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Onze kunstverzameling in de  
O.-L.-Vrouw-Sint-Pietersabdijkerk-Gent 

 Onze Sint-Pietersabdijkerk is een heel mooi voorbeeld van de barokke 
architectuur en op het eerste zicht is ze maar pover aangekleed en is de 
basiskleur en -impressie wit. Vergelijken we daarbij barokke kerken in andere 
Vlaamse steden dan hebben wij maar een povere decoratie. 
Juist deze serene aankleding maakt onze abdijkerk zo exclusief. En niets is wat 
het schijnt. 
 
Het is pas als een fotograaf de opdracht krijgt van elk object een foto te nemen 
dat men vaststelt hoe rijk onze kerk is aan kunstvoorwerpen: schilderijen, 
beelden, obiit’s, muurteksten, meubilair, liturgische voorwerpen en gewaden, 
instrumenten, onroerende aankleding, …. 
 
Het is de bedoeling een object of meerdere gelijkaardige in de kijker te plaatsen 
en ze u te tonen zoals de fotograaf ze inblikte vanuit soms heel hoge of bizarre 
oogpunten. Bij elke foto wordt een begeleidende tekst geplaatst evenals 
summiere info over de kunstenaar, periode, of wat er ook nog beschikbaar is. 
 
In een eerste reeks willen wij de schilderijen behandelen die iedereen al heeft 
‘gezien’ maar zo zelden door iemand werden ‘bekeken’. Doodgewoon omdat ze 
zo hemels hoog hangen in de galerij/tribune rond het koor en de bovenkerk. 
Deze 12 schilderijen worden toegeschreven aan Jan van Dorsselaer (Doorselaer) 
en werden door abt Standaert (1730-1759) besteld om de tribune af te sluiten. De 
schilderijen stellen episodes voor uit het leven van de heilige Petrus (hij is toch 
de patroonheilige van de Sint-Pietersabdij). Het “Laatste Avondmaal” staat al 
een tijdje in de blikvanger sinds de vernieuwde verlichting en gaf al enkele 
geheimen prijs. De “Verrijzenis van Christus”, in de top boven het altaar, zit ook 
in ons collectief geheugen. De andere schilderijen rondom zijn minder 
opvallend, valer en dat minderwaardig aspect is te wijten aan de vochtigheid van 
de muren1. 
 
1 Roger Van Driessche, restaurateur van de kerk 



 
Gezien de ‘Verrijzenis’ stijlverwantschap vertoont met een dergelijk onderwerp 
van de schilder Janssens, gemaakt voor de St.-Salvatorkerk te Brugge, is het 
mogelijk dat men hier staat voor een altaarstuk dat deze Caravaggist1 in 1625-26 
heeft gemaakt voor het hoogaltaar (en ondertussen verdwenen) van de St.-
Pieterskerk. 
 
Ons kerkpatrimonium mag gezien worden en deze bijdrage is daar een aanzet 
toe.  
 
Albert De Graeve 
2011-05-01  
 
 
 
 
Bronnen:  
De Sint-Pietersabdij te Gent (1980) – Roger Van Driessche 
Koninklijk Instituut Kunstpatrimonium 
Parochiearchief 
 
Met medewerking van Leon Bierens voor de analyse van de themata van het 
leven van de H. Petrus en de symboliek. 
 
Foto’s van Nele De Graeve – Gent 
Fotobewerking: Nele De Graeve en Armand De Mulder 
 
1 Het Caravaggisme is een stroming in de 17de-eeuwse schilderkunst, naar aanleiding van de 
revolutionaire stijl van de Italiaanse meester Caravaggio. De stroming is niet te beschrijven als 
een groep, noch als een school, zeker niet als gestructureerde beweging, maar hoogstens als 
Italiaanse navolging, als beïnvloeding. Deze mentale aanpassing situeert zich tussen de oppositie 
tegen de classicistische retoriek van de academies enerzijds en de schitterende illusionistische 
geestdrift van de Barok anderzijds. Bij ons had Peter Paul Rubens wel de stijl van Caravaggio 
bewonderd en verwerkt, tijdens zijn Italiaans verblijf. Ook Antoon van Dyck werkte 
aanvankelijk onder die invloed. Louis Finson, Gerard Seghers, J. Janssens, Jacob Jordaens, 
Adriaen Brouwer, en David Teniers verwerkten caravaggisme-beïnvloeding. 

 



Jezus  gee f t  aan  meer  dan   
v i j fdu i zend  mensen  t e  e t en  

Op de voorgrond zit Christus, met de ene hand uitgestrekt naar 
de jongeling, en de andere, naar de andere kant uitgestrekt. 
Achter Hem zitten een aantal mannen die alles behalve naar het 
mirakel kijken. 
In de hoek onderaan, houdt een oude man de mand met broden 
vast. 
In de rechterbovenhoek bemerkt men enkele boomtakken. 
 
…Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: 
‘Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur 
de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan 
kopen.’  
Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten 
hun te eten geven.’  
Zij zeiden Hem: ‘Wij hebben hier niets anders dan vijf 
broden en twee vissen.’  
Hij zei: ‘Breng die hier.’  
Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die 
vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de 
zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de 
leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal 
hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over 
waren, twaalf korven vol. Zo’n vijfduizend mensen hadden 
gegeten. 
 
Marcus 6:37-44 

 
 



Pet rus  en  de  be las t ingen  

In het midden zit Petrus, met een vis in de ene hand, terwijl hij in 
de andere hand een zilverstuk houdt. 
Aan de ene zijde staat Christus met één knie rustend op een 
steen. 
Achter Petrus staan Johannes en Jacobus. Op de achtergrond 
ziet men een vaag landschap. 
Christus is te herkennen aan zijn rode mantel.. 
Petrus draagt een geel en blauwe mantel, zijn typische kleuren 
 
Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de 
ontvangers van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: 
‘Betaalt uw meester de tempelbelasting niet?’  
Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’  
 
Toen Petrus thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: 
‘Wat denk je, Simon? Wie moeten aan de koning hier op aarde 
tol betalen: de inwoners of de vreemden?  
Op zijn antwoord ‘De Vreemden,’ zei Jezus tegen hem: ‘Dat 
betekent dus dat de inwoners zijn vrijgesteld! Maar laten we 
hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar 
je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als 
je zijn bek opent, zul je een zilverstuk vinden. Neem dat mee 
en betaal hun voor ons allebei.’ 
 
(Matt.17:24-27) 
Links onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels 
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Petrus  en  de  Lamme  
aan  de  Schone  Poor t  
 

Centraal staat Petrus die zijn zegenende hand uitstrekt naar de 
kreupele, die op de grond naast de tempelpilaren ligt. 
Rondom hen staan enkelen toe te kijken. 
De scène speelt zich af voor de tempelpoort, de Schone Poort. 
Petrus draagt een mantel in gele en blauwe kleur. Johannes in 
rode mantel. 
 
Petrus en Johannes gingen naar de tempel.  
Daar lag een man die reeds zijn ganse leven verlamd was.  
Elke dag bracht men hem naar de tempelpoort, de Schone 
Poort.  
Toen hij Petrus zag vroeg hij een aalmoes met het geldpotje 
aan zijn linkerhand.  
Petrus keek naar hem en zei: ” Zilver of goud heb ik niet; 
maar wat ik heb zal ik u geven: in de naam van Jezus Christus, 
sta op en loop! “ Hij pakte hem bij de rechterhand en hielp 
hem opstaan. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten, hij 
sprong op, stond recht, liep heen en weer.  
Hij liep de tempel binnen, lopend en springend en dankte God. 
En iedereen was vol verbazing over wat hem was overkomen. 
 
 
 
 
 
hand 3:1-8 
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Petrus  en  Tab i ta  in  Joppe  

Tabita, in het Grieks Dorkas, had veel gedaan voor de inwoners 
van de stad Joppe. Ze werd ziek en stierf. 
Twee leerlingen gaan Petrus, die daar dichtbij verbleef, halen. 
Deze leerlingen kijken toe hoe Petrus Tabita tot het leven wekt en 
haar de hand toereikt. Tabita licht op in het witte licht. 
Rond hen zijn enkele weduwen, die Tabita zo dankbaar waren.  
 
De goed vrouw Tabita werd ziek en stierf. Ze werd gewassen 
en opgebaard in een bovenkamer. Petrus verbleef niet ver van 
Joppe in Lydda. Toen de leerlingen dat wisten stuurden ze 
twee man om Petrus te verzoeken om zo gauw mogelijk te 
komen. Petrus ging meteen met hen mee. Toen hij in Joppe 
aankwam begaf hij zich onmiddellijk naar de bovenkamer. 
Al de weduwen die daar waren kwamen naar hem toe en 
toonden hem de kleren die Tabita voor hen had gemaakt. 
Petrus stuurde iedereen de kamer uit, hij knielde neer en 
bad. Hij richtte zich tot het lichaam en zei: “Tabita, sta op!” 
Hij gaf haar een hand en hielp haar op te staan 
 
Na dit wonderbaar teken kwamen velen tot het geloof in de 
Heer. 
 
 
Hand 9: 36-43   
 
Midden onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels. 
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Pet rus  en  de  herder  van  de  kudde  

Jezus vertrouwt zijn schapen aan Petrus toe en dit tot driemaal toe terwijl Hij 
zijn arm boven Petrus uitstrekt. Aan de linkerkant zijn schapen opgesteld en 
aan de rechterkant, een aantal leerlingen. Op de achtergrond, een wolken-
hemel boven de zee. Links boven komt een boot aangevaren. 

 

Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas, Natanaël, de zonen van Zebedeüs en nog 
twee andere leerlingen. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de 
anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend 
werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep: 
‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi het net aan stuurboord 
uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze 
het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het 
is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op en sprong 
in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis 
achter zich aan. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 
Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ Het net zat vol 
grote vissen, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van 
de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 
Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.  
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij 
lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u 
houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb 
je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn 
schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van 
me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. 
Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging 
je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je 
gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde hij 
aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’  
 
Joh. 21:15-19         Links onder: wapenschild van de St.-Pietersabdij 

 
5  



Pet rus  en  de  s l eu te l s  van  Koninkr i jk  

Jezus overhandigt de sleutels van het Rijk der Hemelen aan 
Petrus. Hij alleen had getuigd dat Hij Jezus Christus was. 
Rond hen slaan de andere leerlingen de scène gade. 
Op de achtergrond links ziet men een koepelvormig gebouw. 
Doffe groengrijze tinten zijn onderbroken door de rode mantel 
van Jezus en de blauwgele kledij van Petrus.  
 
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij 
zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon 
is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, 
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’  
‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde 
Simon Petrus.  
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, 
want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopen-
baard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: “Jij 
bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 
overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de 
hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook 
in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal 
ook in de hemel ontbonden zijn.” 
 
Mattheus 16:18-19 
 
 
Rechts onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels. 
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Petrus en  de  he iden  Corne l ius   

Petrus doopt een heidense vrouw die tijdens zijn toespraak door 
de H. Geest gelovig is geworden. Zij heeft een mooi kleed aan met 
gouden en blauwe bloemmotieven 
Achteraan staan andere heidenen, die zich willen laten dopen. 
Achter Petrus slaan een aantal personen de scène gade. 
 
Cornelius was de Romeinse honderdman die door Petrus zelf 
werd bekeerd. Petrus had aanvankelijk enige aarzelingen, 
omdat Cornelius een heiden was. Maar door een gebedsvisioen 
werd hem duidelijk gemaakt dat hij niet als onrein mocht 
beschouwen wat door de hemel rein werd verklaard. Toen is 
Petrus naar Cornelius toegegaan, logeerde bij hem, en doopte 
hem en zijn hele huishouding.  
 
'Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die 
juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt 
zouden worden?' 
En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. 
 
 
 
 
 
 
Hand: 10:1-33 
 
Midden onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels.
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Pet rus  en  de  z i eken  

Petrus geeft de zieken hun gezondheid terug door zijn schaduw. 
Petrus heft zijn éne hand ten hemel en met de andere zegent hij 
de zieken.  Aan de rechterkant zijn vier personages en links twee. 
Petrus draagt zijn blauw en geelgoud kleed. 
 
 
 
Steeds meer mensen, zowel mannen als vrouwen, sloten zich 
aan en gingen geloven in de Heer. 
Het was zelfs zo, dat de mensen zieken de straat op droegen 
en op draagbedden en slaapmatten neerlegden, in de hoop dat 
als Petrus voorbijkwam, tenminste zijn schaduw op een van 
hen zou vallen. 
Ook het volk uit de steden rond Jeruzalem stroomde toe. 
Ook zij brachten zieken mee en mensen die gekweld werden 
door onreine geesten. Ze werden allemaal genezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hand 5:14-15 
 
Links onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels.

 
8  



Petrus  en  S imon Magus   

Dispuut tussen Petrus en Simon Magus, de magiër, bij keizer 
Claudius. 
Petrus zit naast Claudius en wijst met de hand naar Simon 
Magus. 
Heel de scène speelt zich af in het keizerlijk paleis. 
 
De Handelingen van Petrus is een apocrief geschrift van het 
Nieuwe Testament waarin enkele legendes over Petrus staan. 

Er wordt een ontmoeting beschreven tussen Petrus en Simon 
Magus waarin onder andere pratende honden voorkomen.  

Een andere keer krijgen Petrus en Simon ruzie met elkaar 
over de ware leer. Simon Magus was in het Colosseum om zijn 
mogelijkheid om te vliegen te demonstreren aan keizer 
Claudius. Petrus vond dit echter godslastering en bad tot God 
om hem te laten vallen, die zijn verzoek inwilligde, en Simon 
Magus viel te pletter. 

 
Hier lijkt het meer op een zachte landing op een wolk.  
 
 
 
Rechts onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels 
  

9  



Pet rus  en  Eneas  

Petrus geneest Aeneas van zijn verlamming 
Petrus draagt zijn blauw/geel kleed  voor ’t overige domineren 
doffe bruinachtige kleuren en paars. 
 
Petrus spreekt Aeneas aan, die reeds acht jaar verlamd te 
bed ligt:  
“Aneas, Jezus Christus geneest u, sta op en maak uw bed 
maar op.” 
Meteen stond de man op. 
 
Alle bewoners van Lydda zagen hem zo en ze bekeerden zich 
tot de Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hand. 9:32-34 
 
Rechts onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild 
gehouden door twee kraanvogels. 
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Het  Laa t s t e  Avondmaal  

Jezus richt zijn ogen ten hemel, neemt het brood in zijn handen en zegent 
het. Links van Hem zit Johannes, trad. jong afgebeeld. Rechts zit 
vermoedelijk Petrus. Judas zit vooraan links, met de geldbuidel in de 
rechterhand. 
De apostelen kijken niet naar boven, ze schrikken. Christus heeft net 
gezegd dat één van hen Hem zal verraden. Het is enkel Judas die recht 
naar Jezus kijkt. De andere deinzen terug en je ziet ze denken of 
uitspreken ‘ben ik het’? Op zich merkwaardig, de eerste gedachte is dat 
het schilderij centraal om de “eucharistie” gaat. Waarschijnlijk is dit ook 
de bedoeling. Het is pas bij meer gedetailleerde visie dat de tweede 
betekenis duidelijk wordt. 
Rechts een vensteropening met een hemel en een volle maan; boven de 
hoofden hangt een drapering en brandende luster. Op de achtergrond 
links komt een persoon binnen die met een schotel, hij loopt voorbij een 
openstaand muziekboek. Wat staat er op tafel: een lam en een glas i.p.v. 
een kelk. Op zich merkwaardig…de ‘kelk’ heeft trouwens meer weg van 
een trappistenglas, en dat voor Benedictijnermonniken…  
De hond (uitbeelding van trouw) onder de stoel van Judas kijkt eveneens 
zeer verbaasd, let op de ogen….. 
Mogelijk is de hond een uitbeelding van het kwaad, zoals op het schilderij van Deliemaecker (achteraan in de 
kerk) van de aanbidding van de herders. Je hebt daar goede en slechte (berouwvolle) herders. Links staat 
daar om die reden een zeer agressieve hond afgebeeld. 
 
Jezus heeft voor zijn kruisdood  met zijn discipelen de joodse paasmaaltijd 
gehouden. Dat is dus op Witte Donderdag. Tijdens deze paasmaaltijd heeft Jezus 
het avondmaal ingesteld. Het woord 'laatste' slaat hier op de laatste maaltijd van 
Jezus voor zijn kruisiging. Het woord 'avondmaal' wijst op de instelling die Jezus 
heeft ingezet. Het Laatste Avondmaal wordt telkens herdacht in de 
eucharistieviering. Daarom hangt dit schilderij op een betekenisvolle centrale 
plaats. 
 
Rechts onder: Wapenschild van de Sint-Pietersabdij. Drie sleutels op het schild gehouden door 
twee kraanvogels.  
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De Verr i j zen i s  van  onze  Heer  

Christus stijgt ten hemel op. Onder Hem, twee liggende soldaten en 
één staande, kijken Hem met verschrikte blik aan. Stonden zij niet op 
wacht? De evangelist Matteüs verhaalt over de bewaking van het graf 
van Jezus door soldaten die later omgekocht worden. Matt: 27:62- tot-
28:15 
 
De volgende dag gingen de opperpriesters en de Farizeeën samen 
naar Pilatus en zeiden: ‘Heer, wij herinneren ons dat die bedrieger 
bij zijn leven heeft gezegd: Na drie dagen zal ik door God worden 
opgewekt. Kunt u geen opdracht geven het graf te beveiligen tot 
de derde dag? Want anders komen zijn leerlingen zijn lichaam 
ongemerkt weghalen en dan zeggen ze tegen de mensen: God heeft 
hem uit de dood opgewekt. En die laatste leugen zou nog erger zijn 
dan de eerste.’ Pilatus antwoordde hen: ‘U krijgt wachters. Ga dan 
het graf beveiligen, zo goed als u kunt.’ Zij gingen naar de 
grafkamer en beveiligden die door de steen te verzegelen en er 
wachters bij te plaatsen. 
De sabbat was voorbij; tegen de ochtend van de eerste dag van de 
week gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf 
kijken. Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van 
de Heer daalde af van de hemel. Hij ging naar het graf toe, rolde 
de steen weg en ging erop zitten. Hij zag eruit als een bliksemflits 
en zijn kleren waren wit als sneeuw. De bewakers beefden van 
angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: ‘Wees 
niet bang. Ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is hier 
niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom 
maar kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen. Ga snel tegen 
zijn leerlingen zeggen: Hij is uit de dood opgewekt!.’  
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