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Tentoonstelling

Het Land 
van Waas 
in oude 

kaarten II

2 feb - 6 sept 
2020

Mercatormuseum
Zamanstraat 49 D

Sint-Niklaas

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het 
Land van Waas diept uit haar archief enkele 
unieke oude kaarten van haar werkingsgebied 
op. 

De bezoeker ontdekt kaarten van:

• inpolderingen
• de (internationale) grenzen en hun evolutie
• de bewoning en de eigendomsverhoudingen
• het wegennet
• rivieren, kanalen en onderwaterzettingen

• forten, linies en oorlogen

We tonen gedrukte kaarten, unieke handschrif-
telijke kaarten en kaartboeken van bekende en 
minder bekende cartografen en landmeters. 
Aanwinsten uit het voorbije decennium in de 
verzameling van de Kring worden in de kijker 
gezet. 

Het resultaat zal ongetwijfeld in de smaak vallen 
van liefhebbers van cartografi e en van de Wase 
geschiedenis. 

Cover: Flandriae Partes duae, quarum altera proprietaria, 
altera imperialis vulgo dicitur 
Amsterdam, 
Joannes Janssonius, 1647 (?)

Museumcafé
In het hart van het Land van Waas en present op 
een aantal kaarten in de expo vinden wij 
Sint-Pauwels terug, een deelgemeente van 
Sint-Gillis-Waas. 
De meesterbrouwers De Cock bedachten er in 1996 
het recept van het Sinpalsken. Samen ontwikkelden 
beide broers twee verschillende versies die momen-
teel op de markt zijn: een blonde en een donkere. 
Sinpalsken is een smaakvol bier van hoge gisting 
met een alcoholgehalte van 8,5 volumeprocent. 
Het is een puur natuurbier, gegarandeerd zonder 
chemische toevoegings- of bewaarmiddelen. 
We laten het je graag proeven in het museumcafé.

Praktisch
Tentoonstelling
“Het Land van Waas in oude kaarten II”

2 februari > 6 september 2019
Mercatormuseum
Zamanstraat 49D (ingang via park), Sint-Niklaas

Open
Dinsdag – vrijdag van 13.30 tot 17 uur
Zaterdag van 13 tot 17 uur
Zondag van 11 tot 17 uur

Toegang
6 EUR / 3 EUR met korting 
(inclusief 1 consumptie in het museumcafé)
Gratis: kinderen tot en met 12 jaar, houders 
museumkaart, MuseumPASS, lerarenkaart
Gratis toegang voor iedereen op zondag 
van 11 tot 13 uur.

Contactgegevens
03 778 34 50
stedelijkemusea@sint-niklaas.be
reservatiemusea@sint-niklaas.be
www.musea.sint-niklaas.be



Wegennet
Johannes en Cornelius Blaeu
Episcopatus Gandavensis
Amsterdam, J. Blaeu, 1664-1665

Grenzen
Nicolas de Fer
Les environs d’Anvers, d’Hulst, d’Axel, 
de Santvliet, de Lillo, de Saint Nicolas 
et du Sas de Gand, 
Parijs, G. Danet, 1724

Polders
Nicolas Suly
Carte Particuliere des environs d’une Partie des 
Limites en Flandre, entre les terres de S.M.I. et 
Catholicque et celle des Etats Generaux des 
Provinces Unies. Dressée sur les Traitez de Paix
Den Haag, H. Scheurleer, 1716

Forten – linies
Carte particuliere des environs d’Anvers, 
Gand, Hulst et de tout le Pays de Waes. 

Et le Marquisat du St. Empire
Amsterdam, Covens en Mortier, s.d.

Onderwaterzetting
Carte des environs de Sas et pais Gantois

Parijs, M. Van Lochom,
s.d. (1ste helft 17de eeuw)


