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Persbericht 

25 september 2014 

 

Rubens: schetsen en zilverwerk! 

 

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomen 

twee uitzonderlijke zilverstukken geïnspireerd door Rubens. Deze 

bruikleen van het Colette en Pierre Bauchau Fonds, beheerd door de 

Koning Boudewijnstichting, wordt vergezeld door de nieuwe 

ophanging van geschilderde olieschetsen, prachtige voorproefjes van 

enkele van de grootste werken van de meester.  

    

            
Zilveren kan en schaal, Koning Boudewijnstichting collectie, Schenking van Pierre en Colette Bauchau, 

toevertrouwd aan het Rubenshuis, Antwerpen, (c) Hugues Dubois. 

    
 

Van 21 oktober 2014 t.e.m. 25 januari 2015 zullen de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België (KMSKB) de zilveren waterkan en zilveren waterkan en zilveren waterkan en zilveren waterkan en ––––schaalschaalschaalschaal (1635-36) 

tentoonstellen waarvan de afgebeelde historische scènes zich op Peter Paul Rubens 

inspireerden. Dit gebeurt in het kader van de nieuwe ophanging van achttien achttien achttien achttien 

olieschetsenolieschetsenolieschetsenolieschetsen, exclusief door Rubens geschilderd, die tot hun collecties behoren.  

 

In samenwerking met de Koning BoudewijnstichtingKoning BoudewijnstichtingKoning BoudewijnstichtingKoning Boudewijnstichting en dankzij de gulheid van 

Meneer en Mevrouw BauchauMeneer en Mevrouw BauchauMeneer en Mevrouw BauchauMeneer en Mevrouw Bauchau, bieden de KMSKB een opvallende verzameling 

kunstwerken aan die perfect de invloed en de omvang van Rubens’ activiteiten 

illustreren in alle artistieke domeinen en onder de meest invloedrijke mannen en 

vrouwen van zijn tijd. 
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Zilverwerk van een prestigieuze achtergrond 

    

De zilveren waterkan en De zilveren waterkan en De zilveren waterkan en De zilveren waterkan en ––––schaal schaal schaal schaal werden heel waarschijnlijk gecreëerd rond 1635-

36 door de Antwerpse zilversmid Theodoor I Rogiers (1602-1654?). Deze uiterst 

zeldzame stukken zouden het bezit geweest zijn van de tweede zoon van Rubens, 

Nicolas, en misschien eveneens van de meester zelf. 

 

Geboorte van de grootste werken van Rubens 
 

De Musea bezitten, onder andere, een schets van een van de schilderijen op het 

plafond van de Carolus Borromeus kerk in Antwerpenplafond van de Carolus Borromeus kerk in Antwerpenplafond van de Carolus Borromeus kerk in Antwerpenplafond van de Carolus Borromeus kerk in Antwerpen [vernietigde schilderijen] 

en een andere die werd gebruikt voor de elaboratie van een van de plafond 

canvassen van de BanquetiBanquetiBanquetiBanqueting Hall [Whitehall Palace]ng Hall [Whitehall Palace]ng Hall [Whitehall Palace]ng Hall [Whitehall Palace], op vraag van Charles I van 

Engeland. 

 

De Musea bezitten ook twaalf delicate olieschetsentwaalf delicate olieschetsentwaalf delicate olieschetsentwaalf delicate olieschetsen die Rubens maakte voor de 

versiering van de versiering van de versiering van de versiering van de Torre de la ParadaTorre de la ParadaTorre de la ParadaTorre de la Parada, het jachtpaviljoen nabij Madrid van de 

Spaanse koning Philippe IV. Ze zijn eveneens in het bezit van een schets van De 

Triomf van het katholieke Geloof, een recent gerestaureerd model van het 

gelijkaardige wandkleed dat te vinden is in het klooster van las Descalzas Reales en 

dat door Isabelle von Habsburg, toen landvoogdes van de Nederlanden, besteld 

was. 
 

   
Peter Paul Rubens, De geboorte van Venus, s.d., olieverf op paneel, , 26,4/5 x 28,2/5, schets voor het 

schilderij door Cornelis de Vos, Madrid, Prado, n° 4106, © KMSKB, foto J. Geleyns / Ro scan 

Peter Paul Rubens, De marteling van de heilige Ursula, s.d., olieverf op paneel, 48,7x38,9, n°1198, © 

KMSKB, foto F. Maes 
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Een unieke confrontatie 
 

Het tegenover elkaar stellen van de schetsen van Torre de la Parada Torre de la Parada Torre de la Parada Torre de la Parada met het 

zilverwerk van de Koning Boudewijnstichtingzilverwerk van de Koning Boudewijnstichtingzilverwerk van de Koning Boudewijnstichtingzilverwerk van de Koning Boudewijnstichting zal des te interessanter zijn omdat 

ze dateren uit dezelfde periode (1636-1638). De schetsen illustreren bovendien 

onderwerpen genomen uit de Metamorfosen van Ovidius terwijl de waterkan en –

schaal verfraaid zijn met meerdere scènes uit o.a. de Klassieke Oudheid. 
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Praktische informatie 

 

Openingsuren 

Van 20.09.2014 tot 11.01. 2015  

Dinsdag > zondag   |   10:00 > 17:00  

Vanaf 1 december : dinsdag > vrijdag  |  10:00 > 17:00  &  zaterdag > zondag   |   11:00 > 18:00  

Gesloten op maandag, 1 en 11 november, 25 december, 1 en 8 januari 

Regentschapsstraat 3   |   1000 Brussel 

 

Tarieven 

Ticket Old Masters Museum 

€8 volwassenen 

€6 senioren 

€2 jongere, mindervalide en begeleider, leerkracht 

€ 0 Vriend van de KMSKB, lid ICOM, kind vergezeld door een volwassene 

 

Contact Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

Samir Al-Haddad 

T + 32 2 508 34 08 M + 32 472 50 00 14 

Museumstraat 9  | 1000 Brussel 

samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 

 

Contact Koning Boudewijnstichting 

Anne De Breuck 

T + 32 2 549 61 54  

debreuck.a@mandate.kbs-frb.be 

 

Voor meer informatie 

http://www.erfgoed-kbs.be/collectie/zilveren-sierstel-van-peter-paul-rubens  
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Onze partners 

 

Koning Boudewijnstichting 

 

De Koning Boudewijnstichting ijvert al sinds meer dan 

25 jaar voor de bewaring en bescherming van ons 

nationaal erfgoed. Haar Erfgoedfonds verwerft 

kunstwerken en historische documenten die ze tot hun 

recht laat komen en toegankelijk maakt voor iedereen. 

Haar verzameling  verspreidt zich over meer dan 20 instellingen in het hele land. Met de 

hulp van talloze mecenassen heeft de stichting in de loop van de jaren een rijke collectie 

kunnen opbouwen.  

 

Het Filantropisch Centrum van de Stichting beantwoordt de vragen van de mecenassen en 

geeft hen advies i.v.m. de realisatie van hun project. Zo hebben in 1999 Meneer en 

Mevrouw Bauchau besloten een fonds in hun naam op te richten, met als hoofddoel het 

Rubens zilverwerk in België te houden. Deze stukken zijn het Rubenshuis toevertrouwd, 

maar worden regelmatig tentoongesteld in verschillende musea doorheen het land, zoals 

de wens van het paar was. 

 

De Boudewijnstichting is een stichting van het algemeen belang die projecten en mensen 

ondersteunt die zich inzetten voor een betere maatschappij. De Stichting wenst duurzaam 

bij te dragen tot meer gerechtigheid, democratie en respect voor de diversiteit. Ze is een 

onafhankelijke en pluralistische stichting, bevoegd verklaard tot het ontvangen van giften, 

legaten en schenkingen die het levenslicht zag in 1976 ter gelegenheid van 25 jaar regeren 

van Koning Boudewijn. 

 

Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be 

Actiedomein “Erfgoed”: http://www.erfgoed-kbs.be/ 

Contact: Anne De Breuck, debreuck.a@mandate.kbs-frb.be, tel. +32 2 549 61 54 

 

 

Het Rubenshuis 

 

Sinds de artiest het gebouw, gelegen op de Wapper,  kocht in 1610, heeft het heel wat 

verandering ondergaan. Het is nu een museum geworden met een prachtige Renaissance 

tuin. 

 

http://www.rubenshuis.be/Museum_Rubenshuis_NL   
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Tentoonstelling van het Rubens zilverwerk sinds de schenking 

 

TentoonstellingenTentoonstellingenTentoonstellingenTentoonstellingen    DataDataDataData    OrganisatorOrganisatorOrganisatorOrganisator    PlaatsPlaatsPlaatsPlaats    

BRAFA 2012 21-29 januari 2012 Koning 

Boudewijnstichting 

Tour & Taxis, 

Brussel 

Gast in de Grote Curtius 1 april – 6 juni 2012 De Grote Curtius Luik 

Gents Zilver in Laarne. 

Magie van de 

Edelsmeedkunst 

5 september – 1 

november  2009 

Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen 

Kasteel van 

Laarne 

20 jaar schattenjacht 25 juli – 16 september 

2007 

Koning 

Boudewijnstichting 

Koninklijk Paleis, 

Brussel 

Zilver in Antwerpen 1 oktober 2006 - 7 

januari 2007 

Zilvermuseum Sterckshof 

Provincie Antwerpen 

Antwerpen 

Le Banquet des Animaux 9 oktober 2004 - 30 

januari 2005 

Domein van het kasteel 

van Seneffe 

Seneffe 

Erfgoeddag – Provincie 

Luik 

12 - 21 september 2003 Koning 

Boudewijnstichting 

Kasteel van 

Modave, Luik 

Praal zilverwerk van Rubens 20 november - 22 

december 2002 

Provinciaal Museum voor 

Oude Kunsten van 

Namen 

Namen 

 

 
 

 

 


