Portrettenwandeling
doorheen het Maagdenhuismuseum

Nicolaas Rockox (1641),
door Thomas Willeboirts Bosschaert

Kijk het verleden in de ogen
Het Maagdenhuismuseum stelt de belangrijkste kunstwerken
van OCMW Antwerpen tentoon. De verzameling schilderijen
bestaat uit panelen en doeken van de van de 15de eeuw tot de
late barok. Portretten zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in
de collectie. Ze zijn niet alleen kunsthistorisch van belang. Ze
geven ons ook de kans om over de tijdsgrenzen heen in contact
te komen met echte mensen.

Formele portretten zetten
de belangrijkheid van de
geportretteerde (letterlijk) in de
verf. Notabelen, gegoede burgers,
weldoeners en kooplui lieten zich
vereeuwigen.
Tijdens een portrettenwandeling
doorheen het museum kijken we
het verleden in de ogen. Een gids
leidt je rond en vertelt honderduit.
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Leonora van Schoonbeke,
door Pieter Pourbus
(1510 – 1584)

Portretbuste van Gilbert van
Schoonbeke (16e eeuw),
door anonieme kunstenaar
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Honderdjarige zinneloze
(1656), door anonieme
kunstenaar

Enkele voorbeelden
• Het drieluik ‘De Aanbidding der herders’ van Otto van Veen
(1601) beeldt ook de opdrachtgever Simon Rodriguez d’Evora
af. Zijn portret neemt in de triptiek een vooraanstaande plek in.
• Het anonieme doek ‘Honderjarige zinneloze uit het
Zinnelozenhuis’ laat een onbekend iemand zien, een oude
vrouw van wie men de leeftijd niet kent. Een onzekerheid die
vaker voorkomt, en niet alleen bij zinnelozen.
• Abraham de Vries portretteert schilder Simon de Vos in 1635.
Tot 1909 denkt men dat dit schilderij een zelfportret is van
de Vos.

Simon de Vos (1635), door Abraham de Vries

Ook Gilbert van Schoonbeke, keizerin Faustina, Nicolaas Rockox
en tientallen anderen passeren tijdens de portrettenwandeling de
revue. Met de gegevens die we terugvinden in archieven zetten we
een beeld neer van de mens achter het portret.

Praktische info
De portrettenwandeling gebeurt in groep onder begeleiding van
een gids.
Maagdenhuismuseum | Lange Gasthuisstraat 33 | 2000 Antwerpen
tel. 03 338 26 20 | fax 03 338 91 31
maagdenhuismuseum@ocmw.antwerpen.be
www.ocmw.antwerpen.be/Maagdenhuismuseum

Open
• Weekdagen: van 10 tot 17 uur.
• Weekend: van 13 tot 17 uur.
• Gesloten op dinsdag en feestdagen.

Prijs
Op aanvraag (tel. 03 338 26 20).

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer:
Trein: station Antwerpen Centraal, station Antwerpen-Berchem
Tram: 7, 8 (halte Mechelseplein)
2, 15 (halte Meir)
12 en 24 (halte Nationale Bank)
Bus: 1,13, 23, 290, 292, 294, 500
(halte Nationale Bank) en 9 (halte Mechelseplein)
Parkeren:
In de buurt vind je enkele betaalparkings (bijvoorbeeld parking
Oudaen).

OCMW-infopunt
tel. 03 338 28 28
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Meer info en inschrijvingen

info@ocmw.antwerpen.be
www.ocmw.antwerpen.be
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