Erfgoed Challenge winnaar 2021:
de Rubenskapel in de Antwerpse Sint-Jacobskerk
De Rubenskapel wordt aangepakt door het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Rubenskapel in Antwerpen, winnaar van de eerste Erfgoed Challenge
Het interieur van de Rubenskapel won afgelopen najaar de Erfgoed Challenge 2021. De
kapel in de Antwerpse Sint-Jacobskerk is de laatste rustplaats van Pieter Paul Rubens
(1577-1640) en herbergt een hele reeks kunstschatten.
Van zodra de winnaar bekend was, ging het interdisciplinaire team van het KIK aan de
slag. De specifieke noden werden gedetailleerd in kaart gebracht en een concreet plan
van aanpak werd opgesteld. Dit zal nu voorgelegd worden aan de beheerder van het
erfgoed en aan de bevoegde overheden.

De Rubenskapel wordt volledig gerestaureerd
De Rubenskapel, de laatste rustplaats van de wereldwijd gevierde schilder, is een even
betoverend als uniek ensemble in de Antwerpse Sint-Jacobskerk. Het zeventiendeeeuwse interieur bestaat uit een monumentaal marmeren altaar met als blikvanger Peter
Paul Rubens’ schilderij Madonna omringd door heiligen (ca. 1630). Naast dit topstuk siert
de Mater Dolorosa, toegeschreven aan Lucas Faydherbe (1617-1697), het altaar van de
kapel waar zich voorts het epitaaf voor Rubens’ zoon Albert én twee praalgraven uit de
negentiende eeuw bevinden.

Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens (1577-1640) is één van de belangrijkste kunstenaars uit de westerse
kunstgeschiedenis. De Antwerpse meester brengt bijna 400 jaar na zijn dood nog steeds
internationale erkenning aan onze contreien. Hij stond aan het hoofd van een bijzonder
productief atelier dat in de zeventiende eeuw schilderijen vervaardigde voor
opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Rubens was ook de beeldhouwkunst zeer
genegen en aanvaardde de beeldhouwer Lucas Faydherbe als leerling in zijn atelier.

Madonna omringd door heiligen, een schilderij met een bewogen
geschiedenis
De Madonna omringd door heiligen werd voltooid rond 1630. Het is niet geweten voor wie
Rubens dit werk schilderde. Om een nog onbekende reden vond de oplevering van het
schilderij nooit plaats. Het bleef achter in het atelier van Rubens, waar de kunstenaar het
schilderij nog herwerkte.
Het zou de uitdrukkelijke wens geweest zijn van Rubens dat de Madonna omringd door
heiligen een plaats kreeg in zijn toekomstige grafkapel in de Antwerpse Sint-Jacobskerk.
De bouw van deze kapel ving vermoedelijk aan in 1641, een jaar na het overlijden van de
kunstenaar. Het schilderij werd het omstreeks 1650 in het altaar van de Rubenskapel
geplaatst.
Tussen 31 juli en 12 september 1794 werd het daar door Franse troepen in beslag
genomen en naar Parijs gestuurd. In het najaar van 1801 keerde het schilderij weer terug
naar Antwerpen en werd het ondergebracht in het oude klooster van de ongeschoeide
karmelieten aan de huidige Graanmarkt. Pas op 21 oktober 1815 werd het opnieuw
opgesteld in het altaar van Rubens’ grafkapel in de Sint-Jacobskerk.
Meer info: zie bijlage 1.

De restauratie van de Madonna omringd door heiligen
Voor de Madonna omringd door heiligen werd een behandelingsvoorstel uitgewerkt. Dit
zal nu worden voorgelegd aan de eigenaar, de verschillende verantwoordelijke instanties
(Topstukkenraad, Onroerend Erfgoed) en een team van experten. De restauratie van het
schilderij zal uitgevoerd worden in het atelier van het KIK.
De door het KIK vastgestelde problematieken zijn:
• Groot aandeel oppervlaktevuil en geïncrusteerd vuil
• Wederkerend probleem van schimmelvorming
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•
•
•
•
•

Sterk geoxideerde en verkleurde vernis
Grote zones met opgestuwde verflaag
Storende retouches en zones met overschilderingen
70-tal barsten in de drager door de mechanische druk van het huidige
verstevigingssysteem
Vermoedelijk geblokkeerd parket

Livia Depuydt, hoofd van het atelier schilderkunst van het KIK: “Het vooronderzoek
toonde aan dat het schilderij tussen 1778 en 1970 minstens vier keer “gerestaureerd”
werd. Vermoedelijk zijn er daarvoor ook al interventies geweest. We zijn heel benieuwd
naar de sporen die dit achtergelaten heeft.”
Karen Bonne, conservator-restauratrice schilderijen van het KIK: “Het schilderij bleef
na de voltooiing rond 1630 in het atelier en werd hier door Rubens herwerkt. We zien
heel snel en vrij aangebrachte, fel gekleurde penseelstreken. Gelijkaardige verftoetsen
werden ook op andere schilderijen van de kunstenaar aangetroffen en zouden foutief als
latere overschilderingen geïnterpreteerd kunnen worden, met het risico dat ze dan
verwijderd worden. Daarom is het van belang om de techniek van de kunstenaar nu
uitgebreid in kaart te brengen en deze kennis ter beschikking te stellen voor de
restauratie van schilderijen van Rubens in de toekomst.”
Meer info: zie bijlage 2.

De restauratie van het altaar met de Mater Dolorosa, de grafmonumenten en
het epitaaf
Ook voor het altaar, de grafmonumenten en het epitaaf werd een onderzoeks- en
behandelingsvoorstel uitgewerkt. Het altaar, ontworpen door Cornelis van Mildert, zal
ongeveer gelijktijdig met het schilderij onderzocht en gerestaureerd worden. Dit zal de
mogelijkheid bieden om verder onderzoek te doen naar onder andere de toeschrijving
van het beeld van de Mater Dolorosa en dieper in te gaan op de uitgesproken interesse
van Rubens in de kunst van het beeldhouwen.
Omdat deze restauraties ter plaatse uitgevoerd zullen worden, kan hiermee pas gestart
worden in een latere fase, namelijk nadat de daken, gevels, vensters en binnenmuren
van de kapel aangepakt zijn.
Judy De Roy, hoofd van het atelier steensculptuur van het KIK: “Er zijn nog heel wat
vragen met betrekking tot de uitvoerders van de verschillende beeldhouwwerken in de
Rubenskapel, waaronder het beeld van de ‘Mater Dolorosa’ dat nu soms wordt
toegeschreven aan Lucas Faydherbe. Tijdens de restauratie hopen we via
interdisciplinair onderzoek hierop een antwoord te kunnen geven.”
Meer info: zie bijlage 2.
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Een laatste blik op de Rubenskapel
Tijdens de paasvakantie en van 4 juni tot 1 augustus kan de Rubenskapel voor het laatst
bezocht worden in haar huidige toestand.

Het Eeuwig Geldend Toegangsticket
Het Eeuwig Geldend Toegangsticket werd gewonnen door de heer Ivan Flebus uit
Brecht. Hij bracht afgelopen najaar zijn stem uit voor de Grafkapel van Rubens in de
Antwerpse Sint-Jacobskerk. Hij maakte een bijna perfecte inschatting bij de
schiftingsvraag 'Hoeveel mensen zullen in totaal deelnemen aan de stemcampagne?' Hij
kwam het dichtste bij en vulde 11.859 personen in, vier meer dan het eigenlijk aantal
deelnemers (11.855)!
'Het Eeuwig Geldend Toegangsticket' geeft 100 jaar lang gratis toegang tot de
Rubenskapel en kan door de winnaar overgedragen worden van generatie op generatie.
Zo tonen we het symbolische eeuwige karakter van erfgoed aan in de vorm van een
unieke prijs.

Word vriend van de Erfgoed Challenge en Red Rubens!
Het KIK nodigt iedereen uit om zelf deel uit te maken van dit prachtproject.
Erfgoedliefhebbers kunnen vriend worden van de Erfgoed Challenge in Antwerpen. Een
eenmalige bijdrage van 250 euro geeft dan recht om de restauratie vanop de eerste rij te
volgen met een exclusief bezoek aan het KIK en een vermelding op de website.
Iedereen die dat wil kan het project ook steunen met een gift. Voor elke gift vanaf 40 euro
wordt een fiscaal attest uitgeschreven.
Ook bedrijven krijgen de kans om deel te nemen aan de restauratie van de Rubenskapel.
Meer info via www.erfgoedchallenge.be
Hilde De Clercq, Algemeen directeur a.i. van het KIK: “Het wordt alleszins een
ongekend feest! Dit is haast heilige grond voor elke kunstliefhebber. Je mag niet vergeten
dat Rubens kort voor zijn dood zelf het schilderij en het beeld van de ‘Mater Dolorosa’
bestemde voor deze grafkapel, die pas na zijn dood gebouwd zou worden. We kijken dan
ook uit naar de restauratie en alle nieuwe informatie die het begeleidende onderzoek
naar boven zal brengen. Maar waarschijnlijk kijk ik nog het meeste uit naar de vele
ontmoetingen met alle kunstliefhebbers en andere mensen die een band voelen met de
Rubenskapel en de restauratie van nabij willen volgen.”
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Deelnemen aan de Erfgoed Challenge in 2022
Ook dit jaar komt er een nieuwe Erfgoed Challenge met een grote stemcampagne in het
najaar. Voor de eerste keer kunnen erfgoedbeheerders en -eigenaars van publiek
toegankelijk erfgoed zelf een project voordragen. Het gaat dan om onder andere musea,
universiteiten, kerkfabrieken en lokale overheden.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief om alle info als eerste te
ontvangen. Eind juni wordt beslist over de projecten waarop gestemd kan worden in de
campagne van dit najaar. Projecten die later worden ingediend komen in aanmerking
voor de stemcampagne van volgend jaar. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via
www.kikirpa.be
Meer info: zie bijlage 3.

Persinformatie
Contacteer Gerrie Soetaert Press & Communication
gerrie.soetaert@skynet.be | 0475 47 98 69
Meer info of vragen over de restauratie van de kerk?
Contacteer Stefanie Reyskens - Steenmeijer Architecten | 03 225 26 22

Met dank aan de spelers van de Nationale Loterij!
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Bijlage 1: Een schilderij met een bewogen geschiedenis
Een zwaard van droefheid zal uw hart doorboren
Op 30 mei 1640 verwisselde Rubens het tijdelijke voor het eeuwige. De stoffelijke resten
van de schilder en zijn familie kregen een plaats in de Antwerpse Sint-Jacobskerk op een
steenworp van zijn stadsresidentie. Het altaar in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Smarten, beter gekend als de Rubenskapel, bestaat uit een monumentaal altaarstuk met
het schilderij Madonna omringd door heiligen van zijn eigen hand. Het is niet geweten
voor wie het werk eigenlijk geschilderd werd, noch waarom het nooit opgeleverd werd.
Het bleef bijgevolg in het bezit van Rubens tot aan zijn dood. Boven op het altaar bevindt
zich een Mariabeeld dat wordt toegeschreven aan zijn leerling Lucas Faydherbe.
Dé trekpleister van de Antwerpse St.-Jacobskerk is sinds bijna vier eeuwen de meest
oostelijke kranskapel waar Rubens begraven ligt en waar tevens een eigenhandig werk
van de meester – het enige in wat, sinds 1615, zijn parochiekerk was – in het altaar te
bewonderen valt, namelijk deze Madonna omringd door heiligen.
De grafkapel werd ongeveer een jaar na de dood van Rubens (30 mei 1640) door zijn
weduwe Hélène Fourment en enkele familieleden met de kerkmeesters onderhandeld.
De bouw startte vermoedelijke een jaar later. Rubens zou vlak voor zijn overlijden het
bestaande schilderij van de Madonna omringd door heiligen, alsook de marmeren Mater
Dolorosa aangeduid hebben voor het altaar, dat werd uitgevoerd door beeldhouwer
Cornelis van Mildert.
Het schilderij wordt op basis van stilistische vergelijking rond 1630 gedateerd, het is
vooralsnog onbekend in wiens opdracht of voor welke locatie het in oorsprong werd
geschilderd.

Een schilderij met een bewogen geschiedenis
•
•
•
•
•
•
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In het bezit van Rubens tot aan zijn dood, 1640
Rond 1650 geplaatst in het altaar van zijn grafkapel, Sint-Jacobskerk, Antwerpen
Tussen 31 juli en 12 september 1794 in beslag genomen en vervolgens naar
Parijs gestuurd (6de zending, in caisse n° 4 d’Anvers)
Aankomst van het schilderij in Parijs op 17 januari 1795
In het najaar van 1801 terug naar Antwerpen gestuurd en ondergebracht in het
oude klooster van de ongeschoeide karmelieten aan de huidige graanmarkt
Wederopstelling in het altaar in de Sint-Jacobskerk, 21 oktober 1815

Bijlage 2: Conservatie-Restauratie, onderzoek en ontsluiting van de
Rubenskapel
Tijdens de restauratie zal de materiële geschiedenis van de Rubenskapel en de
verschillende kunstwerken verder in kaart gebracht worden, en dit door het
documenteren van de verschillende restauratie-interventies, gecombineerd met een
uitgebreid bronnen- en archiefonderzoek.
Ook de kunsthistorische studie zal tijdens de restauratie verder gevoed worden door
overlegmomenten met kunsthistorici gespecialiseerd in het oeuvre van de kunstenaar.
Deze discussies zijn verrijkend voor beide partijen waarbij de restaurateurs relevante
informatie over de gebruikte technieken en materialen kunnen aanleveren en/of
verbanden met andere werken van de kunstenaar en diens entourage kunnen leggen.
Vóór de aanvang van de restauratie van het schilderij zal het eerst verder
gedocumenteerd worden via hoge resolutie fotografie (onder normaal-, UV- en
scheerlicht) en wetenschappelijke beeldvorming (infrarood-reflectografie, Röntgen,
macro-XRF). Dit zal, samen met een grondige visuele studie (met blote oog en
microscoop), zorgen voor een beter begrip van de huidige toestand van het schilderij.
Archieffoto’s die op de Balat-databank en andere beeldbanken zijn opgenomen zullen
bestudeerd worden om de materiële geschiedenis verder in kaart te brengen.
Voor een goede ontsluiting van de kunstwerken in de grafkapel tijdens en na restauratie
kan het KIK bogen op kwaliteitsvolle beeldvorming en uitgebreide wetenschappelijke data
die ter beschikking gesteld kan worden aan het grote publiek. De manier waarop deze
informatie wordt aangeboden gebeurt in samenspraak met de eigenaar.
Net als de ontsluiting van hoge resolutie beeldopnames van het Lam Godsveelluik op de
website Closer to Van Eyck komt er een gelijkaardige online tool voor de Rubenskapel en
het Rubensschilderij. De hoge resolutie opnames van het schilderij zullen hier ontsloten
worden. De 360° en 3D opnames van de Rubenskapel zullen als een toegangspoort
dienen. De tool is niet enkel bedoeld voor onderzoekers en wetenschappers, maar bevat
tevens nieuwe lagen die interessant zijn voor bredere doelpublieken. Een manier om
straks ook van thuis uit alles te volgen en de virtuositeit van de verschillende
kunstwerken in de Rubenskapel virtueel te beleven.
Via wetenschappelijke publicaties wordt de kapel en haar interieur eveneens ontsloten
voor onderzoekers wereldwijd. Dit kan aanleiding geven tot een hernieuwde aandacht
voor de Rubenskapel en leiden tot nieuwe studies en inzichten, waarbij de verschillende
kunstwerken verder onder de publieke aandacht worden gebracht.
Bij grote projecten doet het KIK steeds beroep op zijn uitgebreid netwerk aan nationale
en internationale specialisten. Dat zal zich ook nu vertalen in het opzetten van een
commissie, die op belangrijke momenten binnen het restauratieproces bijeenkomt om het
project mee op te volgen en te adviseren waar nodig. Een dergelijke raad wordt
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samengesteld uit kunsthistorici en restaurateurs gespecialiseerd in de periode. Het gaat
in totaal om een twaalftal binnen- en buitenlandse gespecialiseerde conservatorrestaurateurs, professoren en museumdirecteurs.
Beslissingen die een impact zullen hebben op het uiteindelijke uitzicht na restauratie
worden telkens in overleg genomen, en dit met de eigenaar, verantwoordelijke instanties
(Topstukkenraad, Onroerend Erfgoed, Stad), en een team van experten.
Andere kunstwerken van Pieter Paul Rubens die in het verleden reeds door het KIK
werden behandeld zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kruisafname, O.L.V. kathedraal Antwerpen
De kruisoprichting, O.L.V. kathedraal Antwerpen
Aanbidding der herders, Sint-Pauluskerk, Antwerpen
Het dispuut, Sint-Pauluskerk, Antwerpen
De geseling, Sint-Pauluskerk, Antwerpen
De aanbidding der wijzen, Sint-Janskerk, Mechelen
Sint Antonius van Padua, Sint-Antoniuskerk, Antwerpen
De bekering van de Heilige Bavo, Sint-Baafskathedraal, Gent
De terugkeer van de Heilige Familie uit Jerusalem, Carolus-Boromeuskerk,
Antwerpen
Zelfportret, Rubenshuis, Antwerpen

Ook is er binnen het KIK een ruime ervaring met de studie en behandeling van marmeren
altaren, mausolea en beelden. Enkele voorbeelden zijn:
•
•
•
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Interdisciplinaire studie van de Tour & Taxiskapel, het Sint-Marcoenportaal en het
Sint-Ursulaportaal in de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk
Studie en restauratie van de drie mausolea in de Grafkapel van de Heren van
Boussu
Studie en restauratie van vier barokke portretbustes uit de collectie van het
KMSKA

Bijlage 3: De Erfgoed Challenge
Tien erfgoedschatten in tien jaar tijd
In de aanloop naar 2030 zal jaarlijks een nieuw erfgoedproject worden gestart. Vanaf de
komende editie, in 2022, kunnen erfgoedbeheerders ook zélf projecten voordragen. Na
een voorselectie in overleg met de bevoegde administraties, maakt het KIK jaarlijks een
nieuwe lijst bekend voor de publieke stemcampagne. Deze voorselectie houdt rekening
met de urgentie van behandeling, het bovenlokaal belang van het erfgoed, of het past
binnen de competentie en de capaciteit van het KIK en of er een mogelijkheid is tot
innovatie en kennisontwikkeling. De looptijd van de behandeling zal telkens afhangen van
de gekozen erfgoedschat en haar specifieke noden.
Het KIK draagt al het erfgoed een warm hart toe en wil zoveel mogelijk erfgoedschatten
helpen. In functie van de maatschappelijke inbreng hoopt het KIK om meerdere projecten
per jaar te kunnen uitvoeren. Zo wil de Erfgoed Challenge uitgroeien tot een duurzaam
kader voor brede participatie en filantropie in de erfgoedzorg.

Een krachtig initiatief
De Erfgoed Challenge is een initiatief van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium (KIK, Brussel). Deze federale wetenschappelijke instelling speelt sinds
1948 een pioniersrol in de erfgoedzorg. Hun interdisciplinair team van wetenschappers,
restaurateurs, kunsthistorici, fotografen en specialisten in beeldvorming bestudeert onze
Belgische erfgoedschatten, geeft ze een duurzame behandeling en brengt ze dichter bij
alle liefhebbers.
Het KIK is vooral gekend als uitvoerder van toprestauraties zoals die van het Lam
Godsveelluik van de gebroeders van Eyck, maar coördineert evengoed noodhulp aan
erfgoed of bewaart het collectief visueel geheugen in de online databank BALaT, met
meer dan 1 miljoen foto’s van het cultureel erfgoed. http://balat.kikirpa.be/
De Nationale Loterij is de eerste Founding Partner van de Erfgoed Challenge, met dank
aan al haar spelers. De financiering van de behandeling van het winnende project wordt
verder aangevuld door een fondsenwervingscampagne bij bedrijven, fondsen en het
grote publiek. Erfgoed is tenslotte van iedereen. Door mensen op directe wijze te
betrekken bij de zorg ervoor, wordt het belang voor individu en samenleving vergroot. Dat
is cruciaal om het Belgische erfgoed de zorgen te geven die het verdient.
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Persbeelden
Pieter Paul Rubens, Madonna omringd
door heiligen, ca. 1630, Olieverf op
paneel, 220 x 193 cm, Sint-Jacobskerk,
Antwerpen.
© KIK-IRPA, Brussel
http://balat.kikirpa.be/object/61545

Figuur 1

Figuur 2
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Figuur 3

Figuur 4

Figuur 6
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Figuur 5

Cornelis van Mildert, Altaar van de
familie Rubens, ca. 1650,
Rood, wit en zwart marmer, SintJacobskerk, Antwerpen.
© KIK-IRPA, Brussel
http://balat.kikirpa.be/object/59820

Figuur 7

Figuur 8
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Lucas Faydherbe (?), Onze Lieve Vrouw van
Smarten, voor 1640,
Marmer, Sint-Jacobskerk, Antwerpen.
© KIK-IRPA, Brussel
http://balat.kikirpa.be/object/11067725

Figuur 9
Figuur 10
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Onbekend, Epitaaf voor Albert Rubens en
Clara Del Monte, ca. 1657,
Marmer en albast, Sint-Jacobskerk,
Antwerpen.
© KIK-IRPA, Brussel
http://balat.kikirpa.be/object/60801

Figuur 11

Figuur 12
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Willem Geefs, Grafmonument van
Eugenia Catherina P.J. Van Ertborn,
ca. 1850,
Zwart en wit marmer en Franse
kalksteen, Sint-Jacobskerk,
Antwerpen.
© KIK-IRPA, Brussel
http://balat.kikirpa.be/object/60893

Figuur 13
Figuur 14
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Willem Geefs, Grafmonument van
Henrica Carolina Adriana Josepha de
Cornelissen, ca. 1850,
Zwart en wit marmer en Franse
kalksteen, Sint-Jacobskerk,
Antwerpen.
© KIK-IRPA, Brussel
http://balat.kikirpa.be/object/60891

Figuur 15
Figuur 16
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