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Joannes Gouverne (1739-1812)
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 als getuige op bij doopsels en huwelijken. Dit was gebruikelijk voor een koster,
die als getuige werd gevraagd, wanneer familieleden verhinderd waren aanwezig te zijn.

Joannes (Joes) Gouverne als vervangende getuige bij een doopsel op 11 maart 1765

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. Ruim
drie jaar na zijn tweede huwelijk met Maria Elisabeth Delhogne uit Sittard overleed Joannes
in 1812 te Grevenbicht. Het beroep van Joannes was teinturier (schilder). Dit beroep werd
ook door de generaties Gouverne na hem beoefend.
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.
Joannes Gouverne is wellicht als figurant aanwezig op zijn schilderijen. Hij lijkt als
toeschouwer vanaf de zijkant van enkele schilderijen mee te kijken en ook op die manier de
rol van ‘custos’ uit te vervullen.
Literatuur: J.M.E. Vleeshouwers, Schilderijen van Joannes Gouverne in de St.-Salviuskerk van
Limbricht, Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold 9 (1988) 54-73.
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De kruisoprichting (1808)

De afbeelding
Drie soldaten zijn bezig het kruis op te richten; op paarden gezeten soldaten kijken naar
Christus kijken en staande soldaten met de lansen volgen de kruisigingsactiviteiten. Links
vooraan staat een groepje wenende vrouwen met de leerling Johannes. Op de achtergrond
is Jeruzalem te zien.
De compositie
Dit schilderij valt op door de diagonaallijn van links beneden naar rechtsboven en de
driehoek gevormd door de ladder, kruis en touw.
Het voorbeeld
Er zijn vele andere schilderijen bekend met de kruisoprichting als thema. Enkele bekende
voorbeelden zijn van Rubens en Rembrandt. Zij zijn echter niet als voorbeeld gebruikt door
de schilder.
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De aanbidding door de Driekoningen (1808)
De afbeelding
De afbeelding toont de
Driekoningen die, gekleed in
kostbare gewaden, hun
geschenken komen
aanbieden aan het rechtop
zittend kind. Erachter staan
Maria en Jozef. Op de
achtergrond enkele dienaren
en soldaten. De engelen,
kameel en hond maken het
tafereel compleet.
De compositie
Het kindje Jezus bevindt zich
op het snijpunt van twee
diagonalen en hiermee in het
centrum van het zichtveld.
Deze diagonalen lopen van de
ster rechtsboven naar
beneden en van de
rechterbenedenhoek naar het
midden aan de linkerzijde. Dit
compositieprincipe komt voor
in veel schilderijen.
Het voorbeeld
Johannes Gouverne heeft dit
schilderij geschilderd naar
een oude gravure. Deze
gravure is afgedrukt in een
missaal uit 1700, gedrukt
door Plantijn in Antwerpen. Het missaal bevindt zich in de parochiekerk van Limbricht. De
gravure is gemaakt door Cornelis Galle (de jongere) tussen 1650 en 1678. Deze gravure is
gemaakt naar het schilderij ‘aanbidding der koningen’, in 1626 geschilderd door Peter Paul
Rubens.
Bijzonderheden
Mogelijk heeft de schilder zichzelf afgebeeld aan de rechterkant van het schilderij, de
soldaat met de grote lans. De figuur heeft opvallend veel overeenkomsten met de
gelaatstrekken van de toeschouwer op het schilderij van de zalig stervende.
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De zalig stervende (1802)
De afbeelding
Een stervende man wordt
bijgestaan in zijn doodstrijd
(agonie) door een priester die
de laatste sacramenten heeft
toegediend. De priester en de
engelbewaarder wijzen naar
Christus aan het kruis. Terwijl
Maria haar zoon vraagt om
genade voor de stervende.
Onder het bed bevindt zich
een duivel, die door de engel
vertrapt wordt.
De compositie
Ook hierbij speelt de
diagonaal een belangrijke rol.
De diagonaal van rechtsonder
loopt in dit schilderij naar
linksboven. De wijzende
armen van de figuren
versterken de
driehoekcompositie. De blik
van de stervende is gericht
via de priester (pastoor
Page?) en Maria naar Christus
aan het kruis.
Het voorbeeld
Het schilderij was bestemd
voor de broederschap van de Doodstrijd, die in 1693 in Limbricht door de jezuïeten is
opgericht. De thematiek van dit schilderij sluit aan bij de iconografie van de Agoniebroederschappen en is ook te zien op het Agonie-altaar in de kerk van Nettersheim (Eifel).
Bijzonderheden
In april 1802 betaalde Pastoor Page aan Gouverne 139 gulden voor dit schilderij.
Mogelijk heeft de schilder zichzelf afgebeeld aan de rechterkant van het schilderij, de
toeschouwer met gevouwen handen. De figuur heeft opvallend veel overeenkomsten met
de gelaatstrekken van de soldaat met de grote lans op het schilderij van de Driekoningen.
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De Heilige Helena (180?)
De afbeelding
Het schilderij stelt de
Heilige Helena voor. Zij
was de moeder van de
Romeinse keizer
Constantijn de Grote en
zou volgens de legende
in het Heilige land de
overblijfselen van het
Heilig Kruis
teruggevonden hebben.
Ze is door Gouverne
geschilderd met de
tekenen van keizerlijke
waardigheid, kroon,
parels, diamanten en
een hermelijnmantel.
De compositie
Weer is de diagonaal
opvallend, ook in dit
geval van rechtsonder
naar linksboven. Het
kruis is dominant. De
verlichte hemel op de
achtergrond en de
donkere onderzijde
versterken de
compositie. Dit was ook
al het geval op het schilderij van ‘De zalig stervende’. De handen van Helena vertonen
overeenkomst met die van Maria op ditzelfde schilderij.
Het voorbeeld
Helena had met haar zoon een paleis in Trier en genoot in later tijd grote bekendheid in het
Rijnland. De voorstelling van Helena met het H. Kruis kan men hier dan ook op vele plaatsen
aantreffen. Misschien heeft Gouverne zich laten inspireren door een oudere afbeelding in de
H. Kruiskapel van Grevenbicht.
Bijzonderheden
Het schilderij is gemaakt voor de voormalige H. Kruiskapel in Grevenbicht. Het is in 1937
door de parochie Papenhoven-Grevenbicht in bruikleen gegeven aan het museum Het Land
van Sittard en bevond zich in het depot van het Sittardse museum Den Tempel. De Stichting
Kasteel Limbricht kreeg het in bruikleen en heeft het laten restaureren. Achter op het
schilderij staat ‘Originel peint par J.Gouverne’.
Samenstelling brochure: J.M.P. Wolters & A.M.P.P. Janssen, 2019
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