Aandacht voor Joannes Gouverne in het oude Salviuskerkje
In het oude Salviuskerkje is een viertal schilderijen van Joannes Gouverne te bewonderen.
De stichting Oude Salviuskerk wil hier graag aandacht aan schenken.
De bezoekers worden ook gevraagd om mee te kijken of er een vijfde Gouverne is
opgedoken. Dit schilderij is in bruikleen gegeven door het kerkbestuur van de parochie en
vertoont gelijkenissen met de andere Gouvernes in het kerkje.
Er is een gratis beknopte brochure beschikbaar met informatie over Gouverne en zijn
werken.
Joannes Gouverne werd in 1739 in Maastricht geboren uit Luikse ouders. Hier woonde hij tot
zijn vijftiende en heeft mogelijk een Luikse schilderschool bezocht.
Hij trouwde in 1764 met Maria Elisabeth Rutten uit Guttecoven en ze kregen 6 kinderen. Het
gezin woonde in Limbricht tot begin jaren zeventig, daarna in Guttecoven en Sittard.
Joannes Gouverne signeerde zijn schilderijen niet met zijn naam, maar liet in het oude
Salviuskerkje wel zijn sporen na. In een van de galmgaten van de toren staat het opschrift:
Joannes Gouverne, custos, 1763. Joannes was op dat moment 24 jaar en was blijkbaar
koster: bewaker en beschermer van de kerk. In de jaren zestig van de achttiende eeuw trad
hij regelmatig op als getuige bij doopsels en huwelijken. Dit was gebruikelijk voor een koster,
die als getuige werd gevraagd, wanneer familieleden verhinderd waren aanwezig te zijn.
Voor Pastoor Page heeft Joannes vanaf 1802 een aantal werkzaamheden in het kerkje
uitgevoerd. Uit rekeningen en een lijst van betalingen valt op te maken dat Gouverne ook
het onderhoud en het schilderwerk in de kerk heeft verricht. Dezelfde pastoor Page gaf ook
opdracht aan de schilder voor het vervaardigen van zeker drie schilderijen die nu in het
kerkje hangen. Een vierde schilderij de heilige Helena werd geschilderd voor de inmiddels
afgebroken H. Kruiskapel in Grevenbicht, maar hangt nu in het oude Salviuskerkje bij de
andere bekende schilderijen van Gouverne.
Tijdens de reguliere openstellingen zijn de schilderijen in hun volle pracht te bekijken.
Extra openstellingen zijn op 26 december (tweede Kerstdag) en op 29 december, telkens
van 14.00 – 17.00 uur.

