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Met dank aan:

Het bestuur, de leden en de medewerkers van de 

‘Adriaen Willaert Foundation / Stichting’ vzw Roeselare

stellen u met bijzondere trots voor:

The ‘ Adriaen Wall ‘ 

Il Muro d’Adriano

ADRIAEN WILLAERT MONUMENT

HET ADRIAEN WILLAERT

MONUMENT
PARTNERSHIP PROGRAMMA



Hij werd geboren omstreeks 1490 in Rumbeke, huidige deelgemeente van 
Roeselare. Na muziekstudies in  Parijs bij  Jean Mouton, volgeling van Josquin 
Desprez, trok hij  rond 1515 naar Italië, zoals vele meesters van de polyfonie 
uit de Lage Landen. Willaert trok eerst naar Rome, vervolgens naar Milaan, 
Hongarije en Ferrara. Daar stond hij in dienst van de belangrijke adellijke fami-
lie d’Este.

In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marcobasiliek in Vene-
tië. Functie die hij bleef uitoefenen tot  zijn overlijden in 1562. Hij was één 
van de meest veelzijdige componisten uit de renaissance. Vanuit zijn positie 
in Venetië had hij een grote muzikale invloed in Europa. Enkele van zijn leer-
lingen waren Costanzo Porta, Andrea en Giovanni Gabrieli, Gioseffo Zarlino, 
Jacob Buus, Clement Matot en Cypriano de Rore. 

Deze laatste, afkomstig uit Ronse, zou hem opvolgen aan de San Marco. Wil-
laert was de grondlegger van de ‘Venetiaanse school’, waartoe ook de Gabrie-
li'’s en later Claudio Monteverdi gerekend worden. Zij bëinvloedden sterk de 
vroege barokmuziek. 

Willaerts omvangrijk œuvre omvat religieus werk zoals motetten, vespers, hy-
mnen, psalmen en missen. Daarnaast wereldlijk werk zoals: Franse en Italiaan-
se chansons, madrigalen en instrumentale composities. Heel wat poëzie van 
Petrarca werd door Willaert op muziek gezet.

Adriaen Willaert, een Roeselarenaar van wereldformaat.

Making history together !

WIE IS ADRIAEN WILLAERT ?

NOTITIES
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ADRIAEN WILLAERT



Adriaen Willaert, een Vlaams polyfonist uit de renaissancetijd

Tussen 1450 en 1550 veroverden de Vlaamse Primitieven heel Europa met 
hun schilderkunst en beeldhouwwerk, maar ook de muziek van de Vlaamse of 
Nederlandse polyfonisten stond hoog aangeschreven. Nooit heeft de muziek uit 
de Nederlanden grotere uitstraling gekend dan in de vijftiende en de zestiende 
eeuw. In de renaissancetijd waren de Fiamminghi een begrip. 
De muziek van toen was vooral vocaal en polyfoon. Met polyfoon bedoelen 
we dat de verschillende stemmen elk voor zich een melodische en ritmische 
zelfstandigheid bezitten. Enkele grote namen uit deze Vlaamse of Nederland-
se polyfonie: Josquin des Prez, Pierre de la Rue, Adriaen Willaert, Cypriaen de 
Rore, Nicolas Gombert, Thomas Crecquillon, Jacob Clemens non Papa, Philippus 
de Monte en Roland de Lassus.

Vlaamse of Nederlandse polyfonie?

De termen ‘Vlaanderen’ en ‘Nederland’ hadden vroeger niet dezelfde bete-
kenis als vandaag. Vlaanderen omvatte toen enkel West-, Oost-, Zeeuws- en 
Frans-Vlaanderen. De term ‘Vlaams’ werd evenwel vaak in een veel ruimere 
betekenis gebruikt. Voor de Italianen waren ‘I Fiamminghi’ alle bewoners van 
de Nederlanden. Hetzelfde voor de Spanjaarden, wanneer ze spraken over de 
‘Capilla Flamenca’, de hofkapel van keizer Karel en de Habsburgers. In het Frans 
spreekt men in verband met deze polyfonisten over ‘la musique franco-flaman-
de’, in het Engels ‘the Franco Flemish School’. 
Het graafschap Vlaanderen was toen een onderdeel van ‘De Nederlanden’. 
In de 16de eeuw omvatten die het huidige Nederland, België, Luxemburg en 
Noord-Frankrijk. De meeste van die polyfonisten kwamen uit Vlaanderen, Hene-
gouwen en Brabant.
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de datum waarop de ‘Adriaen Willaert Foundation’ een monument onthult dat 
Roeselare op de wereldkaart zet: 

 
... een monument, dat hulde brengt aan één van de grootste componisten die 
Vlaanderen ooit heeft voortgebracht. Op een toplocatie in onze stad, 50 meter 
van de Grote Markt.
Samen met een gemarkeerde ‘Willaertwandelroute’ en ingebouwde interactieve 
elementen wordt dit een ‘eyecatcher’ voor de stad ontworpen door Peter 
Berghman. Deze beeldhouwer-bronsgieter uit Roeselare realiseerde tal van 
kunstwerken in binnen- en buitenland, waaronder het Holocaustmonument op 
de Belgiëlei te Antwerpen en het beeldencomplex op de E40-rotonde afrit De 
Panne.
De Muur van Adriaen wordt het eerste monument in ons land dat kunst met he-
dendaagse technologie combineert : wifi streaming, apps, live music via oortjes, 
rubbing, braille, enz ...

Een gevarieerd ‘Partnership programma’ biedt iedereen de kans om te participe-
ren aan dit project.

7 december 2013...



In deze brochure worden vier verschillende formules  aangereikt: 

 

Zo u meer info wenst, of suggesties in verband met partnership wil bespre-
ken, dat kan dit steeds via:

www.adriaenwillaert.be 
of

raoul.boucquey@skynet.be

BRONS ZILVER GOUD PLATINA
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FORMULES Lid worden ?
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Op eenvoudig verzoek kunnen geïnteresseerden kosteloos lid worden 
van de vzw ‘Adriaen Willaert Foundation/Stichting’.

Raad van bestuur

Raoul Boucquey (voorzitter), Jan Lefere, Arnold Loose, Peter Malisse, 
Jaak Maertens

Leden

Guido Aerbeydt, Peter Berghman, Wim Berteloot, Dirk Blockeel, Dirk 
Cornelis, Johan Deboutte, Gino Dehullu, Griet Desmet, Hannelore De-
vaere, Wilfried Devoldere, André Hanoulle, Eric Loncke, Didier Pillaert, 
Katelijne Schiltz, Simon Van Damme, Ignace Van Eeckhoutte, Martine 
Vanhuyse, ... uw naam hier ?

The ‘ Adriaen Wall ‘ 
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 Bronzen plaat met naam / logo op het monument..

Naam / logo op exclusieve, grotere bronzen voetpadtegel .Deze tegels vormen 
een permanente ‘Willaertwandelroute’, vanaf het monument tot aan de Ste-
delijke Academie Adriaen Willaert, met als thema ‘De Tijd van Willaert’.

Een QR-code op de tegel met link naar de AWF/AWS- website brengt audiovi-
suele info over het thema, vergezeld van uw naam en publibanner.

Bronzen replica van het monument. Beperkte genummerde en gesigneerde 
reeks. De naam van de  ‘platina’ partner wordt kalligrafisch in het brons mee-
gegoten.( schaal 1/12)

  
1000 full-color postkaarten met afbeelding van het monument + vermelding :
 ‘Dit monument kwam tot stand dankzij... (naam van de  ‘platinapartner’)

20 gratis tickets voor ‘Willaert Brass Band Concert’ inclusief consumptie

Indien u een Platina partnership wenst, gelieve hiervoor
contact op te nemen met de Adriaen Willaert Stichting, 
via de voorzitter :
 
Raoul Boucquey, 
Graaf de Limburg Stirumlaan 8
8800 Roeselare
051/ 20 96 75 of  raoul.boucquey@skynet.be

PLATINA BRONSGiften vanaf € 5000 Giften vanaf € 25, €50, €100 
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Vermelding op een sponsorlijst via de website ‘Adriaen Willaert Foundation’.
Uw naam blijft 2 jaar staan onder de link ‘SPONSORS MONUMENT’ 
en dit vanaf de ontvangst van uw overschrijving.

 vanaf €25:        Erelid

 vanaf €50:  Steunend Erelid inclusief 1 gratis ticket ‘Willaert Brass   
   Band Concert’

 vanaf €100:      Lid Beschermcomité inclusief 2 gratis tickets ‘Willaert   
   Brass Band  Concert’

Alle sponsors ontvangen, bij de officiële onthulling van het monument, een 
exclusieve sleutelhanger ‘Adriaen Willaert’.

Stort uw gift  met vermelding ’Brons’ naar Monument Adriaen Willaert Roese-
lare op rekening:  KBC  BE45 7380 1127 8189 .

BRONS

The ‘ Adriaen Wall ‘ 
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Return:

 Naam / logo op een exclusieve bronzen voetpadtegel. Deze tegels vormen een 
permanente ‘Willaertwandelroute’, vanaf het monument tot aan de Stedelijke 
Academie Adriaen Willaert, met als thema ‘De Tijd van Willaert’.

 Een QR-code op de tegel met link naar de AWF/AWS-website brengt audiovi-
suele info over het thema, vergezeld van uw naam en publibanner.

 U ontvangt  4 gratis tickets ‘Willaert Brass Band Concert’

Stort uw gift  met vermelding ‘Zilver’ naar Monument Adriaen Willaert Roese-
lare op rekening:  KBC  BE45 7380 1127 8189 .

ZILVER Giften vanaf € 500

Partnership 
Programma
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GOUD Giften vanaf € 1500

The ‘ Adriaen Wall ‘ The ‘ Adriaen Wall ‘ 
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Return:

 Bronzen plaat met naam /logo op het monument..

  Naam /logo op een exclusieve, grotere bronzen voetpadtegel. Deze tegels 
vormen een permanente ‘Willaertwandelroute’, vanaf het monument tot aan 
de Stedelijke Academie Adriaen Willaert, met als thema ‘De Tijd van Willaert’.

 Een QR-code op de tegel met link naar de AWF/AWS -website brengt audiovi-
suele info over het thema, vergezeld van uw naam en publibanner 

 U ontvangt 10 gratis tickets ‘Willaert Brass Concert’ inclusief consumptie

Stort uw gift  met vermelding. ‘Goud’ naar Monument Adriaen Willaert Roe-
selare op rekening: KBC  BE45 7380 1127 8189 .

Making history together !
Making history together !


