
Sinds vijftig jaar verzamelt  
en ontsluit  het Rubenianum in Antwerpen 
wetenschappelijke informatie over Rubens 

en de beeldende kunsten van zijn tijd. 
Met zijn gespecialiseerde kunstbibliotheek 

en uitvoerige beelddocumentaties over 
Rubens, Van Dyck, Jordaens, Bruegel, 

Teniers en meer dan tweeduizend 
andere kunstenaars, is het instituut 

een internationaal referentiepunt in 
de studie van de oude Vlaamse kunst. 

In het Rubenianum kunt u terecht voor 
onderzoek in de leeszaal, voor lezingen 

en symposia, en voor kunsthistorische 
opinies over schilderijen. 

De talrijke aanvragen van 
zowel professionals uit de 
kunsthistorische wereld als 
privépersonen zijn een uiting van 
de vooraanstaande rol van dit 
instituut inzake expertise over de 
Vlaamse kunst van de renaissance 
en de barok.

Steun het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard



CORPUS RUBENIANUM LUDWIG BURCHARD

De belangrijkste exponent van het Antwerpse Rubensonderzoek is de meerdelige 
oeuvrecatalogus Corpus Rubenianum Ludwig Burchard. Het is de meest omvangrijke en 
ambitieuze catalogus die ooit aan een kunstenaar werd gewijd. Het ‘Corpus’ wordt 
samengesteld door eigen specialisten en internationale gastauteurs die de mening 
van de eminente Rubenskenner dr. Ludwig Burchard (1886–1960) als uitgangspunt 
nemen en aanvullen met recente literatuur en hun eigen bevindingen. Elke Rubens
compositie wordt volledig en kritisch besproken, met aandacht voor de complexe 
verhouding tussen origineel en kopie. De Engelstalige reeks is mettertijd uitgegroeid 
tot een onvervangbaar instrument voor de Rubensstudie.
 
een uniek fundraising project

De publicatie ging van start in 1967. Op dit ogenblik moeten er van de geplande 
tweeënveer tig boekdelen nog zestien verschijnen. Het Rubenianum Fund, dat in 2010 
binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht, engageerde zich om dit project 
financieel te ondersteunen, zodat de volledige reeks tegen 2020 voltooid is. Dankzij 
intense fondsenwerving kon tot nu toe al twee derde van het beoogde bedrag bijeen 
worden gebracht. Die succesvolle start ging gepaard met een versneld publicatieritme: 
sinds de oprichting van het Rubenianum Fund kwamen immers al zeven nieuwe 
boekdelen uit. Het Bestuurscomité van het Rubenianum Fund bewaakt zowel de 
middelen als de voortgang van de publicatie op proactieve wijze.

uw steun is belangrijk

Ook u kunt een bijdrage leveren aan het Rubensonderzoek door de voltooiing van 
deze catalogue raisonné met wereldfaam te steunen. Met een bijdrage naar keuze 
bouwt u mee aan de duurzame kennis over het werk van deze tot de verbeelding 
sprekende kunstenaar. Schenken kan via het Rubenianum Fund, dat door de Koning 
Boudewijnstichting wordt beheerd. In België zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrek
baar. U kunt overschrijven op rekening be  10 0000 0000 0404 (bic bpotbeb1) van 
de Koning Boudewijnstichting met vermelding ‘Corpus Rubenianum’.
 Ook vanuit het buitenland kan dit project op een fiscaal aantrekkelijke 
ma nier worden ondersteund. Dankzij het partnerschap Transnational Giving 
Europe (TGE) zijn giften vanuit veertien Europese landen fiscaal aftrekbaar in het 
land van de schenker. De King Baudouin Foundation United States (KBFUS) is een 
‘public charity’, naar Amerikaans recht (Section 501(c)(3) of the Internal Revenue 
Code) waardoor ook Amerikaanse schenkers op een fiscaal aantrekkelijke wijze de 
doelstellingen van het Rubenianum Fund kunnen onderschrijven.
 
Schenkers die het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard op een substantiële 
manier willen steunen, kunnen lid worden van het Rubenianum Fund. 
Meer info over het Rubenianum Fund en het Corpus Rubenianum 
Ludwig Burchard op www.rubenianum.be
Vragen? Contacteer ons op info@centrumrubenianum.be




