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Geachte leden,
Leen Huet zal op vrijdag 16 december vertellen over Nicolaas Rockox (1560-1640), de
burgemeester van Antwerpen die bevriend was met Rubens. In 2010 publiceerde zij samen met
Jan Grieten een biografie van deze markante Antwerpse politicus en kunstliefhebber: Nicolaas
Rockox 1560 – 1640 burgemeester van de gouden eeuw. Leen Huet zal ook verwijzen naar de
graaf van Hoogstraten en Waltman Van Dijck, toenmalig pastoor van Minderhout waarover zij ook
een studie heeft gemaakt.
Rockox is een van de weinige Antwerpse burgemeesters uit het verleden die het grote publiek nog
bij naam kent. Waaraan dankt hij die faam? In wat voor tijd leefde hij? Rockox groeide op in de
woeligste periode van de Antwerpse geschiedenis – hij was zes toen de Beeldenstorm door
Antwerpen raasde, zestien toen de Spaanse Furie de stad verwoestte, vierentwintig toen de
calvinisten de stad in hun greep kregen en vijfentwintig toen Alexander Farnese de stad heroverde
voor Filips II. In deze verscheurende godsdienstoorlogen leerden de Europeanen op harde wijze
voor het eerst iets over de noodzaak van een voorzichtige verdraagzaamheid jegens
andersdenkenden – een probleem dat misschien opnieuw actueel is. Hoe bracht men die vroege
tolerantie in Antwerpen in de praktijk?
Nicolaas Rockox werd negenmaal tot buitenburgemeester van Antwerpen gekozen en stond aan
het roer toen het Twaalfjarig Bestand (de wapenstilstand in de burgeroorlog met de noordelijke
provincies) werd afgekondigd en ten einde liep, in 1609 en 1621. Rockox bestelde bij Rubens
onder meer de Kruisafname, nu een topstuk van de Antwerpse kathedraal, maar hij steunde ook
jong talent: zo bestelde hij in 1621 een portret bij de jonge Antoon Van Dyck, dat tot in maart 2012
uitzonderlijk te zien is in een tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam. Antoon Van Dyck, is,
zoals men weet, ook verbonden met de kapel van O.-L.-V. van Zeven Weeën in Minderhout,
gebouwd door zijn jongste broer Waltman Van Dyck in 1648. De kapel is een mooi voorbeeld van
de manier waarop de artistieke bloei in Antwerpen doordrong tot in de kleinste dorpen. En onze
grensstreek in de Noorderkempen is grensstreek geworden door de vreselijke godsdienstoorlog,
die Rockox’ volledige leven heeft bepaald en die tachtig jaar aansleepte. Stof genoeg dus, voor
een boeiende avond geschiedenis en actualiteit.
Waar? Zaal Sint-Cecilia, Gelmelstraat, Hoogstraten
Wanneer? Vrijdag 16 december 2011 om 20u
Inkom? €5 voor leden van vzw Erfgoed Hoogstraten, €6 voor niet-leden.
Leen Huet (Hoogstraten, 1966) is schrijfster. Ze liep school aan het Spijker
en studeerde Kunstgeschiedenis en Wijsbegeerte aan de K.U. Leuven en de
Università degli Studi in Firenze. Ze vertaalde als eerste de brieven van
Pieter Paul Rubens in het Nederlands, maakte in opdracht van CC De
Warande een boek over vreemde schrijvers op doorreis in Turnhout en
schreef een studie over de Kapel van O.-L.-V. der Zeven Weeën in opdracht
van de provincie Antwerpen. Daarnaast publiceerde ze de verhalenbundel
De kunstkamer (met een verhaal over Waltman Van Dyck), en de romans
Almanak (over de Noorderkempen) en Eenoog (over de artistieke banden
tussen Antwerpen en Italië). Zie ook: http://leenhuet.wordpress.com.
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