Museumbezoek

oktober 2018

Snijders&Rockoxhuis
woensdag 21 november 2018
14.00 uur
De patriciërswoningen Den Gulden Rinck van Nicolaas Rockox en De Fortuyne van Frans Snijders
werden in februari 2018 geïntegreerd in één museum. Beide woningen werden onder de auspiciën
van de KBC bank gerestaureerd. De huizen blijven getuige van een boeiend stukje Antwerpse
geschiedenis.
Nicolaas Rockox heeft gedurende 50 jaar onafgebroken een voorname rol gespeeld in het
openbare leven van Antwerpen, onder meer als burgemeester, in het begin van de zeventiende
eeuw. Hij was een begunstiger van kunstenaars, vooral van Pieter Paul Rubens.
Buurman Frans Snijders was een Antwerpse tekenaar en schilder die vooral naam heeft gemaakt als
stilleven- en dierenschilder ook tijdens de eerste helft van de 17de eeuw.
Beide mannen waren vrienden.
De vaste collectie van het museum herbergt bijzonder meubilair (waaronder kunstkabinetten, kisten
en mooi gesculpteerde kasten), keramiek, beeldhouwwerken, wandtapijten en een grote
verzameling schilderijen van onder anderen Rubens, Antoon van Dyck, Jacob Jordaens, Joachim
Patinir, David Teniers de Jonge, Joos de Momper, Frans Snijders, Jan Brueghel de Oude en Pieter
Breugel de Jonge.
Als tijdelijke tentoonstelling loopt momenteel “Cokeryen.” .De foto’s en video’s van Tony Le Duc
geven een andere kijk op de stillevens van Frans Snijders.
Wij bezoeken het museum onder leiding van stadsgids Lieve Van der Velden. Zij gaat ons
voornamelijk inlichten over de geschiedenis van de panden en over de vaste collectie.
Het verloop van het bezoek:
 12.42 uur: Herentals station voor wie met de trein naar Antwerpen reist. Daarna kan je met
tram 11 of 12 (halte Sint-Katelijne) of te voet (1,5 km) naar de Keizerstraat 12 .
 14.00 uur: start van het bezoek.
 16.00 uur: einde van het bezoek.
Na het bezoek is iedereen vrij om nog wat in Antwerpen rond te kuieren of om terug naar huis te
keren. Er zijn rond 17.00 en 18.00 uur frequente verbindingen met Herentals.
Kostprijs: Davidsfonds cultuurkaart en vrijetijdspas: 4 €; anderen: 6 €.
De toegang tot het museum is gratis voor 2 personen als men houder is van een KBC-bankkaart.
Anders is het groepstarief 6 €. Wij gaan aan de ingang overleggen hoeveel er nog bij te dragen is.
Inschrijven vóór vrijdag 16 november door aanmelding bij één van onderstaande bestuursleden en
storten van de verschuldigde som (4€ of 6€) op de rekening van Davidsfonds Herentals.
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