Op pad met Frans Snijders
Wandeling door Antwerpen
Inclusief stratenplan met routeaanduiding.

Hildegard Van de Velde

Theodoor van Thulden, Antverpia, 1635, gravure (detail omgeving Steen)
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Lucas Vorsterman naar Anthony van Dyck, Portret van Frans Snijders

&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐŽĨ&ƌĂŶĐŚŽŝũƐǌŽĂůƐŚŝũŽĸ ĐŝĞĞůƐŝŐŶĞĞƌĚĞ͕ ŚĞĞŌǀ ŽŽƌĂůŶĂĂŵŐĞŵĂĂŬƚĂůƐ
ƐƟůůĞǀ ĞŶ-ĞŶĚŝĞƌĞŶƐĐŚŝůĚĞƌƟũĚĞŶƐĚĞĞĞƌƐƚĞŚĞůŌǀ ĂŶĚĞϭϳ de eeuw. Zijn scherpe oog, zijn
ŬĞŶŶŝƐǀ ĂŶĚĞŶĂƚƵƵƌĞŶǌŝũŶŽƌŝŐŝŶĞůĞĐŽŵƉŽƐŝƟĞƐǀ ŽƌŵĚĞŶǀ ŽŽƌǀ ĞůĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐĞĞŶŝŶƐƉŝͲ
ƌĂƟĞďƌŽŶƚŽƚĚŝĞƉŝŶĚĞϭϵ de eeuw. Frans Snijders werd in 1579 in Antwerpen geboren en is er
in 1657 overleden. Hij woonde vanaf 1622 naast Nicolaas Rockox in de Keizerstraat.
<͕ ĚĂƚďĞŝĚĞƉĂŶĚĞŶŝŶĞŝŐĞŶĚŽŵŚĞĞŌ͕ ƐůƵŝƚŚĞƚZŽĐŬŽǆŚƵŝƐĞǀ ĞŶŽŵĞĞŶŶŝĞƵǁ ĞŽƉƐƚĞůͲ
ling voor te bereiden en het Snijdershuis mee in het museumparcours te integreren. Het Snijders&Rockoxhuis zal eind februari 2018 zijn deuren openen voor het publiek.
Intussen nodigen we je uit om met ons in de Antwerpse binnenstad op zoek te gaan naar die
ǀ ŽŽƌŶĂŵĞƉĂƚƌŝĐŝģƌǁ ŝĞŶƐĂƌƟƐƟĞŬĞŬǁ ĂůŝƚĞŝƚĞŶǌĞĞƌŐĞǁ ĂĂƌĚĞĞƌĚǁ ĞƌĚĞŶ͘
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Hans Bol, Gezicht op Antwerpen, Antwerpen, Snijders&Rockoxhuis

Antwerpen beleefde een woelige 16deĞĞƵǁ ͘ E ĂĚĞĞĞůĚĞŶƐƚŽƌŵĞŶĚĞĂůǀ ŝŶŝƐƟƐĐŚĞƉĞƌŝŽĚĞ͕ ǁ ĞƌĚĚĞƐƚĂĚŝŶ
ϭϱϴϱŽŶĚĞƌ^ƉĂĂŶƐĞǀ ŽŽŐĚŝũŐĞƉůĂĂƚƐƚ͘ , ĞƚŶŝĞƵǁ ĞŬĂƚŚŽůŝĞŬĞƐƚĂĚƐďĞƐƚƵƵƌďĞǀ ĂůŚĞƚŚĞƌƐƚĞůĞŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
van de kerken. Om ﬁnanciële redenen kon hier niet onmiddellijk werk van worden gemaakt.
WĂƐƟũĚĞŶƐŚĞƚdǁ ĂĂůł ĂƌŝŐĞƐƚĂŶĚǀ ĂŶϭϲϬϵƚŽƚϭϲϮϭŬŽŶ Ŷƚǁ ĞƌƉĞŶŚĞƌĂĚĞŵĞŶĞŶŚĞƌŶĂŵŚĞƚĚƌƵŬŬĞŚĂŶͲ
delsleven van weleer.
/ŶƚƵƐƐĞŶďůĞĞĨĚĞƐƚĂĚǌŝĐŚĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶŽƉĚĞŬǁ ĂůŝƚĂƟĞǀ ĞƉƌŽĚƵĐƟĞǀ ĂŶŬƵŶƐƚĞŶůƵǆĞŐŽĞĚĞƌĞŶ͘ <ƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ
ǀ ĂŶĚĞŶŝĞƵǁ ĞŐĞŶĞƌĂƟĞǁ ĂĂƌŽŶĚĞƌZƵďĞŶƐ͕ s ĂŶ ǇĐŬ͕ :ŽƌĚĂĞŶƐĞŶ^ŶŝũĚĞƌƐƟůĚĞŶŚĞƚƐĐŚŝůĚĞƌƐďĞĚƌŝũĨƚŽƚϭϲϲϬ
op een zeer hoog niveau.

Meirbrug
Start van de wandeling.
Op het kruispunt van de Meirbrug, de Schoenmarkt en de Eiermarkt
ďĂĂƩ ĞŶ:ĂŶ^ŶŝũĚĞƌƐĞŶD ĂƌŝĂ' ŚǇƐďƌĞĐŚƚƐ͕ ĚĞŽƵĚĞƌƐǀ ĂŶ&ƌĂŶƐ͕ ĂůƐ
wijn-taverniers de herberg Het geschildert Huis uit, met achter hun
ŚĞƌďĞƌŐĞĞŶǌĂĂůǀ ŽŽƌŚƵǁ ĞůŝũŬƐďĂŶŬĞƩ ĞŶ͕ ĚĞ' ƌŽŽƚĞƌƵǇůŽŌcamere͘ /ƐŚĞƚŽƉĚĞǌĞƉůĞŬĚĂƚ&ƌĂŶƐŝŶƐƉŝƌĂƟĞǀ ŽŶĚǀ ŽŽƌǌŝũŶƐĐŚŝůͲ
dersloopbaan ?
Vandaag staat op deze plaats de Boerentoren (KBC-toren), een gebouw in art deco. Boven de 6de verdieping op de zijvleugels prijken
bloemen- en vruchtenslingers, bloemvazen en hoornen des overvloed. Het zijn symbolen die de heropbloei na de Eerste WereldoorůŽŐŝŶďĞĞůĚďƌĞŶŐĞŶ͘ K ŽŬ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐĂůůƵĚĞĞƌĚĞŵĞƚǌŝũŶĨƌƵŝƚƐƟůͲ
ůĞǀ ĞŶƐĞŶŵĂƌŬƩ ĂĨĞƌĞůĞŶŽƉĚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞŐƌŽĞŝƟũĚĞŶƐŚĞƚ
dǁ ĂĂůł ĂƌŝŐĞƐƚĂŶĚ͘

KBC Toren, detail

Wiegstraat
Steek de Meirbrug over en wandel naar de Wiegstraat.
De Wiegstraat maakte aan het begin van de 13de eeuw deel uit van
ĚĞǀ ĞƐƚĞŶůŝũŶĚŝĞŚĞƚŶŝĞƵǁ ĞƐƚĂĚƐŬǁ ĂƌƟĞƌƌŽŶĚĚĞK >s ƌŽƵǁ ĞŬĞƌŬ
Žŵǁ ĂůĚĞ͘  ĞƐƚƌĂĂƚŚĞĞŌǌŝũŶŶĂĂŵŽŶƚůĞĞŶĚĂĂŶŚĞƚŚƵŝƐŶƌϭϲ͕ 
’t Peerd in de Wieghe. Dit is een woning met een kern uit de 16de
eeuw en een beschermd bovendeel en dak. De oorspronkelijke
naam van het huis is van de gevel verdwenen maar refereerde aan
een voormalig bordeel of aan een plaats waar hoogzwangere vrouwen anoniem hun kind konden baren.
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Wiegstraat 16 (rechterkant van de straat)

Op de hoek van de Wiegstraat en de Schrijnwerkersstraat
vinden we een viswinkel.
Frans Snijders was naast Clara Peeters een van de eerste
ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐĚŝĞǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǀ ŝƐƐƟůůĞǀ ĞŶƐƐĐŚŝůĚĞƌĚĞ͘ /ŶĚĞ
16de en 17de eeuw werd er immers vaak vis gegeten. Zo verbood de rooms-ŬĂƚŚŽůŝĞŬĞŬĞƌŬŽŵƟũĚĞŶƐĚĞǀ ĂƐƚĞŶƉĞƌŝŽͲ
de vlees of gevogelte te eten. Dat mocht je evenmin op
vrijdag, de dag van de kruisiging, en op zaterdag, de dag
gewijd aan de Maagd Maria.

Frans Snijders, In de viswinkel, Antwerpen, KMSKA

, ĞƚĂůƚĞƌŶĂƟĞĨǀ ŽŽƌǀ ůĞĞƐǁ ĂƐǀ ŝƐ͘ , ĂƌŝŶŐ͕ ŵŽƐƐĞůĞŶĞŶŬĂͲ
beljauw waren voor de armen bestemd, de populairste vissoorten voor de rijken waren onder meer steur, forel,
snoek en oesters.

Korte Gasthuisstraat
Wandel verder langs het pleintje naar de aanpalende Korte Gasthuisstraat.
Op 23 oktober 1611 huwde Frans Snijders
ŵĞƚĚĞƵŝƚ, ƵůƐƚ;E >ͿĂŅ ŽŵƐƟŐĞD ĂƌŐƌŝĞƚĞ
de Vos. Margriete woonde sinds 1596 in
Antwerpen en is de zus van de schilders Cornelis en Paul de Vos.
Frans huurde voor hun beiden het nummer
17 in de Korte Gasthuisstraat. Hier woonden
ze 10 jaar om nadien in de Keizerstraat een
heuse patriciërswoning te kopen.

Anthony van Dyck,
Frans Snijders en Margriete de Vos,
<ĂƐƐĞů͕D ƵƐĞƵŵƐůĂŶĚƐĐŚĂŌ, ĞƐƐĞŶ

Na het vertrek van Frans en Margriete bewoonde Paul de Vos dit huis.
Korte Gasthuisstraat 17

Paul de Vos (1591/92 – 1678) was een dieren- en jachtschilder die zowel in Antwerpen als aan het Spaanse hof
ŐĞǁ ĂĂƌĚĞĞƌĚǁ ĞƌĚ͘ , ŝũŚĞĞŌǌŝũŶŚĞůĞůĞǀ ĞŶŝŶŶƚǁ ĞƌƉĞŶŐĞůĞĞĨĚĞŶŐĞǁ ĞƌŬƚ͘ , ŝũǁ ĞƌĚŝŶϭϲϮϬůŝĚǀ ĂŶĚĞ^ŝŶƚLucasgilde , een stedelijke broederschap van kunstenaars en kunstambachtslieden onder de bescherming van
Sint->ƵĐĂƐ͕ ĞŶǁ ĞƌŬƚĞǀ ĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬƚŽƚĚŝĞƟũĚŝŶŚĞƚĂƚĞůŝĞƌǀ ĂŶǌŝũŶƐĐŚŽŽŶďƌŽĞƌ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐ͘ , ŝũǁ ĞƌĚďĞŢŶͲ
ǀ ůŽĞĚĚŽŽƌĚĞĐŽŵƉŽƐŝƟĞƐǀ ĂŶ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐ͘ ŝũŶĂĐĐƵƌĂƚĞƐĐŚŝůĚĞƌƚĞĐŚŶŝĞŬ͕ ǌŝũŶƉƌĞĐŝƐŝĞĞŶĚĞĚǇŶĂŵŝĞŬĚŝĞ
zijn werken uitstralen, zijn Pauls handelsmerk. Ook Rubens, met wie hij eveneens samenwerkte, oefende invloed uit op de Vos.
Cornelis de Vos (1584/85 –ϭϲϱϭͿǁ ĂƐĚĞŽƵĚĞƌĞďƌŽĞƌǀ ĂŶWĂƵů͘, ŝũǁ ĂƐǀ ŽŽƌĂůŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶƉŽƌƚƌĞƩ ĞŶĞŶ
ŚŝƐƚŽƌŝĞƐƚƵŬŬĞŶ͘ ĞŝĚĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐǌŝũŶŝŶĚĞůĞĞƌŐĞǁ ĞĞƐƚďŝũ Ăǀ ŝĚZĞŵĞĞƵƐ͕ ǀ ĞƌŐƵůĚĞƌ͕ ĚĞĐŽƌĂƟĞƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ
ŬƵŶƐƚŚĂŶĚĞůĂĂƌ͘  ŝĞŶƐĂƌƟƐƟĞŬĞƌĞƉƵƚĂƟĞǁ ĂƐŐĞƌŝŶŐ͘ /Ŷϭϲϭϵǁ ĞƌĚŽƌŶĞůŝƐĚĞŬĞŶďŝũŚĞƚ^ŝŶƚ-Lucasgilde, amƉĞƌĞĞŶũĂĂƌůĂƚĞƌǁ ĞƌĚŚŝũǀ ĂŶǁ ĞŐĞǌŝũŶƐƵĐĐĞƐǀ ŽůůĞĐĂƌƌŝğƌĞďĞŶŽĞŵĚƚŽƚŽƉƉĞƌĚĞŬĞŶ͘ K ŽŬŽƌŶĞůŝƐŚĞĞŌĞĞŶ
ĂĂŶƚĂůŬĞƌĞŶƐĂŵĞŶŐĞǁ ĞƌŬƚŵĞƚZƵďĞŶƐĞŶŝƐďĞŢŶǀ ůŽĞĚĚŽŽƌĚŝĞŶƐƐƟũů͘
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Lange Gasthuisstraat
Je vervolgt je weg. De Korte Gasthuisstraat loopt over in de Lange
Gasthuisstraat.
 ĞǌĞƐƚƌĂĂƚǀ ŽůƐƚĂƟŐĞƉĂƚƌŝĐŝģƌƐǁ ŽŶŝŶŐĞŶŽŵǀ Ăƚ
ook de musea Mayer van den Bergh (nr19) en het
verder gelegen Maagdenhuismuseum.
Het Museum Mayer van den Bergh is gewijd aan de
ŬƵŶƐƚĐŽůůĞĐƟĞĚŝĞ&ƌŝƚǌD ĂǇĞƌǀ ĂŶĚĞŶĞƌŐŚ;ϭϴϱϴ1901) verzamelde.
, ŝĞƌŬƵŶƚƵĞŶŬĞůĞĨĂŵŝůŝĞƉŽƌƚƌĞƩ ĞŶǀ ĂŶĚĞŚĂŶĚ
van Cornelis de Vos, schoonbroer van Frans Snijders
bewonderen. De bekende koopman in zijden stoﬀen
Joris Vekemans had immers Cornelis de Vos in 1624
de opdracht gegeven om hem en zijn gezinsleden te
schilderen.

Cornelis de Vos,
Elisabeth Vekemans,
Antwerpen,
Mayer van den Bergh

Meer info vind je op
www.museummayervandenbergh.be

Arenbergstraat
Neem voorbij het museum Mayer Van den Bergh de eerste straat
links.
De Arenbergstraat werd pas in 1552 door stadsurbanist Gilbert van
Schoonbeke getrokken op de gronden van het voormalige hotel
ƌĞŶďĞƌŐ;ŶƵĚŝƐƚƌŝĐƚƐŚƵŝƐŽƉŶƌϮϭͿ͘  ĞƌĞŶďĞƌŐƐƚƌĂĂƚŚĞĞŌŵĞƚ
ŚĞƚŚƵŝƐ ĞŶŽĐŬŽƉŶƌϭϳ ŶŽŐĞĞŶŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĂĂŶƐƟũůǀ ŽůůĞƐƚĂĚƐͲ
paleizen uit de 16de tot de 19de eeuw. Niemand minder dan Jan
ƌƵĞŐŚĞůǁ ŽŽŶĚĞŚŝĞƌǀ ĂŶϭϲϭϵƚŽƚŚŝũĞƌŝŶϭϲϮϱƐƟĞƌĨ͘ 
Jan Brueghel en Frans Snijders waren goed bevriend.
Hoewel Frans Snijders in de leer ging bij Pieter Brueghel II, de jongeƌĞďƌŽĞƌ͕ ǁ ĂƐĚĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐŵĞƚ:ĂŶƌƵĞŐŚĞůǀ ĞĞůďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌ͘ :ĂŶ
had meer dan zijn broer aandacht voor het detail, een precisie
waarmee ook Snijders getalenteerd was. Jan werd dan ook Frans’
mentor.

Huis Den Bock

Jan Brueghel (1568 – 1625) was de zoon van Pieter Bruegel de Oude
ĞŶĚĞďƌŽĞƌǀ ĂŶWŝĞƚĞƌƌƵĞŐŚĞůĚĞ:ŽŶŐĞ͘ ŝũŶǀ ĂĚĞƌƐƟĞƌĨĞĞŶũĂĂƌ
na zijn geboorte.
In 1589 trok hij naar Italïe, waar hij in Milaan werkte voor kardinaal
Federico Borromeo. Na zijn terugkeer naar Antwerpen werd hij, naast
Peter Paul Rubens, één van de meest gerenommeerde schilders en
werd benoemd tot hofschilder van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Jan Breughel die naam maakte als bloemen en landschapsschilĚĞƌ͕ ƐƟĞƌĨŽƉϱϳ ũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚĂĂŶĐŚŽůĞƌĂ͘

Anthony van Dyck,
Jan Brueghel, Kopergravure

6

Maria Pijpelincxstraat
Op het einde van de Arenbergstraat zie je de Stadsschouwburg.
Wandel nu naar links.
De oude straatnaam Vaartstraat refereert aan de in 1490 gegraven
vaart die het zoet water naar de Meir en verderop de Meirbrug
bracht (start van de wandeling). Op deze plaats kwamen de brouwers hun watervaten vullen. De vaart was vermoedelijk al in de 16de
eeuw overwelfd.
In 1946 werd ze Maria Pijpelincxstraat genoemd naar de moeder
van Rubens en dit ter gelegenheid van de opening voor het publiek
van het nabijgelegen gerestaureerde Rubenshuis.

Graanmarkt
Halverwege de Maria Pijpelincxstraat ligt links de Graanmarkt.

P.P. Rubens, Maria Pijpelincxs,
München,
Bayerische Staatsgemälde Sammlungen,
Alte Pinakothek

De Graanmarkt werd in 1552 als centrum van dit nieuwe stadskwarƟĞƌĚŽŽƌ^ƚĂĚƐƵƌďĂŶŝƐƚ' ŝůďĞƌƚs ĂŶ^ĐŚŽŽŶďĞŬĞĂĂŶŐĞůĞŐĚŽƉĚĞ
ŐƌŽŶĚĞŶǀ ĂŶĚĞŽƵĚĞƐĐŚƵƩ ĞƌƐŚŽǀ ĞŶ͕ ĚĞƉůĂĂƚƐǁ ĂĂƌĚĞůĞĚĞŶǀ ĂŶ
ĚĞƐĐŚƵƩ ĞƌƐŐŝůĚĞŶŵĞƚŚƵŶǁ ĂƉĞŶƐŬǁ ĂŵĞŶŽĞĨĞŶĞŶ͘
Dit plein werd aanvankelijk de Nieuwe of Brabantse Korenmarkt
genoemd en speelde een belangrijke rol in de verdeling van graan.
Om de dagelijkse toeloop van de marktbezoekers te kunnen opvangen, vonden er in de 16de eeuw zelfs twee graanmarkten plaats, met
name op de Nieuwe of Brabantse Korenmarkt en op Oude Korenmarkt.
Voor de lagere klasse in de Middeleeuwen was vooral roggebrood
ŚĞƚŵĞĞƐƚǀ ĞƌƐƉƌĞŝĚĞǀ ŽĞĚƐĞů͘ŽŐŝŶŐĚĞŚĞůŌǀ ĂŶŚĞƚŵŽĚĂůĞŐĞͲ
zinsbudget op aan roggebrood. Wit brood daarentegen werd hoofdzakelijk door de rijke klasse gegeten.

Graanmarkt

Graanmarkten zijn niet vaak het onderwerp van een schilderij.
Brood daarentegen, vooral wit brood, onder de vorm van pistolets,
Ŭǁ Ăŵǁ Ğůǀ ŽŽƌŽƉƐƟůůĞǀ ĞŶƐƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶǀ ĂŶŽŶĚĞƌŵĞĞƌ&ƌĂŶƐ
Snijders en Clara Peeters.

Clara Peeters (1588 – 1621) was een buitenbeentje. Ze was een van de weinige vrouwelijke kunstschilders én
ĞĞŶƉŝŽŶŝĞƌŝŶĚĞŽŶƚǁ ŝŬŬĞůŝŶŐǀ ĂŶŚĞƚƐƟůůĞǀ ĞŶĂůƐŐĞŶƌĞ͘ ĞůĞĞĨĚĞĞŶǁ ĞƌŬƚĞŝŶŶƚǁ ĞƌƉĞŶ͘ ^ůĞĐŚƚƐĞĞŶϰϬƚĂůƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶǌŝũŶĂĂŶŚĂĂƌƚŽĞŐĞƐĐŚƌĞǀ ĞŶ͘ , ĂĂƌƐƟůůĞǀ ĞŶƐ– banketjes, visschotels en bloementuilen – zijn
ĞĞŶůƵƐƚǀ ŽŽƌŚĞƚŽŽŐ͘ D ŽŐĞůŝũŬƐŚĞĞŌǌĞƐĐŚŽŽůŐĞůŽƉĞŶďŝũK ƐŝĂƐĞĞƌƚĞŶŬĞŶĚĞǌĞŽŽŬ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐ͘

ůĂƌĂWĞĞƚĞƌƐ͕ ^ƟůůĞǀ ĞŶ͕ 
Antwerpen, privé-verzameling
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Wapper
Stap verder langs de Graanmarkt en je bereikt de Wapper.
Dit weidse plein, tussen de inmiddels verdwenen Blauwe Toren
(begin van de Wapper) en de Meir (uiteinde van de Wapper), was
vroeger een rui, de Herentalse vaart die drinkbaar water aanvoerde.
De Schelde kon hier niet voor zorgen omdat het water daarvan zilt
ǁ ĂƐĚŽŽƌĚĞŐĞƟũĚĞŶďĞǁ ĞŐŝŶŐ͘ 
Aan het begin van de 16de eeuw werd deze rui overwelfd en in het
midden van dit plein, op de overkapping, werden huizen gebouwd,
waardoor er twee afzonderlijke straten ontstonden. De Rubensstraat (rechterkant), genoemd naar het huis dat de schilder er tussen
1610 tot aan zijn dood in 1640 bewoonde en de Wappersstraat
;ůŝŶŬĞƌŬĂŶƚͿƌĞĨĞƌĞƌĞŶĚĂĂŶĚĞƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞƐĐŚŝůĚĞƌ' ƵƐƚĂǀ Ğt ĂƉͲ
pers (1803-74).

Rubenshuis

Rechts op de Wapper (nrs. 9-11), nu een weids plein, ziet u het Rubenshuis. De kunstenaar kocht in 1610 samen met zijn eerste echtgenote Isabella Brant deze woning en liet ze naar een eigen ontwerp
ǀ ĞƌďŽƵǁ ĞŶĞŶƵŝƚďƌĞŝĚĞŶŵĞƚĞĞŶĂƚĞůŝĞƌ͘  ŝƚƐĐŚŝƩ ĞƌĞŶĚĞŚƵŝƐ
ǁ ŽƌĚƚŐĞĚŽŵŝŶĞĞƌĚĚŽŽƌĞĞŶďĂƌŽŬƉŽƌƟĞŬ͘
Frans Snijders was in 1608 in Italië op het moment dat Rubens er
ook vertoefde. Hebben ze elkaar opgezocht? Niet onwaarschijnlijk
ŐĞůĞƚŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŶĚĞŐŽĞĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐͲ
sen de twee kunstenaars.
^ŶŝũĚĞƌƐĞŶZƵďĞŶƐǁ ĞƌŬƚĞŶƌĞŐĞůŵĂƟŐƐĂŵĞŶ͘ ^ŶŝũĚĞƌƐůĞĞƌĚĞǀ ĂŶ
Rubens om drama en beweging in zijn schilderijen te integreren.
Van 1636-1638 schilderde Snijders samen met o.a. Cornelis de Vos
ŽŶĚĞƌƚŽĞǌŝĐŚƚǀ ĂŶZƵďĞŶƐĚĞŵǇƚŚŽůŽŐŝƐĐŚĞĚĞĐŽƌĂƟĞƐǀ ĂŶŚĞƚ
jachtpaviljoen Torre de la Parada van Filips IV nabij Madrid. Snijders
ŵĂĂŬƚĞĞƌϲϬũĂĐŚƩ ĂĨĞƌĞůĞŶĞŶĚŝĞƌƐƚƵŬŬĞŶ͘
In het Rubenshuis vind je meerdere schilderijen van Frans Snijders
ĞŶǀ ĂŶǌŝũŶƟũĚŐĞŶŽŽƚ͕ ĚĞĚŝĞƌĞŶƐĐŚŝůĚĞƌůĞǆĂŶĚĞƌĚƌŝĂĞŶƐƐĞŶ͘
ůƐũĞƟũĚŚĞďƚ͕ ŐĂĞƌǌĞŬĞƌďŝŶŶĞŶ͘ 
Meer info vind je op www.rubenshuis.be.

WĂƵůƵƐWŽŶƟƵƐŶĂĂƌ ŶƚŚŽŶǇǀ ĂŶ ǇĐŬ͕ 
Portret P.P. Rubens,
Antwerpen, Snijders&Rockoxhuis , Ets

Peter Paul Rubens (1577-ϭϲϰϬͿǁ ĂƐĞĞŶŶƚǁ ĞƌƉƐĞƐĐŚŝůĚĞƌĞŶƚĞŬĞŶĂĂƌ͘ , ŝũǁ ĂƐĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞǌĞǀ ĞŶƟĞŶĚĞ
eeuwse kunstenaar uit Noord-Europa. Bepalend in zijn loopbaan is zijn verblijf in Italië van 1600 tot 1608.
s ŽŽƌĂůdŝƟĂĂŶ;Ă͘ ϭϰϴϱͬ ϵϬ-ϭϱϳ ϲͿĞŶdŝŶƚŽƌĞƩ Ž;ϭϱϭϵ-1594) drukken hun stempel op zijn schilderijen. Dit uit
ǌŝĐŚŝŶĚĞĚƌĂŵĂƟƐĐŚĞĐŽŵƉŽƐŝƟĞĞŶŚĞƚŬůĞƵƌ͕ ůŝĐŚƚ- en ruimtegebruik. Ook het clair-obscur van onder andere Caravaggio (1571-1610), de monumentale beeldhouwwerken van Michelangelo (1475-1564) en het werk
van Rafaël (1483-1520) hebben invloed gehad op de kunst van Rubens. Rubens was een echte hofschilder en
Žŵǁ ŝůůĞ ǀ ĂŶ ǌŝũŶ ǀ ĞƌŶƵŌ ǁ ĞƌĚ ŚĞŵ ŐĞǀ ƌĂĂŐĚ Žŵ ĚŝƉůŽŵĂƟĞŬĞ ƌĞŝǌĞŶ ƚĞ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͘  , ŝũ ǁ ĂƐ
bijzonder succesvol als kunstenaar en kon voor de talloze opdrachten terugvallen op een atelier met uitstekende medewerkers. Bekende kunstenaars zoals Anthony van Dyck (1599-1641) en Frans Snijders (15791657) passeren er de revue. Rubens was een alleskunner en vervaardigde monumentale altaarstukken, grote
ŵǇƚŚŽůŽŐŝƐĐŚĞĐǇĐůŝ͕ ƉŽƌƚƌĞƩ ĞŶ͕ ĚƌĂŵĂƟƐĐŚĞĚŝĞƌƐƚƵŬŬĞŶ͕ ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶ͕ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƵƌƉůĂŶŶĞŶ͕ ŐƌĂĮ ĞŬĞŶƚĂͲ
pijtontwerpen.
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Meir
Op het einde van de Wapper komt u op de Meir. Ga hier naar links.
De naam Meir is afgeleid van het woord Meere͕ ƐƟůƐƚĂĂŶĚǁ ĂƚĞƌ͘ E Ă
ĚĞŽǀ Ğƌǁ Ğůǀ ŝŶŐŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞŚĞůŌǀ ĂŶĚĞϭϲ de eeuw kwamen zich
ŚŝĞƌĂůƐŶĞůƉĂƚƌŝĐŝģƌƐǀ ĞƐƟŐĞŶ͘  ĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀ ŽŽƌĚĞǌĞƉůĂĂƚƐŝŶŶƚͲ
werpen viel samen met de economische groei van de stad, die zich
onder meer vertaalde in de vele georganiseerde markten.
Vanaf de 16de eeuw werd gevogelte verkocht op de Meir. De boeren
brachten uit de Zuidelijke en Oostelijke rand van de stad hun dieren
naar de Sint-Jacobsmarkt, de Meir en de Meirbrug . Volgens de Antwerpse historicus Floris Prims kon je op de Vogelmarkt eendvogels,
gans, snep, veldhoenderen, reiger, putoer, quack, kapuin en hen,
benevens smalvogelen of klein gevogelte vinden.
ĞŶƐĐŚŝƩ ĞƌĞŶĚĞŐĞƚƵŝŐĞǀ ĂŶŚĞƚďůŽĞŝĞŶĚĞŵĂƌŬƚůĞǀ ĞŶŝŶĚĞϭϲ de
eeuw is Joachim Beuckelaers werk ‘De groenteverkoopster’, een
voorloper van het marktgenre in de 17deĞĞƵǁ ĞŶĞĞŶŝŶƐƉŝƌĂƟĞďƌŽŶ
voor Frans Snijders.

Joachim Beuckelaer,
De groenteverkoopster, Antwerpen,
Snijders&Rockoxhuis

Joachim Beuckelaer (1534 – 1574) was een Zuid-Nederlandse kunstschilder van religieuze onderwerpen,
ŬĞƵŬĞŶĞŶŵĂƌŬƩ ĂĨĞƌĞůĞŶ͘ , ŝũŬƌĞĞŐǌŝũŶŽƉůĞŝĚŝŶŐďŝũǌŝũŶŽŽŵWŝĞƚĞƌ ĞƌƚƐĞŶ͘ s ĂŶĞĐŚƚĞ͚ ƐƟůůĞǀ ĞŶƐ͛ ŬƵŶŶĞŶ
ǁ ĞďŝũĞƵĐŬĞůĂĞƌŶŝĞƚƐƉƌĞŬĞŶŽŵĚĂƚĞƌĂůƟũĚƉĞƌƐŽŶĞŶŽƉǌŝũŶǁ ĞƌŬĞŶǌŝũŶĂĨŐĞďĞĞůĚ.

Eiermarkt
Van de Meir kom je via de Meirbrug op de Eiermarkt. (rechts achter de KBC-Toren)
Tot het einde van de 14de eeuw vond hier de wekelijkse veemarkt
plaats en droeg deze straat de toepasselijke naam Veemarkt. Nadat
ĚĞs ĞĞŵĂƌŬƚǁ ĞƌĚŽǀ ĞƌŐĞƉůĂĂƚƐƚŚĞĞƩ ĞĚĞǌĞŬůĞŝŶĞƐƚƌĂĂƚŶŽŐCorte
Mere, Oude Veemerct, Hoenderenmerct en Kiekenmerct, tot het uiteindelijk de Eiermarkt werd.
Op het einde van deze straat, voor je de Groenplaats opgaat, ligt
rechts de Melkmarkt, die sinds de 14de eeuw de zuivelmarkt was. In
de periode van Frans Snijders werd melk omwille van zijn beperkte
houdbaarheid echter weinig gedronken.
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Frans Snijders, Vechtende hanen,
Antwerpen, KMSKA

Groenplaats/Kathedraal
Wandel over de Groenplaats, via de Jan Blomstraat tot aan de
hoofdingang van de Kathedraal (Handschoenmarkt).
Hoewel Frans Snijders op 11 november 1579 werd gedoopt in de
kathedraal en zijn schoonbroer Cornelis de Vos er begraven ligt,
ŚĞĞŌ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐŶŝĞƚǀ ĞĞůƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĚĞŬĂƚŚĞĚƌĂĂů͘, ŝũǁ ĂƐ
immers geen schilder van altaarstukken.
Het Antwerpse visverkopersambacht is er wel vertegenwoordigd
ŵĞƚĞĞŶƐĐŚŝƩ ĞƌĞŶĚĚƌŝĞůƵŝŬǀ ĂŶ:ĂŶǀ ĂŶĚĞƌůďƵƌĐŚƚ͕ ͛ ĚĞǁ ŽŶĚĞƌͲ
baarlijke visvangst’.
^ŶŝũĚĞƌƐ ŚĞĞŌ ŽŶŐĞƚǁ ŝũĨĞůĚ ŵĞƚ Ěŝƚ
ambacht contact gehad. Het schilderen van vissen en vismarkten was
immers een van zijn beste talenten.
Meer info vind je op
www.dekathedraal.be.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Jan van der Elburcht,
De wonderbaarlijke visvangst,
Antwerpen, Kathedraal

Jan van der Elburcht (ca 1500 – 1571) was een schilder van historiestukken en Bijbelse taferelen. Hij werd lid
van de Antwerpse Sint->ƵŬĂƐŐŝůĚĞŝŶϭϱϯ ϲ͘ ƌŝƐǌĞĞƌǁ ĞŝŶŝŐŽǀ ĞƌĚĞǌĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌŐĞǁ ĞƚĞŶ͕ ŵĂĂƌŚŝũŚĞĞŌǌŝũŶ
roem verworven met het gerenommeerde altaarstuk in de Antwerpse kathedraal, de wonderbaarlijke
visvangst uit 1560.

Grote Markt
Wandel verder door de Maalderijstraat naar de Grote Markt.
Op de plaats van het stadhuis stond vroeger het broodhuis, later
omgevormd tot schepenhuis. Vanaf de 16de eeuw symboliseerde dit
gebouw als ‘stadhuis’ de band tussen macht en voeding.
Op de Grote Markt werden vanaf de 14de en 15de eeuw agrarische
markten zoals de Sinksen- (maand mei) en Bamismarkten (maand
oktober) georganiseerd. Hier verhandelde men vooral groenten en
fruit.
Waar markten plaatsvonden, gingen zich ook herbergiers, taverniers
ĞŶƚĂƉƉĞƌƐǀ ĞƐƟŐĞŶ͘ ĞŶŚĞƌďĞƌŐǁ ĂƐŝŶĚĞϭϲ de en 17de eeuw de
ideale gelegenheid om buitenshuis te drinken en te eten en de locaƟĞŽŵĞĞŶǌĂŬĞůŝũŬĞŽǀ ĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĂĨƚĞƐůƵŝƚĞŶ͘ ĞŶƚǇƉŝƐĐŚĞŚĂŶͲ
delsherberg op de Grote Markt is het gebouw café ‘Den Engel’,nr 3,
waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14de eeuw.
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Stadhuis

Rechts van ‘Den Engel’ staat een woning waarvan de trapgevel
bekroond is met het beeld van Sint Joris op zijn paard, Grote
Markt 7. Dit is het voormalige huis Spaengien. Het huidige pand
werd in 1515-16 door de Oude Voetboog of Sint-Jorisgilde opgericht
ŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƐƟũůŵĞƚŶĂƚƵƵƌƐƚĞŶĞŶǀ ŽŽƌŐĞǀ Ğů͘
In dit gebouw huurde De Sint-Lucasgilde, de gilde van kunstenaars
en kunstambachtslieden waarvan Frans Snijders in 1602 vrijmeester
werd, een vergaderzaal.
Een vrijmeester is een lid van de gilde die op zelfstandige basis
werkt.

Café Den Engel & huis Spaengien

FƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐ͕ ^ƟůůĞǀ ĞŶ͕ 
Antwerpen, Snijders&Rockoxhuis

Suikerrui/Schelde/Steenplein
Stap links van het Stadhuis, via de Suikerrui tot aan de Schelde en
het Steenplein.
 ŽŽƌǌŝũŶůŝŐŐŝŶŐĞŶǌŝũŶǀ ůŽƩ ĞďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚǀ ĂŶƵŝƚŚĞƚƌƵƌĂůĞŚŝŶͲ
terland vormde het Steen en omgeving de plaats van bevoorrading
in Antwerpen. De naar voedsel verwijzende straatnamen in deze
buurt liegen er niet om. Aan de Scheldekaaien, de vlieten en de ruien die dienst deden als binnenhaven was het dan ook zeer druk in
de 16de en 17de eeuw.
Het Steen is het oudst bewaarde gebouw van Antwerpen. Het werd
tussen 1200 en 1225 opgetrokken als poortgebouw van de Antwerpse burcht. Een klein stuk ervan dateert nog uit de 13de eeuw.
Het Steen markeerde in de 17de eeuw de noordergrens van de vismarkt die op het Steenplein plaatsvond. Binnen de burchtmuur bevond zich ook de Sint-Walburgiskerk. Deze kerk werd in 1817 geƐůŽŽƉƚďŝũĚĞǀ ŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶĚĞǁ ĞƌŬĞŶǀ ŽŽƌŚĞƚƌĞĐŚƩ ƌĞŬŬĞŶǀ ĂŶĚĞ
Scheldeoever.

Hans Bol, Gezicht op Antwerpen,
Antwerpen, Snijders&Rockoxhuis, detail

In de 17de eeuw was Antwerpen de voornaamste leverancier van vis
ǀ ŽŽƌĚĞƵŝĚĞůŝũŬĞE ĞĚĞƌůĂŶĚĞŶ͘ /ŶĚŝĞƟũĚďĞƐƚŽŶĚĚĞŶƚǁ ĞƌƉƐĞ
vismarkt uit een binnen- en een buitenvismarkt.

Theodoor van Thulden, Antwerpen, gravure,
detail van de burcht
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De binnenvismarkt telde 75 verkoopstanden voor zeevis, onder
meer haring en kabeljauw. Op de buitenvismarkt kocht je zoetwatervis, mosselen, paling, bot en andere goedkopere riviervis. In zout
ŐĞƉĞŬĞůĚĞŚĂƌŝŶŐĞŶŐŽĞĚŬŽƉĞŐĞǌŽƵƚĞŶǀ ůĞĞƐǁ ĂƐŝŶĚŝĞƟũĚŚĞƚ
basisvoedsel van de kleine man.
^ŶŝũĚĞƌƐŚĞĞŌŚŝĞƌǀ ĂĂŬƌŽŶĚŐĞĚŽŽůĚĞŶǌŝũŶŽŐĞŶĚĞŬŽƐƚŐĞŐĞǀ ĞŶ͘ 
 Ğǀ ĞůĞŵĂƌŬƩ ĂĨĞƌĞůĞŶĚŝĞ^ŶŝũĚĞƌƐĞŶǌŝũŶƟũĚŐĞŶŽƚĞŶƐĐŚŝůĚĞƌĚĞŶ͕ 
ďƌĞŶŐĞŶŚƵůĚĞĂĂŶĚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞƉŽůŝƟĞŬǀ ĂŶĚĞĂĂƌƚƐŚĞƌƚŽŐĞŶ
Albrecht en Isabella.
Trouwens de aartshertogen hadden ook werk van Frans Snijders in
hun verzameling, onder meer een schilderij van een voorraadkamer
ĞŶĞĞŶĨƌƵŝƚƐƟůůĞǀ ĞŶ͘
Frans Snijders, Vismarkt, Antwerpen,
Snijders&Rockoxhuis

Vleeshuisstraat
Wandel langs het Steen tot je aan je rechterzijde het Vleeshuis ontwaart. Sla de Repenstraat in en stap tot aan het Vleeshuis.
Dat moet ook de weg geweest zijn die Frans aﬂegde als hij van de
burcht naar zijn woning in de Keizerstraat wandelde. Het eerste
Vleeshuis dateerde van 1250 en werd in de nabijheid van het Steen
gebouwd. Maar het gebouw werd te klein en het gilde van de slagers besloot rond 1500 om een nieuw Vleeshuis te bouwen, dichter
bij de Veemarkt, de plaats waar de dieren werden geslacht en versneden.
Het Vleeshuis is vandaag een museum voor muziek en dans, een
andere wereld, maar even boeiend.
Meer info vind je op www.museumvleeshuis.be.
s ĂŶĂĨϭϲϯ ϬƐĐŚŝůĚĞƌĚĞ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐŝŶǌŝũŶƐƟůůĞǀ ĞŶƐƐŽŵƐŬƵŝƉĞŶ
ŽĨŵĂŶĚĞŶŵĞƚƐƚƵŬŬĞŶǀ ĞƌƐŶĞĚĞŶǀ ůĞĞƐ͘  ĂƚŵŽƟĞĨǀ ĞƌƐĐŚŝũŶƚŝŶ
zijn schilderijen tegelijk met dat van een kok, een knecht of een
beenhouwer die wild ontweit (de ingewanden verwijdert) of vlees
aan het versnijden is.

Vleeshuis

Oude Beurs
Aan het einde van de Repenstraat sla je rechts af om even later
links de Kuipersstraat in te slaan. De Kuipersstraat komt uit in de
Oude Beurs.
In deze straat werd halfweg de 14de eeuw een lokaal, de Borze, opgericht voor de dagelijkse bijeenkomsten van kooplieden en makelaars. In 1515 werd een beurs gebouwd in de Hofstraat, een zijstraat
van de Oude Beurs.
, ĞƚŵŽŽŝĞŬƌŽŶŬĞůĞŶĚĞƐƚƌĂĂƚũĞŚĞĞŌŶŽŐŚĞĞůǁ ĂƚŽƵĚĞŐĞǀ ĞůƐƵŝƚ
ĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀ ĂŶ&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐ͘ ŽŚĞĞŌĚĞK ƵĚĞĞƵƌƐϭϬĞĞŶďĂͲ
ƌŽŬŬĞƉŽŽƌƚĂůƐƌĞĨĞƌĞŶƟĞĂĂŶĚĞϭϳ deĞĞƵǁ ͘  ĞǌĞƉŽŽƌƚŝƐĂŅ ŽŵƐƟŐ
van het huis Den Spieghel͕ ĚĂƚƟũĚĞŶƐĚĞdǁ ĞĞĚĞt ĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐǀ ĞƌͲ
woest werd. Hier woonden rijke handelaars, zoals de meersenier
Peter Gillis. Hij liet het pand verbouwen en voegde er een pagaddertoren aan toe.
Een meersenier is een koopman in de detailhandel, met name kruiden, medicijnen, kaarsen, …
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Poortgebouw Oude Beurs

Wisselstraat
Wandel rechts de Wisselstraat in.
In het midden van deze straat, onder de gaanderij naast het huisnummer 6, leidt een smalle gang je naar een achterliggend plein.
Hier kan je een Pagaddertoren van nabij aanschouwen.
Een Pagaddertoren is een uitkijktoren die door reders werd gebruikt
om hun schepen te zien aankomen. Gelet op de beperkte ruimte
werden kleine mensen in de toren gestuurd. Wie het eerste een
schip zag, kon dit claimen en er tol of accijns door verdienen. Het
woord ‘Pagadder’ is afgeleid van het Spaanse woord ‘Pagadores’.
Dit waren de betaalmeesters van de Spaanse troepen, soldaten te
klein van gestalte om aan gevechten deel te nemen. Kinderen in het
Antwerpse worden daarom pagadders genoemd.
Pagddertoren via Wisselstraat 6

Grote Markt - Kaasrui
Via de Wisselstraat kom je opnieuw op de Grote Markt. Neem
links de Kaasrui.
Deze straat kreeg in de 16de eeuw haar huidige naam “Casemerct”.
Dat kaas een veel gesmaakt product was, getuigen alweer de vele
ƐƟůůĞǀ ĞŶƐǀ ĂŶŽŶĚĞƌŵĞĞƌůĂƌĂWĞĞƚĞƌƐ͘ <ĂĂƐǁ ĞƌĚŝŶĚĞϭϳ de eeuw
ingevoerd vanuit de Noordelijke Nederlanden. Goudse en Edammer
kaas waren hier zeer populair.

Wijngaardstraat
Verlaat de Kaasrui en wandel via de Wijngaardstraat tot aan het
Hendrik Conscienceplein.
Deze smalle, verkeersvrije straat, afgezoomd
met hoge huizen met vaak een oude kern,
leidde naar de wijngaardpoort. Deze poort
was in de 15de eeuw volledig begroeid met
wijnranken, doch werd in 1517 gesloopt.
Wijn werd rond 1500 door brede lagen van
de bevolking gedronken. Te lage temperaƚƵƌĞŶƟũĚĞŶƐĚĞŬůĞŝŶĞŝũƐƟũĚ͕ ǌŽƌŐĚĞǀ ŽŽƌ
ĞĞŶǀ ĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞůŽŬĂůĞǁ ŝũŶƉƌŽĚƵĐƟĞ͘ ' ĞͲ
ïmporteerde wijn, zoals de dure Duitse Rijnwijn, werd een elitedrank.
&ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐǁ ĂƐĞĞŶŵĞĞƐƚĞƌŝŶŚĞƚƐƵďƟĞů
weergeven van druiven en wijnranken.
Frans Snijders, Fruitmarkt, St-Petersburg, Hermitage
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Hendrik Conscienceplein
s ĂŶƵŝƚĚĞt ŝũŶŐĂĂƌĚƐƚƌĂĂƚŚĞĞŌƵĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐǌŝĐŚƚŽƉ
de Carolus Borromeüskerk.
De kerk werd gebouwd in opdracht van de Jesuïetenorde.
K ŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬǁ ĂƐĚĞŬĞƌŬĚĂŶŽŽŬŐĞǁ ŝũĚĂĂŶ/ŐŶĂƟƵƐ
ǀ ĂŶ>ŽǇŽůĂ͕ ƐƟĐŚƚĞƌǀ ĂŶĚĞŽƌĚĞ͘  Ğǀ ŽŽƌŐĞǀ Ğůǀ ĂŶĚĞŬĞƌŬ
is geinspireerd op de Il Gèsu-kerk in Rome, de moederkerk
van de Jezuïeten.
/ŶŚĞƚŵŝĚĚĞŶǀ ĂŶĚĞŐĞǀ Ğůǀ ĂůůĞŶĚĞůĞƩ ĞƌƐ/, ^ŽƉ͕ ŚĞƚ
wapen van de orde. IHS staat voor Jesus Hominum Salvator, Jezus de redder van de mensheid. Na het opheﬀen van
de kloosterordes in 1773 werd de kerk aan Carolus Borromeus gewijd. Carolus Borromeus was aartsbisschop van
Milaan en een belangrijk kerkhervormer.
ĂŶĚĞĚĞĐŽƌĂƟĞǀ ĂŶĚĞŬĞƌŬǁ ĞƌĚŽ͘ Ă͘ ĚŽŽƌWĞƚĞƌWĂƵů
Rubens een belangrijke bijdrage geleverd. Hij zorgde zowel
voor schilderijen als voor beeldhouwwerk.

Sint-Carolus Borromeuskerk

/ŶĚĞŐĞǀ ĞůĚĞĐŽƌĂƟĞǁ ĞƌĚĞŶŽƉƐƵďƟĞůĞǁ ŝũǌĞŵŽŽŝĞǀ ĂǌĞŶŵĞƚ
vruchten aangebracht tesamen met diverse vruchtenslingers zoals
ook Frans Snijders ze schilderde.

Minderbroedersrui
Wandel links langs de kerk en volg op het einde van het straatje
het tramspoor naar rechts. U komt dadelijk in de Minderbroedersrui.
De naam voor deze straat dateert van 1661 en herinnert aan het
voormalige Minderbroedersklooster.
Zowel Nicolaas Rockox als Frans Snijders werden begraven in de
voormalige Minderbroederskerk. Deze kerk en de graven van
Rockox en Snijders bestaan niet langer. Een beuk van de Minderbroederskerk maakt nu deel uit van de Antwerpse kunstacademie,
ŐĞǀ ĞƐƟŐĚŝŶĚĞŝĞƚƐǀ ĞƌĚĞƌŽƉŐĞůĞŐĞŶD ƵƚƐĂĞƌƚƐƚƌĂĂƚ.
De Minderbroedersrui maakte deel uit van de eerste stadsversterŬŝŶŐĞŶƵŝƚϭϮϱϬĞŶǁ ĞƌĚƟũĚĞŶƐĚĞƚǁ ĞĞĚĞŚĞůŌǀ ĂŶĚĞϭϳ de eeuw
overwelfd.
Minderbroedersklooster
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Keizerstraat
Neem links de Minderbroedersrui om even verder rechts onze eindbestemming in te lopen, de Keizerstraat.
/ŶĚĞǌĞƚŽĞŶƚŽĞŶŵĂůŝŐĞƌĞƐŝĚĞŶƟģůĞďƵƵƌƚǁ ŽŽŶĚĞŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ
ĞŶŵĞĐĞŶĂƐE ŝĐŽůĂĂƐZŽĐŬŽǆĞŶĚĞƐƟůůĞǀ ĞŶ- en dierenschilder Frans
Snijders naast elkaar.
Rockox kocht in 1603 samen met zijn echtgenote Adriana Perez de
woning Den Gulden Rinck (nr 10) . &ƌĂŶƐ^ŶŝũĚĞƌƐƐĐŚĂŌĞǌŝĐŚŵĞƚ
zijn echtgenote Margariete de Vos in 1620 het huis De Fortuyne
(nr 8) aan waar hij tot aan zijn overlijden in 1657 verbleef. Dit huis
werd gekocht van Marco Antonio Perez, een neef van Adriana Perez.
Het huis van Snijders stond beschreven als een huis met een poort
en hof, wat wees op een goede status en welvarendheid. Als de
ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƐƟůůĞǀ ĞŶƐƐĐŚŝůĚĞƌǀ ĂŶǌŝũŶƟũĚǀ ĞƌŐĂĂƌĚĞŚŝũĚĂŶŬǌŝũǌŝũŶ
succesvolle carrière een fortuin.

Snijdershuis

E ĂĂƐƚƐƟůůĞǀ ĞŶƐ͕ ǀ ŽŽƌƌĂĂĚŬĂŵĞƌƐĞŶŵĂƌŬƩ ĂĨĞƌĞůĞŶƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚĞ
Frans Snijders zich in jachtstukken. In het vernieuwde
^ŶŝũĚĞƌƐΘZŽĐŬŽǆŚƵŝƐŬƵŶƚƵĞŶŬĞůĞǀ ĂŶĚĞǌĞƉƌĂĐŚƟŐĞŬƵŶƐƚǁ ĞƌŬĞŶ
bewonderen.
Frans Snijders en Nicolaas Rockox waren goede vrienden en buren.
ĞŝĚĞŶŚĂĚĚĞŶĞĞŶŬƵŶƐƚǀ ĞƌǌĂŵĞůŝŶŐ͕ ďĞŝĚĞŶůŝĞƚĞŶǌŝĐŚƉŽƌƚƌĞƩ ĞͲ
ren door Anthony van Dyck. Frans werd door Nicolaas uitgenodigd
om het laatste codicil bij zijn testament te ondertekenen, en samen
kozen ze voor de Minderbroederskerk als laatste rustplaats.
Rockox en Snijders zijn al meer dan 400 jaar overleden, maar hun
huizen blijven getuigen van een boeiend stukje Antwerpse geschiedenis.

Frans Snijders, Jacht op een everzwijn, Antwerpen, Snijders&Rockoxhuis
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