
 

Meer informatie is te vinden op onze website www.kokw.be 
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INSCHRIJVINGSSTROOK 

Naam en voornaam: 

Volledig adres:  

E-mail:  

GSM-nummer die men zal gebruiken op 31 maart 2012:   

Lid KOKW :     ja of nee*   Aantal deelnemers:  

Volgt de “Engelstalige” of  ”Duitstalige” gids* 

Neemt als avondmaal een “Vleesmenu”  of  “Vismenu”  * 

* =  schrappen wat niet past 

Ve rantw oorde lijke  uitge ve r N ie uw sbrie f  KOKW:  C hris De  Be e r,  voorz itte r,  Ve rantw oorde lijke  uitge ve r N ie uw sbrie f  KOKW:  C hris De  Be e r,  voorz itte r,  

postbus 144,  9100 SintN iklaas;  e mail:  info@ kokw .be ;postbus 144,  9100 SintN iklaas;  e mail:  info@ kokw .be ;  www.kokw.be www.kokw.be   


