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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
VR 30.04 – 20:00

Ratas del viejo 
Mundo
La Montagna Invisibile

Dit concert vinDt plaats zonDer publiek.

beluister het concert live op klara op 30.04 om 20:00 

50% stem
25% luit
25% viola da gamba

LOCATIE

Sint-Pieter-en-Paulkerk

BEZETTING

Michaela Riener - sopraan
Soetkin Baptist - mezzo
Anne Rindahl Karlsen - alt
Salomé Gasselin - viola da 
gamba 
Garance Boizot - viola da 
gamba
Floris De Rycker - luit & 
renaissancegitaar
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Programma
PhiliPPe De Monte

La grand’amour que mon las cœur vous porte 
Disieme Livre de chansons de Lassus & autres [Le Roy & Ballard, 1570]

Se voi per me sentiste quel ch ‘io sento 
Madrigali a cinque voci, libro primo [Dorico, 1554]

Domine Jesu Christe 
Novae tabulae testudinariae [Giulio Cesare Barbetta, RISM 1582 15]

Ombra son io, sepolto in queste pene 
Il terzo libro delli madrigali a cinque voci [Scotto, 1570]

Quando da gli’occhi del divin mio sole 
Musica divina [Phalesius & Bellére, 1583]

S’io odo alcun felice, e lieto amante 
Il primo libro de madrigali a tre voci [Gardano, 1582]

Sortez regretz et allegez mon cœur 
Dixneufieme livre de chansons à quatre & cinq parties [Le Roy & Ballard, 1573]

Se tropp’alto desir mi pung ‘il core 
Madrigali a cinque voci, libro primo [Dorico, 1554]

Di dí in dí vo cangiando il viso e ‘l pelo 
Madrigali a cinque voci, libro primo [Dorico, 1554]

Adoramus te Christe 
Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Raab [XI.b.54 fol.74v]

Oimè, che belle lacrime fûr quelle 
Madrigali a cinque voci, libro primo [Dorico, 1554]

Giunto m’à Amor fra belle et crude braccia 
Madrigali à 5 voci, libro quinto [Gardano, 1574]

Alma ben nata semi duole dolce 
Musica divina [Phalesius & Bellére, 1583]

Io son si vago de li miei sospiri 
Harmonia celeste [Phalesius & Bellére, 1583]

O triste ennuy, o fortune meschante 
Mellange de chansons f. 51 [Le Roy & Ballard, 1572



4

Inleiding
Philippe de Monte was zonder enige twijfel één van de allergrootste componisten 
van zijn generatie. Hij bekleedde 35 jaar lang het prestigieuze ambt van keizerlijk 
hofkapelmeester, de eerste helft daarvan te Wenen en daarna te Praag. Hij com-
poneerde meer muziek dan om het even wie anders tijdens de tweede helft van de 
16de eeuw: zowat 800, vaak meerdelige wereldlijke en geestelijke madrigalen, 40 
chansons, 40 missen, 250 motetten en een handvol andere geestelijke werken. Zijn 
composities werden gepubliceerd en verdeeld in alle belangrijke muziekcentra van 
Europa en nawijsbaar uitgevoerd van Lissabon tot Danzig en van Napels tot Dublin. 
Gedurende zijn hele carrière kon hij rekenen op de grootste waardering binnen het 
toenmalige professionele muziekleven, zoals onder meer blijkt uit de lovende be-
woordingen van keizerlijk vicekanselier Georg Seld (Brussel, 1555): “Ontegenspre-
kelijk de beste componist in dit hele land”, toonaangevend muziekuitgever Angelo 
Gardano (Venetië, 1582): “onze hoogst uitmuntende heer Philippe de Monte ”, en 
wetenschapper, literator en melomaan Orazio Guarguante (Venetië, 1591): “een ui-
terst eminent componist ”. 
De Monte wordt weliswaar zijn rechtmatige plaats toebedeeld als belangrijk verte-
genwoordiger van de vijfde generatie van Vlaamse Polyfonisten, naast onder meer 
Cipriano de Rore, Orlandus Lassus, Giaches de Wert en Philippe Rogier, maar toch 
staat de aandacht die aan hem werd besteed binnen de muziekwetenschap en, 
daarmee verbonden, zijn algemene bekendheid bij het grote publiek helemaal niet 
in verhouding tot de grote reputatie die hij genoot tijdens zijn leven. Zo is bijvoor-
beeld tot op heden een aanzienlijk deel van zijn oeuvre nog steeds niet beschikbaar 
in een toegankelijke moderne uitgave en heeft het tot 2016 geduurd vooraleer een 
volledige lijst van zijn werken samengesteld en gepubliceerd werd. Bijzonder illus-
tratief in deze context is bijvoorbeeld ook het feit dat er momenteel zowat tienmaal 
meer CD opnames verkrijgbaar zijn die gewijd zijn aan werken van Orlandus Lassus, 
dan aan die van de Monte.
De redenen voor deze dispariteit zijn wellicht te zoeken in de manier waarop de tra-
ditionele muziekgeschiedenis zijn “helden” selecteert; in tegenstelling tot een aantal 
van zijn Vlaamse en Italiaanse tijdgenoten voldoet Philippe de Monte blijkbaar niet 
aan één van de diverse criteria die daarbij gewoonlijk gehanteerd worden. Zo was hij 
geen baanbreker of grenzenverlegger, zoals Cipriano de Rore en Giaches de Wert 
dat wel degelijk waren. Ook was hij niet aanwezig op plaatsen waar zich belangrijke 
historische gebeurtenissen afspeelden, zoals Giovanni Pierluigi da Palestrina in het 
Pauselijke Rome van de Katholieke Reformatie of Andrea Gabrieli in het triomfalis-
tische Venetië na de overwinning op de Ottomanen. In tegenstelling tot Luca Ma-
renzio vervolgens, had de Monte als toegewijd madrigalist zijn Vlaamse afkomst niet 
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echt mee op het moment dat dit uitgesproken Italiaanse genre het hele Europese 
muziekleven stormachtig veroverde. En tenslotte heeft de Monte veel minder hard 
gewerkt aan zijn eigen marketing dan een Orlandus Lassus bijvoorbeeld die dit op 
een voor zijn tijd ronduit verbluffende wijze duidelijk wel deed. Over de Monte valt, 
met andere woorden, in tegenstelling tot de zojuist vernoemde tijdgenoten maar 
weinig uitgesproken “spectaculairs” te melden en dit vormt kennelijk nog steeds 
een drempel voor eenieder – onderzoeker, uitvoerder, of luisteraar – die zich in zijn 
kunst wenst te verdiepen. 
De Vlaamse musicoloog Ignace Bossuyt schreef ooit over de Monte dat zijn muziek 
duidelijk bestemd is voor fijnproevers. Hoe toepasselijk en terecht deze kwalifica-
tie is, blijkt niet alleen uit een analyse van de Montes werken, maar ook uit zijn 
levensloop en uit zijn eigen ideeën omtrent de sociale functie van muziek die hij 
verwoordde in een aantal opmerkelijke voorwoorden. 
Philippe de Monte werd geboren te Mechelen in 1521 en verkreeg er naar alle 
waarschijnlijkheid zijn eerste muzikale onderrichting als koorknaap aan de Sint-Rom-
boutskathedraal. In 1542 echter, was hij reeds werkzaam te Napels als muziekleraar 
bij de familie Pinelli. Napels was bij het begin van de 16de eeuw een vicekoninkrijk 
van Spanje geworden en om en rond het hof was in de daarop volgende jaren een 
nieuw aristocratisch ideaal annex cultureel klimaat ontstaan waarbinnen literatuur, 
muziek en de verbinding tussen beiden een hoofdrol speelden. Het lijkt er sterk op 
dat deze eerste jaren in het aristocratische Napels voor de Monte bijzonder forma-
tief zijn geweest; niet alleen zou het hem gedurende de volgende 20 jaar toelaten 
om een netwerk uit te bouwen van onderling met elkaar gerelateerde Italiaanse 
adellijke families voor wie hij ten gepaste tijde werken kon schrijven, zoals de Co-
lonna’s en de Orsinis te Rome en de Medicis te Firenze, maar bovendien zou hij zich 
voortaan volledig wijden aan een genre en een compositiestijl die helemaal aan-
sloot bij de esthetische idealen van dit Italiaanse aristocratische milieu. De Monte, 
die “zijn Italiaans kende alsof hij een geboren Italiaan was” (Georg Seld, 1555) zou 
zich met name ontwikkelen tot een ware grootmeester van het ernstige madrigaal. 
In de loop van enkele decennia bracht hij een quasi perfecte symbiose tot stand 
tussen de streng geformaliseerde lyrische poëzie van Francesco Petrarca en diens 
navolgers zoals Lorenzo de Medici, Jacopo Sannazaro, Pietro Bembo en Ludovico 
Ariosto enerzijds en zijn eigen rijke, gevarieerde en technisch perfect beheerste 
contrapuntische toonspraak anderzijds. Hij cultiveerde een fijnzinnige en subtiele 
tekstvertoning, wars van overdreven chromatiek, ritmische of metrische contrasten, 
tekstuitbeelding of andere dramatische gestes, en de muzikale structuur van zijn 
madrigalen – alsook die van zijn latere motetten trouwens – bleef daarbij steeds vol-
ledig schatplichtig aan de tekstgeleding. Dit is de kunst voor fijnproevers waarover 
Ignace Bossuyt het had en klaarblijkelijk voelde De Monte niet meteen de behoefte 
om met die kunst ook het grote publiek te behagen; het zou namelijk tot 1554 
duren – hij was toen al 33 jaar oud – vooraleer een eerste bundel met madrigalen 
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van zijn hand zou worden gepubliceerd. Bovendien gebeurde dit buiten de Montes 
eigen weten en goedkeuren om; het was met name de Romeinse uitgever Valerio 
Dorico die, wellicht op aandringen van een bewonderaar, deze eerste bundel van 16 
“meest rijpe” vijfstemmige madrigalen van de “excellente Filippo de Monte” op de 
markt bracht, terwijl de componist zelf zich op dat moment te Antwerpen bevond. 
Er zouden daarna nog eens acht jaar voorbij gaan vooraleer een nieuwe bundel ver-
scheen, dit keer echter wel volledig onder supervisie van de auteur. In welke mate 
de Monte de ambitie had of de noodzaak voelde om tijdens die periode van zijn 
leven ook buiten Italië naar werkgelegenheid te zoeken, valt moeilijk te achterhalen. 
De indicaties zijn met name enigszins tegenstrijdig. Enerzijds treffen we hem tussen 
1547 en 1549 aan als baszanger aan de kathedraal te Cambrai en in 1554 als lid van 
de kapel van Philips II te Engeland ter gelegenheid van diens huwelijk met Maria 
Tudor, maar anderzijds meldt de keizerlijke gezant te Rome in 1567 zijn broodheer 
te Wenen dat de Monte zich goed geïnstalleerd had te Napels en dat het behoorlijk 
wat moeite zou kosten om hem daar te laten vertrekken en naar Wenen te lokken. 
Onduidelijk is ook waarom zowel zijn kandidatuur voor het kapelmeesterschap aan 
het Beierse hof te München in 1555 als aan San Marco te Venetië in 1562 niet tot 
een aanstelling heeft geleid. Wou De Monte zelf niet of werden respectievelijk Las-
sus en de Rore uiteindelijk toch als de betere kandidaten bevonden? In ieder geval, 
het zou tot in 1568 duren – De Monte was toen reeds 47 jaar oud! – vooraleer hij 
definitief zijn tweede vaderland Italië zou verlaten en naar Wenen vertrok om er in 
dienst te treden als de nieuwe keizerlijke hofkapelmeester. Hij zou er twee keizers 
dienen: Maximiliaan II en, na diens dood in 1576, Rudolf II. Deze laatste verhuisde 
het keizerlijke hof naar Praag alwaar de Monte hem rond 1585 volgde. 
De jaren te Wenen vormden zonder twijfel het absolute hoogtepunt in de loopbaan 
van onze componist; jaarlijks, met 1577 als enige uitzondering, publiceerde hij min-
stens één bundel nieuwe werken. Het overgrote deel daarvan waren madrigalen, 
maar er verschenen ook een aantal bundels motetten, een bundel chansons en één 
enkele mis. Naast zijn alledaagse plichten aan het hof werd ook zijn medewerking 
vereist bij uitzonderlijke, feestelijke aangelegenheden, zoals de rijksdag te Speyer in 
1570, een dynastiek huwelijk te Wenen in 1571, en een koningskroning te Bratislava 
in 1572. In 1570 reisde de Monte naar Vlaanderen om er musici voor de hofkapel aan 
te werven en bracht bij zijn terugkeer, heel opmerkelijk, ook een vrouwelijke musicus 
mee: een zekere Marthe uit zijn geboortestad Mechelen. Vrouwelijke musici dui-
ken geregeld op in de Montes biografie. Zo ontmoette hij ter gelegenheid van het 
zo-even vermelde dynastieke huwelijk te Wenen in 1571 de Italiaanse componiste 
Maddalena Casulana. Aan haar werd in 1582 door de Venetiaanse uitgever Angelo 
Gardano de Montes eerste boek met driestemmige madrigalen opgedragen, en in 
1588 droeg de Monte zelf zijn dertiende boek met vijfstemmige madrigalen op aan 
de zangeres en instrumentaliste Chiara Gabri, dochter van een bekende Antwerpse 
rechtsgeleerde. Het feit, overigens, dat vocale muziek destijds ook vaak gemengd 
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vocaal-instrumentaal of zelfs puur instrumentaal werd uitgevoerd, wordt niet alleen 
bevestigd door de vele overgeleverde tabulaturen voor luit of klavierinstrumenten, 
maar tevens door talrijke literaire bronnen, inclusief enkele voorwoorden en brieven 
van de Monte zelf.
Bijzonder onthullend met betrekking tot de Montes esthetiek, of zelfs ethiek, zijn 
de voorwoorden van een aantal bundels die hij achtereenvolgens opdroeg aan de 
keizers Maximiliaan en Rudolf. Zich beroepend op de Antieke leerstelsels van Pytha-
goras en Plato beschreef de Monte in 1569 de aangename en weldadige werking 
op het menselijk gemoed van zowel vocale als instrumentale muziek, op voorwaarde 
dat die zich niet louter tot het puur sensitieve richt, maar dusdanig rationeel uitge-
dacht, oordeelkundig gecomponeerd en “goed geproportioneerd” is dat er een 
perfecte harmonie ontstaat tussen de aardse en hemelse sferen. In 1572 benadrukte 
hij de wisselwerking tussen “goed geproportioneerde” muziek en morele deugden, 
en in 1578 veroordeelde hij eerst aan de hand van een verhaal uit de Antieke mytho-
logie het overdreven theatrale gebaar met het oog op een doeltreffende expressie 
en hernam vervolgens het idee dat muziek en musiceren niet louter behagen kunnen 
schenken, maar tevens in staat zijn om “in een goed geharmoniseerde menselijke 
geest goddelijke en wonderlijke effecten en affecten op te roepen”. In verband met 
dit behagen waarschuwde hij overigens ook nog voor het gevaar van mateloosheid 
en onvoldoende terughoudendheid. 
De Monte ontpopte zich in deze voorwoorden aldus als een overtuigd en zeer zelf-
bewust humanist die zich mits hard werken – zijn moto was Riens sans peine – ten 
doel stelde om via een hoog ambachtelijke, verfijnde, beheerste en aristocratische 
madrigaalkunst de perfecte verbinding tot stand te brengen tussen een profaan 
gedachtengoed uit de Antieke Oudheid, de Christelijk geïnspireerde deugdzaam-
heid en de eigentijdse wereldlijke orde. Geen wonder dat een componist met een 
dergelijke instelling het lastig kreeg wanneer een veranderende mode met zich mee 
bracht dat voortaan ook van hem verwacht werd om zich toe te leggen op moderne, 
minder ernstige madrigaaltypes. De Monte alludeerde aan de kritiek en druk die hij 
hieromtrent ondervond in een aantal voorwoorden van madrigaalbundels die hij in 
1580 en 1581 uitgaf. Hij zou een tijdlang worstelen met dit probleem, publiceerde 
dan inderdaad een aantal bundels met lichtere madrigalen op het einde van de jaren 
1580, maar keerde na 1590 toch weer terug naar zijn geliefkoosde, ernstige en rijk 
gevarieerde contrapuntische stijl.

Peter Van Heyghen, December 2020
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Biografie
Ratas del viejo Mundo

De ratten van de oude wereld reizen duizenden kilometers vanuit alle hoeken van 
Europa om zich te verzamelen rond instrumentale muziek, chansons en profane po-
lyfonie van voor 1600. De vergelijking van historische instrumentale bewerkingen 
met de vocale bronnen biedt het collectief vrijheden binnen een bijzonder sensuele 
taal.
Naast de verzoening van traditioneel en klassiek instrumentarium, allieert Ratas del 
viejo Mundo muziek die uit de veer vloeide van een employé van het establishment 
met muziek  waarvan het ontstaan niet te achterhalen is [onder andere traditioneel, 
volks, etnisch, oraal  overgeleverd of anoniem geheten].     

In de eerste twee jaren na hun eerste concert spelen de ratten van de oude wereld 
op Laus Polyphoniae, Festival Oude Muziek Utrecht, Festival van Vlaanderen, Amuz, 
De Bijloke en  vele andere grote podia. Op Alba Nova 2019 headlinen de ratten 
met Šumava, een productie  met Zuid-Amerikaanse circusvirtuozen en madrigalen 
van De Monte. In 2020 staan er  concerten in Spanje, Engeland en Noorwegen op 
het programma.     

Een eerste reeks cd´s van de ratten genereert wereldwijde airplay en lovende recen-
sies in  binnen- en buitenland (´Dit is een schitterende cd, en eigenlijk moest u nu 
maar niet verder  lezen, maar gewoon gaan luisteren. De bezieling van De Rycker en 
zijn kompanen is niet te  missen, ze druipt er vanaf. Het is Ratas del viejo Mundo ge-
lukt, in een opnamekwaliteit die een  glimlach op je gezicht tovert.´ - OpusKlassiek). 
Na RIONS NOIR en OSSESSO, verschijnen Fabrizio Dentice - madrigals en Jean 
Boyer - chansons et airs de cour in 2020.    

De ratten van de oude wereld zouden niet overleven zonder het gewaardeerd part-
nership van De Grote en De Kleine Biecorff. 

´RIONS NOIR is een prachtige cd, van het mooiste wat ik in dit repertoire al hoorde.´ 
Sylvia Broeckaert/radio Klara

´Franse polyfone chansons, lukraak geplukt uit de veertiende, vijftiende en zestiende 
eeuw, krijgen in de handen van deze verweerde ratten een ontroerende diepte mee: 
licht in een donker bos.´ (aph)/De Standaard 

´One of the most exciting formations of the moment.´ - Volker Sellmann/BR Klassik
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Sint-Pieter-en-Paulkerk

Deze mooie, harmonische barokkerk wordt oorspronkelijk door de jezuïeten gewijd 
aan Sint-Ignatius en Sint-Franciscus-Xaverius. Na de opheffing van de jezuïeten-
orde vraagt de parochie van Sint-Pieter-en-Paul of ze er haar parochiekerk van 
mag maken, want de eigen kerk is erg bouwvallig. De overdracht vindt plaats en 
officieel is de naam van de kerk sindsdien ‘Sint-Petrus en Sint-Paulus op visitatie bij 
de Heiligen Sint-Ignatius en Sint- Franciscus-Xaverius’. Verkort spreek je over Sint-
Petrus-en-Pauluskerk of – in het Nederlands – Sint-Pieter-en-Paulkerk. Het interieur 
is rijk versierd. De preekstoel symboliseert de missionering in de vier werelddelen 
door de Heilige Franciscus-Xaverius. Oceanië is in die tijd (eind zestiende eeuw) 
nog niet tot vijfde continent benoemd. Kijk hoe Europa is voorgesteld, met de 
hoorn des overvloeds en de wijsheid in het boek. De veertien ingebouwde biecht-
stoelen zijn een fijn staaltje van de Mechelse houtsnijkunst. Volgens de legende 
telde de kerk zo veel biechtstoelen, omdat ze vlak bij de Veemarkt lag en er bij het 
verkopen van vee volop werd gelogen en bedrogen. De echte reden? De Sint-
Pieter-en-Paulkerk was oorspronkelijk een pelgrimskerk en er waren veel relieken 
te vinden. Als je die wilde aanraken, moest je vrij van zonden zijn. Vandaar dus het 
grote aantal biechtstoelen.

(bron: Toerisme Mechelen)
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12 
2800 Mechelen
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.
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