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RUBEN S  
OP MAAN DAG 

 

HET EPITAAF VAN  DE FAMILIE DE MOY 

 

Hans van Mildert (toegeschreven), naar ontwerp van P. P. Rubens (toegeschreven) 
Epitaaf van Hendrik de Moy (+ 1610) en Clara van Gulich, met beelden van O. -L. -Vrouw 
met Kind en H.H. Catharina en Johannes de Evangelist, circa 1611 
wit en zwart marmer, verguld koper, afmetingen onbekend 
verdwenen  

 

 

IN LEIDIN G 

In de vorige wandelvoordrachten hebben we drie epitafen besproken die door 
P. P. Rubens geschilderd werden in de jaren 1610-1620: een epitaaftriptiek voor de 
ouders van zijn goede vriend Balthazar Moretus, een andere triptiek voor koopman 
Jan Michielsen (+ 1617) in opdracht van diens echtgenote Maria Maes, en ten derde 
een epitaafschilderij voor het echtpaar Goubau-Anthonis in opdracht van hun zoon 
Jan Goubau.  

Maar naast schilder was Rubens ook bekend als ontwerper van beeldhouwwerk. 
En vandaag bespreken we twee marmeren epitafen die door Rubens ontworpen 
werden. Ten eerste het epitaaf van de familie De Moy, en ten tweede het epitaaf 
van Jan Gevaerts.  

 

HISTORIEK 

Omstreeks 1611 wordt Rubens door zijn schoonouders aangezocht om een 
epitaaf te ontwerpen voor Isabella’s grootouders Hendrik de Moy en Clara van 
Gulich.  

Hendrik de Moy was in 1531 in Herentals geboren. Het geslacht De Mooij of 
De Moey is waarschijnlijk van Franse oorsprong. In de vermelding van de naam in 
officiële documenten doen zich de variaties voor van Mooij, de Mooij, Mooy, Moij, 
Moy en de Moy. In de twaalfde eeuw is er in Noord-Frankrijk sprake van een 
aanzienlijk geslacht de Moy (de Moui of Mouy). Het werd zelfs al in het jaar 700 
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vermeld. De naam is ontleend aan de plaats of voormalige heerlijkheid van Moy, in 
de landstreek Picardie, in de buurt van Saint-Quentin. Leden van dit adellijk 
geslacht waren lange tijd gunstelingen en raadgevers aan het hof van de Franse 
koningen1. In die tijd van Hugenoten (midden 16e eeuw) moesten velen van hen 
uitwijken in noordelijke richtingen, eerst naar de Zuidelijke Nederlanden, en later, 
na de inneming van Antwerpen door de Spaanse bevelhebber Farnese, naar 
Zeeland en Zuid-Holland. Zo kwamen er verschillende te wonen in de omgeving 
van Leiden, Alkemade, Vriesekoop en Leimuiden.  

Hendrik de Moy trouwde op 10 mei 1569 in de Antwerpse St. -Walburgiskerk 
met Clara van Gulick. Hun eerste kind, Elisabeth, wordt gedoopt op 11 november 
1570 in O. -L. -Vrouwekerk. Zij zal jong overlijden. Tenslotte zullen zij drie 
dochters overhouden: Clara, Catharina en Maria. Het zijn deze drie dochters die bij 
Rubens een epitaaf voor hun ouders zullen bestellen.  

De oudste dochter, Clara, trouwde met schepen Jan Brant. Zij krijgen twee 
dochters: Isabella Brant, die met Rubens zal trouwen, en Clara Brant die met 
Daniël Fourment zou trouwen, de oudste broer van Helena Fourment. Helena 
Fourment was dus aangetrouwde familie van Rubens’ eerste vrouw. Zo begrijpt u 
dat Rubens de veel jongere Helena Fourment al van in haar kinderjaren kende.  

De tweede dochter van Hendrik de Moy en Clara van Gulich, Catharina, stierf 
ongehuwd. Hun jongste dochter, Maria, trouwt in 1609 met Filips Rubens, de broer 
van de schilder. Het huwelijk vindt plaats in de O. -L. -Vrouwekathedraal, en het is 
daar dat P. P. Rubens kennis maakt met het nichtje van zijn kersverse schoonzus, 
Isabella, wiens moeder een zus van Maria de Moy was. Maar Filips Rubens sterft 
nog geen twee jaar na hun huwelijk en hij laat zijn vrouw met twee kindjes achter: 
Clara en Filips. Clara de Moy zal dan ook hertrouwen met een zekere Balthazar van 
Nispen, die we in Antwerpen goed kennen. Want hij was niet alleen provoost van 
de Munt2, maar ook de stichter van het godshuis in de Korte Ridderstraat, nu 
bekend als de Maesganck. Tot hier een korte schets over de familie De Moy.  

We zitten omstreeks 1611 en de grootvader van Isabella Brant is net overleden. 
De drie dochters die nog in leven zijn – Clara, Catharina en Maria – overwegen om 
hun ouders een waardig epitaaf te bezorgen in de hoofdkerk van Antwerpen. Nu 
wil het toeval dat de dochter van Clara net getrouwd is met een toen al beroemde 
schilder, P. P. Rubens. Dus was het gewoon evident dat zij bij Rubens ten rade 
gingen voor dat monument. En toch hebben zij niet gekozen voor een geschilderd 
epitaaf, maar voor een gebeeldhouwd monument in wit en zwart marmer. Het 
zwartmarmeren epitaaf was versierd met levensgrote beelden in wit marmer: een 
                                                   
1 Gerbrand Mooij Jbz. (+ 1984).  
2 De Nederlandsche Leeuw (mei 1983): 241-246.  
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zittende Madonna met Kind bovenaan, geflankeerd door de heiligen Catharina en 
Johannes de Evangelist. Vergulde koperen ornamenten gaven de nodige glans aan 
het geheel. Rubens ontwierp het, maakte tekeningen en schetsen. Maar de 
uitvoering werd waarschijnlijk toevertrouwd aan een beeldhouwer die dikwijls met 
Rubens samenwerkte, namelijk Hans van Mildert (circa 1588-1638). Op dat 
moment was Van Mildert nog niet zo lang in Antwerpen na een Romereis. Maar hij 
woonde ook in de Kloosterstraat, net als de families Rubens en Brant, en ze waren 
zelfs verwant.  

 

ICON OGRAFIE 

Het opschrift dat bewaard is dankzij de ‘graf- en gedenkschriften’ van Pierre 
Génard, gaf in vergulde letters te kennen dat het epitaaf besteld was door de drie 
zusters Clara, Catharina en Maria de Moy en Jan Brant, op dat moment de enige 
schoonzoon, vermits Filips Rubens juist overleden was.  

D. O. M. 
HENRICUS DE MOY et CLARA VAN GULICH 

hic interquiescunt 
ille annum agens LXX et quintum 

superque mensem VIII ac diem XXVIII 
cum XL ac VIII annos S. P. Q. Ant. fuisset a Secretis 

ex hac statione a Summo Imper. est evocatus 
XV. kal. Febr. anno Christi M. DC. X 

Vir prudens Patriae amans summis infimis charus 
illa Deo itidem obsecuta quadriennio post secuta 

pridie kal. April. annos ad LX. nata 
e quibus unum et XL. una cum optimo viro vixit 

mutuo amore fide Concordia 
tribus relictis filiabus 

CLARA CATHARINA MARIA 
quae pietatis in parentes officium extare voluerunt 

IOANNES BRANTIUS I. C 
illarum natu primae maritus huius Civitatis Senator 

P. C.  
 

Het was opgedragen aan Hendrik de Moy en Clara van Gulich door hun drie 
overblijvende dochters Clara, Catharina en Maria, en door Jan Brant, echtgenoot 
van de oudste en schepen van de stad. En dan worden al de verdiensten van 
Hendrik de Moy opgesomd: hij was 48 jaar lang stadssecretaris, was een 
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voorzichtige man, hield van zijn land en was geliefd door groot en klein. Hij stierf 
op 15 februari 1610. Zij was toen 60 jaar, waarvan zij 41 jaar met hem had 
samengeleefd in liefde, trouw en harmonie.  

 

VERDERE LOTGEVALLEN  

Het epitaaf stond tot aan de Franse Periode aan een pijler ter hoogte van de 
Mariakapel, op de hoek van de dwarsbeuk noord en de Mariakapel. ‘nr. 9: Epitaef 
vande familie De Moij en sijn huysvrouwe staende tusschen ons L. Vrouwe en St. 
Anne autaer, met drij witte marbere belden, in ’t midden eene sittende ons 
lievrouwe met het kindeken Jesus, aen deen sijde St. Jan en d’ander St. Catharina, 
alles gemaeckt van Joannes van Mildert een ordinantie van Rubbens’. Het geheel 
verdween bij de veiling van de inboedel in 1798. Spijtig genoeg is er geen enkel 
iconografisch document overgebleven van dat epitaaf. Maar interieurzichten van de 
kathedraal tonen wel gelijkaardige marmeren monumenten met beelden, zodat we 
ons enigszins kunnen inbeelden hoe het eruitzag.  

De lotgevallen van de geschiedenis hebben er voor gezorgd dat bij de afbraak 
van de St. -Michielsabdij in de 19de eeuw, de grafsteen waaronder Jan Brant, Clara 
de Moy en hun kinderen lagen, in de kathedraal terechtkwam. De steen ligt nog 
steeds in de kooromgang, aan de ingang van de Sint-Jozefskapel.  

 

Hendrik de Moy x Clara van Gulich (+1607) 
 

  
 
 
Elisabeth   Clara de Moy  Catharina de Moy  Maria de Moy 
°1570   15??-1637  °1574    °1586 

x Jan Brant   ongehuwd    x (1) Filips Rubens 
             x (2) Balthazar van Nispen 
 
 

Isabella Brant Clara Brant 
1591-1626  °1599 
x P. P. Rubens  x Daniël Fourment  

(oudste broer van Helena) 
 
 
Archief: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 13644, Beschrijving der Autaeren Schilderijen ende Belthouwerijen…, 1728: 29; 
SAA, Genealogisch Fonds, 309, Grafschriften en Inscriptiën in de Kerk van O. L. Vrouwe binnen Antwerpen, 1769: 61; SAA, 
Genealogisch Fonds, 310, Grafschriften en inscripties op graven en glasramen in O. -L. -V . -kerk, 1782: 227; SAA, 
Privilegiekamer, 171-173, Jacob Van der Sanden, Oud Konst-Tooneel van Antwerpen, dl. 2, 1781: 202 en 420.  
Literatuur: Beschrijvinge…, 1756: 32-33; Van Lerius 1841: 29; Graf- en gedenkschriften 1856: 132; De Bosschere 
1910: 30; Boni: 114; Leyssens 1941: 110-111; Baudouin 1993: 228; Grieten en Bungeneers 1996: 117.  P. Génard, 
Levensschets van den Antwerpschen stadssecretaris Hendrik de Moy, Antw. 1864.  
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RUBEN S 
OP MAAN DAG 

 

HET EPITAAF VAN  JAN  GEVAERTS 

 

Artus I Quellinus, naar ontwerp van P. P. Rubens en Erasmus Quellinus 
Epitaaf van Jan Gevaerts (+ 1613), met beelden van de Vrede en de Gerechtigheid, vóór 1643 
wit en zwart marmer, afmetingen onbekend 
verdwenen  

 

 

IN LEIDIN G 

De laatste realisatie van Rubens voor de kathedraal was het epitaaf van Jan 
Gevaerts. Het stond opgesteld in de kapel van de Schoenmakers in de 
kooromgang, de huidige Sint-Barbarakapel. Ook de grafzerk van Jan Gevaerts was 
in diezelfde kapel te vinden, vóór dat de kapel in de 19de eeuw een neogotisch 
kleedje kreeg.  

 

HISTORIEK 

Jan Gevaerts (1553-1613) was afkomstig uit Turnhout. Hij ging studeren aan de 
Universiteit van Leuven: kerkelijk en burgerlijk recht. Na zijn studies werd hij 
benoemd tot stadssecretaris van Turnhout. Ondertussen was hij getrouwd met de 
dochter van de burgemeester van Bergen-op-Zoom. Ze kregen vier kinderen 
waaronder Jan-Gaspar, die later beroemd zou worden als humanist onder de naam 
Gaspar Gevartius.  

Maar na het overlijden van zijn vrouw in 1597 werd Jan Gevaerts priester. In 
1605 werd hij door de toenmalige bisschop Joannes Miraeus benoemd tot edel 
gegradueerd kanunnik van het kapittel van de O. -L. -Vrouwekathedraal. Het is in 
die jaren dat hij een carrière als diplomaat zal ontwikkelen. Door aartshertog 
Albrecht werd hij naar Holland gestuurd om te peilen naar de mogelijkheden van 
een bestand met de Verenigde Provinciën. Het is vooral aan zijn bemiddeling te 
danken dat er in 1607 een wapenbestand van acht maanden werd gesloten.  
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Jan Gevaerts stierf plotseling in 1613 na het zingen van de vespers in het 
hoogkoor. Hij was toen nog maar 60 jaar oud. En het was een complete verrassing. 
Want na het overlijden van bisschop Miraeus was hij lid geworden van het vicariaat 
sede vacante, dat wil zeggen terwijl er geen bisschop was. Hij werd door dat 
vicariaat benoemd tot aartspriester en het was op 26 april 1613 dat hij voor het 
verzameld kapittel de eed aflegde. Amper vier dagen stortte hij in, en dan nog net 
na het zingen van de vespers in het hoogkoor. Een spectaculair heengaan was het 
alleszins…  

Jan Gevaerts werd in zijn tijd algemeen geëerd als rechtsgeleerde en 
geschiedkundige. Zelf heeft hij niet veel gepubliceerd, waarschijnlijk omdat hij te 
omvangrijke projecten ondernomen had die hij niet ten einde kon brengen door 
zijn vroegtijdig overlijden. Hij was namelijk bezig met een kritische uitgave van de 
15de-eeuwse kroniek van Brabant.  

Vele jaren later – omstreeks 1637 – gaf zijn zoon Jan-Gaspar Gevartius de 
opdracht voor zijn epitaaf aan zijn goede vriend Rubens en stelde zelf een Latijns 
opschrift op. Waarom het zo lang duurde is niet te verklaren.  

 

ICON OGRAFIE 

Het monument in zwart marmer bestond uit een tekstplaat met Latijns 
opschrift, links en rechts de beelden van de Vrede en de Gerechtigheid en in een 
nis bovenaan stond een borstbeeld van Jan Gevaerts. Deze twee deugden links en 
rechts van zijn epitaaf verwijzen naar de verdiensten van Jan Gevaerts als 
vredestichter en jurist.  

Links zien we de Vrede met in haar linkerarm een olijftak, het symbool van de 
vrede. De Mercuriusstaf in haar rechterhand staat er als symbool van het goede 
gezantschap. Met die staf bezweert de Vrede de slang van de tweedracht die aan 
haar voeten kronkelt. Het opschrift onder haar voeten benadrukt nog eens haar 
betekenis: ‘Servati benedictio’ of ‘zegen aan wie de vrede dient’.  

Rechts staat de Gerechtigheid. Zij heeft een weegschaal in de rechterhand en 
een kleine perkamenten rol in de linkerhand. Op de voetstuk waarop zij staat, lezen 
we het woord Gerechtigheid in het Grieks, en de leuze ‘Violantie Anathema’, wat 
zoveel betekent als ‘vervloeking aan wie de gerechtigheid geweld aandoet’.  

In een redelijk grote nis bovenaan stond een borstbeeld van Jan Gevaerts 
opsgesteld, zeer frontaal en voornaam. Zijn leuze lezen we in de cartouche juist 
onder de nis: ‘Non semper imbres’ wat betekent ‘het regent niet altijd’. Van 
optimisme gesproken… Tussen de nis en het opschrift staat ook nog een duif met 
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een olijftakje in de bek, nog een symbool van de Vrede die we aan Jan Gevaerts te 
danken hadden.  

De nis wordt afgerond met een halfsegmentboog waarboven een brandende 
olielamp. Ook op het 19de-eeuwse epitaaf van de familie De Pret stonden 
olielampjes. Ze staan er als symbool van het eeuwig leven na de dood. Ze kunnen 
ook verwijzen naar de eeuwige roem die de overledene wordt gebracht met dit 
epitaaf en opschrift. Het wapen van de familie Gevaerts staat helemaal onderaan, 
geflankeerd door drie cherubshoofden.  

NON SEMPER IMBRES 
XPÙ  DEO. PACIS. SACR. 

V. CL. IOAN. GEVARTIUS, Iurisconsultus 
ut morum, ita historiar. veterum 

antiquitatumq. Patriae studiosiss. H. S. E. 
Qui variis Reipub. negotiis exercitus 

a Serenissimis Archiducibus 
ALBERTO et ISABELLA CLARA EUGENIA 

BelgI Princip. anno M. D. C. VII. ineunte 
ad prima Induciar. Duodecen. fundamenta 

iacienda in Bataviam delegates 
post continuos annor. XL. bellor: civil. motus 

tranquillitati publicae viam stravit 
Mox, elata iampridem uxore, D. CORN. AERTZIA 

matrona moribus et virtute suspicienda 
jam senior, vitae quietioris cupidus 

in Canonicor. Cathedral. huius Eccles. Collegium 
adscitus, Iurisdictioni Sacrae per Dioecesin 

summa integritatis fama praefuit 
ObIt ann. Sal. M. D. C. XIII. prid. kal. MaI aetat. suae LX 

Parenti opt. Monum. hoe cum lacrim. Posuere 
libb. superstites 

CAROL. GEVARTIUS 
I. C. et CollegI Canonicor. opp. Lyrae Decan. 

CASPERIUS GEVARTIUS 
I. C. Caesareus Regiusq. Consiliarius 

et Historiographus, Archigrammateus Antverpian. 
Decessit X kal. Aprilis anno Christi M. D. C. LXVI. 

aetatis suae LXXIII. 
IOAN. ANNAEUS, CASP. F. unic. eximiae spei puer 

duodecennis rato functus, parenti luctum 
et desiderium incomparabile reliquit. 
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Het Latijnse opschrift werd dus opgesteld door zijn eigen zoon. Daarin wordt 
vermeld dat hij rechtsgeleerde en historicus was. Veel aandacht gaat naar het feit 
dat hij als diplomaat in dienst van de aartshertogen de ‘grondslag legde voor het 
Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en ‘na veertig jaar ononderbroken burgeroorlogen 
de weg bereidde tot de openbare rust’. Er wordt natuurlijk ook vermeld dat hij na 
het overlijden van zijn echtgenote kanunnik werd in de kathedraal en wegens zijn 
onkreukbaarheid faam verwierf als officiaal van het bisdom.  

 

VERDERE LOTGEVALLEN  

Het epitaaf verdween tijdens de Franse Periode maar bleef bekend dankzij een 
gravure van Adriaan Lommelin, getekend door Erasmus II Quellinus. In 18de-
eeuwse beschrijvingen van de kathedraal wordt het toegeschreven aan de beroemde 
beeldhouwer Artus I Quellinus en wordt het ontwerp toegeschreven aan P. P. 
Rubens. En ook op de prent lezen we links onderaan ‘Pet[rus]. Paul[us] Rubenius 
delin[eavit]. ’ De prent is niet gedateerd.  

Moest het epitaaf kort na het overlijden van Jan Gevaerts zijn ontstaan, dus kort 
na 1613, dan kan het onmogelijk gemaakt zijn door Artus I Quellin, want die werd 
pas in 1609 geboren. Onmogelijk dus. Nochtans wordt hij in alle bronnen vermeld 
als degene die het epitaaf beeldhouwde. Voor de datering van het monument 
kunnen er tal van argumenten aangehaald worden. In een zeer interessant en 
uitvoerig artikel over dit epitaaf, pluist Frans Baudouin alle argumenten uit. We 
zullen ze hier niet allemaal aanhalen, want dit zou ons te ver brengen.  

Maar er is toch één element dat volgens mij doorslaggevend is. De humanist 
Gaspar Gevartius had één enkele zoon Joannes Annaeus, en die sterft op 
twaalfjarige leeftijd omstreeks 1638. Met het sterven van zijn enige zoon was de 
verderzetting van de naam Gevaerts afgesloten, want ook de broers van Gaspar 
Gevartius waren kinderloos. Misschien is het dat besef dat hem er toe aanzet om 
een epitaaf op te richten ter ere van zijn vader, en tegelijkertijd om de naam 
Gevaerts in ere te houden. Vandaar dat een datering van het epitaaf na 1638 zeer 
waarschijnlijk is. En dan is een toeschrijving aan Artus I Quellin niet meer 
onmogelijk. Dat houdt ook in dat P. P. Rubens dit epitaaf kan ontworpen hebben 
kort voor zijn dood. De uitvoering van het ontwerp zal wellicht pas na Rubens’ 
dood zijn gebeurd, want een marmeren epitaaf realiseren nam veel meer tijd in 
beslag dan een schilderij. Bedenk alleen al hoeveel tijd nodig was voor twee 
levensgrote beelden in wit marmer… 

Sommige auteurs vinden dat de stijl van dit epitaaf en van de beelden te koel 
aandoen in vergelijking met andere realisaties van Rubens. Maar als we deze 
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beelden vergelijken met een ontwerptekening van Rubens zelf, dan vallen er toch 
veel gelijkenissen op. Dit beeld van de Doctrina werd door Rubens ontworpen en 
in 1620 door Hans van Mildert gebeeldhouwd voor de schouw van het Plantin-
Moretus museum.  

En dan mogen we vooral niet vergeten dat Rubens en Gaspar Gevaertius 
intieme vrienden waren. Ze werkten nauw samen bij het ontwerpen van de 
Stadsversiering in Antwerpen opgericht ter gelegenheid van de Blijde Intrede van 
de kardinaalinfant (Pompa Introitus Ferdinandi) in 1635. Rubens schilderde ook 
een prachtig portret van Gaspar Gevaertius (KMSKA). Het is dan ook logisch dat 
hij zich tot zijn goede vriend en grote kunstenaar zal wenden op het moment dat 
hij er aan denkt een epitaaf op te richten ter ere van zijn vader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief: SAA, Privilegiekamer, 171-173, Jacob Van der Sanden, Oud Konst-Tooneel van Antwerpen, 
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