Pieter-Paul Rubens
Bekering van de Heilige Bavo

Bisschop Carolus Maes had opdracht gegeven aan Pieter-Paul Rubens

1624,
ol' ieverf op ·doek, 465

x

270 cm,

afgerond langs boven, detail
niet ges·igneerd, niet gedat·eerd
P.P. Rubens, well· icht in 1577 te Siegen in

om een ontwerp te maken voor een schilderij, dat het nieuwe hoofdal
taar van de Gentse kathedraal moest versieren. Doch de bisschop over
leed in 1612 en zijn opvolger F. van der Burch en nadien ook J. Boonen
lieten het plan varen. Daarom richtte Rubens op negentien maart 1614

Westfalen geboren uit Vlaamse ouders,

een brief aan Aartshertog Albrecht. Hij verzocht hem tussenbeide te wil

was ·leerling geweest van Tobias Verhaegt

len komen opdat hij toch het altaarstuk zou kunnen uitvoeren, dat zijn in

en l· ater van Adam van Noort en van Otto
van Veen. In 1598 werd hij als vrijmeester

ziens het grootste en schoonste zou zijn dat ooit in dit land was ge

ingeschr-even in de Antwerpse St.-Lucas

maakt. Volgens Rubens werd de nieuwe bisschop echter beïnvloed door

gilde. liwee jaar later vertrok ·hi· j naar Italië

verkeerde raadgevers en weigerde hij ook maar één enkele keer zijn te

waar hij hofschilder werd van de ·hertog

keningen te bekijken. Hij had er zich toe laten overhalen een 'hoogst on

van Mantua. Hij keerde in 1608 terug naar

zinnig hoofdaltaar op te richten, zonder enig schilderij, met enkel het

de Scheldestad en werd kor·t nadien be
noemd tot hofschilder van de Aartsherto

beeld van de H. Bavo in een marmeren nis met enkele zuilen'. Volgens

gen. In 1609 huwde hij lsabella Brandt

de kunsthistorici wordt het ontwerp van Rubens voor het hoofdaltaar

(t 1620); in 1630 trad hij opnieuw in de echt

thans bewaard in de National Gallery te Londen.

met Helena Fourment, dochter van een rij

Op zeven maart 1622 werd Antoon Triest geïnstalleerd als nieuwe bis

ke tapijthandelaar. Op dertig mei 1640

schop. Hij was een groot bewonderaar van Rubens en gaf nu opdracht

overleed hij te Antwerpen.
P.P. Rubens was een uitzonderlijk begaafd
en veelzijdig kunst·enaar en moet be

om het marmeren altaar te wijzigen, onder meer te verbreden en aldus
plaats te maken voor het schilderij van de meester. In 1624 kwam het

schouwd worden als de belangrijkste

meesterwerk klaar. Op zevenentwintig september van dat jaar, onderte

Vlaamse barokschilder. Voor ·kerken en

kende Jan Breughel, in naam van zijn goede vriend Rubens, het kwijt

openbare gebouwen en voor talrijke
liefhebbers en verzamelaars schilderde · hij zi· jn bijbelse en religieuze taferelen,
zijn mythologische voorstellingen, por

schrift waarbij 600 florijnen werden uitgekeerd voor het ceuvre. Uit dank
baarheid schilderde Rubens links onderaan het wapenschild van bis
schop Triest.

tretten en landschappen. Hij maakte tevens

In 1707 werd het marmeren altaar verkocht aan de collegiale kerk van

ontwerpen voor verschillende reeksen

St.-Gammarus te Lier; het werk van Rubens werd verbannen naar de St.

· rote roem heeft lange
wandtapijten. Zijn g
tijd de welverdiende faam van de Gebroe
ders Van Eyck en van de Vlaamse primi
tieven in de schaduw gesteld.

Sebastiaanskapel in het hoogkoor van de kathedraal. Op het einde van
de achttiende eeuw werd het door de Fransen gestolen en naar Parijs
overgebracht. In 1811 schonk Napoleon het schilderij aan het museum te
Brussel. Doch op bevel van Willem I werd het in 1817 overgebracht naar
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het stadsmuseum te Gent en zeven jaar later opnieuw opgesteld in de
kathedraal aldaar.
Twee grote gebeurtenissen uit het leven van de H. Bavo zijn hier uitge
beeld: de intrede in het klooster en de uitdeling van de goederen; de

Rubens' altaarstuk verbeeldt de bekering

onderlinge verbinding ervan geschiedt hoofdzakelijk door de opstijgen

van graaf Allowin, die in Haspengouw werd

de treden. De kunstenaar wilde duidelijk aantonen, dat er door de beke

geboren en aanvankelijk een buitensporig

ring van de heilige een afstand was ontstaan tussen hem en de wereld.

leven leidde. Na het overlijden van z·ijn
vr<Ouw en onder invloed van de H. Amandus
begaf hij zic'h op nieuwe paden. Bovenaan

De trap verzinnebeeldt het uittreden uit de wereld en het opgaan naar
God. De heilige vrouwen staan al iets hoger omdat ze uit de wereld zul

bemerken we de stoere edelman, die zich

len treden, maar daarvoor wachten op de dood van Bavo.

samen met een klein gevolg aanbiedt in

Het gehele verhaal is op treffende wijze weergegeven. In deze hoofdza

de Gentse St.-Pietersabdij. Hij wordt er
ontvangen door abt Floribertus die verge
zeld is van de H. Amandus en van enige

kelijk verticale compositie heeft Rubens zich wellicht geïnspireerd op
een werk van 1552 van de Venetiaanse schilder Tintoretto voorstellende:
27

'De opdracht van 0.-L.-Vrouw in de tempel'. Terecht schreef de Engelse
schilder en historiograaf Reynolds naar aanleiding van de 'Bekering van
de H. Bavo': 'De compositie, het koloriet, de rijke effecten en alle andere
elementen waarin Rubens bijzonder uitmuntte, plaatsen dit schilderij op

monniken in benediktijner habijt. De be
k·eerling noemde zich voortaan Bavo. Op
het voorplan en vóór de trap, die naar ·het
klooster leidt, deelt de rentmeester in op
dracht van zijn heer al diens versmade

de hoogte van zijn grootste en beste werken'.

aardse bezittingen uit onder de armen en

Erik Duverger

gedoste dames en een derde nauwelijks

ongelukkigen. De twee weelderig uit
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zichtbare vr-ouw verbeelden de H. Gertru
dis en de H. Begga, die na de dood van de
H. Bavo eveneens in het klooster traden,
en de H. Agletrudis, een dochter van <le
vroegere edelman.
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