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RUBEN S  
OP MAAN DAG 

 

HET EPITAAF VAN  ALEXAN DER GOUBAU EN  AN N A AN THON IS 

‘MADON N A MET KIN D AAN BEDEN  DOOR DE OPDRACHTGEVERS’ 

 

P.P. Rubens 
Epitaaf van Alexander Goubau (+ 1604) en Anna Anthony (+ 1621), met Madonna met Kind aanbeden door de 
opdrachtgevers, circa 1618 
olieverf op paneel, 124 x 84 cm 
Tours, Musée des Beaux-Arts  

 

IN LEIDIN G 

In de vorige wandelvoordrachten hadden we het over stukken die in de 
kathedraal nog aanwezig waren, sinds vorige week behandelen we de verdwenen of 
verhuisde werken. We hebben al gezien dat Rubens omstreeks 1618 een 
epitaaftriptiek  schilderde voor de koopman Jan Michielsen (+ 1617) in opdracht 
van diens echtgenote Maria Maes. In diezelfde periode schilderde P.P. Rubens een 
ander epitaaf voor Antwerpse kooplieden, het echtpaar Goubau-Anthonis. 

 

ICON OGRAFIE 

De grafzerk en het epitaaf van de familie Goubau waren te vinden in de 
zuidelijke kooromgang, tussen de huidige Sint-Barbarakapel en de 
Missionarissenkapel. Het epitaaf bestond uit een marmeren omlijsting waarin het 
schilderij gevat was. Die marmeren omlijsting is bij de Franse Revolutie verdwenen. 
Onderaan was een opschrift aangebracht waarin de verdiensten van Alexander 
Goubau en zijn vrouw werden opgesomd. Lezen we eventjes dat opschrift : 
‘ALEXANDRO GOUBAU/ civi singularis fidei modestiae et probitatis/ quas 
virtutes erga Deum pietas/ erga proximum caritas egregie commendarunt/ aetatis 
anno LXIII. Publicarum Eleemosynarum munus/ administrare maluit quam 
senectutis venia recusare/ in actionibus constans in moribus placidus/ ANNA 
ANTHONI uxore amantissima superstite/ cum qua rara felicitate/ annis LI 
concorditer vixerat/ vitae LXXIV kal. Decemb. M.DC.IV excessit/ maritum secuta 
cara conjux/ obiit III. kal. April. M.DC.XXI/ aetat. LXXVI’.  
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In vrije vertaling: ‘Opgedragen aan Alexander Goubau, uitzonderlijk in zijn 
geloof, eenvoud en eerlijkheid, deugden die zijn devotie tot God en zijn liefde tot 
de medemens voedden. Op 63-jarige leeftijd werd hij groot-aalmoezenier. … 
Constant in zijn daden en gematigd in zijn levenswijze. Ook opgedragen aan zijn 
geliefde echtgenote Anna Anthonis, met wie hij 51 jaar in een uitzonderlijk 
gelukkige verstandhouding samenleefde. Hij verliet het leven op 74-jarige leeftijd 
op 1 december 1614 (verkeerdelijk staat 1604), zij volgde haar echtgenoot op 30 
maart 1621 op 76-jarige leeftijd’. 

Het wapenschild  van de familie was bovenaan op het epitaaf aangebracht. Dit 
wapenschild werd reeds in 1491 door koning Ferdinand van Aragon bevestigd ten 
voordele van Hendrik Goubau. Deze Hendrik Goubau werd ridder geslagen in de 
orde van Calatrava na de verovering van Granada in 1491, omwille van zijn 
verdiensten in de strijd tegen de Moren. Hetzelfde wapenschild werd nadien door 
alle takken van de familie Goubau gevoerd. Het was ‘van goud met een keper van 
keel met in het hoofd twee kruisen met krukjes en gesplitste voet van keel en in de 
voet een wassenaar eveneens van keel’. 

Op het paneel ziet men Maria die het Christuskind op haar linkerarm houdt. Zij 
houdt het stevig vast omdat hij beide handjes naar het bejaard echtpaar reikt. Het 
verschil tussen hemel en aarde wordt gesuggereerd door de wapperende mantel van 
Maria en de wolkenslierten, zodat we duidelijk zien, dat zij een hemelse verschijning 
is. De opdrachtgevers knielen voor hen neer, hij met de handen op de borst, zij in 
biddende houding. Zou dit misschien beteken dat zij bidt voor zijn zielsrust, en dat 
hij daarom naar zijn borst wijst? Ook lijkt mij dat zij realistischer is weergegeven 
dan hij. Het is dus heel goed mogelijk dat Anna Anthonis voor dit portret 
geposeerd heeft, als oude vrouw reeds, vermits zij in 1621, bij haar overlijden, toch 
76 jaar oud was. Hij lijkt enigszins jonger, en is waarschijnlijk weergegeven op basis 
van een ouder portret, vermits hij bij de bestelling van het epitaaf reeds overleden 
was .  

De figuren zijn uitgesproken plastisch behandeld, de incarnaten zijn helder en 
het kleurenpalet is beperkt tot gradaties van wit, rood, roze en blauw. 

Opmerkelijk is dat de figuur van Maria door Rubens meerdere keren werd 
geschilderd. Ten eerste op een reusachtig doek  bestemd voor de kapucijnenkerk 
van Rijsel. Op dat doek zien we de H. Franciscus die het Jezuskind ontvangt uit de 
handen van Maria. Ook hier merken we dat Maria in een verlichte wolkensliert 
tevoorschijn komt, terwijl de heilige links tegen een donkere achtergrond afgebeeld 
is. Het doek kan gedateerd worden omstreeks 1617. De vraag is natuurlijk welk 
schilderij eerst geschilderd werd, het doek uit Rijsel, of het epitaaf Goubau. Maar 
een datering rond 1617-1618 voor beide werken is alleszins zeer waarschijnlijk. En 
dan is er ook nog een ander doek van groot formaat  dat geschilderd werd 
omstreeks 1615-1620, De H. Augustinus tussen Christus en de H. Maagd (Madrid). 
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Het naar voren gebogen hoofd van Maria is quasi identiek aan dat op de twee 
andere schilderijen. En om eventjes nog bij stilistische vergelijkingen te blijven toon 
ik u dit mooi schilderijtje met een Madonna met Kind omgeven door putti dat te 
dateren is omstreeks 1618. 

Het thema  sluit perfect aan bij het ideeëngoed van de Contrareformatie: Maria 
wordt hier getoond als de uitgelezen middelares tussen God en de mensen, iets wat 
door de protestanten werd betwist. En in funeraire context krijgt dit nog een 
grotere betekenis: de opdrachtgevers smeken Maria op beide knieën tussen te 
komen bij haar Zoon om hen het eeuwig geluk te schenken. Blijkbaar is Rubens de 
eerste die een dergelijk thema in de Nederlanden invoerde.  

In Italië bestond het al in de 16de eeuw. Het doet sterk denken aan de 
votiefstukken van Titiaan waar de opdrachtgevers deelnemen aan het 
bovennatuurlijke gebeuren. Typologisch is het zeer duidelijk verwant met het 
thema van de Aanbidding van de koningen  waar Maria het Jezuskind ter 
aanbidding toont aan geknielde personen. Cf ook de funeraire beeldhouwkunst, 
zoals het grafmonument van bisschop Triest (1652-54) in Gent, van Hiëronymus 
Duquesnoy, waar de bisschop opkijkt naar de Madonna met het Kind op de arm. 
Of het heel mooi grafmonument  van bisschop Michaël Ophovius in de St.-
Pauluskerk, die volgens sommigen door Rubens zelf zou ontworpen zijn. Bewijzen 
hiervoor zijn er niet voorhanden, maar het thema sluit alleszins nauw aan bij dit 
epitaafschilderij Goubau.  

Later zou het thema hernomen worden door Rubens’ beste leerling: Antoon 
van Dyck. Het schilderij met een Madonna met Kind en twee stichters  uit circa 
1630 was wellicht ook bedoeld als epitaafstuk. Maar verder is er niets geweten over 
de identiteit van het koppel noch over de herkomst van het stuk. Maar het is 
overduidelijk dat Antoon van Dyck zich gebaseerd heeft op het voorbeeld van zijn 
leermeester. Het epitaaf Goubau was toen al ongeveer 12 jaar in de kathedraal te 
zien. Ook zeer duidelijk geïnspireerd op het epitaaf Goubau, misschien nog meer 
zelfs, is een schilderij op doek waarop abt Scaglia geknield wordt weergegeven, in 
aanbidding voor het Jezuskind op de knieën van Zijn moeder, hoewel hij blijkbaar 
meer oog heeft voor de schoonheid van de moeder. 
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HISTORIEK 

Maar wie was die Alexander Goubau? Het toeval wil dat net vorige maand een 
deel van het tijdschrift Vlaamse Stam was gewijd aan de genealogie van de familie 
Goubau. Wat natuurlijk ontzettend welkom was voor deze lezing. Maar veel 
informatie had ik ook al gevonden in het archief van het Kasteel Cortewalle te 
Beveren, een kasteel dat ooit eigendom was van de familie Goubau, en via een 
huwelijk terechtgekomen is bij de familie de Broekhoven de Bergeyk. U hoort 
waarschijnlijk al een belletje rinkelen. Ja, het betreft inderdaad de nakomelingen van 
Helena Fourment. In het archief, dat zeer professioneel wordt ontsloten door 
Mevr. Carinne Goossens, gaan veel documenten terug tot Alexander Goubau. Uit 
al deze bronnen kunnen we stellen dat Alexander Goubau een rijke koopman was 
uit een oud geslacht dat afkomstig zou zijn uit Zeeland. 

De oudste vermeldingen van de naam Goubau dateren uit de derde kwart van 
de 14de eeuw en betreffen de eerste bekende Jan Goubau. Generaties lang zullen 
afwisselend de namen Jan en Alexander gegeven worden. Dit maakt het natuurlijk 
niet eenvoudig om al die personen uit elkaar te houden.  

In het Latijn klinkt de naam Godebaldus. In archiefdocumenten vindt men ook 
Goedbouts, Gobbou, of Goba. De eerste Jan Goubau was de overgrootvader van 
Hendrik Goubau die ridder geslagen werd na de slag van Granada in 1491. Hendrik 
Goubau overleeft dus glansrijk de gevaarlijke oorlog in Spanje, komt terug naar 
Antwerpen, en trouwt er. Zijn zoon Jan Goubau werd gedoopt in de St.-
Walburgiskerk, trouwt in dezelfde kerk met een zekere Jeanne Gossery uit 
Doornik, en hun vierde kind en derde zoon was onze Alexander Goubau. Dus was 
Alexander Goubau de kleinzoon van de Spaanse ridder. 

Hij werd gedoopt in de St.-Walburgiskerk, maar zijn ouders waren toch zeer 
nauw verbonden met de kathedraal. Zijn vader Jan Goubau was kapelmeester in de 
O.-L.-Vrouwekapel van de kathedraal. Desondanks werden ze begraven in de 
Dominicanenkerk, de huidige St.-Pauluskerk. In het artikel van de Vlaamse Stam 
worden er trouwens twee portretten van zijn ouders gepubliceerd, maar ik heb het 
artikel te laat ontdekt om er nog een dia van te kunnen maken. Interessant om te 
weten is dat die twee portretten van zijn ouders in de St.-Walburgiskerk op hun 
epitaaf hingen. Sindsdien zijn ze terechtgekomen in het bezit van de familie 
Borrekens, ook verwant met de familie Goubau. Ook zijn ouders hadden dus een 
eigen monumentaal epitaaf in één van de oudste kerken van Antwerpen. We zullen 
er later nog over spreken. 

Nu terug naar onze Alexander Goubau. Hij werd geboren omstreeks 1540 en 
gedoopt in de St.-Walburgiskerk. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader en 
wordt een welvarende koopman in zijdelaken. En dat kunnen we met zekerheid 
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stellen vermits hij gekozen werd tot grootaalmoezenier van Antwerpen, wat in feite 
overeenkomt met voorzitter van het OCMW, een caritatieve functie die enkel 
toevertrouwd werd aan zeer kapitaalkrachtige en betrouwbare personen. Hij trouwt 
in de St.-Walburgiskerk met Anna Anthonis of Anthonissen, de dochter van een 
andere aalmoezenier. Ze krijgen zeven kinderen die allemaal in de kathedraal 
worden gedoopt. Ze woonden ondertussen dus in de hoofdparochie van 
Antwerpen.  

Een van hun kinderen, Jacques Goubau, wordt minderbroeder in Antwerpen en 
Alexander schenkt bij die gelegenheid een glasraam voor de minderbroederkerk. 
Daar is natuurlijk niets van overgebleven. 

Misschien hebt u al horen spreken over twee kunstenaars die de naam Goubau 
dragen, Antoon Goubau en Frans Goubau. Het is familie, namelijk kleinzonen, de 
eerste van zijn broer Antoon, de tweede van zijn broer Gaspar. Enkele van hun 
werken zijn trouwens in het KMSKA en in de St.-Jacobskerk te zien.  

Alexander Goubau sterft in 1614 op 73-jarige leeftijd (en niet 1604 zoals meestal 
geschreven wordt). Meestal wordt gezegd dat het zijn echtgenote was, Anna 
Anthonis, die bij Rubens het epitaaf bestelde. Maar we zullen in het vervolg van het 
verhaal zien dat dit niet klopt. 

De belangrijkste van hun zeven kinderen is Jan Goubau (1575-1645), ook rijke 
koopman en grootaalmoezenier net als zijn vader, maar zelfs herhaaldelijk schepen 
van de stad, hoofd-politiemeester en raadslid van de Berg van Barmhartigheid. Hij 
zou zelfs voorzitter van de kerkfabriek worden in de kathedraal. Niet de eerste de 
beste dus. Het is deze Jan Goubau die er voor gaat zorgen dat de ondertussen zeer 
welvarende familie Goubau een trapje hoger geraakt in de sociale ladder. Zijn 
grootste droom is onder meer verheven te worden in de adelstand. En om dat te 
bereiken moet hij kunnen bewijzen dat hij inderdaad van goede afkomst is. Zijn 
wapenschild is al een goed begin. Een tweede stap is het verwerven van de 
heerlijkheid van Gijzegem omstreeks 1618. En ik veronderstel dat het bestellen van 
een epitaafstuk bij de belangrijkste kunstenaar van die tijd, Rubens, voor het epitaaf 
van zijn ouders, in de belangrijkste kerk van Antwerpen, helemaal in dat project 
kadert. Want hij gaat zelfs verder. Hij bestelt ondertussen ook nog een epitaaf in 
wit en zwart marmer voor zijn grootouders, Jan Goubau en Jeanne Gossery, in de 
St.-Walburgiskerk. 

En wat blijkt? In de patentbrieven die hij eindelijk in 1633 van de koning van 
Spanje ontvangt, wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van die twee epitafen, met 
een uitvoerige beschrijving. ‘Jean et Alexandre Goubau, ses ayeul et père, … l’un et 
l’autre …, mesme esté enterrez publicquement avecq armoiries timbrées, à savoir 
ledit ayeul à la chapelle du Vénérable Saint-Sacrement de l’église de Burcht audit 
Anvers avec une épitaphe en pierre de touche et de marbre … et ledit père 
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Alexandre en l’allée environnante le hault chœur de l’église de Notre-Dame audit 
Anvers avec une épitaphe et les armoiries timbrées en pierre de touche et de 
marbre’. Dus is het gewoon overduidelijk! Jan Goubau heeft beide epitafen van zijn 
ouders eng grootouders besteld en nadien gebruikt om zijn patentbrieven te 
verkrijgen. Begraven worden in de kerk was aanvankelijk een voorrecht van 
bijzonder verdienstelijke personen, maar zeer vlug voor rijke burgers. Ook de 
locatie van beide epitafen was van belang. De kooromgang, in de directe nabijheid 
van het hoogkoor en van de relieken, was één van de meest begeerde plaatsen. Ook 
de teneur van het opschrift kadert helemaal in zijn politiek.  

 

VERDERE LOTGEVALLEN  

In 1794 werd het schilderij door de Fransen uit de kathedraal weggehaald en 
overgebracht naar het Musée Central te Parijs. Het werk bleef in Parijs tot in 1803 
toen het werd geschonken aan het museum van Tours. In Parijs meende men ten 
onrechte dat de geportretteerden Christoffel Plantin en zijn echtgenote waren. En 
omdat Plantin geboren was in Saint Avertin nabij Tours dacht men dat het 
schilderij in Tours een zinvolle bestemming kreeg. 

De familie Goubau heeft blijkbaar nog meer schilderijen besteld bij P.P. 
Rubens. Op de tentoonstelling in Rijsel werd een prachtig doek getoond uit de 
collectie van Thyssen-Mornemisza uit Madrid. Het is een Madonna met Jezuskind, 
de H. Elisabeth en de kleine Johannes en wordt op stilistische basis gedateerd 
tussen 1615 en 1618, dus ongeveer uit dezelfde periode als het epitaafschilderij. De 
tederheid die het stuk uitstraalt doet veronderstellen dat het hier om een 
devotiestuk voor privaat gebruik ging. De madonna in profiel, met 
voorovergebogen hoofd, is duidelijk verwant met de madonna van het epitaafstuk. 
Ook het thema kan wijzen naar Jan Goubau: de kleine Johannes de Doper staat 
prominent op het schilderij. Met enige voorzichtigheid kunnen we enige gelijkenis 
ontdekken tussen de oude Elisabeth en Anna Anthonis. 

Om te eindigen nog een klein genealogisch detail: de achter-achterkleinzoon van 
Alexander Goubau en Anna Anthonis, de gelijknamige Alexander Goubau, zal in 
1690 trouwen met een achterkleindochter van P.P. Rubens, Marie Constance 
Albertine Rubens. Om te tonen hoe al deze families verwant waren: na het 
overlijden van Marie Constance Albertine Rubens trouwt hij een tweede maal met 
Marie Constance Lunden, dochter van Helene Françoise Rubens, een andere 
achterkleindochter van de schilder. 

Sommigen beweren zelfs dat Rubens verwant was met de familie Goubau via 
Anna Anthonis. Om dat te bewijzen zou verder archiefonderzoek moeten gebeuren 
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en voor het einde van de 16de eeuw is dat niet zo eenvoudig gezien 
parochieregisters pas vanaf het einde van de 16de eeuw degelijk werden 
bijgehouden. Wat we weten over de familie Anthonis of Antoni  is dat de vader van 
Anna Anthonis een stadsaalmoezeniers was, getrouwd met Margareta van Sorck, en 
begraven in de O.-L.-Vrouwekathedraal in de kapel van de H.H. Crispinus en 
Crispinianus, de kapel van de schoenmakers, de huidige Sint-Barbarakapel. Vandaar 
ook de keuze van de locatie voor het epitaaf Goubau, net naast dezelfde kapel. 

Twee van de broers van Anna Anthonis, Jacob en Peter Anthonis, waren 
kanunnik van het kathedraalkapittel. Een derde broer, Rombout Anthonis, was 
stadsaalmoezenier. Ze hadden ook een wapenschild. 

Hoe de link nu met P.P. Rubens te leggen is, heb ik niet kunnen achterhalen. 
Maar het is wel zo dat in de kathedraal een zekere Hans Antheunis begraven was, 
getrouwd met Sara de Moy, en misschien was zij verwant met Rubens’ 
grootmoeder Clara de Moy. Maar we zullen het hier bij laten. 


