
RECHT DOOR ZEE 

In de stad Sint-Niklaas gaat er nog tot 11 september 2022 een tentoonstelling door onder de 

naam: ‘RECHT DOOR ZEE’.  

Het is geen horlogetentoonstelling maar wel een erg boeiende tentoonstelling over de 

overwinning van de zeevaarders op de problemen om te varen in open zee. Het museum toont 

de hulpmiddelen, die gedurende eeuwen gebruikt werden en hoe deze evolueerden. In deze 

ontwikkeling speelde horlogerie wel een belangrijke rol.  

Zelfs al vóór de 18e eeuw was er grote nood aan een methode waarmee op volle zee de juiste 

lengtegraad kon bepaald worden. De Engelsman John Harrison bouwde de eerste echt 

betrouwbare scheepschronometer. In Vlaanderen was scheepvaart op volle zee nooit een 

prioriteit.  

Vandaar dat er slechts één Belgische horlogemaker ooit het aangedurfd heeft om een 

scheepschronometer te bouwen. Het is deze uitzonderlijke scheepschronometer van Charles 

Dekemel die -naast andere- prominent tentoongesteld wordt in Sint-Niklaas. 

  

Praktisch 

Het eenvoudigste is de auto te parkeren op de grote parking ‘Zwijgershoek’. Geef gewoon 

Zwijgershoek, Sint-Niklaas’ in, je GPS doet de rest. Daar zie je tussen twee gebouwen de 

ingang.  

Op maandag is het museum gesloten. De andere dagen is het open van 10 tot 17u, ook op 

zondag.  

Toegang is 6€, met korting 3€. Op zondag tot 13u is de toegang gratis. 

 Bij de ingang van het STEM-museum (ja, wie vindt zulke namen uit) kan je aan de balie 

terecht voor verdere uitleg. Na je bezoek aldaar, steek je de parking over (vraag aan de balie 

desnoods uitleg) en ga dan rechts tussen de afsluiting en de struiken naar het Mercator-

museum. Absoluut doen want daar zie je de buitengewone hemel- en aardglobes van Mercator 

(alleen hiervoor is het bezoek al de moeite waard), vele landkaarten van Mercator en vele 

anderen, maar ook de bijdrage van de Vlamingen in de zeevaartgeschiedenis. Hier staat de 

scheepschronometer van Dekemel. 

  

Als uitstap, de moeite waard. 

Nog meer uitleg:        www.rechtdoorzee.be 

  

 Het Uurwerkgezelschap 


