
GERARD MERCATOR'S LEIIVENSE PERIODE 

(1530-1552) 

Wetcnschappelijke en technische vorming 

Eerste verwezenlijkingen (*) 

Gerard Mercator, op 5 maart 1512 te Rupelmonde geboren, krijgt 
wellicht aldaar de eerste lessen in het Latijn. Vervolgens wordt hij 
naar s Hertogenbos gezonden waar hij bij de Breeders van het 
Gemene Leven zijn liumaniora gaat voltooien en de beginselen van 
de dialectiek aanleert onder de leiding van Georgius Macropedius 

( I ) . 
Hij wordt ingeschreven bij de Universiteit te Leuven op 29 augus-

tus 1530, als arme student van het College van het Kasteel (Paupe-

(*) Onder de nicest gobiuikte wcrken citcicn v.'ij ; 
J. Van Raeradonck, Gerard Mercator. s;i vie ct ses oeuvres. St Nicolas. 
1869. — A. Breusing, Gerhard Krcmer gen. Mercator, der deutsche Geograph. 
EXiisburg, 1869. — F. Van Ortroy, L'ceuvre geographique de Mercator, in : 
Revue dcs Questions Scientifiqucs, 2e serie, t. 2 (1892) pp. 507-571 en t. 3 
(1S93) pp. 556-582. — H. Averdiuik and ] . Mullcr-Rcinhard, Gerhard Mer
cator und die Geographen unter seinen Nachkommen. Gotha, J. Perthes. 1914 
(Ergiinzungsheft Nr 182 zu « Petermanns Mitteilungen »). — R. 52imse, 
Die grosse Flandemkarte Gerhard Mercators (1540) - ein Politicum ? in : 
Duisburger Forschungcn, 1. Bd, 1957, pp. 1-44. — M. Van Durme, Gjrres-
pondance mercatorienne. Anvers, 1959. — Duisburger Forschungcn, 6. Bd, 
1962. Festschrift zum 450. Geburtstag Gerhard Mercators. Uit dit werk ver-
melden wij dikwijls onze bijdrage : Mercator a Louvain, pp. 28-90 en Hans-
Heinrich Geske, Die Vita Mercatoris des Walter Ghiin wiedergegeben und 
ubersetzt, pp. 244-276. 

(1) Over Macropedius, eigenlijk Joris van Langhvek (Gemert 1475 - s Herto
genbos 1558), zie : Nieuw Ncderlandsch Biografisch Woordcnbock, onder 
redactie van P. C. Molhuysen... VII (1927), kol. 822-823. - H. De Vocht, 
History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lova-
niense 1517-1550, Part II, Louvain 1953, pp. 565-566. 
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res ex Castro) en dit tijdens het rectoraat van Pieter de Corte (Pc-

trus Curtius) (2). 
Omstreeks einde oktober 1532 zou hij hier tot licentiaat zijn 

gepromoveerd (magisterii gradum) in de bumanistische wetenschap-
pen (3). 

Zijn onderwijs schijnt tot dan toe vooral gericht op deze discipli
nes. De exacte wetenschappen zal Mercator toen niet speciaal beoe-
fend hebben. 

Studie in de wijsbegeerte. 
Na zijn universitaire studies, verdiept hij zich gedurende een paar 

jaar (±: 1533-1534) door eigen studie in de filosofie en vindt een 
buitengewoon genoegen in de beschouwing der natuur omdat men 
hierdoor de oorzaken der dingen 'leert kennen door dewelke alle 
wetenschap wordt verworven. « En in de eerste plaats de wording 
van de gehele wereld (totius mundi fabrica) die in zich bevat de 
mogelijkheid te kunnen in detail bewonderen de heerlijkste ordening, 
de best passende verhouding, de hoedanigheden van alle geschapen 
dingen » (4). 

Hier stellen we vast dat Mercator gedurende zijn studie in de 
filosofie het plan van zijn kosmografie heeft opgevat, plan dat hij 

(2) Mercator a Louvain, p. 29 en cliche 2, p. 48 — Over Pieter de Corte (Petrus 
Curtiu.s) (Brugge, 1491 - Brugge, 16 October 1567), de eerste bisschop van 
Brugge, zie : Biogiraphie Nationale, dl. 4 (Brussel 1873), kol. 915-918 door 
E. J. H. Reusens ; H. De Vocht, Literae virorum eruditorum ad Franciscum 
Crancveldium 1522-1528. Louvain, 1928, pp. 205-209; Mich. Dierickx S.J., 
Documents incdits sur I'erection des nouveaux dioceses aux Pays-Bas (1521-
1570), t. I (Bruxelles, Commission Royale d'Histoire, 1960, in-S"), p. 169 
et passim. 

(3) Mercator a Louvain, pp. 29-30 en nota 2. 

(4) et in primis totius mundi fabrica, quae omnium rerum creatarum ordinem 
pulcherrimum, proportionem convenientissiraam, virtutem singulatim adrairan-
dam continet (in de opdracht (Epistola dedicatoria) aan Henricus van Weze, 
kanselier van de hertog van Kleef, van zijn werk : Evangelicae historiae 
quadripartita Monas, sive Harmonia quatuor Evangelistarum, in qua singuli 
integri, inconfusi, impermixti et soli legi possunt, et rursum ex omnibus una 
universalis et continue historia ex tempore formari digesta et demonstrata 
per Gerardum Mercatorem... Duisburg, s.d. (Deze vindt men in de Vita van 
Ghim). Exemplaar te Antwerpen, Hoofdbibliotheek F. 3928). — Cfr. Mer
cator a Louvain, pp. 30-31. 
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nooit zal voltooien. De verzameling moderne kaarten, nu nog als atlas 
gekend, vormen daar maar een deel van. 

Twijfel aan de traditionele filosofie - Veiblijf in Antwerpen. 

Bij het bestuderen van de schepping en het heelal begint hij te 
twijfelen aan Aristoteles en de traditionele filosofen. Wij veronder-
stellen dat het hier gaat om de filosofie van de scholastiekers zoaJs 
ze in de jaren 1530-1535 te Leuven werd gedoceerd. Mercator moet 
over de schepping gediscussieerd hebbcn in niet conformistische zin. 
Het leven moet voor hem onuitstaanbaar geworden zijn te Leuven 
en hij trekt ailleen naar Antwerpen. Ziehier wat hij veel later daar 
zeJf over verteld heeft : « En aldus gebeurde het dat ik op zekere 
dag uit eigen beweging uit Leuven alleen naar Antwerpen vertrok 
en mij zodanig begon te verdiepen in de vorsing naar de geheimen 
van de natuur, dat als het soms gebeurde dat de ijdele discussies van 
diegenen die mij in de rug zochten te treffen, mij met afkeer ver-
vulden, ik er een voorwendsel in vond om (mijn terugkeer naar 
Leuven) uit te stellen » (5) . 

Dit venblijf in Antwerpen, dat omstreeks het jaar 1534 moet 
gesitueerd worden, schijnt ons een zeer belangrijke gebeurtenis te zijn 
in het leven van Mercator. Waarom gdng ihij naar Antwerpen, en hoe 
lang verbleef hij er ? Wie ontmoette hij daar ? Welke gevolgen had 
dit verblijf op de vendere loopbaan van de toekomstige kartograaf ? 
W e kunnen alleen vragen stellen en hopen dat de studie van het 
Antwerps milieu van geleerden en maecenassen in de jaren 1530-
1535 hierin opheldering zou kunnen brengen. In dit verband hebben 
we aan Thomas Bombelli gedacht, de vriend van Albert Diirer. W e 
hebben er vooral aan gedacht omdat juist in het jaar 1534 en name-' 
lijk op 31 januari. Gemma Frisius zijn Libellus de locorum describen-
docwn ratione of triangulatiemethode aan Thomas Bombelli heeft op-

(5) At cum viderem mundi Genesin apud Mosen in multis non satis cum Aris-
totele reliquisque Physicis convenire, coepi ego de veritate omnium Philoso-
phorum addubitare, et ipse in naturae mysteriis indagare, ita ut aliquando 
Lovanio Antwerpiam usque voluntarie solus proficiscerer, et altissime de 
mysteriis naturae perscrutari incoepi, ita ut nonnunquam taedio me afficerent 
assequentium a tergo vana colloquia et morae occasionem fingerem (Opdracht 
van de Evangelieharmonie, cfr. Mercator a Louvain, pp. 31-32). 
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gedragen (6). Het is ofwel in 1534 ofwel begin 1535, in elk geval na 
zijn terugkeer uit Antwerpen, dat Mercator te Leuven bij Gemma 
Frisius in de leer gaat, zoals we zullen uitleggen. 

Ghim, Mercator's biograaf, maakt niet de minste allusie op deze 
Antwerpse episode in het leven van Mercator (7). 

Studie in de wiskunde en aanleren van de praktische toepassingen. 
Van -ijn biograaf vernemen wij dat Mercator de studie der filo

sofie vaarwel zegde en wiskunde begon te leren met zovcel ijver dat 
hij na korte tijd zelf speciale lessen over de grondbeginselen ervan 
kon geven aan studenten. Verder leerde hij toen ook wiskundigc 
instrumenten te vervaardigen (8). 

Op 3 maart 1581 heeft Mercator aan zijn vriend Wolfgang Haller 
verteld hoe hij wiskunde heeft geleerd. Hij volgt de lessen van 
Gemma Frisius in de astronomic (theoricas planetarum), maar zon-
der vrucht omdat hij gcen meetkunde kent. Op Gemma's aanraden 
leert hij dit vak aan met behulp van het Elementale Geometricum 
van Joannes Vogelin (9). Als hij lets niet begrijpt vraagt hij uitleg/ 

(6) Magnifico viro D. Thomae Bombelli Gemma Phrysius. S.D.P. — De opdracht 
draagt als datum : Antvcipiac pridie kalcndarum Fcbtuarii. Anno D̂ ^ 15331' 
In Paasstijl, waarmcdc het jaar op Goedc Vrijdag of daags voor Pasen begint, 
is dit 1534 (n.s.). Cfr. Eg. I. Strubbe en L, Voef, De Chronologic van de 
middeleeuwcn en de moderne tijden in de Nederlanden. Antwerpen-Amster-
dara, 1960, pp. 55-58, p. 442 s.v. Antwerpen. Het Libellus volgt op de uit-
gave van 1533 (1534 n.s.) van de Cosmographicus Liber Petri Apiani... Voor 
do opdracht ervan zie : f" LVII (P) verso. Facsim.-uitgave van dit Libellus 
in : A. Pogo, Gemma Frisius, his method of determining differences of longi
tude by transporting timepieces (1530), and his treatise on triangulation 
(1533), in Isis n" 64 (vol. XXII, 2) February 1935, pp. 469-485 + facs. -
Cfr. Ant. De Smet, Note sur Gemma Frisius, in : Bulletin de la Societe 
Royale Beige de Geographic, 86e annee, 1956, pp. 88 ssq. — Voor de Genuese 
zijdehandelaar die te Antwerpen gevestigd was, zie : K. Lange und F. Fuhse, 
Diirers schriftlicher Nachlass... Halle a.S., 1893, pp. 115-116 et passim. — 
H. De Vocht, History of the Foundation and the rise of the Collegium 
Trilingue Lovaniensc. dl. II, pp. 131-132. 

(7) Over Ghim en zijn biografie van Mercator, zie ; H.-H. Geskc, Die Vita 
Mercatoris, pp. 244-276. 

(8) H.-H. Geske, Op. cit., p. 247. W e geven de tekst verder (nota 19). 

(9) Johannes Vogelin, astronoora en wiskundige (Heilbronn, einde 15e eeuw -
Wenen 1549), werd Icraar aan de school van de Dom te Augsburg in 1517. 
In 1525 werd hij leraar in de wiskunde aan de school bij Sankt Stephan te 
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aan Gemma. Zeer vlug en zonder grote inspanning leert hij aldus 
de beginselen van de meetkunde. Daarna waagt hij zich aan een of 
ander moeilijk theorema uit de zes eerste boeken van Euclides. Voor 
de bewijsvoering moet hij teruggrijpen naar vorige stellingen en theo-
rema's tot hij uitkomt op het eerste of de eerste grondbeginselen van 
de voorgestelde bewijsvoering. Vertrekkcnde van deze eerste grond
beginselen langs de tussenliggende stellingen en de gekende theore-
ma's verstaat hij ten slotte zeer gemakkelijk en zonder moeite de 
bewijsvoering van een theorema op een dag en zelfs op een halve dag 
en niet alleen deze bewijsvoering maar ook alle tussenliggende als-
ook de volledige gedachtengang van de gehele bewijsvoering vanaf 
haar eerste grondbeginselen. Na aldus dit theorema zorgvuldig te 
hebben uitgediept, onderzocht hij de ene na de andere de theorema's 
die voor zijn beroep van dienst konden zijn en hij ging op dezelfde 
imanier en in dezelfde orde te werk. Hij kwam er aldus toe in weinig 
dagen alles wat in deze eerste boeken van Euclides staat door zorg-
vuldige studie te kunnen begrijpen. Dan schrijft Mercator : « Dit 
was mijn methode om (de geometric) te leren en ze was vruchtbaar ». 

Nu vragen we ons af of het de moeite niet zou loncn voor een 
wiskundige het Elementale Geometricum ex Euclidis Geometria te be
studeren en na te gaan of de methode zo gemakkelijk is en of zc wel 
tot inleiding kan dienen voor de zes eerste boeken van Euclides (10). 
W a t er ook van zij. Mercator's getuigenis verdient aandacht en zijn 

Wenen, en kreeg daarbij in 1528 nog een Iceropdracht aan de Universiteit 
aldaar, o.m. in de astronomic en de geografie. Hij gaf ook een Ics over de 
Sphcriek van Theodosios (van Bithynie). Voor zijn onderwijs schreef hij 
onder meer het Elementale Geometricum ex Euclidis Geometria (reeds een 
uitgave in 1528) dat een groot sukses kende (talrijke nieuwe drukken en 
nadrukken), wat toelaat te besluiten dat het zijn doel moet bereikt hebben. 
W a t Mercator in de besproken brief over dat werkje zegt, schijnt cveneens 
een bevestiging. (Siegmund Giinther, Geschichte des mathematischcn Unter-
richts im deutschen Mittelalter bis zum Jahre 1525. Berlin, 1887 (Monumenta 
Gcrmaniae Paedagogica. Bd III), pp. 58, 249-257, 262, 265. — AUgemeiac 
Deutsche Biographie, 40. Bd, Leipzig 1896, pp. 142-143. — Avcrdunk und 
Muller-Reinhard, Gerhard Mercator, geeft (p. 5, nota 2) een zeker getal 
uitgaven o.m. van 1528. 1529 en 1534. Mercator kan een dezer drie gebruikt 
hebben). 

(10) Moritz Cantor, Vorlesungen iiber Geschichte der Mathematik, 2. Bd., von 
1200-1668, Neudruck der 2. Aufl. (Leipzig 1913), pp. 394-395, geeft een 
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verderc loopbaan heeft in elk geval bewezen dat hij vertrekkcnde 
van het Elementale van Vogelin en de zes eerste boeken van Eucli
des, wetcnschappelijke prestaties heeft gelcvcrd die zeer merkwaardig 
waren voor de 16e eeuw. In de brief van 1581 zegt hij nochtans dat 
hij in de wiskunde niet naar volmaaktheid heeft gestrccfd « sed cum 
geographiae rationes totiusque machinae mundanae dispositionem, 
dimensionem. oeconomiamque contemplanda susciperem, ea tantum ex 
his delegi. quae meo proposito necessaria esse putabam. Itaque in 
astronomicis ad orbium tantum distributiones. motuum proportiones. 
siderumque distantias et magnitudines progressus sum. praxim vix 
attigi. In gcometricis ea tantum sum prosequtus, quae ad mensurandos 
locorum situs, tabularum chorographicarum descriptionem, agrorum 
dimensionem, et caelestium corporum distantias et magnitudines in' 
veniendas pertinent, ita in mathematicis omnia ad Cosmographiam 
tantum direxi » (11). 

Hier verklaart Mercator wel duidelijk dat hij vooral de praktische 
toepassingen van de wiskunde heeft beoogd, zowel in de astronomic 
als in de geometric. In de astronomic was alles gericht op geografische 
lengte- en breedtebepalingcn, een zekere kennis van de ligging, de 
bewegingen, de afstanden en de afmetingen van de hemellichamen. 
In de meetkunde waren het de topografische opnamen, het vervaar
digen van regionale kaarten, het opmcten van akkers en ten slotte 
het berckenen van de afstanden en de afmetingen van de hemelli
chamen. Aldus, zegt Mercator, was bij mij in de wiskunde alles op 
de kosmografie gericht. In 1581 was hij volop in zijn levenswerk 
verdiept en hij kon toen wel bepalen wat de toepassingen van de 
wiskunde voor hem betckenden. 

En om nu op zijn raadgevingen voor het aanleren van de wiskunde 

ongunstig oordeel over het boekje van Vogelin : « ... er [Vogehn] habe 
zum Vortheile aller Studirenden diejenigen Satze aus der Geometrie Euklid's 
ausgezogen, welche haufiger bei Beweisen vorkommen, und welche ziemlich 
nahc daran sind, zum Gipfelpunkte der Wissenschaften hinzufiihren. Arm-
seliger Gipfelpunkt, aber noch armseligere Geniigsnmkeit der Zeit, welche 
Vogelin's kleinen Auszug in wiederholten Nachdrucken zu Tage forderte 
und an den verschiedensten Anstalten mit Vorliebe benutzen liess!... ». 
Wellicht plaatst Cantor zich te veel op het standpunt van de ervaren wis
kundige van het einde der 19e eeuw. 

(11) Van Durme, Correspondance mercatorienne, pp. 165-166. 
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in de brief van 1581 terug te komen, na de grondelementen (Voge
lin) en oefeningen in Euclides op de aangeduide manier, beveelt hij 
aan een auteur in de meetkunde te bestuderen die de praktijk en de 
theorie aanleert, zoals Orontius Finaeus in zijn Meetkunde (12). 
Voor het meten van de akkers is er iemand uit de Pailts (zijn naam 
ontsnapt mij) schrijft Mercator, die, als ik mij niet vergis, voor drie 
jaar te Heiddberg een werk heeft uitgegeven (13). Men kan ook een 
andere auteur kiezen als er een is voor deze stof. Als men er lust in 
vindt, kan men daarna, van deze kennis vertrekkcnde, zeer gemak
kelijk zijn weg vinden in de sferisohe meetkunde. Ook zal men aldus 
zeer goed voorbereid zijn om dc bewegingen van de planeten te 
begrijpen en te berckenen. Als men dezelfde werkwijzc toepast op de 
samenstelJing van het heelal, beginnen de allerheerlijkste beschou-
wingen (14). 

Ziedaar hoe de geleerdc die door zijn tijdgenoten « mathematicorum 
sui temporis facile princeps » werd geheten (15), de wiskunde heeft 
aangeleerd. Zijn prestaties bewijzen voldoende dat hij op het gebied 
van de toepassingen der wiskunde een voorname plaats bekleedt in 
de wetcnschappelijke evolutie der 16e eeuw. Volgens zijn biograaf 
was hij binnen een paar jaar bekwaam speciale lessen over de grond-, 
beginseden der wiskunde te geven aan enkele studenten, zoals wij 

(12) Over Orontius Finaeus en zijn Liber de geometria practica, zie : L. Gallois, 
De Orontio Finaeo Gallico Geographo. Paris 1890, pp. 1-37, 73-75. 

(13) W e konden deze auteur niet identificeren. 

(14) ... ab elementali illo ordiri, turn aliquantisper hoc, quo dixi, modo, in Euclide 
exerceri, deinde geometram aliquem legere, qui praxim cum demonstrationc 
doceat, qualis est Orontius Delphinas in sua Geometria, et de agrorum di-
mensionibus Palatinus quispiam (cuius nomen mihi excidit) Heidelbergae ante 
triennium, ni fallor, excusus aut si quis est alius huiusmodi scriptor. Postea 
ex his, si lubebit, ulterius progredi ad res sphaericas intelligendas facilior 
patebit accessus, plurimum etiam lucis planetarum motibus intelligendis sup-
putandisque accedet, quod si ad universi compositionem eadem applicentur, 
longe iucundissimae contemplationes orientur (Van Durme, Correspondance 
mercatorienne, p. 166). 

(15) Dit staat op het grafschrift van Mercator in de Salvatorkirche te Duisburg 
(zie Van Raemdonck, Gerard Mercator, p. 228 en cliche tegenover deze 
bladzijde ; Averdunk und Miiller-Rdnhard, Gerhard Mercator, Tafel XXIII, 
pp. 162-163). 
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hoger reeds vermeldden (16), 
Samen met deze studie, legt Mercator zich dan ook toe op het 

vervaardigen van wiskundige instrumenten, het tekenen en het gra
veren van kaarten en globen. Zowel in dc theoretische studie als in 
deze artisanalc en artistieke beroepskundigheden, maakte hij zeer 
vlugge vooruitgang. Ten andere zonder deze technische vaardighcid 
zou hij er nooit toe gekomcn zijn, de resultatcn van zijn zo merk-
waardige wetcnschappelijke vorsing tot uiting te brengen. 

Zijn huwelijk op 3 augustus 1536 (17), is voor ons een terminus' 
ad quem wat zijn theoretische en praktische leertijd betreft : hij 
voelt zich op dat ogenblik in staat wetcnschappelijke instrumenten 
te fabriccren, kaarten en globen te tekenen en te graveren. Deze 
datum is ook ccn terminus a quo, aangezien reeds het volgend jaar 
(1537) zijn eerste kaart zal verschijnen. 

Medewerker van Gemma Frisius. 
In de jaren 1535-1536, toen Gemma Frisius de tweedc uitgave van 

zijn wereldglobe aan het voorbcreiden was. doet hij beroep op de 
jonge Gerard Mercator om die samen inet Caspar a Mvrica of 
vander Heyden te graveren (18). Dit is wel een bcwijs dat de toe-

(16) Mercator ii Louvain, p. 35 en nota s 19 tot 21. 
(17) Voor zijn huwelijk en de geboorto te Leuven van zes kinderen (Arnold, 

Bartholomcus, Rumold. Emcrcnria. Dorothea en Cathcrina) zie : Mercator a 
Louvain, pp. 57-38. 

(18) Op deze globe staat gcgraveerd : Gemma Frisius Medicus ac Mathcmati-
cus / / ex variis descripsit geographicorum observa / / tionibus. atquc in banc 
formrmi rcdegit : / / Gerardus Mercator Rupelmundanus coe / / lavit cum 
Gaspare a Myrica / / Cui ct sumptibus permaximis et la .// boribus nequa-
quam minoribus opus constat / / Caspar a Myrica .''/ imprimcbat / / Cautum 
est privilcgio Caroli. V. Impe / / ratoris Regis Castcll[c] etc. nc decern hiscc 
proxi / / mis annis quisquam nostro huic gloho similem // ' in publicum audcat 
mittere, vcl emitti procu / / ret Mulctandus aliqui pro Caesareae ,// Mtis 
dccreto /,/ ; Magnifico ac Nobili Domino Maximi / / liano Transylvano Ca
roli. V. Imperatoris Invictis;;i / / mi etc. Consiliario nostras hasce quale / / 
scunquc lucubratiunculas dicatas esse volumus /,/ Cuius non minori opera 
quam favorc res / / in hunc pcrducta est fincm (F. Van Ortroy, Bio-biblio
graphic de Gemma Frisius, n" 2, pp. 145 .ssq. Dc tekst van de legcndcn op 
Frisius' globen geeft Van Ortroy volgens W . Rugc, Aeltcres kartogrnphisches 
Material in deutschen Bibliotheken. Erstcr und zweiter Reisebericht. in : 
Nachrichten der Koniglichen Gesellschaft dor Wissenschaften zu Gottingcn, 
Phil. — Hist. Klassc, 1904, p. 65). 
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Het enige authentieke portret van Mercator, rond 1572-1574 gcgraveerd door 
toedoen van Frans Hogenberg. Met de punt van zijn kompas wijst de cartograaf 

de magnetische pool aan. 

(Qiche-foto, Dienst voor Toerisme, Antwerpen) 



Portret van Gemma Frisius door Stalburch, 1557. De geleerde is omringd van de 

tekenbenodigdheden en wiskundige instrumenten in gebruik ten tijde van Mercator. 



komstige kartograaf toen reeds zeer knap was in het graveren. 
W e hebben reeds gcwag gemaakt van het fcit dat hij voor zijn 

huwelijk (1536) heeft leren astronomischc instrumenten fabriccren, 
maar hiervoor hebben we geen nauwkeurige inlichtingen, alleen wat 
Ghim mededeclt (19). Wa t er ook van zij, in 1539, zoals we zullen 
zien, maakt hij voor eigen rekening zulke werktuigen, wat bcwijst dat 
hij deze technick helemaal mcester is. 

Mercator en Gaspar a Myrica of vander Heyden. 

Nu stelt zich de vraag : bij wie heeft Mercator leren graveren 1 
Bij wie heeft hij astronomische of wiskundige instrumenten leren 
vervaardigen ? 

Zijn biograaf Ghim vermeldt slcchts Gemma Frisius. Deze heeft 
ongctwijfeld een izccr belangrijke roi gespeeld. Door de aangehaalde 
legende uit de twcede uitgave van Gemma's wereldglobe. leren we 
voorcerst dat Mercator de mcdchelper was van Gaspar vander Hey
den of a Myrica bij het graveren van deze globe. Spijtig genoeg is 
de datum ervan niet bekend. Volgens Van Ortroy werd deze in de 
jaren 1535-1536 vervaardigd en uitgegeven en deze datering komt 
goed overcen met hetgeen we over Mercator weten na het stopzetten 
van zijn stud.e in de filosofie. 

Gaspar vander Heyden was goudsmid te Leuven en als dusdanig 
reeds werkraam voor 5 dccember 1524. De laatste vermelding die we 
over deze kunstenaar kennen, is, zoals we zullen zien, van 1537 (20). 

(19) Zijn biograaf vermeldt in een adcm de studio in do wiskunde (ten laatste 
begin 1535) en het leren vervaardigen van wiskundige instrumenten en dit 
gcbcurt in elk geval voor zijn huwelijk (3 augustus 1536) : « ... deserto 
igitur studio philo.'^ophico animum ad mathesin adiecit. Hisce disciplinis tam 
diligentem laborem impendit, ut intra paucissimos annos illius rudimenta apud 
quosdam studiosos privatim profiteretur instrumentaque mathematica, vide
licet sphaera.s, astrolabia, anulos astronomicos et eiusdem generis alia, ex acre 
paulatim fabricaret et conficeret (H.-H. Geske, Die Vita Mercatoris, p. 247). 

(20) Gaspar a Myrica of vander Heyden, leefde te Leuven in de eerste helft 
van de 16e eeuw. Hij was zoon van mcester Pieter vander Heyden « cyrur-
gijn » of « chirurgicus > te Leuven en Cathcrina vanden Berghe. Hij wordt 
vermeld in een verdelingsakte te Leuven van 24 juli 1517. Voor 5 deccmbcr 
1524 was hij gehuwd met Anna van Luyen. Hij was goudsmid « aurifaber » 
en zou verscbeidcne merkwaardige gewrochten in deze specialiteit hebben 
voortgebracht. W e weten niets meer over deze kunstenaar na 1537. En toch 
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Het is wellicht geen loutcr toeval dat Gemma zich tot deze Leu> 
vense goudsmid richtte voor het vervaardigen en graveren van zijn 
globen. Immers, reeds omstreeks 1528, schijnt deze zich voor geogra
fie en kartografie geinteresscerd te hebben en kaarten vervaardigd 
en, of gcgraveerd te hebben. In het werkje De orbis situ ac descrip''-
tione, van de Mechelse Franciskaan gekend als Franciscus Monachus 
of Frans van Mechelen en dat voltooid werd omstreeks 1528 (21) 
vinden we de volgende tekst : Designatio vera horum litorum non ex 
mea pharetra. sed caelatoris Gasperi Amyricii officina deprompta est. 
Idem ut picturam redderet gratiorem spectantium oculis animantes 
aliarumque rerum simulachra effinxit. Sed quae ad austrum extra li' 
neam aequinoctialem notantur, conversim describere debebat. capiti' 
bus, naviumque malis in polum versis antarcticum (22). Als we deze! 
tekst goed begrijpen, is Gaspar vander Heyden, de gravcur van de, 
helaas verdwenen. kleine wereldkaart in twee halfrondcn, die bij het 
werkje van Franciscus Monachus gevoegd werd. Omstreeks 1528 
stond hij dus reeds bekend als kaartengraveur. 

De volgende bewaarde inlichtingen over de kartografische activi-
teit van deze kunstenaar vindt men in een privilegie voor tien jaar te 
Gent door Keizer Karel V verleend op 24 mei 1531 aan Gemma Fri
sius en aan Gaspar vander Heyden voor het uitgeven en dc verkoop 
van een wereldglobe « De la part de Gemma Phrisius et Gaspard de 
Mirica, nous a este remonstre comme ilz aient compose et invente 
ingenieusement certain globe en forme ct figure d'unc sphere cosmo-
graphique, lequel a lutilite et proffit des estudiants ilz ont fait inscul-

zou het wenselijk zijn er meer over te kennen o.m. in verband met de gra-
vure van kaarten en het fabriccren van astronomische of wiskundige instru
menten te Leuven in het eerste derde van de 16e eeuw. (Zie : Edward Van 
Even, L'anciennc ecole de pcinture de Louvain. Bruxelles-Louvain, 1870, 
pp. 411-413. De nota 5 van p. 413 luidt : « Item Gaspar vander Heyden, 
aurifaber, filius quondam magistri Petri vander Heyden, chirurgici, dum vixit, 
et Anna van Luye, ejus uxor ». Acte du 5 decembre 1524, 2e ch. ech. — Zie 
ook het vervolg van onze te':st.) 

(21) L. Gallois, De Orontio Finaeo Gallico Geographo. Paris, 1890, waar dit 
werkje wordt uitgegeven, pp. 87-105, en fig. 2, p. 43 ; cfr. Mercator a Lou
vain, p. 32. 

(22) Gallois, op. cit., p. 104. 
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per, et desirans fadre imprimer afin de Ic vendre et publicr... » (23). 
Na hetgeen we reeds over Gaspar vander Heyden vcmamen bij 

Franciscus Monachus, mogen we aannemen dat deze Leuvenaar hier 
nogmaals een roi heeft gespeeld bij dc gravure van de eerste uitgave 
van deze globe, waarvan tot nog toe geen enkel exemplaar werd 
teruggevonden. 

Enkele jaren later, in 1535-1536, bij het realiseren van de tweedc 
uitgave van Gemma's wereldglobe is, zoals we hoger izagen, ook Mer
cator medewerker van zijn mcester samen met Gaspar vander Heyden 
voor de gravure. Dc Leuvense goudsmid is volgens dc aangehaalde 
legende van deze globe ook de geldschieter voor deze uitgave die hij 
zelf gedrukt heeft. 

De globe is opgedragen aan Maximilianus Transsylvanus, raads-
heer van de keizer, die ook een plaats bekleedt in de geschiedenis van 
dc geografie en kartografie in het begin van de 16e eeuw o.m. door 
zijn brief op 22 October 1522 uit Valladolid aan Matth. Lang, de in-
vloedrijkc raadsheer van keizer Maximiliaan, later kardinaal en aarts-
bisschop van Salzburg, gestuurd. Daarin geeft Transsylvanus een 
uitgebreid verslag over dc rcis van Magellaan naar dc Molukken 
(24). 

Dc laatste ons bekcnde vermelding van Gaspar vander Heyden 
vindt men in ccn legende op de tweedc uitgave van dc hcmelglobc 
van Gemma Frisius die nauwkeurig gedatecrd is van 1537 : « Fa-
ciebant Gemma Frisius / / medicus ac mathematicus, / / Gaspar a 

(23) F. Van Ortroy, Bio-bibliographie de Gemma Frisius... Bruxelles, 1920 (Me-
moires in-8" de 1'Academic Royale de Belgique, Classe des Lettres..., 2e 
serie, t. XI) pp. 143-145. De tekst wordt hier geciteerd volgens A. Pinchart, 
Archives des Arts, Sciences et Lettres, I (Gand, 1860), p. 135. — Van 
Ortroy bewijst terecht dat het hier wel gaat over de eerste uitgave van de 
aardglobe van Gemma en niet over dezes wereldkaart van 1540. Cfr. Alfr. 
von Wurzbach, Niederlandisches Kiinstler-Lexikon, I (Wien und Leipzig, 
1906), p. 685, vermeldt dit document en meent met Van Even dat het be-
trekking heeft op de wereldkaart van Gemma. 

(24) Over Maximilianus Transsylvanus (einde 15de eeuw - Brussel, voor 18 
november 1538), zie : Biographie Nationale, t. 25 (Bruxelles, 1930-1932), 
kol. 521-527, notice door A, Roersch; J. Denucc, Eenige onzer minder be
kcnde kartografen uit het begin der XVIde eeuw, in : Handelingen van het 
eerste Taal- en Geschiedkundig Congres gehouden te Antwerpen den 17-18-
19 September 1910. Antwerpen, 1910, pp. 257-259. 
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myrica & Gerar / / dus Mercator Rupelmun / / danus anno a partu 
virgi / / neo 1537 ». Hier zien we Mercator samen met Gaspar 
vander Heyden als volwaardige medewerker vermeld van zijn mces
ter Gemma Frisius (25). 

Deze enkele gegevens leveren het bewijs van dc nauwe samen-
werking van Gemma Frisius met Gaspar vander Heyden en Mer
cator. Ze laten toe te besluiten dat de Rupelmondcnaar bij vander 
Heyden leerde graveren. Het fcit dat deze Leuvense kunstenaar, 
goudsmid en gravcur was die zich voor kaarten interesseerde, laat 
ons toe te veronderstellen dat Mercator bij hem mogclijks het me-
taalbewerkcn heeft geleerd om wiskundige of astronomische instru
menten te vervaardigen. 

Het ware interessant verderc opzoekingen te doen in verband met 
deze kunstenaar om icts meer te vernemen over een mogelijke wcrk-
plaats te Leuven voor de constructie van wetcnschappelijke instru
menten en die zou gewerkt hebben voor Gemma Frisius bij het begin 
van zijn loopbaan en nog voor dat Arscnius of dc Arscniussen aldaar 
aan het werk gingen. Zouden die, zoals Van Ortroy het veronder-
stelt, de plaats van Mercator niet hebben ingenomen toen deze zich 
te Duisburg gevestigd had ? 

Verder moetcn we nog de vraag stellen of er geen andere ateliers 
voor het fabriccren van wiskundige instrumenten te Leuven beston-
den in de jaren 1530-1540 en of Mercator daar soms ook niet in 
de leer is geweest (26). 

Eerste kaart : het Heilig Land. 
Terwijl hij met Gaspar vander Heyden en Gemma Frisius samen-

wcrkt, begint Mercator zich, om zijn wetcnschappelijke en techni
sche vaardigheid tc volmakcn, toe te Icggen op het graveren van 
kaarten (27). Zodra hij hierin voldoende gcocfend is, begint hij voor 

(25) Van Ortroy, Op. tit., p. 151, volgens W . Ruge, Aclteres kartographisches 
Material... (zie onze nota 18), p. 66. 

(26) Zie Van Ortroy, Op. cit., pp. 98-99 et passim., 359 ssq. — H. Michel, Ge
mini (Thomas Lambert ou Lambrcchts, dit), in : Biographie Nationale, t. 31 
(Supplement III, fascicule Icr) (Bruxelles 1961), col. 386-395. — Cfr. H. 
Dc Vocht, History of the foundation and the rise of the Collegium Trilingue 
Lovanicnse. II (Louvain 1953), pp. 542 ssq. 

(27) ut ingcnii sui vires magis excoleret, coepit ad sculpendas tabulas animum 
applicarc (H.-H. Geske, Die Vita Mercatoris, p. 248). 
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eigen rekening kaarten te maken en zijn eerstcling is een kaart van 
het Heilig Land, te Leuven uitgegeven in 1537 en opgedragen aan 
Freins van Crancveld, did van de Grote Raad tc Mechelen (28). 

In 1537 werkt Mercator nog samen met Gemma en met Gaspar 
vander Heyden. Heeft hij voor die kaart geen raad en hulp van deze 
gravcur gckregen ? Is het niet langs dezelfde Gaspar vander Heyden 
dat hij bij Frans van Crancvcld geintroducecrd werd ? Immers, de 
chirurgijn Pieter vander Heyden, de vader van Gaspar, was cigenaar 
van een huis te Leuven dat nevens de woning van Frans van Cra
ncvcld gelcgen was (29). Het is dus mogclijk dat de Leuvense gra
vcur in betrekking stond met deze raadsheer en dat hij Mercator 
bij deze heeft aanbevolcn. 

In 1926 vond R. Almagia ccn exemplaar van deze kaart te Peru
gia en in 1927 gaf hij er een reproductic van uit met commentaar 
(30). 

Dc titcl luidt : Amplissima Terrae Sanctae descriptio ad utriusque 
Testamenti intelligentiam. Deze kaart, bcstcmd om de Bijbel, Oud-
en Nieuw Testament, beter te doen begrijpen, werd gcgraveerd op 2 
rijen van 3 koperplatcn voor de kaart zelf. Dc versierde rand die de 
kaart omringt, bestaat uit verschcidenc smallere koperplatcn. Met 
de rand inbegrepen meet ze ± 121,6 x 66,6 cm. Om geen papier te 
verspillen heeft de jonge kartograaf de kaart ietwat naar het Noord-
wcsten gcorientccrd. De schaal bedraagt ±: 1:310.000. Er is een graad-
net, zoals op bijna alle kaarten van Mercator, die van Vlaandercn 
uitgezonderd, wat o.m. als argument kan gelden dat deze kaart niet 
door de Rupelmondcnaar samengesteld werd. 

(28) H.-H. Geske, Die Vita Mercatoris, p. 248. — Voor Craneveld (1485-1564) 
zie : Biographie Nationale, t. 4 (Bruxelles 1873), kol. 484-486; H. De Vocht, 
Literae virorum eruditorum ad Franciscum Craneveldium 1522-1528. Louvain, 
1928, General Introduction, pp. XXXIII ssq. : cfr. Mercator a Louvain, p. 39 
en nota 35. 

(29) Edw. Van Even, L'ancienne ecole de peinture de Louvain, p. 412. 
(30) Roberto Almagia, Una serie di prezione carte di Meractor conservate a 

Perugia, in L'Universo, VII, 1926, pp. 801-811 en La carta della Palestina 
di Gerardo Mercatore (1537) riprodotta per la prima volta dall' unico esem-
plare esistente nella Biblioteca tomunale di Perugia. Firenze, Istituto Geo-
grafico Militate, 1927, in-fol., 8 pp. + facsim. (Fondo Italiano per lo studio 
della Palestina, Pubbliazione n" 1). 

131 



Het onderste decl van deze kaart bevat allerlei cartouches met 
legenden voor de auteur, datum, privilegie, plaats, opdracht. Een 
grote vierkante cartouche beneden rechts geeft intercssantc ophelde-
ringcn over de bronnen : vooral het werk van Jacob Zieglcr uit 
Landau, over Syrie, Palestina, waarin ook Scandinavie behandcld 
wordt. Bij dit bock tc Straatsburg verschenen (Iste uitgave 1532; 
2dc 1536) zijn kaarten gevoegd van het Hcihg Land en omhggcnde 
gebicden alsook van Scandinavie. 

Mercator heeft dc vorm van de plaatsnamen trachten te geven die 
het dichtst bij die van de Bijbel komt ; daarvoor gcbruiktc hij het 
werk van S. Pagninus, Vetcris ct Novi Testamenti nova translatio 
(1528) en welhcht ook het Thesaurus linguae Sanctae in 1529 ver
schenen. 

De kaart, hoe onvolmaakt ook, is een prachtigc verwczenlijking 
voor een beginneling van 25 jaar die nog zijn weg zocht. Het cur-
sicfschrift voor verscheidene legenden gebruikt, de gravure en het 
ornamented bijwerk getuigen reeds van een grote technische en ar
tistieke vaardigheid. 

De kleine wereldkaart of Orbis Imago van 1538. 

Wellicht aangcmoedigd door het sukses en de verkoop van de 
Palestinakaart geeft Mercator reeds het volgend jaar een twcede 
kaart uit : dc Orbis Imago. Deze kleine wereldkaart in dubbel hsirt-
vormige projectie werd wellicht gesuggereerd door een soortgelijke 
werel'dkaart van de Franse geograaf Orontius Finaeus in 1531 uit
gegeven. 

Volgens Walter Ruge, die deze kaart vcrgeleken ihceft met dc 
aardglobe van Gemma Frisius, zou ze een overtekening zijn van deze 
globe op ccn dubbclhartvormigc projectie. Toch heeft dc Rupclmon-
denaar een zeker getal wijzigingen en verbeteringen aangebracht, 
o.m. de volgende nieuwigheid : de naam America wordt gebruikt en 
voor Noord- en voor Zuid-Amerika (Americae pars sept [entriona-
lis] en Americae pars meridionalis). Dit bcwijst dat de continui'teit 
van de Nieuwe Wereld reeds werd aanvaard in 1538. 

In de legende boven, tussen de twee harten, zegt Mercator dat hij 
reeds bezig is met een kaart van Europa die nog al groot zal zijn. 
Het is de oudst gekende allusie op zijn Europakaart die zcstien jaar 
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later te Duisburg is verschenen en veel groter dan in 1538 voorzien 

werd (31). 

Crisis in zijn betrekkingen mei Gemma Frisius ? Moeilijkheden 

in 1539. 

Mercator heeft veel aan Gemma Frisius te danken en tot op het 
einde van zijn leven heeft hij zijn dankbaarheid betuigd. Voor het 
aanleren van de wiskunde, voor het fabriccren van wiskundigc in
strumenten, voor het vervaardigen van globen en kaarten werd hij 
met raad en daad bijgestaan door de mcester (32). 

De drie jaar oudere wiskundige die ook geneeshecr werd. had reeds 
van omstreeks 1530 belangrijke relatics, o.m. Joannes Dantiscus, ge-
zant van Polcn bij ihet Hof te Brussel en sedert 1530 bisschop van 
Kulm (Chelmo) op de Weichscl. Deze vriend van Copernicus ver
bleef in de jaren 1530-1532 in Brabant en bezorgde Gemma een be
trekking in zijn « familia ». Z o kwam Frisius in betrekking niet alleen 
met tal van voorcianstaandc geleerden, maar ook met hoge waardig-
heidsbekleders van het Hof van Maria van Hongarijc (33). Een 
andere dnteressante vriend en weldocner was de Antwerpse groothan-
delaar in zijde Thomas Bombelli, intieme vriend van Albert Durer 
(34). Aan hem draagt Gemma zijn Libellus de locorum describen-
dorum ratione of methode voor triangulatic op. Dit boekje verscheen 
te Antwerpen begin 1534 (nieuwe stijl) (35). 

(31) Mercator a Louvain, pp. 43-46. 
(32) Zie hoger. — Ghim, na gesproken te hebben over zijn studie in de wiskunde, 

haar toepassingen en de uitgave van de eerste kaart (Heilig Land), zegt ; 
Praeceptorem in superioribus disciplinis nemineni, ut mihi saepius rettulit, 
habuit, sed solumniodo privata instructione cclebcrrimi quondam Doctoris 
Gemmae Frisii, qui tum temporis inter eximios mathematicarum disdpUnanun 
cultores in universa infcriori Germania facile habebatur, usus, (Geske, Die 
Vita Mercatoris, pp. 248-249). 

(33) Over Dantiscus en zijn betrekkingen met Gemma Frisius, zie : F. Van Or
troy, Op. cit., pp. 19 ssq, en Annexe, pp. 403-413. — H .De Vocht, Op. cit., 
pp. 546-565. 

(34) Bombelli was afkomstig van Genua, zie ; H. De Vocht, Op. cit., p. 553. .— 
K. Lange und F. Fuhse, Durers schriftlicher Nachlass. Halle a.S., 1893, pp. 
115, 116 et passim. 

(35) Van Ortroy, Bio-bibliographie de Gemma Frisius, pp. 58-60, 167-170 (n° 8). — 
A. Pogo, Gemma Frisius, his method of determining differences of longitude 
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Intussen is Gemma geneeshecr geworden en moet cr financieel 
goed voor staan. Het vcrvvondcri ons dan ook dat Mercator in zijn 
brief van 4 augustus 1539 aan Antoon Granvelle (36) zo bitter 
zijn beklag doet niet over het nodige gereedschap tc beschikkcn om 
een instrument voor zijn correspondent bestemd, te kunnen voltooien 
(37). Hij kJaagt in deze brief ook over geldnood. Moest hij toen 
nog in goede betrekkingen geweest zijn met Gemma, dan zou deze 
hem, gezien zijn knapheid in de wetcnschappelijke en artisanalc kun-
digheden, zeker hebben kunnen helpen om zonder moeite gereed
schap te vinden, b.v. in het atelier van Gaspar vander Heyden. in-
dien dit toen nog bestond. 

Bij het lezen van de brief van 1539 krijgen wij dan ook de indruk 
dat er toen lets niet in orde moest zijn tussen Mercator en Gemma. 
Wellicht hebben de eerste kaarten en instrumenten van de Rupel
mondcnaar zijn meester doen inzien dat zijn bcschermeling en vroc-
gcre helper hem overtrof in het kaartmaken, het graveren en het 
vervaardigen van instrumenten en een gcvaarlijke concurrent was 
geworden. Heeft Mercator op zijn kleine wereldkaart van 1538 
Gemma niet gedceltelrjk geplagiecrd zonder hem te vermelden ? En 
zegt hij daar niet in de legende boven tussen dc twee harten dat zijn 
kaart correcter is dan de andere die toen gebruikt werden, hetgeen 

by transporting timepieces (1530), and his treatise on trisjgulation (1533) 
in -. Isis, n" 64, vol. XXII, 2. Bruges 1935, pp. 469-485 - facsim. - Ant. Dc 
Smet, Note sur Gemma Frisius, p. 88 ssq. 

(36) De oudst bewaarde van zijn brieven die eerst in 1931 word bokend gemaakt 
door Gottfried Buschbell, Drei Briefe Gerhard Mercators an den jiingeren 
Granvela, in Gesammelte Aufsatze zur KulturgeschichtL- Spaniens. 3. Bd. 
Miinster in Wcstf., 1931. Spanische Forschungcn der Gorresgcsellschaft. 1. 
Reihc, pp. 155-178. — Deze brieven werden opnieuw uitgegeven en anngc-
vuld door M. Van Durme, Correspondance mercatorie'ine. De eerste als 
n" 3, pp. 15-16. — Over Antoon Perrenot (1517-1586) zie Biographic Na
tionale, dl. 8, Brussel 1884-1885, col. 197-237 en M. Van Durme, Antoon 
Perrenot, bisschop van Atrecht, Kardinaal van Granvelle, Minister van Karel 
V en van Filips II (1517-1586). Brussel, 1953 (Verhandelingen van de Ko-
ninkhjke Vlaamse Academic van Bclgie. Klassc der Letteren, jg. XV, nr. 18). 
Cfr. Mechelen 4 eeuwen aartsbisschoppelijke stad. Tentoonstelling 28 juli -
1 oktober 1961. Mechelen, Kulturecl Centrum. 1961, pp. 1-15. 

(37) Dit is wel een bewijs dat hij in 1539 nog geen werkplaats bezat met het 
nodige om instrumenten tc fabriccren, in tegenstelling met de bcwering van 
Van Raemdonck, Gerard Mercator, pp. 27-28. 
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ook zinspeelt op de globe van Gemma (38) ? W a s in diezelfde kaart 
het idee van de Europakaart niet een soort provocatie tegenover zijn 
meester Gemma, namelijk ccn wellicht brutaal antwoord op de laatste 
zinsnede van het reeds vermelde Libellus de locorum describendorum 
ratione (1534 n. s.) ? Dc meester beweert hier dat zijn methode voor 
kaartopnamen goede resultatcn oplevert voor kleine gebicden omdat 
de vergissing maar gering is. En dan vcrvolgt hij (f° LXVI recto) : 
« Maar moest iemand gchecl Europa volgens deze methode in kaart 
willen brengen, dan zou hij dit het gcmakkelijkst en het zekerst op 
een bolvormig lichaam kunnen uitvoeren. Daar dit niet in het bereik 
van de gewone stervelingen ligt, heb ik het hier ter zijde gelaten » 
(39), Wilde Mercator in de aangehaalde legende van 1538 niet 
zeggen : Ik kan wel Europa in kaart brengen op ccn plat vlak. Daar-
om vragen wij ons af of het niet na de kleine wereldkaart is, die door 
Ghim niet vermeld wordt en waar dc Europakaart uitdrukkclijk be-
loofd wordt, dat de betrekkingen tussen de Rupelmondcnaar en zijn 
meester een crisis doormaaktcn. Vandaar de moeilijkheden die Mer
cator kent in 1539 en die wellicht met dc hulp van Gemma hadden 
kunnen uit de weg geruimd worden. W e doen deze verondcrstelling 
bij het lezen van de brief van 4 augustus 1539 (40). Hoc het ook 
moge geweest zijn, nadcrhand heeft Mercator in elk geval ingczien 
en bekend wat hij aan Gemma tc danken had. Wij vocgen hier aan 
toe dat zijn mcester hem cveneens zeer vroeg inwijdde in dc kennis 
en liet gebruik van de wetenschappelijke instrumenten van zijn tijd. 
Het is ook dank zij Gemma dat hij verschcidenc van zijn interes-

(38) Lectori S. Quam hie vides orbis imaginem lector candidc earn ut postcriorem, 
ita et emendatiorem iis quae hactenus circumferebantur esse America Sar-
matiaque ac India testantur. Proposuimus autem partitionem orbis in genere 
tantum, quam deinceps in particularibus aliquot regionibus latius tractabimus, 
atque adeo in Europa id iam fadmus, quam brcvi non minorem univetsali 
ilia Ptolcmaei expectato. Vale 1538. Cfr. Mercator a Louvain, p. 44. 

(39) Sed si totam Europam quis per hos modos describere velit, commodissime 
hoc et certissime in sphaerico efficict corpore, quod, quum non sit vulgarium, 
hie missum facio. 

(40) Cfr. Ant. Dc Smet, Gerard Mercator. lets over zijn oorsprong en jeugd. Zijn 
arbeid, lijden en strijden te Leuven (1530-1552), in Annalen van den Oud-
heidkundigen Kring van het Land van Waas , deel 65, speciaal nummer voor 
de lOOe verjaring, 1962 (ter perse). 
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santste corrcspondenten heeft leren kennen die hem zo nuttig waren 
om informatie in te winnen voor zijn wetenschappelijke vorsing. W e 
denken hier in de eerste plaats aan de Engelsc geleerde John Dee die 
in 1547 te Leuven bij Gemma kwam studeren (41). Spijtig genoeg 
is maar een deel van Mercator's briefwisseling tot ons gekomcn. 

In de brief van 1539 komt hij opnieuw op zijn Europakaart terug 
en vertelt dat ze reeds ver gevorderd is. Hij gewaagt ook van een 
wereldglobe die hij aan 't voorbcreiden is en die groter zal zijn en 
rijker aan inhoud dan deze tot dan toe uitgegeven. Hier is er weer 
een allusie op Gemma's globe, die slecht kon geinterprctcerd worden. 

De brief leert ons ook nog dat Mercator in 1539 reeds ccn grote 
belangstclling heeft voor de zeekaarten van zijn tijd waarmede hij 
Ptolcmaios en Strabo tracht te verbeteren. Ten slotte vernemen we 
dat liij goede betrekkingen onderhoudt met Antoon Perrenot die 
nadcrhand de eerste aartsbisschop van Mechelen is geworden en dc 
zoon was van de machtige Nikolaas Perrenot, alsook met andere 
personaliteiten die dicht bij Keizer Karel V staan, voorcerst Gui 
Morillon, secretaris van de Keizer en Amerot of Amerotius, een ge
leerde aan de Universiteit Leuven verbonden, die zich bezig hield met 
de studies van dc zonen van Nikolaas Perrenot (42). Mercator be
gint stilaan van het maecenaat van deze invlocdrijke personen te 
genieten. Zijn financiele moeilijkheden zullen cr medc uit de weg 
geruimd worden. Hij zal mogen gebruik maken van boeken, kaarten 
en wellicht andere documcntatie van deze beschcrmers, b.v. inlich
tingen uit Spanje ingewonncn over de zeekaarten en dc zeevaart in 
dc Middellandse zee. Hij zal van langs om meer tijd moetcn beste-
den aan artistiek handwerk met wetcnschappclijk karakter, zoals het 
vervaardigen van instrumenten enz. om deze hefhebbers van kunst-
werkcn tevreden te stellen. Een slachtoffer van deze voor Mercator 
en zijn gezin gunstiger omstandigheden zal zijn Europakaart zijn. 

(41) Voor Dee's verblijf te Leuven in 1547 en zijn betrekkingen met Gemma Fri
sius en Mercator, zie E. G. R. Taylor, Tudor Geography. 1485-1583 (Lon-
den, 1930), pp. 75 ssq. 

(42) Voor Gui Morillon (Bourgondie, einde XVe eeuw - Leuven, 2 oktober 1548), 
zie ; Biographie Nationale, deel 15 (Brussel 1899), kol. 265-267. — Voor 
Amerot of Gueneville, zie Op. dt., deel 29 (t. I van het Supplement) Brussel, 
1956, kol. 70-71. Cfr. Mercator a Louvain, p. 47 en nota 65. 
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De kaart van Vlaanderen (1540?). 

Het is mogehjk dat zijn faam als graveur en kartograaf en dc 
invloed van gezaghebbende personen uit de omgeving van de Kei
zer, zoals Gui Morillon, Antoon Perrenot en vooral diens vader Ni
kolaas, er schuld aan ihebben dat hij einde 1539 aan zijn wetcnschap
pelijke bezigheden werd ontrukt om een andere dringende opdracht 
te vervullen. Voor kooplui die vlug een nieuwe kaart van Vlaanderen 
nodig hebben, graveert Mercator zulk document. De geschiedenis 
van die kaart blijft ccn raadsel daar op het enige bewaarde exemplaar, 
nu in het Plantin-Moretus Museum te Antwerpen, noch dc datum, 
noch de bronnen aangegeven worden. Mercator's biograaf Ghim 
blijft onze enige bron en zijn inlichtingen zijn erg beknopt en duis-
ter : « magna animi alacritate mercatoribus quibusdam urgentibus 
Flandriae descriptionem meditatus et aggressus est brevique tempo~ 
ris intervallo ibidem (te Leuven) expedivit » (43). 

De verdienstelijke Duitse Mercatorvorser Studienrat Rolf Kirmsc 
heeft in 1957 een studie uitgegeven over deze kaart. Door vcrgelijking 
met dc oudst gekende kaart van Vlaandercn door Pieter Van der 
Beke, in 1538 te Gent verschenen en waarvan het enig bckende exem
plaar in het Germanisches Nationalmuscum te Nurnberg wordt be-
waard, komt hij tot het besluit dat de twee oudste kaarten van Vlaan
deren een politick karakter vertonen en in verband staan met dc 
strijd tussen de stad Gent en de Keizer (of de landvoogdes Maria 
van Hongarijc). De kaart van Mercator is veel nauwkeuriger dan 
die van Van der Beke. De grote kartograaf had echter in de jaren 
1537-1540 noch dc tijd, noch de financiele middelcn om zelf ccn 
kaart van Vlaandercn op het terrein op te nemen. Daar die kaart gclij-
kcnis vertoont met de provinciekaarten van Jacob van Deventcr, 
veronderstelt Kirmse dat Mercator ccn handschriftkaart van Vlaan
deren door van Deventcr zou ter zijner beschikking gehad hebben 
en dat hij deze gcgraveerd heeft. Ze is op dc schaal van ±: 1:172,000, 
schaal die ongevecr dezelfde is als die van Deventer's gekende pro-
vinciekaarten. Dc Vlaandcrenkaart draagt geen graadnct, wat cven
eens als argument kan dienen om tc beweren dat ze niet door Mer
cator zelf vervaardigd werd. 

(43) Geske, Die Vita Mercatoris, p. 249. 
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W a t cr ook van weze, het geheim van Mercator's kaart van Vlaan
deren is niet opgelost, maar de theoric van Kirmse verdient de aan
dacht van de historici der kartografie en de historici in het algemeen. 
Ze wacht vooral op bevestiging — of verwerping ~ door archief-
onderzoek in verband met de geschiedenis van Keizer Karel V in 
zijn strijd tegen Gent in de jaren 1539-1540 (44). 

De methode voor Latijns, Italiek of cursiefschrift. 

In 1540 of beter 1541 (nieuwe stijl) vcrschijnt een methode om 
het moderne Italiaanse sokrift aan te leren : Literarum latinarum, quas 
Italicas, cursoriasque vocant, scribendarum ratio. 

De bHjkbaar eerste uitgave draagt het adres : Lovanii, ex officina 
Rutgeri Rescii Men. Mart. 1540. Dc datum op het einde van het 
voorwoord luidt : Lovanii nonis Martiis. 1540 ; in wcrkelijkhcid, in 
de Paasstijl is dit maart 1541 (n. s.). 

Nog vier andere uitgaven zijn ons bekend tot in 1557, wat bewijst 
dat deze methode sukses boekte. 

Alhocwel Mercator het niet zegt in zijn voorwoord, was dit Itahck 
schrift vooral bestemd voor de namen en de legcndcn op de kaarten. 
In zijn eerste kaarten, maar vooral op die van Vlaanderen, had hij 
dit schrift reeds voldoende gebruikt. 

Bij de vcrgelijkende studie van 47 handbocken voor calligrafie uit 
de jaren 1509 tot 1599, komt Arnold H. Bank tot het besluit dat 
Mercator's boekje een model is voor het type van letters die de can-
cellaresca corsiva geheten wordt. Zijn Italiaanse voorgangers en voor-
beelden waren Arrighi, Taghente en wellicht Palatino (45). 

(44) R. Kirmsc, Die grosse Flandemkarte Mercators (1540) - ein Politicum? in : 
Duisburger Forschungcn, 1. Band, 1957, pp. 1-44. — W e hebben getracht 
Kirmse's bijdrage te resumeren in Mercator a Louvain, pp. 48-59 en in Gerard 
Mercator. lets over zijn oorsprong en jeugd... (zie hoger onze nota 40). 

(45) The treatise of Gerard Mercator Literarum latinarum quas Italicas, curso
riasque vocant, scribendarum ratio (Antwerp 1540). Edited in Facsimile with 
an Introduction by Jan Denuce, Antwerp, and a Note by Stanley Morisson, 
London, Antwerp-Paris, 1930, in-8", XXII pp. -f fac-simile (28 bladen of 
56 bladzijden). — R. Kirmse, Neue Arbeiten iiber Gerhard Mercator..., in : 
Duisburger Forschungcn, 5., 1961, p. 58, gewaagt van zes drukken in 17 
jaar. — Arnold H. Bank, Calligraphy and its influence in the time of Plantin, 
in : Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955 (Antwerpen, Vereeniging der 
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De aardglobe van 1541. 

Zoals we hoger izagen heeft Mercator reeds op 4 augustus 1539 
het plan opgevat een aardglobe te publiceren die groter zou zijn en 
rijker aan inhoud dan deze die tot dan toe uitgegeven waren, dus ook 
die van Gemma Frisius. Alhocwel hij toen hooptc deze op drie maan-
den klaar te hebben, heeft het feitelijk ongevecr twee jaar geduurd 
voor hij dc globe kon in het licht zendcn (te Leuven in 1541) (46). 
Ze meet 1,30 m en is opgedragen aan Nikolaas Perrenot de Granvelle 
de machtige kanselier van Keizer Karel V, ccn bewijs dat de kring 
van maecenassen en beschcrmers zich uitbreidt. Al werd deze globe 
reeds verscheidene malen beschreven o.m. door Van Raemdonck in 
1875, door Van Ortroy in 1892 en 1926, door Averdunk in 1914 en 
anderen (47), toch is een nieuwe beschrijving na een volledige studie 
van dc globe van Gemma Frisius en van alle andere documcntatie 
waarover Mercator in die tijd kon beschikkcn ten zeerste gewenst. 

De globe draagt een verzorgd net van meridiancn en parallellen. 
De evenaar is gcgraducerd van 10 tot 10 graden. De begin- of nul-
meridiaan is deze van de Canarische cilanden of Insulac Fortunatae. 
Mercator heeft zeker dc globe van Gemma gebruikt die hij zeer goed 
kende, aangezien hij er had aan medegewerkt. In zijn brief van 4 
augustus 1539 schreef hij dat hij zou afwijken van dc andere globen 
voor Zuid- en Zuidoost Azie, waar hij Ptolcmaios verbeterd had met 
behulp van zeekaarten en het verhaal van Marco Polo. Verderc ver
beteringen werden aangebracht in het Noorden van Azie en Europa, 
Madagascar en omliggende cilanden, het binncnland van Afrika. In 
Amerika worden meer details gegcven voor het 'binncnland. 

De wereld is ingedeeld in 5 delcn : Europa. Afrika, Azie, Amerika 
door velen Nieuw Indie geheten en het Zuidpoolgebied, waarin de 
volgende legende gcgraveerd werd : « Dit vijfdc deel, dat zelfs het 

Antwerpsche Bibliophielen, 1956) pp. 81-130; zie pp. 96-98, de tabel pp. 120-
121 en p. 122. — Mercator a Louvain, pp. 59-62. — Ben Engclhart en Chris 
Brand, Gerard Mercator, kartograaf en schrijfmeester - Cartographer and 
writingmaster. Oudenbosch, 1959, facsim. 

(46) Het is ook mogelijk dat Mercator heeft moeten wachten tot dat het privilegie 
voor 10 jaar voor de wereldglobe van Gemma Frisius (Gent, 24 mei 1531) 
verstreken was (cfr. hoger en nota 23), 

(47) Zie Mercator a Louvain, p. 62 en nota's 99 en 100. 
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grootste is voor zover men dit kan veronderstellen, kwam onlangs 
bij onze wereld, maar cr zijn tot nog toe slcchts enkele kusten ver-
kcnd ». 

Ten Noorden van Scandinavie is ccn golf gctckcnd, Granduicus 
sinus geheten, en boven deze zeearm een Magnetum insula dat Mer
cator overgenomen heeft van de kaart van Noordeuropa door Olaus 
Magnus (1539) waar dc woorden in omgekeerdc orde staan. Dit 
getuigt van de belangstclling van dc Rupelmondcnaar voor de mag
netische pool. 

Merkwaardig is ook dat op deze globe verschillcnde sterren gc
tckcnd zijn, die wellicht ccn hulpmiddel zijn voor de zeevaart. Een 
veel belangrijkcr nieuwigheid voor de zeevaart en de zeekaarten zijn 
de lijncn die in sommige zeeen gcgraveerd zijn en dc koers voorstellen 
door de schcpen gcvolgd die zich orienteren met behulp van het 
kompas. Deze elementen werden in de laatste tijd zorgvuldig bestu-
dcerd. Volgens P. Mansion en F. Van Ortroy zou Mercator hier 
voor de eerste maal de loxodromen correct hebben voorgestcld, nadat 
de Portugces Pedro Nuiiez in zijn Tratado da Sphera (1537) reeds 
een merkwaardige poging had gedaan om deze lijncn bij benadcring 
te tekenen (48). 

De Duitse wiskundige Bruno Kyewski kwam tot dc volgende over-
tuiging : « Een ononderbroken lijn wijst de weg van de benaderende 
loxodromen van Pedro Nunez (1537) via hun exact verloop op de 
globe (1541) tot inclusief de wereldkaart (1569) » (49). Deze aard
globe van Mercator schijnt wel het vertrekpunt voor zijn wereldkaart 
met de wassendc breedtegraden of ontworpen in de projectie die 

(48) F . Van Ortroy, Lcs sources scientifiqucs de la cartographic mercatorienne, 
in : Melanges d'histoire offcrts a Henri Pirenne. Bruxelles, 1926, p. 643 ; 
cfr. . \nt. De Smet, Op. cit., p. 65 en nota 106. — Voor de kwestie van de 
loxodromen bij P. Nunez en de plaats die zijn werken en vooral het Tratado 
da Sphera, in 1537 tc Lissabon uitgegeven, in dc evolutie van de projectie 
van dc zeekaarten innemen. zie ook : Armando Cortcsao, Cartografia portu-
guesa antiga. Lisboa, 1960 (Coleccao Henriquina), Cap. VIII : Constnigao 
da carta de marear : Pedro Nuncs e a projeccao da carta de marear (pp. 
123-140) : voor zijn invloed op Mercator, cfr. pp. 132-133 en 137. 

(49) Ueber die Mercatorprojcktion, in Duisburger Forschungcn, 6., 1962, pp. 115-
130. Hier worden ook de vrocgere bijdragen over deze projectie geciteerd. 
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Mercator's naam draagt en die zovecl gebruikt wordt voor dc zee
kaarten en zelfs voor de luchtvaartkaartcn (50). 

In deze belangrijke evolutie van de aardglobe van 1541 naar de 
beroemde wereldkaart van 1569 moetcn we ook de intercssantc brief 
van 23 februari 1547 (n. s.) vermelden die Mercator's streven be-
licht om dc zeekaarten te verbeteren. W e komen er verder op terug. 

Om met de globe tc eindigcn, laten wc opmerken dat op de evenaar 
tussen de punten van de passer ccn lineaire schaal van 20 graden is 
getckend. 

Men heeft zich de vraag gesteld waarom Mercator tot in 1590 
de segmenten van zijn aardglobe ongewijzigd heeft uitgegeven. Dit 
komt wellicht omdat hij vanaf 1569 verkoos zijn grote wereldkaart 
tc verkopen en ook omdat hij dc tijd niet had om zijn globe te ver-
nicuwen (51). 

De hemelglobe (1551). 

Als tegenhanger van de aardglobe behandelen wij die nu, niette-
gcnstaande ze tien jaar later verschenen is. 

Het firmament met de planeten, de sterren en de gcstcrnten, alsook 
de meJkwcg, worden er op voorgestcld, vooral volgens Ptolcmaios 
maar met aanvulingen. De Griekse naam komt mcestal onder dc 
Latijnse. 

Mercator wordt niet als een groot sterrenkundige beschouwd en 
zijn hemelglobe heeft zeker niet het belang van zijn wereldglobe. Ook 
hier zou een vcrgelijkende studie met de hemelglobe van Gemma 
Frisius (1537) intercssantc resultatcn kunnen brengen. 

De hemelglobe te Leuven verschenen in 1551, werd aan Joris van 
Oostenrijk, prinsbisschop van Luik, opgedragen. Ze bclicht sommige 
aspecten van dc activiteit en de loopbaan van Mercator en geeft ons 
de naam van een nieuwe maecenas (52). 

(50) R. Kirmse, in Duisburger Forschungcn, 5., 1961, pp. 61-65. 
(51) Over de aardglobe, zie : Mercator a Louvain, pp. 62-66. Dr. Voct beweert 

dat beide globen in 1575 gewijzigd werden, zie : Les relations commercialcs 
cntre Gerard Mercator et la maison Plantinienne a Anvers in ; Duisburger 
Forschungcn, 6., 1962, p. 198, nota 34. Noch Averdunk, noch Van Ortroy 
die hij aanhaalt, geven daar enig bewijs voor, wel integendeel, zie Averdunk, 
p. 33. 

(52) Mercator a Ix>uvain, pp. 66-67. 

H I 



Wetenschappelijke instrumenten. 

Alhocwel we niet bevoegd zijn inzake wetenschappelijke instrumen
ten en er buiten de aard- en hcmelglobc geen enkel instrument ge
kend is dat met zckerheid aan dc Rupelmondcnaar kan worden toe-
geschreven, toch zijn er enkele documenten bewaard die wijzen op 
de belangrijke plaats die de kartograaf bekleedt onder de instrumen-
tenmakers der 16de eeuw. 

In dc reeds gecitccrdc tekst van Ghim (53) worden wetenschap
pelijke werktuigen vermeld die Mercator leerde fabriccren : armillaar-
sphcren (sphacras), astronomischc ringen en andere uit koper, 

W e zagen ihogcr (54) dat de kartograaf wellicht leerde graveren 
bij Gaspar a Myrica of vander Heyden. Daar deze vakman ook 
goudsmid was en wcrkte voor rekening van Gemma Frisius, hebben 
wij verondersteld dat Mercator bij hem heeft leren het metaal be-
werken voor het vervaardigen van instrumenten. 

De calvaria. ' 

In zijn oudst bewaarde brief van 4 augustus 1539, klaagt Mercator 
dat hij niet over het nodige gereedschap beschikte om een instru
ment calvaria geheten te voltooien. Hij was vcrplicht in vrccmdc 
wcrkplaatsen aan te kloppcn om het nodige te vinden. Ziehier wat de 
kartograaf schrijft in verband met dit werktuig : sed dum paucis armis 
instructus hoc artificium absolvere vellem, nova subinde cavitatum, 
obliqui, angusti, rotundi, acutive recessus instrumenta poposcere, qui-
bus fabricandis plus iusto rei mora protacta est. ut fit. dum ipsi om' 
nium indigi alienas cogimur et varias officinas petere (55). Onmo-' 
gelijk met deze gegevens die gewag maken van allcrlci werktuigen en 
verscheidene wcrkplaatsen het voorwerp te identificeren (56). 

(53) Zie onze nota 19. 
(54) Mercator en Gaspar a Myrica of vander Heyden, en nota's 20 ssq. 
(55) Van Durme, Correspondance mercatorienne, n" 3, p. 15 ; cfr. Mercator a 

Louvain, pp. 69-70. 
(56) Dhr. Ingenicur H. Michel, voorzittcr van het Nationaal Centrum voor de 

Geschiedenis der Wetenschappen (van Belgie), verzamelaar en specialist in 
dc oude wetenschappelijke instrumenten, heeft de verondcrstelling gemaakt 
dat er hier zou kunnen sprake zijn van een zonncwijzer in vorm van een 
half rond ; cfr. Mercator a Louvain, pp. 69-70 en nota 121. 
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Astronomische ringen. 

Een van de specialitedten van Mercator was het vervaardigen van 
astronomische ringen. In zijn werkje over het gebruik van dc astro
nomische ring Annuli astronomici instrumenti cum certissimi tum com-
modissimi usus, in 1553 te Antwerpen verschenen, schrijft Pieter 
Beausardt, professor in de wiskunde aan de Universiteit te Leuven, 
dat Mercator voor Keizer Karel V een astronomische ring had ver
vaardigd met een vijfdc ring die dienst deed van horizont. Dit in
strument was buitengewoon nauwkeurig en kon voor verschillcnde 
doeleinden gebruikt worden zodat het gemakkehjk met het astrola-
bium kon mededingen (57). 

Mercator heeft zelf een en ander medegedecld over de astronomi
sche ring : 

1) in zijn brief aan Antoon Granvelle, gedatecrd tc Leuven op 9 
oktober 1544, kort na zijn vrijilating uit de gevangcnis ; 

2) in een andere brief aan dezelfde correspondent (Leuven, 18 
maart 1545) (58) ; 

3) in zijn brief aan Keizer Karel V, die hij enkele maanden na zijn 
vestiging te Duisburg (1552) tc Brussel kwam brengen en die wel
licht van 1553 dagtekent (59). Het gaat hier over dc mogelijkhcden 
die dc aardglobe, de hemelglobe alsook de astronomischc ring kun
nen bieden voor verschillende doeleinden. 

(57) Verum dictis armillis si quintus annulus accedat, qui horizontis vice fungatur, 
cuiusmodi nonnulos videre licuit, utque est, quem magna industria ac solerti 
opera his proximis annis, Carolo quinto Imperatori invictissimo et Matheseos 
studiosissimo, confecit noster Gerardus Mercator, Rupelmundanus, vir, quo 
fabricae instrumentorum, ut cum omnium pace dixerim, hac tempestate nul
lum peritiorem noverim, non me Hercule dicere possim, huiusmodi instru-
mentum quot usus praestare queat : adeo ut usuum certitudine (taceo mul-
titudinem) cum astrolabio certare facile dixeris (Vermeld werkje, pp. 19-20; 
cfr. Mercator a Louvain, p. 73). 

(58) Brieven 1° en 2" werden in extenso uitgegeven in : M. Van Dunne, Corres
pondance mercatorienne, n" 14, pp. 25-29 en n" 15, pp. 30-31. 

(59) Declaratio insigniorum utilitatum quae sunt in globo terrestri, coclesti, et 
annulo astronomico. Ad Invictissimum Romanum Imperatorem Carolum Quin-
tum. Opuscule inedit de Gerard Mercator, public et annote par le Dr. Van 
Raemdonck. St. Nicolas, 1868, in 8°, 30 pp. (Publications extra-ordinaires 
du Cerde Archeologique du Pays de Waas , n" 5). 
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Een goede samenvatting van deze documenten geven is onbegon-
ncn werk voor een niet specialist in oude instrumenten. Daarom drin-
gen wij er nogmaals ten zeerste op aan dat de spccialistcn in deze 
hulpmiddelcn van dc astronomen en geografcn in de 16dc eeuw zich 
voor deze informatie — die toevallig bewaard blcef — zouden inte-
rcsseren en aldus bijdragen tot een betere kennis van dc wetenschap
pelijke instrumenten en de geschiedenis van de wetenschap in deze 
zo intercssantc periode (60). 

Andere instrumenten. 

Deze reeds vermeld door Ghim (61). Bij dc armillaarspheren en 
astrolabia voegen we cveneens het instrumenfum planimetricum dat 
een combinatie schijnt te zijn van het astrolabium en dc meettafel 
(planohette). Het diende voor topografische opnamen met behulp van 
triangulatic en werd beschreven door Gemma Frisius in zijn reeds ver
meld Libellus de locorum describendorum ratione vanaf 1534 (n. s.) 
(62). 

Gezien zijn betrekkingen met Gemma Frisius en vooral wcgcns 
zijn buitengewone technische en artisanale vaardigheid, mogen we 
aannemen dat Mercator alle instrumenten kon fabriccren die wij af-
gebccld zien op het portret van zijn meester door Stalburch (1557). 
Dit is cveneens een interessant document voor de kennis van de oude 
werktuigen waar we nogmaals de aandacht op vestigen (62bis). 

Om te eindigcn hiermede vermelden wij nog ccn voorstclling van 
het heelal die Mercator enkele maanden na zijn vestiging tc Duis
burg naar Brussel kwam brengen voor Keizer Karel V, samen met 
een astronomische ring en de reeds gecitccrdc brief gekend als De
claratio insigniorum utilitatum (63). Dit kunstwerk bestond uit ccn 
houtcn aardglobe van het formaat van een speclbal voor de kinderen 
en een hemelglobe uit het zuivcrste kristaal met dc planeten en de 

(60) Mercator a Louvain, pp. 68-74. 
(61) Cfr. hoger en nota 19. 

(62) Ant. Dc Smet, Note sur Gemma Frisius, in : Bulletin de la Societe Royale 
Beige dc Geographic, 86e jg., 1956, pp. 89-90. 

(62bis) Cfr. H. Michel, Mercator, constructeur d'instruments astronomiques, in : 
Ciel ct Tcrre, 1962, n° 5-6 (raai-juin). 

(63) Zie onze nota 59. 
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bijzonderste gestemtcn er op gcgraveerd met behulp van een diamant 
en daarna met goud verlucht en belegd (64). 

Landmeterswerk. 

Als leerling en medewerker van Gemma kende Mercator de methode 
om topografische opnamen tc doen met behulp van de triangulatic 
(65). Hij vocrde landmeterswerk uit, met het opnemen van kaarten, 
voor rekening van grote grondeigcnaars zoals o.m. de abt van St,-
Pieters en dc proost van St.-Baafs te Gent (66). 

Arrestatie en gevangenzetting (van februari tot omstreeks 1 okto
ber 1544). 

Terwijl hij volop bezig is met de constructie van astronomischc 
instrumenten voor de Keizer, Antoon Granvelle en andere hoge per
sonaliteiten, met landmcten enz., wordt hij begin februari 1544 (n. s.) 
tijdens ccn verblijf te Rupelmonde aangehouden en aldaar in dc 
gevangcnis geworpen. Hij wordt bcschuldigd van ketterij. 

Niettegenstaande dc cnergicke tussenkomst van de academische 
autoriteiten te Leuven, die voor zijn reohtgelovigheid instaan, wordt 
hij niet voor einde September losgclaten. Ruim zeven maanden Iccft 
hij in de onzekcrheid — zelfs in doodsgevaar — en liggcn zijn drukkc 
wetcnschappelijke en artisanale bezigheden stil. 

Gelukkig behoudt hij 'het vertrouwen van de Keizer, van Antoon 
Granvelle en andere weldocners en kan hij zich begin oktober 1544 
opnieuw aan het werk zetten om astronomischc instrumenten te fa
briccren en zijn andere werkzaamheden te hernemen {67). Finan
cieel komt hij er vlug weer boven. 

(64) Beschreven door Ghim, zie Geske, Die Vita Mercatoris, pp. 250-251 ; cfr. 
Mercator a Louvain, p. 72. 

(65) Zoals hoger gezien, werd die uiteengezct in het meermaals vermelde Libellus 
de locorum describendorum ratione (1534 n.s.). 

(66) Mercator a Louvain, pp. 74-75. Cfr. R. Kirmse, Zu Mercators Tatigkeit als 
Landmesser in seiner Duisburger Zeit, in : Duisburger Forschungcn, 6., 1962, 
pp. 91-114. 

(67) Mercator a Louvain, pp. 75-79. 
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Mercator's merkwaardige vorsing in verband met het aardmagne-
tisme en de magnetische pool. 

Wij zagen hoger dat hij op zijn aardglobe van 1541 in het Noorden 
van Europa een Magnetum insula heeft getckend, bewijs van zijn be
langstclling voor de magnetische pool. Een paar jaar na zijn terug
keer uit de gevangcnis, schrijft hij een zeer intercssantc brief aan 
Antoon Perrenot, bisschop van Atrecht. Dit zo belangrijk document, 
gedatecrd te Leuven van 23 februari 1547 (n. s.), werd sedert 1869' 
ten minste zes maal uitgegeven en schijnt nochtans in Bclgie volledig 
onbckcnd (68). 

Mercator handelt hier eerst over zijn studie van de zeekaarten, 
zijn streven om de stuurmanskunst en de zeevaartkundc te begrijpen. 
Hij stelt vast dat de zeekaarten dc schcpen niet in staat stellen met' 
behulp van het kompas een koers tc volgcn van de ene plaats naar dc 
andere en op de tegenoverliggende haven uit te komen. Die vergis
sing gcbcurt niettegenstaande de juiste afstanden tussen die plaatsen 
nauwkeurig op de zeekaarten aangegeven worden. Deze documenten 
waarmede hij gehoopt had de geografische vergissingen te kunnen 
verbeteren, verwijderen hem van dit doel. Bij zijn onderzoek naar de 
oorzaken van deze fouten stelt hij vast dat die te wijten zijn aan een 
onvoldoende kennis van het magnetisme. 

Hij behandelt vervolgens de variatic van de magnetische afwijking 
welkc dc zcelui, zowel als de auteurs van zeekaarten van zijn tijd, 
ten onrechte beschouwen als zijnde dezelfde altijd en overal op gelijk 
welk punt van dc wereld. Mercator verklaart dan : « De richting van 
dc kompasnaald verandert naar gelang de verandcring van de geo
grafische breedte of lengte ». Hij geeft hiervoor een concreet voor-
beeld : het verloop van dc scheepsroute gcvolgd tussen Gibraltar (of 
Cadix) en Carthago in beide richtingen. 

De magnetische pool bevindt zich op de aarde. 

Dc kartograaf stelt zich nu de vraag : waar bevindt zich de magne-

(68) In afwachting dat ocn Ncdcrland.se vertaling verschijnt als bijlage bij een 
studie die wij voor de Mededelingen (van de) Marine Academic van Belgie 
te Antwerpen bestemd hebben, vcrwijzen wij naar Van Durme, Correspon
dance mercatorienne, n" 18, pp. 32-34. Cfr. Mercator a Louvain, pp. 80-83. 
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tische pool ? Hij bcwijst in enkele regels dat deze zich op dc aarde 
bevindt en niet in de hemel, zoals veel geleerden toen nog mcenden : 
« In de hemcl zal dit punt (dc magnetische pool) zeker niet te vinden 
zijn. Immers, aangezien icder punt van de hemel met uitzondering 
van de pool in een kring ronddraait, dan zou bij dc dagehjkse om-
wenteling van haar punt in de hemel, de magneetnaald noodzakelij-
kerwijze nu eens naar deze dan cens naar gene richting afdwalcn en 
aldus zou dc afwijking beurtelings in oostclijke en westelijkc richting 
geschicden. Dit wordt door de ervaring tegengesproken. Dicntcngc-
volge moet dit punt (de magnetische pool) op de aarde gezocht wor
den die vast en onbeweeglijk blijft » (69). 

Dit is voor de tijd ccn buitengewoon belangrijke bewijsvoering, 
een mijlpaal in de geschiedenis van de zeevaartkundc, zowel als van 
de kartografie. W e stellen cveneens vast dat Mercator de aarde on
beweeglijk in het midden van het heelal situeert en dus de nieuwe 
theoric van Copernicus over het zonncstelsel (1543) niet aanvaardt. 

Deze brief, die nog andere intercssantc gegevens bevat, toont ons 
duidelijk dat een van de grote bckommcrnissen van Mercator's we
tenschappelijke vorsing zijn onderzoek was naar het aardmagnetisme 
en dc magnetische pool met als praktisch doel dc verbctering van de 
zeevaart en de zeekaarten. Zoals reeds gczegd was het eindrcsultaat 
de beroemde wereldkaart van 1569 ad usum navigantium, ten gebruike 
van de zeevaarders, in de projectie ontworpen die nu nog Mercator's 
naam draagt. 

Intussen heeft dc grote kartograaf nog eens de kwestie van de 
magnetische pool behandcld in dc brief die hij enkele maanden na 
zijn vestiging tc Duisburg aan Keizer Karel V liet geworden ter ver-

(69) Quo igitur sit loco punctus ille, quem tantopere sectatur magnes, quantum 
nunc licet Rmae D. T. in genere palam faciemus, Primum hoc experientia 
constat uno eodemque loco a vero septentrione in eandem semper partem 
declinare lingulam nauticam. In coelo igimr punctus hie nequaquam erit, 
nam cum praeter cardinem onme coeli punctum circumducatur, necessario 
modo hac modo iliac oberraret lingula ad sui in coelo puncti diurnam cir-
cumductionem, itaque in utramque vicissim partem declinaret, quod negat 
experientia. In terra igitur quae fixa manet hie punctus investigandus est 
(Van Durme, Correspondance mercatorienne, pp. 32-33). 
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klaring van een instrument dat het heelal voorstclt en een astronomi
sche ring die hij voor de vorst had klaargemaakt (70). 

De vorsing in verband met het aardmagnetisme, de bewijsvoering 
dat de magnetische pool op dc aarde gelcgen is. werd door Merca
tor's tijdgenoten ten zeerste op prijs gesteld. Dit bewijst o.m. het 
enig echt portret van de grote kartograaf dat door toedoen van Frans 
Hogenberg werd vervaardigd, maar waarvan men noch de auteur 
noch de graveur (mogclijks Hcndrik Goltzius) noch de datum met 
zekerhcid kan bepalen (71). Mercator wordt voorgestcld met ccn 
passer in dc hand waarmede hij op een aardglobe een punt aanduidt, 
geheten Polus magnetis. de magnetische pool. 

Naar Duisburg (1552). 

In 1552, wellicht in het najaar, wijkt Mercator met zijn gezin uit 
naar Duisburg in Rijnland. 

Waarom hij vertrokken is, weten we niet heel goed. Hij had ten-
slottc tc Leuven kunnen blijven voortwerken, besohcrmd door de 
Keizer en invlocdrijke personen aan het Hof te Brussel en de Uni
versiteit te Leuven. 

In elk geval is zijn vertrck uit Leuven geen vlucht. Wel integendeel, 
zonder overhaasting heeft Mercator al zijn documcntatie medcgevoerd 
alsook dc koperplatcn van dc toen reeds gepublicecrde kaarten en dc 
twee globen ; daarbij drie of vier platen voor zijn Europakaart die 
reeds te Leuven gcgraveerd werden. 

Tc Duisburg blijft hij in betrekking met Keizer Karel V, met An
toon Perrenot de Granvelle en andere, vooral katholiekc personali
teiten uit de Nederlanden (72). 

(70) Het is de Declaratio insigniorum utilitatum... (zie hoger onze nota 59). 
(71) Over dit portret, zie H. Avcrdunk und J. Muller-Reinhard, Gerhard Mer

cator... pp. 164-167 en Rolf Kirmse, Mercator-Korrespondenz. Betrachtungen 
zu einer neuen Publikation, in : Duisburger Forschungcn, 4. Band, 1961, 
pp. 70-71. 

(72) Mercator a Louvain. pp. 83-84 en onze bijdrage : Gerard Mercator. lets 
over zijn oorsprong en jeugd - Zijn arbeid, lijden en strijden te Leuven 
(1530-1552) (Zie hoger onze nota 40). 
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In deze bijdrage hebben wij gepoogd een en ander medc te delen 
over de omstandigheden en dc manier waarop Mercator, na ccn tra
ditionele conformistische, theoretische universitaire vorming (magister 
artium) ovcrgegaan is naar een praktisch-wetenschappelijke, techni
sche en voor een deel artisanalc loopbaan. Hierin heeft Gemma Fri
sius hem zeer degehjk gcholpen. W e hebben uitgcwcid over dc ma
nier waarop hij wiskunde, vooral geometrie, heeft geleerd en er dc 
nadruk op gelegd dat liet bij dc Rupelmondcnaar vooral ging om de 
praktische toepassingen van deze wetenschap die hem bij zijn beroep 
van instrumentenconstructeur, landmeter, kartograaf en kosmograaf 
— in dc opvatting van Mercator — nuttig konden zijn. 

Medewerker van Gemma Frisius vanaf 1535 of 1536, heeft hij 
wellicht leren graveren en het metaal bewerken voor het vervaardigen 
van astronomische instrumenten bij dc Leuvense goudsmid Gaspar 
vander Heyden (a Myrica). Deze kunstenaar en technicus blijkt ons 
zeer interessant in verband met de constructie van wetcnschappelijke 
werktuigen en het graveren van kaarten te Leuven in het eerste derde 
van de 16de eeuw. Hier stellen wij nog eens vast hoe veel Mercator 
aan Gemma Frisius verschuldigd is, ook voor zijn technische vor
ming. Wij hebben vlug de eerste kaarten van de Rupelmondenaar 
behandcld : het Heilig Land, 1537, en de kleine wereldkaart van 
1538. Ook hebben wij uitgeweid over een crisis die we menen te ont-
dekken in dc betrekkingen tussen Gemma en zijn leerling in 1539 en 
de moeilijkheden die de Rupelmondcnaar toen ontmoette. Na dc 
raadselachtigc kaart van Vlaanderen (1540?), die volgens R. Kirm
se de gravure zou zijn van een handschriftkaart van Jacob van De-
venter en waaraan een politieke bctckcnis zou verbonden zijn, is de 
kartograaf stevig geintroduccerd bij maecenassen zoals de twee Gran-
velle's en nadcrhand de Keizer zelf. Voor hen construeert hij astro
nomische instrumenten. Deze artisanale en artistieke bedrijvigheid 
belet hem zijn kaart van Europa te voltooien. 

Voor de legenden en namen op de kaarten, publiccert hij zijn me
thode voor Italiek of cursiefschrift (1540 of 1541). Verder behan
delen wij de aard- en de hemelglobe (1541 en I55I) . Dc loxodromen 
op de aardglobe schijnen het vertrekpunt te zijn voor de projectie' 
van zijn 28 jaar later uitgegeven beroemde wereldkaart ten gebruike 
van de zeevaarders. 
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Ook op de wetenschappelijke instrumenten hebben wc de aandacht 
gevestigd in de hoop dat specialisten zich er medc zuUcn bezig hou-
den. W e vermelden even zijn landmeterswerk, zijn arrestatie en gc-
vangenschap, die veel erger was dan men mcestal denkt, aangezien 
ze niet een drietal maar ruim zeven maanden heeft geduurd. 

W e weiden meer uit over zijn vorsing in verband met de magne
tische pool en de bewijsvoering dat deze op de aarde gelegen is. Ten 
slotte wijzen wc cr op dat zijn vertrck naar Duisburg geen vlucht is, 
wel integendeel, en dat hij aldaar goede betrekkingen onderhoudt met 
de Keizer en verscheidene invlocdrijke personaliteiten uit de Neder
landen. 

Gedurende zijn Leuvense periode heeft Mercator zijn wetcnschap
pelijke, technische en artistieke kundigheden aangeleerd, zijn eerste 
kaarten uitgegeven, dc Europakaart bijna voltooid, prachtige instru
menten vervaardigd, sedert minstens 1541 zijn wereldkaart van 1569 
voorbereid en ook een van zijn roemrijkstc eretitels verworven door 
de bewijsvoering in verband met de magnetische pool. De schitte-
rende kartografische rcalisaties te Duisburg werden te Leuven voor
bereid. 

Ant. De Smet (Brussel). 

RESUME 

Gerard Mercator ne a Rupelmonde le 5 mars 1512, suit un enseignement univer
sitaire traditionnel et conformiste (magister artium) avant de s'orienter vers une 
carriere scientifique pratique, technique et partiellement artisanale. Dans ce chan-
gement d'orientaUon, auquel il doit sa gloire, le cartographe a ete puissamment 
aide par Gemma Frisius, de trois ans son aine. Nous nous sommes etendu sur la 
maniere dont il a appris les mathematiques, notamment la geometrie. 11 s'interesse 
surtout aux applications qui pouvaient lui etre utiles pour son metier de construc
teur d'instruments astronomiques, de geometre, de cartographe et de cosmographe 
(suivant le sens que Mercator donne a ce terme). 

Comme collaborateur de Gemma Frisius a partir de 1535-1536, il a probablement 
appris la gravure et le travail du metal chez I'orfevre louvaniste Gaspar vander 
Heyden (a Myrica) en vue de la fabrication d'instruments scientifiqucs. Get artiste 
et technicien nous parait presenter un interet tout particulier pour la construction 
des instruments et la gravure des cartes a Louvain dans le premier tiers du XVIe 
siede. Nous constatons encore qu'outre son influence sur la formation mathema-
tique de Mercator, Gemma Frisius contribua beaucoup a son apprentissage tech
nique et artistique. Nous avons traite rapidement des premieres cartes du Rupel-
mondois : la Terre Sainte (1537) et la petite carte du monde en projection cordi-
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forme double de 1538. Nous avons cru decouvrir dcs 1539 une crise dans les 
relations entre Gemma et son brillant eleve et cela ne s'est pas produit sans de 
serieuses difficultes pour Mercator. 

La carte de Flandre (1540?) rcste une enigme. R. Kirmse la considere comme 
gravee par Mercator d'apres une carte manuscrite de Jacques de Deventcr et elle 
presenterait un caractere pohtique. 

Apres 1540 le cartographe est bien introduit aupres de puissants mecenes comme 
les deux Granvelle et ensuite I'empereur lui-meme. II consbuit pour ceux-ci des 
instruments scientifiqucs. Cette activite artisanale et artistique, bien que pr^sentant 
un caractere scientifique, I'empeche de s'occuper a fond de ses autres travaux, 
notamment de I'achevement de sa carte d'Europe commencee des 1538. 

L'ecriture italique ou cursive I'interesse pour raarquer les noms et les legendes 
sur les cartes ; c'est ainsi qu'en 1541 il public une methode de calligraphic, 

Nous avons parle des globes de Mercator : le premier, le globe terrestre public 
en 1541, parait le plus interessant. Les loxodromes qui y sont traces semblent 
constituer le point de depart de la projection que Mercator emploie 28 ans plus 
tard dans sa carte du monde a I'usage des marins. 

Nous avons attire I'attention sur I'importance de Mercator comme constructeur 
d'instruments scientifiqucs. Nous esperons que des specialistes en la matiere s'oc-
cuperont des documents relatifs a cette activite mercatorienne. 

Allusion a ete faite a ses travaux d'arpcntage, a son arrestation et a son em-
prisonnement. Cet evenement fut beaucoup plus grave qu'on ne le pense generale-
ment puisqu'il priva le cartographe pendant au moins sept mois de sa liberte. 

Ses recherches sur le magnetisme terrestre, entre autres sa demonstration de 
I'emplacement sur la terre du pole magnetique, font I'objet d'une lettre datee du 
23 fevrier 1547 (n. s,), document trop pen connu. 

Le depart de Mercator a Duisbourg en Rhcnanie (1552) n'est pas une fuite. 
Au contraire, dans sa nouvelle residence, il entietient les meilleurs rapports avec 
I'empereur et d'autres personnalites catholiques des Pays-Bas. 

Pour terminer nous insisterons encore sur le role preponderant qu'ont joue Gemma 
Frisius et Louvain sur la carriere de Mercator en contribuant a sa formation 
scientifique, technique et artisanale. C'est dans la ville universitaire qu'il pul^^ia ses 
premieres cartes et acheva presque sa carte d'Europe. Des instruments scientifiqucs 
dune precision remarquable, veritables merveilles, y ont ete construits. Des avant 
1541 il y a prepare sa carte du monde de 1569. La aussi furent con?us et prepares 
en partie les grands travaux cartographiques realises a Duisbourg. Les resultats 
de ses recherches sur le p6le magnetique (1547) lui ont confere un de ses plus 
beaux titres de gloire. 
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