




Het Mercatorjaar van Kamerkoor Cantatille 
 

Kamerkoor Cantatille doet actief mee aan het feestelijke Mercatorjaar 2012. Het concert 
Mercatille is de hoofdactiviteit in ons Mercatorjaar. Mercatille werd reeds een eerste maal 
opgevoerd in Gangelt (Duitsland) op 12 augustus. Met deze koorreis en dit concert brachten 

we een mooi deel van het Waaslandse Mercatorproject naar één van de zustersteden van 
Rupelmonde.  
 
Op dit concert brengt Kamerkoor Cantatille een ontdekkingstocht doorheen de verschillende 
kaarten uit de Mercator-collectie. Hierbij worden in totaal vier landen en vijf eeuwen 
voorgesteld. De vier landen zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en De Nederlanden, en 
de vijf eeuwen zijn de 16e, 17e, 18e, 19e, en 20e/21e eeuw. Dit resulteert in een heel 
gevarieerd repertoire, met minder gekende Renaissance-stukken en ruim gekende 
klassiekers, met zachte liefdesliederen, uitbundige koormuziek en sfeervolle avondliederen. 
Kortom, voor ieder wat wils. Op deze manier brengen we een muzikale ontdekkingstocht 

doorheen deze landen en eeuwen, volledig in de geest van Mercator.  
 



Enkele opmerkelijke stukken die zullen gebracht worden, zijn het Madrigal van Fauré, 
Between Sound and Sense van Ludo Claesen, en Mercatille van Jan Coeck. Op vraag van 
Kamerkoor Cantatille werd dit laatste werk speciaal voor dit concert gecomponeerd. 
Vandaag, 21 oktober, gaat deze unieke koorcompositie in première. Met dit werk brengen 
Jan Coeck en Cantatille niet alleen een bloemlezing uit de eerste wereldatlas van Mercator, 
maar wordt ook het huidige Waasland in kaart gebracht, met de nodige technologische 

snufjes en het nodige wereldse karakter.  
 
Na het concert wordt iedereen van harte uitgenodigd op de receptie. Deze zal 
doorgaan in de kapel naast de Kerk. De receptie wordt verzorgd door de Oxfam 
Fair Trade wereldwinkel van Bazel. Uw toegangskaart is geldig voor één gratis 
consumptie.  
  



Concertprogramma 
 

Jan Coeck – Het lof der zotheid 
 
Groot-Brittannië 

 

16de eeuw: William Mundy – O Lord, the maker of all things  
17de eeuw: Henry Purcell – To the hills and the vales/The triumphing dance  

              (uit de opera Dido and Aeneas ) 
18de eeuw: Thomas Arne – Which is the properest day to sing?  
19de eeuw: Charles Villiers Stanford – Justorum Animae  
20ste eeuw: Ralph Vaughan Williams – The Turtle Dove  

 
Frankrijk  

 

16de eeuw: Claude Lejeune – Revecy venir du Printans  
17de eeuw: Guillaume Bouzignac – In pace in idipsum  
18de eeuw: Jean-Philippe Rameau – La Nuit (uit de film Les choristes) 
19de eeuw: Gabriël Fauré – Madrigal  
20ste eeuw: Erik Satie - Gymnopédie 1 (door Sofie Bauwens op piano) 
 



Duitsland  
 

16de eeuw: Antonio Scandello – Der Wein der schmeckt mir also wohl  
 

PAUZE 
 
Duitsland (vervolg) 
 
17de eeuw: Johann Pachelbel/ Noël Goemanne – Canon in D  
18de eeuw: Ludwig Van Beethoven/ Juliaan Wilmots – Ich liebe dich  
19de eeuw: Robert Schumann – Zigeunerleben  
20ste eeuw: Hugo Distler – Wanderlied  

 
De Nederlanden  

 

16de eeuw: Jacob Clemens – Adieu magnificques festins  
17de eeuw: Henri Dumont – Cantate Domino  
18de eeuw: Franz Joseph Krafft – Benedicamus Domino  
19de eeuw: Florimond Van Duyse – Het wasser te nacht  
20ste eeuw: Jef Tinel – Als de zonne daalt (door Sofie Bauwens op piano) 
20ste eeuw: Ludo Claesen – Between sound and sense  
 

2012: Jan Coeck – Mercatille (creatie)  



Mercatille – interview met Jan Coeck  
 
Naar aanleiding van het verjaardagsconcert van Mercator werd een prachtige compositie 
gemaakt door een van de beste hedendaagse componisten die ons land rijk is. Componist-
auteur Jan Coeck (°1950) is muziekpedagoog en docent aan het Lemmensinstituut in Leuven. 

Hij is ook gastdocent aan de UCA, universiteit van Cádiz in Spanje. Zijn oeuvre omvat vooral 
vocale muziek, op eigen teksten, voor jongeren en koren. Meerdere van zijn anderstalige 
werken in opdracht werden bekroond. Jan Coeck is auteur van verschillende liedbundels, 
schreef enkele musicals en werkte mee aan heel wat muziekdidactische uitgaven.  
 
Naar aanleiding van 500 jaar Mercator schreef hij de zesdelige suite Mercatille voor 
gemengd koor en piano, in opdracht van het kamerkoor Cantatille. Zijn meest recente werk 
‘Het meisje met de zwavelstokjes’, voor kinderkoor, verschijnt dit najaar als vertelboek met 
begeleidende cd bij uitgeverij Euprint (www.euprint.be).  
 
Hierna volgt een kort interview met Jan Coeck over het stuk dat hij gecomponeerd heeft en 
dat op dit concert voor het eerst gebracht wordt.  
 



Mercatille is een compositie die gemaakt werd en gebracht zal worden ter ere van 
de verjaardag van Gerard Mercator, de beroemde cartograaf. Maar kan je iets 
meer details geven over wat de compositie Mercatille juist gaat?  
 
Jan Coeck: Het werk is in de allereerste plaats een eerbetoon aan de beroemde cartograaf uit 
Rupelmonde. Veel toepassingen die we vandaag kennen zijn in feite de resultaten van zijn 

studie- en levenswerk. Ik denk aan landkaarten, aan het gps-systeem, aan het benoemen 
van regio’s en streken. Omdat het werk van Mercator zo veelzijdig van aard is, heb ik de 
compositie ook zo gevarieerd mogelijk gemaakt.  
 
De luisteraar krijgt bijvoorbeeld een inkijk in het enorme kaartenregister dat Mercator heeft 
verzameld en opgesteld, en meteen ook een knipoog naar onze dagelijkse situaties: je rijdt 
jezelf vast in een file, je bent de weg kwijt, het gps-systeem neemt het over, …  
 
Hoe is de compositie Mercatille opgebouwd, is het een kort en eenvoudig lied, of 
kunnen we ons eerder verwachten aan een uitgewerkte suite?  
 
Jan Coeck: Mercatille is een zesdelige suite voor gemengd koor en piano. Ieder deel 
beschrijft op één of andere manier een aspect uit het leven van Mercator of van een 
toepassing van zijn werk op onze maatschappij. Ik heb bewust aan elk deel een Latijnse titel 
gegeven, om naar de wetenschappelijke tijdsgeest van Mercator te verwijzen.  
 



Er wordt wel eens gezegd dat Mercator niet echt muzikaal was. Het lijkt dus 
moeilijk om je inspiratie te halen bij stukken die Mercator eventueel gekend zou 
hebben in zijn tijd. Waar heb je je inspiratie dan wel vandaan gehaald om over 
Mercator een stuk te schrijven?  
 
Ik heb uiteraard heel wat gelezen over Mercator en me uitgebreid geïnformeerd over de tijd 

waarin hij leefde. Dat hijzelf, voor zover men weet, niet muzikaal was, is absoluut geen 
hinder geweest bij het componeren van Mercatille. Je kan Mercator probleemloos 
overplaatsen naar onze tijd. Ik heb bewust niet geprobeerd om een historische reconstructie 
te evoceren, maar eerder op een min of meer ludieke manier getracht hem naar onze tijd te 
brengen. Dat gebeurt in de suite zowel op een poëtische als op een humoristische manier.  
 
Heb je bepaalde muzikale bronnen verwerkt in Mercatille, en wil je hier iets 
specifieks mee vertellen?  
 
Er wordt naar geen enkele bron verwezen, maar in één van de delen kan je met wat fantasie 
een instrumentaal ensemble van kromhoorns, pommers en andere renaissance-instrumenten 
horen, die vocaal worden nagebootst. Dat is een ludieke verwijzing naar de muzikale periode 
waarin Mercator leefde.  
 



Tot slot, welke boodschap wil je uiteindelijk brengen naar de luisteraar met 
Mercatille? Wat is het belangrijkste dat de luisteraar mee moet nemen naar huis?  
 
Mercator is een historisch belangrijke figuur op wereldniveau. Vele toepassingen die we 
vandaag kennen in de cartografie zijn bedacht en ontwikkeld door deze Rupelmondenaar. Ik 
wil hem de honneurs geven die hij verdient op zijn 500-ste verjaardag.  

 
Maar hij is ook verguisd geweest, is zelfs opgesloten in de gevangenis omwille van zijn 
overtuiging. Dit thema is bijzonder actueel. Nog dagelijks worden mensen figuurlijk 
opgesloten in de Graventoren, zoals Mercator. Tot op de dag van vandaag vluchten mensen 
weg uit hun geboorteland omdat ze opgejaagd worden. De multiculturele samenleving waarin 
we leven, viseert jammer genoeg nog altijd mensen die verschillen van kleur, godsdienst of 
overtuiging.  
 
En tenslotte haal ik Mercator graag vriendelijk van zijn voetstuk, door hem te zien als een 
heel gewone man wiens vrouw hem een beetje als een workaholic ervaart. Maar zeker zie ik 
hem ook als een man met een visie, een dromer, die de poëzie van een stroom en het spel 
van de wolken in zich opneemt.  
Ik hoop dat de luisteraars deze knipoog begrepen hebben en met een glimlach naar huis 
gaan.  

 



Mercatille – de tekst 
 
1. Cartographia 
 

Orbis terrae compendiosa  
Asia Europa Africa  
America sive India nova  
Polus Arcticus Islandia  
Brittanicae insulae  
Anglia Scotia  
Hibernia  
Daniae regni  
Holsatia Ducatus  
Russia  
 

Gallia universalis  
Helvetia Zurichow  
Wiflis purgergow  
Aargow  
Belgii inferioris tabula  
Lutzenburg Ducatus  
 

Hispaniae  
Germania universalis  
Frisia occidentalis  
Palatinatus Rheni  

Westfaliae secunda tabula  
Oldenborch Comitatus  
Tarvisina Tironi  
Wirtenberg Ducatus  
 

Alsatia inferior  
Alsatia superior  
Brunswyck Ducatus  
Hassia landt graviatus  
Thuringia landt graviatus  
 

Franconia Ducatus  
Saxonia superior Ducatus  
Simul Misnia Lusatia  
Suntgoia et Brisgoia  
Austria Polonia  
Hungaria Italia  
Graecia  
 

Orbis terrae compendiosa  
Asia Europa Africa  
Orbis terrae compendiosa  

 



2. Itinera 
 
Oudenaarde, Koekelberg, De Panne, De Haan  
Roeselare, Veurne, waar komt het vandaan?  
Rupelmonde, Aartselaar, Pervijze, Maaseik,  
Straten, pleinen, bruggen, een dijk.  
 

Lindenlaan en een Tweebruggenstraat  
De Potterie, de Langestraat  

De tweede rechts en je belandt in de verkeerde weg  
Hier is een wegonderbreking,  
geef me zijn adres eens gauw  

Je moet terug,  
Ik heb het je nog zo gezegd,  

We zijn verkeerd, ik …  
‘probeer om te draaien’  
 

Blankenberge Poperinge  
Borgerhout, De Pinte, Merksem  
Wijnegem, Wuustwezel  
Koekelare, Dendermonde,  
Korbeel-Lo of Gent  

Hier moest aan de linkerkant een wegwijzer staan  
Hebben ze die toch weggedaan!  

Het is file in heel het land  
Sneller!, Hier niet, pas op, ze staan achter die muur!  



 
Antwerpen, Brussel,  
Leven, Oostende,  
Hemiksem, Het Zoute, Zoersel, Ternat  
Zolder, Terlanen  
Viersel en Lummen,  
Duffel, Diest, Sint-Truiden  
Aarschot en Boom  
 
‘ga rechtdoor over de rotonde, tweede afslag’  

 
Dertig, veertig, vijftig, zestig  

 
Hoogstraten, Beerse,Turnhout  
Rechtsaf, eerst langs Rijkevorsel  
Tweede versnelling, pas op voor die truck  
Het is niet te geloven, het is veel te druk  

 
Pas op, niet te vlug!  

Hier mag je weer honderdwintig  
We zijn vertrokken voor een aantal kilometer  

 
‘Rechtsaf, daarna links aanhouden’  
 



 
Hoboken, Brugge,  
Hingene, Zele,  
Bornem, Hamme, Temse, Zoerle-Parwijs  
Hasselt, Sint-Truiden,  
Appels en Halen,  
Kontich, Mortsel, Bazel, Schelle en Niel.  
 
Lokeren, Sint-Gillis,  
Haasdonk, Moerbeke Waas,  
Kortenaken, Bilzen en  
Leut-aan-de-Maas,  
Tienen, Bierbeek, Tongeren,  
Reet, Genk, Sint-Niklaas  
 
‘Links afbuigen, daarna rechts afslaan’  
 
Weiden, wilgen, in ’t Land Van Waas  
 
‘Bestemming bereikt!’  
 
 



3. Querela 
 

Man, mijne man zit weer boven zijn kaarten  
Hij is afwezig, hij maakt me gek  
Ik vul mijn dagen met ’t bakken van taarten  
Ik heb toch zo’n nood aan een goed gesprek.  
Dagen en nachten en weken en uren  
Potlood en passer en cijferwerk  
Hoe lang gaat dit allemaal blijven duren?  
Ik heb geduld, maar dat is beperkt!  
Gerard, o Gerard, mijn lieve de Cremer  
Hoe lang zit gij nu al voor dat blad?  
Daar ligt de Schelde en ginder de Demer  
Hier Rupelmonde en Hellegat!  

‘Hallo, bij Mercator,  
Nee mevrouw,   

De verzekeringen, dat is een ander nummer!’  
Dit slaat toch alles, de mensen gaan spreken  
Steken ze jou zomaar in de bak.  
Gerard, hou op met onnozele streken  
Voor ik vanavond mijn biezen pak!  

Hallo,  
Nee meneer, die ligt in Oostende.  

Mijne man héét Mercator!  
 
 



4. Flumen 
 

De ijle lucht  
En aan mijn voeten water  
Een hoge meeuw  
Er vaart een schip voorbij  
En aan de horizon  
Wenken de contouren van het avondland  
Ik luister en kijk  
Maar het antwoord is gefluister.  
M’n blik dwaalt af  
Ik luister naar de wolken  
Het water zwijgt  
Neemt m’n gedachten mee  
Het is de stilte, de eindeloze verte  
En het blauwe licht  
Ik luister en kijk  
Maar ik hoor alleen gefluister  
Ik zie de eeuwen  
Weerspiegeld in de stroom  
Van elke dag  
Ik luister en kijk,  
Maar het antwoord blijft  
Gefluister.  

 
 



 

5. Universalis 
 

Mercator was de eerste die het cursieve schrift 'italic' op landkaarten toepaste. Dit verfraaide het 
kaartbeeld zodanig, dat het tot in de 19e eeuw gebruikelijk is gebleven plaatsnamen op kaarten 
cursief te schrijven. 
In 1541 volgt een aardglobe. Dan horen we een tijdje niets van hem op cartografisch gebied. 
Mercators problemen met de overheid wegens Lutheranisme kunnen daarvoor de reden zijn. Eerst in 
1551 volgt een nieuwe uitgave: een hemelglobe, als tegenhanger van de aardglobe. 
 
In 1537, he published his first map, which was immediately successful : a map of Palestine meant to 
illustrate texts from the Bible. The following year, he published a small map of the world in double 
hart-shaped projection. Mercator became famous in 1540 with his Map of Flanders that was 
dedicated to the emperor Charles the 5th.  
 
Fue uno de los primeros en utilizar la palabra ‘atlas’ para designar a un conjunto de mapas, y 
estimuló a Abraham Ortelius a hacer el primer atlas moderno, Theatrum Orbis Terrarum 
Mercator falleció sin haber terminado su atlas. Fue su hijo Rumold Mercator, quien concluiría la obra 
publicando más mapas 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Ortelius
http://es.wikipedia.org/wiki/Theatrum_Orbis_Terrarum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumold_Mercator&action=edit&redlink=1


 
 
Gerhard De Kremer wurde als sechstes Kind von Hubert De Cremer, einem Schuster, und seiner Frau 
Emerance in Rupelmonde geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Gangelt, wo sein Vater 
Schuhmacher war. 
Ab 1530 studierte Gerhard an der Universität Löwen, wurde 1532 zum Magister artium promoviert 
und betrieb anschließend private Studien der Theologie, Philosophie und Mathematik, vor allem in 
ihren praktischen Anwendungsmöglichkeiten 
 
L’originalité de Mercator repose sur la projection de la surface terrestre sur un cylindre tangent à 
l’équateur ce qui présente l’avantage de ne pas déformer les angles. On parle aussi de représentation 
cylindrique tangente, où les méridiens sont espacés régulièrement tandis que la distance entre les 
parallèles augmente avec la latitude 
 
Nello stesso periodo si specializzò nella tecnica dell'incisione su rame divenendo così abile che venne 
incaricato da Gaspard van der Heyden, presso cui lavorava, di produrre le lastre di rame per il globo 
terrestre e per quello celeste del matematico Gemma Frisius. Entrambe le opere, apparse intorno al 
1537, sono considerate le opere più antiche attribuibili a Mercator.  
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gangelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Universit%C3%A4t_L%C3%B6wen#Die_alte_Universit.C3.A4t_.281425.E2.80.931797.29
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
http://it.wikipedia.org/wiki/Gemma_Frisius
http://it.wikipedia.org/wiki/1537


6. Statua 
 

Stille groene man 
Waaraan denk je dan? 
Is alles echt veranderd 
Of bleef het gelijk? 
Je kijkt ver in de tijd, 
Is er vrede, gerechtigheid? 
Of sluiten we nog altijd mensen op 
In de Graventoren? 
 
M’n  buurman Nepalees 
Straks eten we Chinees 
We plannen onze reis naar Machu Pichu. 
‘k Heb Hongkong aan de lijn     (dag jongen, hoe is’t ginder? 
‘Hallo papa, ’t is hier fijn’       - goed, goed, je hebt de groeten!) 
Je hebt de groeten  van mijn neef in San Diego 
 
De firma is Japans, 
De baas spreekt slordig Frans 
Zijn Duits is niet echt goed, want hij is Russisch. 
Hij wordt simultaan vertaald     (‘hello Frank, it’s me, Robert, 
En in dollars uitbetaald       how’s Frisco today? 
Momenteel heeft hij contact met Mogadishu    give my love to Ellen 

                           and the kids, will you?)  
 
 



Kamerkoor Cantatille  
 
Kamerkoor Cantatille werd op 1 oktober 1993 in Rupelmonde opgericht.  De naam Cantatille 
is afkomstig uit het 18de-eeuwse Frankrijk. “Une cantatille” betekent zoveel als “een kleine 
cantate”, wat perfect past voor een kamerkoor met een beperkt aantal zangers. Het koor is 

sinds haar oprichting verder gegroeid en bestaat nu uit een 20-tal geoefende leden, die een 
brede waaier van muzikale stijlen op het podium kunnen brengen.  
 
Cantatille is niet aan haar proefstuk toe. Op 6 mei 1995 behaalde het koor een eerste prijs 
cum laude op het koortoernooi van Kontich, en in 1996, 2001, 2006 en 2009 kwamen de 
zangers en zangeressen met glans door de provinciale koortoernooien in eerste divisie. In 
2007 sleepte het kamerkoor een eerste prijs in de wacht op het koortoernooi van Kontich.  
Cantatille verzorgt heel uiteenlopende concerten. Regelmatig staan sfeervolle kerstconcerten 
en trouwmissen op het programma. Elk jaar verzorgt Cantatille ook enkele speciale concerten 
en wordt meegedaan aan één of meer koortoernooien. Zo had Cantatille eerder in haar 
programma al enkele ludieke concerten in de Brouwerij in Kruibeke en verscheidene 
themaconcerten in het kasteel Wissekerke te Bazel. In 2008 vierde Cantatille haar 15-jarig 
bestaan met een dubbel jubileumconcert in Kruibeke. In 2010 werd samen met het 
Bloemetjeskoor en Caljenté meegedaan met het ‘Hartverwarmend’ initiatief van Dimitri Leue 
en Hanne Deneire.  
 
In 2013 zal Cantatille haar 20-jarig jubileum vieren. 
 



Ik wil Cantatille boeken!  
 
Heeft u voor uw evenement muzikale ondersteuning in gedachten, aarzel dan niet om 
Cantatille te contacteren via info@cantatille.be, of via het bijgevoegd contactformulier! 
Cantatille verzorgt met plezier uw evenement, of dit nu een trouwmis of een passieconcert is, 
en staat open voor de meest uiteenlopende muzikale uitdagingen!  

 
Ik wil meezingen met Cantatille!  
 
Kamerkoor Cantatille verwelkomt ook iedereen die mee wil komen zingen. Ben je bas, tenor, 
alt, sopraan of zing je gewoon graag en je wilt eens proberen of Cantatille je ligt, aarzel dan 
niet om kamerkoor Cantatille te contacteren via info@cantatille.be of via het bijgevoegd 
contactformulier! 
 
Ik wil Cantatille steunen!  
 
Kamerkoor Cantatille is heel sterk afhankelijk van haar sponsors. Elke ondersteunende 
bijdrage is dan ook meer dan welkom. Als je Cantatille graag zou sponsoren, aarzel dan niet 
om kamerkoor Cantatille te contacteren via info@cantatille.be of via het bijgevoegd 
contactformulier!  



Koorleden Cantatille 
 
 
De Backer Caroline  Sopraan  
Segers Ilse     Sopraan 

Spildooren Mieke    Sopraan 
Steenaerts Martine  Sopraan 
Van Daele Els   Sopraan 
 
 
De Wolf Birgit   Alt 
Libot Joke    Alt 
Meersman Ellen   Alt 
Scholiers Annemie   Alt 
Vanaverbeke Johanna  Alt 

 
Boodts Stefaan   Tenor 
Demeyer Mark   Tenor 

Mampaey Jan   Tenor 
Oosterlinck Lieven   Tenor 
Pauwels Pieter   Tenor 
 
 
De Graef Herman   Bas 
Van Acker Kristof   Bas 
Van den Branden Frank  Bas 
 

Van Daele An   Alt 
 
 

 
 
 

 
 

 



Dimitry Goethals: dirigent 
 
Dimitry Goethals behaalde in 1993 zijn getuigschrift muziektheorie aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium te Gent. Onder leiding van Michael Scheck, Ignace Thevelein, Florian 
Heyerick en Johan Duijck studeerde hij hier tevens koordirectie. 

 
In 1998 behaalde hij zijn Meestergraad zang bij Lucienne Van Deyck aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium te Antwerpen. Hij koos als extra voor de optie koordirectie bij Roger 
Leens en Johan Van Bouwelen. Om zijn passie voor muziek aan zoveel mogelijk mensen door 
te kunnen geven, besloot hij zich actief te verbinden aan Koor&Stem vzw, waardoor hij vele 
muzikale projecten mee kan ondersteunen.  
 
Als koorzanger en contratenor verleende hij zijn medewerking aan tal van muzikale 
projecten. Ook zijn dirigentencarrière loopt al enige tijd. Gedurende 11 jaar was hij dirigent 
van het Haagenkoor te Mariakerke (Gent). Hij was tevens koorrepetitor bij de Gentse 
Oratoriumvereniging en de Kempische Oratoriumvereniging. Sinds 2003 berust de muzikale 
leiding van het koor vocAmuze Burcht en het vocaal ensemble Perla Musica in zijn handen. In 
de zoektocht naar een opvolger voor dirigent Michaël Vekeman, kwam Cantatille in 2009 bij 
hem terecht.  



Sofie Bauwens: assistent-dirigent en pianobegeleiding  
 

Sofie Bauwens begon op zevenjarige leeftijd een opleiding piano aan de ‘Academie voor 
muziek en beeldende kunst’ te Hamme. Zij kreeg vijf jaar les van Jan Van Elsacker en volgde 
negen jaar pianoles bij Els Swinnen. In 2005 behaalde ze haar diploma hogere graad met 

grote onderscheiding en schreef ze zich in aan het Lemmensinstituut in Leuven. Daar 
behaalde ze haar eerste prijs notenleer. In het schooljaar 2009-2010 behaalde zij haar 
bachelordiploma koordirectie, eveneens aan het Lemmensinstituut, bij ondermeer Erik Van 
Nevel en Kurt Bikkembergs. Van 2010 tot 2012 was zij dirigente van het kamerkoor 
Muzenisse. In 2012 studeerde ze af als “Meester in de muziek” optie muziektherapie.  
 
Eveneens in 2012 behaalde ze het postgraduaat “muziek voor kinderen van 0 tot 4 jaar” aan 
de Lessius Hogeschool te Mechelen. De ervaring die ze hierin heeft opgedaan, komt haar 
zeer goed van pas in het geven van initiatielessen kleuter- en kindermuziek. 
 

Ze heeft ondertussen ook tien jaar ervaring als orgeliste, onder meer in parochies in 
Vlassenbroek en Waasmunster. Daarnaast geeft ze privé-lessen piano en wordt zij geregeld 
gevraagd voor freelance-opdrachten. 
 
Sinds 2007 is Sofie de vaste pianiste van Cantatille en assisteert ze ook de dirigent(en).  
 



Dank voor de medewerking  
 
Vele mensen en verenigingen hebben direct of indirect hun steun verleend aan de 
voorbereiding en uitvoering van Mercatille. Daartoe behoren:  
 

- vzw Mercator 2012 (Tom Houtman),  
- gemeente Kruibeke, 
- cultuurraad Kruibeke,  
- Jan Coeck,  
- Oxfam Wereldwinkel Kruibeke (Nini Cautreels),  
- parochie Rupelmonde (E.H. Van Cleemput),  
- Broeders van de Christelijke scholen,  
- Academie Muziek, Woord en Dans te Beveren (Hilde De Roeck),  
- Mercatorfonds (Pieter Verhoeven),  
- Stedelijk Museum (SteM) te Sint-Niklaas (Ward Bohé).  

 
 



Vzw Mercator 2012 (Tom Houtman)  
 
In mei 2010 werd in de aanloop naar het Mercator 2012-feestjaar de vzw Mercator 2012 
opgericht door de stad Sint-Niklaas, de gemeente Kruibeke, de Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas, Schelderijk Mercatoria vzw en de provincie Oost-Vlaanderen; 
in samenwerking met Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, Interwaas 

en Toerisme Waasland vzw en met ondersteuning van de Vlaamse overheid - Toerisme 
Vlaanderen.  

 
 
De belangrijkste doelstellingen van de vzw Mercator 2012 zijn het voeren van de 
overkoepelende coördinatie en communicatie voor de instanties en organisaties die 

activiteiten plannen ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van de internationaal 
bekende, historische cartograaf Gerard Mercator. Op 5 maart 2012 is het immers 500 jaar 
geleden dat Gerard Mercator werd geboren te Rupelmonde, dat vandaag deel uitmaakt van 
de gemeente Kruibeke.  
 



Met de uitvoering van deze doelstellingen hoopt de vzw Mercator 2012 een sterke boost te 
geven aan de realisatie van kwaliteitsvolle, tijdelijke Mercator2012 evenementen om deze  
een ruimere promotie te verschaffen. Zo kunnen kleine en waardevolle projecten zich 
ontwikkelen tot een duurzaam geheel aan permanente of lange-termijn Mercatoractiviteiten 
en toeristische Mercatorproducten in de regio Waasland.   
 

Kernpunt van de aandacht richt zich op Mercators geboorteplaats Rupelmonde (Kruibeke) en 
Sint-Niklaas, waar zich het Mercatormuseum bevindt, maar andere kwaliteitsvolle 
Mercator2012- activiteiten worden met plezier in onze communicatie meegenomen en in de 
kijker geplaatst, waar en wanneer ze ook plaatsvinden. Het hoofdprogramma omvat 
ambitieuze evenementen, zoals een internationaal wetenschappelijk congres, een digitale 
toeristische route, en niet te vergeten: een toonaangevende, vernieuwende museummodule 
die het SteM te Sint-Niklaas zal bombarderen tot een onmisbare tussenstop tussen het MAS ( 
Antwerpen) en het STAM (Gent).  
 
 
Academie MWD Beveren (Hilde De Roeck)  
 
Naast muziek kan je ook woord volgen op de Academie Muziek Woord Dans van Beveren. 
Waar muzikanten een instrument gebruiken om zich via de muziek uit te drukken, gebruiken 
de "woordmensen" hun lichaam als instrument om zich via taal (zowel gesproken woord als 
lichaamstaal) te uiten.  
 



 
De presentatie van het concert Mercatille wordt verzorgd door leden van de Academie MWD 
uit Beveren: Lut Speleman, Nicolas Van Laere, Matthias Bekaert, Kaat Somers en Maaike 
Somers. Zij staan onder leiding van Hilde De Roeck. Zij voeren ook de voice-overs uit in het 
stuk van Jan Coeck.  
 
 
Het Mercatorfonds (Pieter Verhoeven)  
 
De Atlas van Mercator,  de beroemdste atlas ter wereld,  werd in 1595 in meerdere fascikels 
gedrukt en was al voor zijn tijdgenoten een sensatie. Gerard Mercator bedacht niet alleen het 
woord atlas voor een systematische verzameling van kaarten, maar hij ontwierp ook de  
zogenaamde Mercatorprojectie die vandaag nog altijd wordt gebruikt. Van de Atlas van 
Mercator zijn nog slechts weinig volledige exemplaren bewaard en daarvan zijn er maar 
enkele ingekleurd.  
 
Ter ere van het Mercatorjubileum brengt Het Mercatorfonds “De wereld in kaart. Gerard 
Mercator (1512-1594) en de eerste wereldatlas” uit. Met de heruitgave van deze ingekleurde 
atlas kan nu iedereen genieten van de prachtig getekende kaarten. In dit boek wordt een 
inleiding gegeven op leven en werk van de grote kosmograaf en worden alle kaarten uit de 
Editio principissima die in de Staatsbibliothek zu Berlin wordt bewaard, in waarheidsgetrouwe 
kleuren gereproduceerd. Het tweede deel toont de ruim 100 gedetailleerde kaarten. Het werk 



is een hommage aan de uitvinder van het moderne wereldbeeld wiens vijfhonderste 
geboortedag in 2012 wordt gevierd.  
 
Voor het concert Mercatille schenkt het Mercatorfonds zestig historische Europakaarten van 
Mercator.  

 
 

De wereld in kaart. Gerard Mercator (1512-1594) 
 

Met kleurenreproducties van alle platen uit de Mercatoratlas 
van 1595 (2° Kart. B 180 / 3) bewaard in de  

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz  
Thomas Horst  

Deze uitgave van het Mercatorfonds is in de boekhandel en via de 
website www.mercatorfonds.be te koop.  

Hardcover met stofomslag  
32,5 x 24,5 cm | 400 blz.  

300 illustraties in kleur  
€ 69,95  

Beschikbare talen:  
ISBN 978 90 6153 124 1 (Nederlands)  

ISBN 978 90 6153 157 9 (Frans)  

 
 



Oxfam Wereldwinkel Kruibeke (Nini Cautreels)  
 
Oxfam Werelwinkel Kruibeke opende haar deuren op vrijdag 12 december 2008. Het 
gemeentebestuur verhuurt een deel van de vroegere pastorie in de Rupelmondestraat om de 
wereldwinkel in te richten. Oxfam Wereldwinkel Kruibeke verkoopt fair trade producten en 
informeert en sensibiliseert de inwoners van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde over eerlijke 

handel en alles wat daar komt bij kijken. De Kruibeekse wereldwinkel is open op woensdag 
en vrijdag van 14:00 tot 17:30 en op zaterdag van 10:00 tot 16:00.  
 
Voor het concert Mercatille heeft de Kruibeekse Wereldwinkel aangeboden om mee de 
receptie te verzorgen. Ook de receptie zelf krijgt op die manier een werelds tintje mee, 
aangezien in de eerste plaats wereldwinkelproducten geschonken worden.  
 
 
Stedelijk Museum (SteM) Sint-Niklaas (Ward Bohé)  
 
SteM brengt met een uitgelezen selectie van voorwerpen, documenten, beeld en geluid de 
rijke geschiedenis van Sint-Niklaas en het Waasland tot leven. Het verleden spreekt u toe, 
uiteraard aan de hand van materiële objecten, maar ook via drie universele verhalen over de 
mens. De stem van de mens neemt u mee op een traject doorheen de tijd, van de prehistorie 
tot de 21ste eeuw. De permanente collectie, gepresenteerd in een verbouwde fabriekshal, 
brengt de drie verhaallijnen ‘mens en materie’, ‘mens en machine’ en ‘mens en lichaam’ tot 
leven. In een publiek toegankelijk depot krijgt u rechtstreekse toegang tot de  



 
 
museumreserves. In SteM Zwijgershoek zijn stukken samengebracht uit de collecties van 
Bibliotheca Wasiana, Stadsarchief Sint-Niklaas, Archeologische Dienst Waasland, Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, vzw Breimuseum en  tal van andere 
bruikleengevers uit het Waasland.  

 

 
 
De 500e verjaardag van de geboortedag van Mercator ging ook in het SteM niet ongemerkt 
voorbij. Zijn waardevolle nalatenschap werd in de tentoonstelling Mercator Digitaal in een 
nieuw decor gepresenteerd. Zeven kiosken belichtten verschillende aspecten van Mercators 

werk en leven. Mercator Digitaal was een interactieve tentoonstelling met toepassing van 
hedendaagse computer- en projectietechnieken. In het voorjaar 2013 zal het 
Mercatormuseum terug openen, met integratie van de digitale presentaties van Mercator 
Digitaal.  
 
Voor het concert Mercatille geeft SteM enkele panelen uit hun tentoonstelling in bruikleen, 
om ten toon te stellen op het concert en op de aansluitende receptie.  



Sponsors 
 
We willen expliciet en uitdrukkelijk onze sponsors bedanken, zonder wie een evenement als 
dit onmogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Op de eerste plaats willen wij hier onze zes 
hoofdsponsors bedanken, in de meeste gevallen voor hun jarenlange steun:  

 
Mylo Inc. Premium ICT Services 
Kwesto Juwelen  
Alfa-print 
Algemene bouwonderneming Laureyssens  
Publi-Rent 
Buytaert 
 
Daarnaast bedanken we graag ook Jan Mampaey, tenor van het koor en jarenlang 
hoofdsponsor van het koor, voor de aanzienlijke steun van de afgelopen jaren. Bij wijze van 
laatste sponsoring ondersteunde hij, samen met Kwesto, de aankoop van het koorjuweel 
voor de dames.  



Sponsors - Ereleden 
 

Familie Michaël Vekeman – Els Switsers, De Cremerstraat 16, Rupelmonde 
Mylo Inc. Premium ICT Services, Stationsstraat 24, Temse  
Kwesto Juwelen, Houtbriel 1A, Sint-Niklaas 
Algemene bouwonderneming Laureyssens, Steenborgerweert 20, 2060 Antwerpen 6 
Drukkerij Alfaprint, Hogenakkerhoekstraat 15, Rupelmonde 
Jan Mampaey, Lepelstraat 53, Steendorp 
Algemene bouw- en renovatiewerken Vermeulen & co, Broekstraat 55b, Rupelmonde  
Boetiek Constanz, Zamanstraat 58, Sint-Niklaas 
Broeders van de Christelijke scholen, Bazel  
Buytaert, Hogenakkerhoekstraat 3, Kruibeke 
E.H. van Cleemput Hugo, Rupelmonde 
Familie Meersman, Temse 
Familie Weyns - Depuydt , Nieuwe Baan 155, Bazel 
Gildenhuis, Geeraard De Cremerstraat 3, Rupelmonde 
KBC Bank Temse, Oeverstraat 19, Temse 
PC Center, Mercatorstraat 154b, Sint-Niklaas 
Publi-Rent, Hogenakkerhoekstraat 7, Kruibeke 
Studio Deyaert, Kloosterstraat 29, Rupelmonde 
’t Groene Huis, Kerkstraat 10, Bazel 
Tearoom Chantal, Pr. Saveynstraat 1, 9150 Rupelmonde 
Uitvaartverzorging De Ruyte nv, Stationsstraat 10, Temse 
Wavin Belgium, Gentse Baan 62, Sint-Niklaas 



Sponsors - Steunende leden 

Apotheek Dirks bvba, Graaf Van Vlaanderenlaan, Rupelmonde 
't Bakkertje bij Katty, G. De Cremerstraat 44, 9150 Rupelmonde  
Berga bvba, Kouterstraat 60-64, Temse 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

Stationsstraat 24 
9140 Temse 

gsm 0478 94 77 07 
tel. 03 256 14 34 

e-mail mathias@mylo.be 



 

 Houtbriel 1A, Sint-Niklaas                                    

 Scheldestraat 24, Antwerpen 

 Hooiaard 4, Gent                                                  www.kwesto.be 



ALGEMENE BOUWONDERNEMING 
 

 

LAUREYSSENS 
 

Steenborgerweert 20 2060 Antwerpen 6 



 

 

 



 

 

 

Hogenakkerhoekstraat 15 - 9150 Kruibeke 
Tel.  03 210 86 81 - Fax 03 210 86 85 

advertenties:  huisaanhuis@alfa-print.be 
drukwerk:  drukwerk@alfa-print.be 

kantoorbenodigdheden:  kantoor@alfa-print.be 
stempels:  stempels@alfa-print.be 

mailto:huisaanhuis@alfa-print.be
mailto:drukwerk@alfa-print.be
mailto:kantoor@alfa-print.be
mailto:stempels@alfa-print.be


 

KMO zone Hogenakkerhoekstraat 7  9150 Kruibeke E17 afrit 16 

T 037741860                                                                 F 037740382 



 



 



 
Studio Deyaert  

 
 

Kloosterstraat 29   
9150 Rupelmonde  

 
GSM: 0477/ 30 15 46 

 

www.studiodeyaert.be  

alex.deyaert@skynet.be 

 

 

 
 

 

Mercatorstraat 154b 
9100 Sint-Niklaas 

 
Tel. 03 760 15 15 
Fax 03 766 07 81 

 
 

 info@pccenter.be 

 www.pccenter.be 

http://www.studiodeyaert.be/
mailto:alex.deyaert@skynet.be
mailto:info@pccenter.be


 

 



 

 

 
 
 
 

Uit sympathie 
 
 

Jan Mampaey, 
Steendorp 



 

 

 
 

KBC Bank Temse 
 

Oeverstraat 19 
9140 Temse 

 
 

Uit sympathie 
 

Familie Weyns-Depuydt, 
Bazel 

 

 

 
Gildenhuis Rupelmonde 



 



 


