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Cypriaan De Rore 
Thuiskomst van een muzikaal genie

“De Rore was een spilfiguur, maar ook een groot melancholicus. Ik denk dat hij er 
zelfs aan gestorven is. Polyfonisten als De Rore maakten in hun leven twee belang-
rijke momenten mee. Als koorknaap in hun geboortestad werden ze weggetrokken 
bij hun ouders. Op hun achttiende gingen ze aan één of andere hofkapel in Europa 
zingen. Dat kan je voelen bij De Rore: er zit heimwee in zijn muziek.” 
(Paul Van Nevel)

1515/1516:              geboren in Ronse 
ca. 1540(?)-1545:    vermoedelijk verblijf in Venetië in de kring
  van Willaert 
1545/1546-1559:      kapelmeester aan het hof van Ercole II d’Este,
  hertog van Ferrara 
1558 en 1559:         bezoek aan zijn ouders in Vlaanderen 
1560-1563:           in dienst van Margaretha van Parma in Brussel
  en haar echtgenoot Ottaviano Farnese in Parma 
1563-1564:            opvolger van Willaert als kapelmeester aan
  de San Marco in Venetië 
1564-1565:              opnieuw in dienst van Farnese in Parma 
september 1565:      overlijden in Parma 



Na vele eeuwen staat  De Rore’s geboorteplaats eindelijk vast. De Rore werd 
in 1515/1516 geboren in Ronse en niet in Mechelen, zoals voorheen gedacht 
werd. Deze vaststelling is voornamelijk te danken aan het speurwerk van 

Albert Cambier, die samen met Jessie Owens genealogisch onderzoek omtrent onze 
Cypriaan De Rore verrichtte. Een belangrijk punt hierin is natuurlijk de naam De 
Rore. Dit blijkt een oervlaamse naam te zijn en geen veritalianiseerde versie, zoals 
bij componisten wel vaker het geval is, denken we maar aan Philippus De Monte oft-
wel Philippe Vanden Berghe. De Rore of De Rodere  betekent zoveel als ‘iemand die 
met een zeis braak terrein schoonmaakt’. Daarvan getuigt ook het wapenschild, na-
melijk twee gekruisde zeisen, waarvan nog sporen terug te vinden zijn in de Crypte 
van de Sint-Hermeskerk.   

Genealogisch onderzoek heeft echter aangetoond dat zijn geboortestad wel degelijk 
Ronse was. De naam “de Rore” (of de varianten “Rodere” en “Roere”) komt reeds 
vanaf het begin van de vijftiende eeuw voor in administratieve documenten van de 
stad. Alles wijst erop dat Cipriano in 1515 of 1516 geboren werd in een welstellende 
familie. Het is duidelijk dat hij, zoals vele kunstenaars in die tijd, als jongeman naar 
Italië reisde, aangetrokken door de kunstminnende aristocratie aldaar (en vooral door 
hun financiële mogelijkheden).
Als componist signeerde hij zijn werk met Cipriano De Rore en dit als het om Itali-
aanse geschriften/prints ging. In het Nederlands werd dat snel Cypriaan De Rore. 

Maar hoe kwam il divino Cipriano, een lofprijzing die reeds tijdens zijn leven werd 
toegekend, aan zijn muzikale training? 
Cambier en anderen zijn van mening dat hij al jong in de kring rond Margaretha van 
Parma, vertoefde. Margaretha van Parma, ons allen bekend als de Nukerkse onwet-
tige dochter van Keizer Karel, reisde vaak naar Italië, mogelijk met Cypriaan in haar 
entourage.
Deze doordachte stellingen zullen steeds voor discussie vatbaar zijn, aangezien er 
pas sinds het jaar 1542 duidelijke bewijzen, namelijk een brief, zijn van De Rore’s 
verblijf in Italië. Er is eveneens speculatie over het gegeven of hij in Venetië bij 
Adriaan Willaert, kapelmeester aan de San Marcobasiliek, in de leer is geweest. Al-
gemeen wordt hij wel beschouwd als een lid van de Willaertkring.

Zijn eerste gedocumenteerde aanstelling is die als kapelmeester aan het hof van Er-
cole II d’Este te Ferrara (1546-1559), één van de belangrijkste centra van de Itali-
aanse Renaissancekunst. Deze periode was voor Cypriaan de productiefste met een 
107-tal composities, meer dan de helft van zijn totale oeuvre. Daaronder bevonden 
zich een aantal composities ter ere van het hof te Ferrara, bijvoorbeeld de Missa 
Praeter rerum seriem. In deze zevenstemmige mis brengt hij enerzijds hulde aan 
zijn voorganger Josquin Desprez, aangezien deze mis gebaseerd is op het gelijkna-

mig motet van laatstgenoemde. Anderzijds voegt hij aan dit zesstemmig model een 
zevende stem toe en dit ter ere van Ercole II d’Este met de vermelding : “Hercules 
secundus dux Ferrariae quartus vivit et vivet”. 
Cypriaan De Rore was voornamelijk een componist van madrigalen, dit zijn meer-
stemmige vocale composities op een Italiaanse poëtische tekst, bijvoorbeeld van Pe-
trarca. In zijn eerste madrigalenboek kiest hij nog voor sonnetten met een donkere 
thematiek, met uitzondering van Anchor che col partire.

In de latere madrigaalbundels tekent zich een evolutie af in De Rore’s muzikale 
stijl. Hij evolueert van een compacte polyfonie, volgens Venetiaans model, naar een 
transparantere textuur, waarbij homofonie en declamatie de tekstverstaanbaarheid 
bevorderen. De toenemende aandacht voor de tekst komt muzikaal tot uitdrukking, 
want in de tekst vertolkte affecten worden muzikaal verklankt. De Rore’s toene-
mende aandacht voor de tekst en muzikale dramatiek vormt de basis voor de evolutie 
naar de seconda prattica waaruit de barokmuziek zou ontstaan. Via De Rore’s leer-
ling Giaches De Wert kan immers een rechtstreekse lijn getrokken worden naar de 
muziek van Claudio Monteverdi.

In 1558 zal Cypriaan de hertog van Ferrara vergezellen naar München, Beieren en 
Vlaanderen. Na de dood van zijn broodheer in 1559 keerde hij terug naar zijn ge-
boortestad, die hij afgebrand aantrof. Zijn rijke schoonzus bedachtte de stad Ronse 
zelfs met een financiële bijdrage voor de heropbouw van de kerk.
De Rore behield in deze periode (namelijk van 1559 tot aan zijn dood) nauwe con-
tacten met het Brusselse hof van Margaretha van Parma.  Door haar toedoen zal de 
Rore in 1561 opnieuw een positie in Italië, aan het hof van haar man Ottavio Farnese, 
verwerven. Het hof in Orviëto moet voor Cypriaan een teleurstelling geweest zijn, 
want er zijn talrijke aanwijzingen dat hij ergens anders werk zocht. Zo nam hij, na 
de dood van Adriaan Willaert, gedurende één jaar de positie van kapelmeester aan de 
San Marcobasiliek waar. Terug in Parma bleef de polyfonist internationale contacten 
behouden. Uit documenten blijkt dat hij in de running was om kapelmeester te wor-
den aan het hof van Ferdinand II.  Cypriaan stierf echter in de maand september van 
het jaar 1565, nog voor hij vijftig werd. Het wapenschild van zijn familie siert een 
gedenksteen in de kathedraal van Parma.

De betekenis van Cypriaan De Rore valt niet te onderschatten. Enerzijds wordt hij 
in het legendarische Artusi-Monteverdi debat door beide kampen geëerd. Dit debat 
behandelt  de zeventiende eeuwse muzikale avant-garde, verdeeld in twee kampen. 
Terwijl de conservatieve Giovanni Maria Artusi onze Cypriaan bestempelde als een 
prachtig voorbeeld van de traditionele polyfone stijl (prima prattica), loofde Guilio 
Cesare Monteverdi (broer van Claudio) hem als de grondlegger van de seconda prat-
tica, waarin de affectieve inhoud van de tekst haar weerklank vindt in de muzikale 
dramatiek. Als vernieuwer heeft De Rore rechtstreeks invloed op de muzikale stijl 
van latere componisten zoals Claudio Monteverdi. 



Albert Cambier

Albert Cambier is licentiaat kunstgeschiedenis, oud-stadsarchivaris en medestichter 
van de Geschiedkundige kring te Ronse. Hij leverde daarnaast baanbrekend genea-
logisch onderzoek naar Cypriaan De Rore, waardoor nu met zekerheid vaststaat dat 
Cypriaan een Ronsenaar is. Dit deed hij in samenwerking met Jessie Owens, de 
Amerikaanse Doctor in de Musicologie die haar thesis over Cypriaan en zijn prach-
tige muziek maakte. Zij bezocht tevens onze crypte om er vast te stellen dat het-
zelfde familie-embleem van de De Rore’s terug te vinden is op het grafgedenksteen 
te Parma.  Albert Cambier heeft gedurende meer dan twintig jaar titanenwerk ver-
richt om deze man uit de vergetelheid te halen. Hoe de herkomst van Cypriaan De 
Rore ontrafeld werd, kan u ontdekken op de website www.cypriaanderore.be en in 
volgende publicaties : 

Cambier, Albert: De komponist Cypriaan De Ro(de)re, "omnium musicorum prin-
cips", Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement Van 
inde, XXX (1981), 5-56  

Cambier, Albert: Meer gegevens over de Ronsische komponist Cypriaan De Rore.  
Idem, XXXI (1982), 91-5 

Cambier, Albert: De definitieve bevestiging van Cypriaan De Rore's ronsische af-
komst uit archiefstukken te Parma en te Ronse: een nieuwe en definitieve oplossing 
in verband met zijn genealogie.  Idem, XXXII (1983), 221-49 

Cambier, Albert: Onderzoekingen over Cypriaan De Rore's vroegste verblijf in Ita-
lië.  Idem, XXXIII (1984), 35-46 

Cambier, Albert: Een huldedicht voor Cypriaan De Rore uit 1576 en een proeve van 
discografie.  Idem, XXXIV (1985), 43-6 

Cambier, Albert: Een paar Italiaanse lofdichten op Cypriaan De Rore uit ca.  1540.  
Idem, XXXV (1986), 103-9 

Cambier, Albert: De grootste roem van de stad Ronse: de komponist Cypriaan De 
Ro(de)re, "omnium musicorum princips".  Idem, XL (1991), 9-19 

Cambier, Albert: Hoe de Herkomst van Cypriaan de Rore ontrafeld werd.  Musica 
antiqua, V (1988), 125-9

Cambier, Albert, Hoe de herkomst van Cypriaan de Rore ontrafeld werd. Ronse 
1515/1516 – Parma 1565. Annalen geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en 
het Tenement Van inde, LVI (2007), 23-34.



Kamerkoor El Grillo

Het kamerkoor El Grillo uit Gent werd opgericht in 1995 door dirigent Inge Bol-
laert. Het ensemble bestaat uit een twintigtal zangers die zich tot doel hebben ge-
steld om als een vriendengroep op een spontane en ongedwongen manier de vocale 
muziek uit vooral de Renaissanceperiode uit te voeren, met het voorbeeld van enkele 
gerenommeerde Vlaamse ensembles voor ogen.  
Door een consequente opbouw van het repertoire en een welomlijnde programmatie 
is El Grillo erin geslaagd om in de loop van enkele jaren binnen de wereld van de 
Vlaamse amateurkoren een stevige reputatie op het gebied van de “oude muziek” op 
te bouwen. visie.
De samenwerking met professionele muzikanten als Erik Van Nevel, Guy Penson, 
Herman Stinders, Philippe Pierlot, Bart Coen, Philippe Malfeyt, Piet Strijckers en 
het Flanders Recorder Quartet “Vier op’n Rij’,  La Caccia en het  Ensemble Rafik El 
Maay heeft El Grillo in staat gesteld zijn grenzen te verleggen en heeft er tegelijker-
tijd ook voor gezorgd dat een heel gevarieerd publiek kon worden bereikt, bestaande 
uit zowel vrienden en sympathisanten als doorgewinterde melomanen.
In maart 2008 klasseerde El Grillo zich op provinciale zangtornooien in eredivisie.

Arc Sonore

Al meer dan 15 jaar lang geeft Arc Sonore een eigentijdse invulling aan het begrip 
mannenkoor. Het  uitdiepen van het brede traditionele repertoire wordt daarbij ge-
koppeld aan het creëren van nieuw werk en zijsprongen op minder klassieke paden. 
Arc Sonore werd opgericht in 1990, en wordt geleid door Jan Vuye de dirigent van 
dit koor. Het voorbije decennium heeft Arc Sonore de kans gehad te mogen samen-
werken met solisten als Guy De Mey en Werner van Mechelen, dirigenten als Filip 
Rathé, Johan Duijck, Herman Engels, Hans Rotman en Paolo Carignani, musici als 
Edoardo Torbianelli, Pieter Stas, Erik Robberecht, Stijn en Steven Kolacny, en en-
sembles als Zefiro Torna, Trio Molino en het Walter Heynen-ensemble. 

Guy Penson

Guy Penson, bekende Ronsenaar, bouwde na zijn studies aan het Koninklijk Mu-
ziekconservatorium te Gent (piano bij Claude Coppens en klavecimbel bij Johan 
Huys) zowel in België als in het buitenland een stevige reputatie op als klavecinist. 
Hij werd laureaat van verscheidene internationale concours en was te gast op de 
grootste Europese festivals en in Canada, Zuid-Amerika en Japan. Als clavecinist 
treedt hij regelmatig op in recitals en speelt hij samen met befaamde orkesten. Hij 
specialiseerde zich ook op de pianoforte en de tangentenflügel.
Als pianist treedt hij vooral op als liedbegeleider. Zo werkt hij samen met Greta 
De Reyghere en Guy De Mey. Hij vormt tevens een klavierduo met pianiste Sylvia 
Bernier.
Als klavecinist en basso continuo specialist wordt hij veel gevraagd door befaamde 
barokorkesten en is hij vaak te gast in Belgische en Europese festivals.
Als kamermusicus treedt hij vaak op als duo en trio met ondermeer fluitisten Fré-
déric de Roos, Parick Denecker, Geert van Gele, Tomma Wessel et Patrick Beuc-
kels, met hoboïsten Paul Dombrecht en Marcel Ponseele en met violisten Florence 
Malgoire en Dirk Vandaele en gambiste Sophie Watillon en luitspeler Philippe 
Maelfeyt. Guy Penson is als pianist-begeleider verbonden aan het Koninklijk Mu-
ziekconservatorium van Gent.



De musici
  

Cantus I Christina De Cock ◊ Jozefien De Leersnijder ◊

 Tineke Van Nieuwenhuyse ◊ Veerle Verhaegen 

Cantus II Kersten Cottijn ◊ Harriet ten Kate ◊ Rein Van Bree

 Inge Van Durme ◊ Els Wollaert

Altus Karline Bockaert ◊ Jef Boeykens ◊ Frank Goossens ◊

 Koen Kindt ◊ Wijnand Schepens

  

Quintus Goedele Reyniers ◊ Wim De Kimpe ◊ Aart De Zitter ◊

 Jan Rombaut ◊ Joris Van Puyenbroek

Tenor  Luc De Man ◊ Guy Dupont ◊ Jo Heyvaert ◊ Yves Rosseel ◊

 Gorik Van Caekenberghe ◊ Koen Van Caekenberghe 

Bassus I Jan Depuydt ◊ Alja Grošelj ◊ Stefan Polfliet ◊ 

 Jens Van Durme ◊ Jan Vuye

Bassus II Paul De Loore ◊ Peter Mortier ◊ Bert Peeters ◊ 

 Kris Polfliet ◊ Peter Van den Borre 

  

Tenor-trombone  Hannes Vereecke

Orgel Guy Penson

Muzikale leiding Inge Bollaert

Programma

Mentre lumi maggior   
motet a5 A gl’illustrisimi Principi Duca et Duchessa di Parma
 

Praeter rerum seriem  
sequentia   

Kyrie- Gloria   
Missa Praeter rerum seriem a7  

Ricercar del primo tono
voor orgel van Andrea Gabrieli 

Anchor che col partire  
madrigaal a4 tekst : Alfonso d’Avalos 

O sonno    
madrigaal a4 tekst : Giovanni della Casa

Capriccio sopra Con lei foss’io
voor orgel van Andrea Gabrieli

Sub tuum praesidium   
motet a4

Donec gratus eram tibi  
motet a8  tekst : Quintus Horatius Flaccus 

Canzon Qui la dira
voor orgel van Andrea Gabrieli

Mon petit cueur
chanson a8

Mia benigna fortuna  
madrigaal a4  tekst : Francesco Petrarca

Sanctus- Agnus Dei
Missa Praeter rerum ser. a7



Mentre, lumi maggior 
Cipriano de Rore

 
Mentre, lumi maggior de secol nostro
Sotto’l Belgico ciel porge la luce
Al carro ch’a l’oprar e al sonno induce
Nova Delia et Apol, lo splendor vostro ;

E mentr’il santo amor fra l’oro e l’ostro
Da le perle e i robini al cor traluce
Et a l’alto gioir vi riconduce,
Cui non cape pensier nè adombr’inchiostro.

Le caste nimphe su l’herbose sponde 
De la Trebia e del Taro in negro manto
Doglionsi d’ogni lor gloria sparita,

E colme di desir vaghe di pianto
Tra mestissimi accenti e gli antri e l’onde
Fan risonar Ottavio e Margherita.

O schitterende lichten van onze tijd
Die, als een nieuwe Delia en Apollo
Onder de Belgenhemel, de hemelwagen die werk 
en rust verdeelt, al zijn stralen geeft,

En terwijl de heilige liefde, tussen goud en purper, 
parels en robijnen, tot in het hart doordringt, en 
u omhelst met de meest nobele vreugde, ondenk-
baar en niet te beschrijven.

De kuise nimfen op de groene oevers
Van de Trebia en de Taro, in zwart gehuld,
Ten prooi aan wanhoop en van snikken vervuld,

Bewenen hun vergane glorie en doen,
Met hun klagende zuchten, grotten en golven de 
namen van Ottavio en Margareta weergalmen 

Praeter rerum seriem
Anoniem, sequentia 
 
Præter rerum seriem
parit deum hominem
virgo mater.

Nec vir tangit virginem
nec prolis originem
novit pater. 

Virtus sancti spiritus
opus illud cœlitus
operatur.

Initus aut exitus
partus tui penitus
quis scrutatur? 

Dei providentia
quæ disponit omnia
tam suave.

Tua puerperia
transfer in mysteria.
Mater ave. 

Tegen de normale orde
baarde de moeder maagd
God als mens.

Geen man had de maagd beroerd
en de vader kende niet 
de oorsprong van zijn zoon.

De kracht van de heilige geest
maakte dat hemelse werk
mogelijk.

Wie kan werkelijk 
begin of einde doorgronden
van uw baren?

Gods voorzienigheid
zorgt voor alles
zo zoet.

Uw moederschap
Voert ons naar het mysterie.
Gegroet, moeder! 

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Quintus: 
Hercules secundus, 
dux Ferrariae quartus
vivit et vivet

Heer, onferm u over ons.
Christus, onferm u over ons.
Heer, ontferm u over ons.

Quintus:
Hercules II,
vierde hertog van Ferrara:
dat hij leeft en moge leven. 

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias agimus Tibi 
propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen

Quintus: 
Hercules secundus, 
dux Ferrariae quartus
vivit et vivet.

Ere zij God in den hoge 
en vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 
wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer, God, hemelse Koning, 
God almachtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand 
van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: 
Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 
van God de Vader, 
Amen. 

Quintus:
Hercules II,
vierde hertog van Ferrara:
dat hij leeft en moge leven.



Anchor che col partire   tekst : Alfonso d’Avalos
Cipriano de Rore 

Ancor che col partire Io mi senta morire
partir vorrei ogn’hor, ogni momento
tant’è il piacer ch’io sento
de la vita ch’aquisto nel ritorno ;
E cosi mill’e mille volt’il giorno
partir da voi vorrei
tanto son dolci gli ritorni miei.

Ook al heb ik het gevoel te sterven als ik vertrek, 
toch wil ik weggaan, elk uur en elk moment, zo’n 
blijdschap vervult mijn leven
bij elke terugkeer.
Duizend en nog eens duizend keer per dag wil ik 
van u afscheid nemen,
zo zoet is het om bij u terug te keren.
 

O sonno    tekst : Francesco Petrarca
Cipriano de Rore 
 
Prima pars

O sonno, o della queta humida ombrosa
notte, placido figlio; o de’mortali
egri conforto, oblio dolce de’ mali
sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa:

Soccorri al cor homai che langu’e posa
non have, e queste membra stanch’ e frali
soleva. A me t’envola, o sonno, e l’ali
tue brune sovra me distendi e posa.

Secunda pars

Ov’è’l silentio che’l dì fugge e’l lume,
ei lievi sogni che con non sicure
vestigia di seguirti han per costume?

Lasso ch’in van ti chiamo e queste oscur’e
gelide ombre in van lusingo: O più me
d’asprezza colme, o notti acerb’e dure.

Eerste deel

O slaap, vredige zoon van de stille, 
Vochtige nacht vol schaduw; O troost 
Van dodelijke kwellingen, zoet vergeten van het 
kwade zo zwaar dat het leven bitter en bedrukt maakt:

Kom mijn hart ter hulp, dat verlangt en geen rust 
kent en verlicht deze vermoeide en broze lede-
maten. Vlieg naar mij, o slaap; spreid uw bruine 
vleugels over mij uit en laat ze rusten op mij.
 
Tweede deel

Waar is de stilte die de dag en het licht ontvlucht en 
de zoete dromen die niet de gewoonte hebben jou 
weifelend te bezoeken? 

Helaas, ik aanroep u tevergeefs evenals deze don-
kere, koude schaduwen:
O nog meer dan mijzelf vol van bitterheid, 
o vreselijke en bikkelharde nachten. 

Sub tuum praesidium
Cipriano de Rore 

 
Sub tuum praesidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus nostris, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
Alleluia.

Onder uw bescherming, 
nemen wij onze toevlucht. 
Heilige Moeder van God.
Versmaad onze gebeden 
niet in onze nood, 
maar verlos ons altijd van alle gevaren.
O glorierijke en gezegende maagd.
Alleluja.

Donec gratus eram tibi   tekst : Quintus Horatius Flaccus
Cipriano de Rore 

Horatius:
Donec gratus eram tibi,
nec quisquam potior bracchia candidae
cervici iuvenis dabat,
Persarum vigui rege beatior. 

Lydia:
Donec non alia magis
arsisti, neque erat Lydia post Chloen,
multi Lydia nominis
Romana vigui clarior Ilia. 

Horatius:
Me nunc Thressa Chloe regit,
dulces docta modos et citharae sciens,
pro qua non metuam mori,
si parcent animae fata supersiti.

Lydia:
Me torret face mutua
Thurini Calais filius Ornithi,
pro quo bis patiar mori,
si parcent puero fata supersiti. 

Horatius:
Quid si prisca redit Venus
diductosque iugo cogit aeneo,
si flava excutitur Chloe
reiectaeque patet ianua Lydiae? 

Lydia:
Quamquam sidere pulchrior
ille est, tu levior cortice et improbo
iracundior Adria,
tecum vivere amem, tecum obeam libens.

Horatius: 
Zolang ik van je lieve gunst mocht delen
en er geen meer bevoorrechtte zijn armen
rondom je witte hals mocht winden, 
wist ik mij zaliger dan zelfs de vorst der Perzen

Lydia:
Zolang jij niet een heter passie voelde
voor iemand anders dan voor de vermaarde 
Lydia, die voor Cloë niet moest wijken,
kreeg ik meer roem dan Ilia van Rome!

Horatius:
Mij domineert vandaag Chloë van Tracië,
een zoete zangeres die vaardig luit speelt,
voor wie ik niet zou aarzelen te sterven,
indien het lot in ruil háár lot verlengde!

Lydia:
Een wederzijdse liefdesgloed verzengt mij
voor Calaïs, Ornytus’ zoon uit Thurië,
voorwie ik gaarne tweemaal wilde sterven,
Indien het lot in ruil zíjn lot verlengde!

Horatius:
Maar als de eerste min zou keren
Die ons opnieuw onder een bronzen juk
Bond, dan werd de blonde Chloë
Uitgebannan en stond mijn deur
Voor Lydia wijd open

Lydia:
Al is hij mooier dan de mooiste sterren
en jíj lichter dan kurk en ongestuimer
nog dan Adria, toch zou ik willen 
leven met jou en met jou willen sterven!



Mon petit cueur
Cipriano de Rore
 

Mon petit cueur n’est pas a moy
Il est a vous ma doulce amye
Mais d’une chose 
Je vous prie
Treamour
C’est vostre amour
Gardez le moy

Mijn arme hart behoort mezelf niet toe,
Maar u, mijn teerbeminde.
Slechts één ding 
vraag ik u in ruil,
mijn geliefde,
om uw liefde 
voor mij te bewaren.

 

Mia benigna fortuna   
Cipriano de Rore 

 
Prima pars

Mia benigna fortuna e ‘l viver lieto,
i chiari giorni et le tranquille notti,
e i soavi sospiri e ‘l dolce stile
che solea resonar in versi e ’n rime,
volti subitamente in doglia e ’n pianto
odiar vita mi fanno et bramar morte.

Secunda pars

Crudele, acerba, inexorabil Morte,
cagion mi dai di mai non esser lieto,
ma di menar tutta mia vita in pianto
e i giorni oscuri et le dogliose notti :
I miei gravi sospir non vanno in rime, 
e ‘l mio duro martir vince  ogni stile.

Mijn gezegend lot is het gelukkige leven,
de heldere dagen en de stille nachten,
de zoete zuchten en de beminde stijl,
die steeds weerklonk in mijn verzen en rijmen, 
veranderen plots in verdriet en geween, doen me 
het leven haten en verlangen naar de dood.

Verschrikkelijke, bittere en onbarmhartige Dood, 
jij geeft me een reden om nooit gelukkig te zijn, 
maar mijn hele leven wenend te blijven;
Sombere dagen en klagende nachten:
mijn zware zuchten kan ik niet berijmen
en mijn diepe pijn, mijn diepe pijn overwint alle 
stijlen. 

Sanctus – Agnus Dei
Missa Praeter rerum seriem
Cipriano de Rore 

 
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terrra gloria tua.
Hosanna in excelsis. 

 
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

 
 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem. 

Heilig, de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge.
 

Gezegend hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Lam Gods, dat wegneemt de zonder der 
wereld, 
onferm u over ons 
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der 
wereld, 
onferm u over ons 
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der 
wereld,          
geef ons de vrede. 



Werkgroep Cypriaan De Rore
 
Allereerst is het belangrijk dat de naam Cypriaan De Rore alom bekend wordt, niet 
enkel in Ronse, maar zeker interregionaal. Een blijvende aandacht creëren voor de 
polyfonist is enorm belangrijk. Om dit mogelijk te maken, meent de werkgroep, die 
deel uitmaakt van de stedelijke Cultuurraad, dat er degelijke kwaliteit moet afgele-
verd worden, zowel naar muziekuitvoeringen toe als naar omkaderende activiteiten, 
zoals toerisme, educatie, … 
De website (www.cypriaanderore.be ) en bijhorend archief zijn een stap in die rich-
ting.
De website wordt beheerd en bezield verzorgd door de gepassioneerde Cypriaanlief-
hebber Wim Daeleman uit Mol.
De kern van de inhoud moet wel degelijk de muziek blijven. Er moet dus gestreefd 
worden naar het regionaal opentrekken van het gebeuren door o.a. samenwerking 
met bekende Vlaamse kunst- en muziekorganisaties als het Festival van Vlaanderen, 
Laus Polyfonie, … Het hoogtepunt in ons project vormt natuurlijk de viering van De 
Rore’s 500jarige bestaan in 2015.  

Herman Kerkhove, Albert Cambier, Inneke Van Der Kerken, Jan Leconte,
Marc De Turck, Raf Verniest, Paul Carteus, Jef Mores.

En de gewaardeerd medewerking van Arnold Loose en Karel Hoornaert,
afgevaardigden van de Adriaan Willaert Stichting uit Roeselare, tijdgenoot van
Cypriaan De Rore, 

Met dank aan:

de stad Ronse, de dienst Cultuur en Cultuurraad, de technische dienst,  
de heer Deken T’Joen en de kerkfabriek St Hermes
de heer Wim Daeleman, beheerder van de website.
alle medewerkers

en de sponsors die het concert mogelijk maakten :

Marnixring Ronse  Fortis

Geschied- en oudheidkundige Kring Ronse.


