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Tentoonstelling ‘Missie à la carte. Missionarissen en cartografie.’  

Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, Sint-Niklaas 

21 sep > 15 dec 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 

 

Als missionaris uitgezonden worden, betekent onderweg zijn en reizen naar verre oorden. 

Missionarissen begeven zich vaak als eerste Europeaan op weinig bekend geografisch terrein. 

Precies door hun missiewerk bouwen zij tegelijkertijd heel wat nieuwe kennis op over de 

streken waar zij actief zijn. Naargelang de behoefte om zich te verplaatsen, de eigen interesse 

van de missionarissen en in de mate dat zij hiervoor een vorming hebben genoten, wagen zij 

zich ook aan het opmeten en in kaart brengen van hun werkterrein. 



Het vernieuwende archiefonderzoek naar de authentieke productie van kaarten door 

missionarissen leverde heel wat materiaal op. De research van de curatoren vormt een stevige 

basis voor een expositie over een onderwerp dat tot nu toe bij een breed publiek weinig gekend 

is.  

In deze tentoonstelling tonen wij 55 handschriftelijke en gedrukte kaarten uit alle continenten 

en afkomstig uit de archieven van diverse religieuze congregaties en orden die missionarissen 

hebben uitgezonden. 

Het KADOC is projectpartner. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door een Vlaamse 

projectsubsidie. Bij de tentoonstelling hoort een gedetailleerde catalogus met 

kleurenreproductie van alle kaarten. Bezoekers kunnen in een babbelbox hun persoonlijke 

verhaal kwijt over ‘nonkel pater’ en ‘tante nonneke’. Ze ronden hun bezoek af in de dr. 

Livingstone Lounge met een abdijbier van Steenbrugge, een verwijzing naar de Benedictijner 

missie van Steenbrugge in Zuid-Afrika. Drie monumentale kunstwerken van Tom Liekens 

brengen je in de juiste sfeer.  

 

Mercatormuseum, Zamanstraat 49D, Sint-Niklaas 

21 sep > 15 dec 2019 

Open din-vrij 13.30-17u – zat 13.00-17.00u - zon 11.00-17.00u 

Toegang 6 EUR / 3 EUR incl consumptie in de dr Livingstone Lounge 

Gratis: kinderen <=12 jaar, houders lerarenkaart, MuseumPASS, iedereen op zondag tussen 11.00 en 

13.00 uur 

  



 

Uitgebreide versie 

 

Een kaart voor God 

De tentoonstelling opent met een Vlaams topstuk: een wereldkaart van de theoloog Franciscus 

Haraeus (1555-1631) in de vorm van een globebekleding. Haraeus is de eerste die op een globe 

een thematisch element aanbrengt, nl. de aanwezigheid van verschillende godsdiensten. Hij wil 

vooral duidelijk maken hoever het christendom over de wereld aan het begin van de 17de eeuw 

al voet aan de grond heeft gekregen. Een vroeg voorbeeld van het verband tussen de spreiding 

van religies en cartografie. 

 

 

 
Afbeelding: globebekleding Franciscus Haraeus (verzameling KOKW) 

 

  



De jezuïeten en het wereldbeeld 

Opgericht in 1540 ten tijde van de contrareformatie krijgen de jezuïeten van de paus al snel de 

opdracht tot een wereldwijde missionering. Zij moeten het katholieke geloof helpen verdedigen 

tegen de verspreiding van het protestantisme. Zij zijn ook de eersten om in het spoor van 

Portugese handelaars toegang te krijgen tot het gesloten Chinese keizerrijk onder de Ming-

dynastie. Door hun permanente aanwezigheid en hun brede belangstelling voor de Chinese 

cultuur hebben zij systematisch kennis opgebouwd over China en die verder in Europa 

verspreid.  

In de tentoonstelling zie je enkele (wereld)kaarten uit de zeventiende eeuw nagelaten door de 

jezuïeten, o.a. van de Vlaamse missionaris Ferdinand Verbiest. Deze kaarten confronteren de 

Chinezen met het westerse wereldbeeld, waarin China niet het middelpunt van de wereld is.  

 

 
Afbeelding: wereldkaart Francesco Sambiasi (verz. Universiteitsbibliotheek Gent) 

 

 

  



Tegen de anders- en de ongelovigen  

Na de scheiding van de Nederlanden op het einde van de zestiende eeuw worden vanuit onze 

streken missionarissen naar het noorden gestuurd. Zij moeten in de XVII Provinciën het 

katholieke geloof verdedigen tegen de hervormden die er  de protestantse leer van het geloof  

willen verspreiden.  

In Palestina, gelegen in het Ottomaanse rijk, maar voor elke rechtgeaarde christen nog steeds 

het Heilige Land, ligt een tweede werkterrein. Zo vertrekt de karmeliet Marinus Geubels, 

geboren in Sinaai, in 1770 op voetreis naar Jeruzalem. Hij maakt ons na zijn terugkeer 

deelgenoot van zijn avonturen in het boek ‘Jeruzalemsche reyze’.  

 

 
 

Afbeelding: prent Vera effigies Patris Michaelis Carmelitae (verz. KOKW) 

 

  



Met hernieuwde bekeringsijver  

In de eerste helft van de negentiende eeuw is er sprake van een heropleving van de 

missionering wereldwijd. Eén van de factoren die daarbij een rol speelt, is de heroprichting van 

de jezuïetenorde in 1814. Kleinere religieuze congregaties die ondertussen worden opgericht 

blijven niet achter en sturen  hun meest actieve leden naar alle continenten uit. 

Waar kolonisten terrein veroveren, volgen ook vaak missionarissen. Zo vertrekken honderden 

Vlamingen in de negentiende eeuw als missionaris naar de pas ontstane Verenigde Staten van 

Amerika. Zij liggen mee aan de oorsprong van verschillende Amerikaanse bisdommen. Denken 

we maar aan de Vlaamse jezuïet Pieter-Jan De Smet (1801-1873), door de inheemse indiaanse 

bevolking Grote Zwartrok genoemd.  

Met de groei van de missies in alle continenten stijgt ook de vraag van de missionarissen naar 

meer betrouwbare en bruikbare kaarten. Dat het hoogste kerkgezag zich soms kant tegen 

moderne wetenschappelijke methoden, helpt de kwaliteit van het eigen cartografisch werk van 

de missionarissen niet altijd vooruit. We hebben daarom ook niet altijd een idee wie als 

missionaris achter het maken van sommige kaarten schuil gaat. Toch slagen de missionarissen 

met de meerderheid van hun kaarten erin zichzelf beter te positioneren op het terrein en ook 

hun achterban van sympathisanten van nuttige informatiete voorzien.  

 

Missionering en kolonialisme  

In de tweede helft van de negentiende eeuw worden nog meer religieuze congregaties gesticht 

die zich specifiek op missionering zullen richten, zoals de Missionarissen van het H. Hart, de 

Missionarissen van Scheut en de Witte Paters.  

In die periode zijn verschillende Europese grootmachten zeer actief bezig hun invloedssfeer uit 

te breiden , voornamelijk in Afrika en Zuidoost-Azië. Ontdekking en exploratie worden daarbij 

gevolgd door verovering en verdeling. Ze leiden er uiteindelijk tot exploitatie en kolonialisme.  

Tegelijk ontwikkelt zich een theoretische wetenschappelijke onderbouw voor het 

missionerings- of zendelingenwerk nl. de missiologie. Het spreekt voor zich dat al die 

ontwikkelingen hun invloed hebben op het aantal missies in elk werelddeel, én op de kwaliteit 

van de cartografische productie in het algemeen en door missionarissen in het bijzonder.  

 

 
Afbeelding: kaart mongolië rutten 

 

  



Missie en cartografie: mission impossible? 

Vanuit haar apostolische opdracht (het evangelie uitdragen naar alle volkeren) is er vanwege 

het kerkelijk gezag altijd belangstelling geweest voor de geografie. Kaarten documenteren de 

missionering en maken de vooruitgang ervan zichtbaar. Waar verschillende congregaties in 

eenzelfde streek actief zijn, moet (ook letterlijk) terrein afgebakend worden. Sommige 

missionarissen pakken de verkenning en de kartering van die missionaire gebiedsverdeling op 

een wetenschappelijke manier aan. Ze leveren hierbij basiswerk waarop later kan verder 

gebouwd worden. Anderen zijn meer gefocust op de studie van de inheemse bevolking, de 

cultuur en de taal, wat ook wetenschappelijk meer gefundeerde cartografische documenten 

oplevert. 

In het algemeen blijft de aanpak van missionarissen bij het maken van kaarten vrij 

voluntaristisch. Het échte missiewerk komt immers altijd op de eerste plaats. Wie als 

missionaris toch wetenschappelijke pretenties zou hebben, wordt daar vaak door 

wetenschapsmensen van buiten én door het eigen kerkelijk gezag kritisch op aangesproken.  

 
Afbeelding: kaart hemptinne sint benedictus 

 

  



Een Wase insteek 

In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan het levenswerk van enkele bekende Wase 

missionarissen, die sporen nagelaten hebben op cartografisch vlak, zoals Gustaaf Hulstaert 

(Missionaris van het H. Hart) en de scheutisten Raphaël Verbrugge en Natalis De Cleene. 

 
Kaart: vaku de cleene 

 

 

Agenda 

 

Zaterdag 21 september 11.00 uur – Officiële opening met lezing door Dr. Jan Vandersmissen, 

UGent Vakgroep Geschiedenis – gratis toegang 

 

Dinsdag 15 oktober 20.00 uur– Filmvoorstelling met inleiding ‘The Mission’ (de 

jezuïetenmissies in Zuid-Amerika onder druk in de 18de eeuw) - gewone toegangstarief 

 

Dinsdag 12 november 20.00 uur– Filmvoorstelling met inleiding ‘Des hommes et des dieux’ (de 

ontvoering van 7 Franse monniken-missionarissen door moslimterroristen in Algerije in 1996) - 

gewone toegangstarief 

 

Zaterdag 16 november 20.00 uur: panelgesprek met 3 missionarissen (gemodereerd door 

journalist Peter Verlinden) – aansluiten proeverij zeldzame trappistenbieren 

 

Zondag 17 november 14.30 uur – Rondleiding in de expo ‘Missie à la carte’ door curator Dr. Dirk 

Van Overmeire – gewone toegangstarief 

 

Alle activiteiten vinden plaats in het Mercatormuseum.  

Ben je er graag bij? Reserveer je plaats op 03 778 34 50 of reservatiemusea@sint-niklaas.be 

 

Aanbod voor het onderwijs 

 

Informatieve zoektocht in de expo (met vragenbundel) – 3e graad secundair onderwijs 

Duur 60’ – op afspraak – geen begeleiding door gids 

Info en reservaties: 03 778 34 50 – reservatiemusea@sint-niklaas.be 

  



De babbelbox: jouw verhaal over ‘nonkel pater’ en ‘tante nonneke’ 

Heb je een missionaris (M/V) in je familie, vrienden- of kennissenkring?  

En wil je hierover een inspirerend verhaal met anderen delen?  

Dan nodigen wij je uit om voor onze camera in de babbelbox het hoge woord te voeren. 

Je krijgt 3 minuten de tijd om je ontroerende, verrassende, spannende of intrigerende 

herinneringen op te diepen. Met jouw toestemming tonen wij je getuigenis op onze schermen 

tijdens de expo. 

Tip: breng een foto of voorwerp van je missionaris mee om je verhaal aan op te hangen. 

 

 

Museumcafé: doctor Livingstone Lounge 

De benediktijnen van Steenbrugge geven in de tentoonstelling present. Naast hun missiewerk 

legden zij zich tot Wereldoorlog II ook toe op …het brouwen van een patersbier. In 1958 werd 

de biertraditie van de Sint-Pietersabdij opnieuw leven ingeblazen maar de bieren werden buiten 

de kloostermuren gebrouwen. Palm Breweries zet in 2003 deze heilige traditie van Steenbrugge 

met succes verder. In ons gelegenheidscafé, de doctor Livingstone Lounge, kan je het 

smakelijke resultaat proeven. Elk museumticket geeft recht op een Steenbrugge Blond, Dubbel 

Bruin of een frisdrank. Op je gezondheid! Drie monumentale kunstwerken van Tom Liekens 

brengen je in de juiste sfeer.  

 

 
 

 

  



Catalogus 

 

 

Catalogus ‘Missie à la carte’ > 8 EUR  

 

 

Werkten mee aan deze tentoonstelling:  

• curator Dr. Dirk Van Overmeire 

• museumadviseur lic. geschiedenis Greet Polfliet 

• tentoonstellingspartner KADOC (Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en 

Samenleving) en KU Leuven 

• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren 

• Universiteitsbibliotheek Gent 

• Universiteitsbibliotheek Leuven (Maurits Sabbebibliotheek) 

• Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 

• Bibliotheca Wasiana 

• diverse religieuze congregaties en privé personen 

• kunstenaar Tom Liekens 

• de museum- en projectsponsors 

 

Tentoonstellingspartner KADOC 

 

KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de 

KU Leuven - is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de 

dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het 

resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. 

KADOC stelt het archief van missionaire congregaties en orden ter beschikking in functie van 

het wetenschappelijk onderzoek om de objecten bij de tentoonstelling te duiden. KADOC staat 

tevens in voor een aantal bruiklenen van archiefdocumenten in deze tentoonstelling.  

 

  



Praktisch 

 

Tentoonstelling ‘Missie à la carte. Missionarissen en cartografie.’  

Mercatormuseum 

21 sep > 15 dec 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 museumcafé de doctor 

Livingstone Lounge) 

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 

 

v.u. Filip Baeyens, schepen van cultuur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 

www.sint-niklaas.be/privacy 

Deze informatie dateert van juli 2019. De meest recente info vindt u op onze website. 

 


