
Verschillende Goudse geloofsgenootschappen hebben 
hun religieuze voorwerpen toevertrouwd aan het mu-
seum, waaronder de Remonstrantse gemeente en de 
Oud-katholieke Kerk H. Johannes de Doper. Zo maakt 
een belangrijke reeks schilderijen uit deze voormalige 
zeventiende-eeuwse schuilkerk, uitgevoerd door de 
locale schilder Wouter Crabeth de Jongere (Gouda 
1594 - 1644), deel uit van de collectie. Dankzij bijdra-
gen van het Goudse Catharina Gilde en de Vereniging 
Rembrandt was het museum in staat om in 2006 een 
belangrijk schilderij van Cornelis Schut te verwerven. 
Het doek is hoogstwaarschijnlijk in de zeven tiende eeuw 
geschilderd in opdracht van de Goudse jezuïetenstatie. 
In ieder geval behoorde het in de negentiende eeuw tot 
de collectie van de O.L.V. Hemelvaart te Gouda, de op-
volger van deze statie en toentertijd gevestigd in de voor-
malige Gasthuiskapel. Na restauratie zal het zijn vaste 
plek krijgen in deze kapel die tegenwoordig onderdeel 
is van museum Het Catharina Gasthuis.

de schilder

De Vlaamse schilder Cornelis Schut (1597 -1655) bracht 
het begin van zijn loopbaan in Italië door (1623 - 1627). 
Teruggekeerd in Vlaanderen bleef hij de uitgangspunten 
van de hoogbarok trouw, zoals deze zich ontwikkelde on- 
der invloed van schilders als Pietro da Cortona, Caravaggio 
en de Carracci. Na zijn terugkeer in zijn geboortestad 
Antwerpen eind jaren twintig was hij waarschijnlijk tot 
1635 werkzaam in het atelier van Peter Paul Rubens, 
maar zijn werk vertoont slechts oppervlakkige verwant-
schap met diens stijl. Hij werkte in 1635 mee aan de 
decoratiestukken voor de intocht te Antwerpen van de 
kardinaalinfant Ferdinand, alsmede als voornaamste 
kunstenaar aan die van diens intocht te Gent samen met 
kunstenaars als Gaspard de Crayer (Antwerpen 1584 -  

Gent 1669), Gerard Seghers (Antwerpen 1591 - 1651) en 
Theodoor Rombouts (Antwerpen 1597 - 1637). Schut was 
tevens verantwoordelijk voor het in prent brengen van 
de decoraties van de laatstgenoemde intocht.

Schuts vaardigheid in het weergeven van de thema’s 
van de Contrareformatie maakte hem tot een leidingge-
vende schilder in het Vlaanderen van na Rubens en Van 
Dyck in de jaren 1630 en de vroege jaren 1640. Hij ontving 
belangrijke opdrachten van kerken en kloosters, onder 
meer in Antwerpen, Brussel en Keulen. Ook zijn opdracht 
voor Gouda staat niet op zichzelf. Talrijke Antwerpse schil-
ders werkten voor Noord-Nederlandse opdrachtgevers. 
Men hoeft maar te denken aan de warme belangstelling 
die Zuidnederlandse schilders als Antoon van Dyck (Ant-
werpen 1599 - Blackfriars 1641), Peter Paul Rubens (Siegen 
1577 - Antwerpen 1640), Jacob Jordaens (Antwerpen 
1593 - 1677), Theodoor van Thulden (’s-Hertogenbosch 
1606 - 1669) en de jezuïeten schilder Daniël Seghers 
(Antwerpen 1590 - 1661) van het stadhouderlijke hof van 
Frederik Hendrik en Amalia van Solms kregen. Met 
Seghers heeft Schut overigens veel samengewerkt.

Enigszins analoog aan het werk van de caravaggisten, 
wier werk Schut in Rome zeker gezien zal hebben, legde 
hij een voorkeur aan de dag voor het hoogtepunt in dra-
matische scènes en paste hij graag heftige lichteffecten 
toe. Een portret van Schut is waarschijnlijk te zien op een 
blad uit een reeks van vijf met daarop de afbeeldingen van 
een aantal Bentveughels (Rotterdam, Museum Boijmans 
Van Beuningen). Weliswaar is geopperd dat het hier om 
een naamgenoot van Cornelis Schut uit Antwerpen zou 
gaan, maar in de monografie over de kunstenaar wordt 
ondubbelzinnig gesteld dat het wel degelijk de schilder 
Cornelis Schut betreft.1 Op een van de andere bladen 
is overigens de Goudse schilder en tijdgenoot Wouter 
Crabeth de Jongere weergegeven.

het schilderiJ

In het hier gepresenteerde schilderij worden Maria en 
Jezus aanbeden door talrijke uitsluitend vrouwelijke 
heiligen. Aangezien dit maar zelden voorkomt, is het 
opmerkelijk. Tegelijkertijd wordt Maria gekroond door 
twee engelen die temidden van vele andere engelen in 
de lucht zweven. Ongewoon in een dergelijke scène is  
de H. Jozef, die rechts van Maria het schilderij uit kijkt. 
De verschillende heiligen kunnen worden geïdentificeerd 
aan hun respectievelijke attributen. Rechts bevindt zich  
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Gouda kent een rijke stadsgeschiedenis waarin diverse geloofsgenoot 
schappen een prominente rol spelen. Deze geschiedenis is zicht baar 
in de collectie van de gemeente Gouda, die wordt verzameld, beheerd 
en gepresenteerd door de Goudse Stedelijke Musea – tegenwoordig 
museumgoudA geheten. Zo worden de altaarstukken van de Sint Jans-
kerk van voor de beeldenstorm in Het Catharina Gasthuis getoond. 
Sinds vorig jaar wordt de restauratie van de kartons van de gebrand-
schilderde ramen voor het publiek zichtbaar uitgevoerd in het museum. 

de kroning van de heilige maagd
Cornelis schut (antwerpen 1597-1655)

Ca. 1635-1640. olieverf op doek, 229,2 x 203,2 cm
Herkomst: gouda, kerk onze lieve Vrouwe Hemelvaart (tot 1884); veiling ‘De Brakke grond’ C.F. roos & 
Co., amsterdam 13-14 mei 1884; aankoop amsterdam, reijntjes (13 mei 1884); amsterdam, collectie F.H. 
wente; amsterdam, rijksmuseum, 1898-1911 (bruikleen wente); onbekende nederlandse particuliere collectie, 
aangeboden door J. landaal, makelaar, aan Mauritshuis in 1942; wiesbaden, collectie Philipp de Beisac (in ieder 
geval in 1968); Duitsland, collectie dr H.C. en Mw. erich g. Henkel (in ieder geval tot 2006). 

museumgouda

Gouda
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de H. Cecilia met een klein portatief orgel. Achter haar 
is de H. Dorothea te zien die bloemblaadjes in een 
mand vangt. De H. Margaretha knielt op de voorgrond, 
terwijl zij een draak aan een riem vasthoudt. Links in de 
compositie leunt de H. Catharina op een groot rad, de 
H. Agnes hoedt een lam en de H. Catharina van Siena  
draagt een doornenkroon. De traditionele kroning van  
Maria tot hemelkoningin heeft plaats door God de Vader 
of door Jezus Christus of door beide. In een tekening 
van Cornelis Schut in de National Gallery of Scotland, 
Edinburgh wordt de handeling eveneens verricht door 
engelen, al is de Madonna daar omgeven door een grotere 
groep, bestaande uit veelal mannelijke heiligen. Voor 
de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal schilderde 
Schut een altaarstuk met de kroning van Maria, dat 
als wisselaltaarstuk voor het hoogaltaar werd gebruikt, 
alternerend met Rubens’ De wonderen van de H. Ignatius 
van Loyola en De kruisafneming van Gerard Seghers. Voor 
de koepel van de plaatselijke jezuïetenkerk H. Carolus 
Borromeus schilderde Schut eveneens de decoratie.

Volgens biograaf Gertrude Wilmers wijst de techniek 
van het Goudse altaarstuk met zijn betrekkelijk brede 
penseelstreken, het rijke kleurenpalet en de zachte  

belichting op een datering in de late jaren dertig van de  
zeventiende eeuw. Een eigenhandige en contemporaine 
herhaling van het schilderij bevindt zich in de kerk van 
de H. Nicolaas in Hemiksem bezuiden Antwerpen. Deze 
versie heeft evenwel kleinere afmetingen: 200 x 153 cm. 
Volgens Wilmers zou het Goudse schilderij echter duide-
lijk beter zijn uitgevoerd. Het modellé van de figuren is 
vakkundiger, de handen beter vormgegeven en de plooival 
van de kleding komt natuurlijker over en is minder stijf. Uit 
vergelijking blijkt al direct dat het schilderij te Hemiksen 
aan de boven- en vooral de onderzijde groter is. Het 
Goudse altaarstuk zal derhalve op enig moment zijn in-
gekort. Dit moet hebben plaatsgehad vóór 1884, toen de 
huidige afmetingen al werden vermeld. Daarbij is moge-
lijk een signatuur verloren gegaan, die bij een dergelijke 
belangrijke opdracht verwacht mag worden. Een veel 
kleinere variant van het Goudse stuk, waarschijnlijk een 
voorstudie in olieverf, werd in 1803 in Amsterdam geveild.2

Het schilderij van Schut is een belangrijke aanvulling 
op de Goudse collectie. Niet alleen is het altaarstuk 
afkomstig uit een Goudse kerk en verdient het alleen al 
op grond daarvan een plaats in de collectie, het laat ook 
zien dat men in Gouda op een meer internationaal net-
werk wist terug te vallen indien noodzakelijk. Blijkbaar 
wilde of kon men Wouter Crabeth, op dat moment de 
enige historieschilder van naam in Gouda, geen op-
dracht verlenen. Mogelijk vond dit zijn oorzaak in diens 
werkzaamheid voor de ‘concurrent’, de kerk van Petrus 
Purmerent met wie de Goudse jezuïeten regelmatig 
in conflict geraakten. Bovendien vielen de jezuïeten 
voor de aankleding van hun kerken in het missiegebied 
dat de Republiek toentertijd was regelmatig terug op 
Antwerpse ateliers.

Werk van Cornelis Schut is vertegenwoordigd in musea 
over de gehele wereld. In Nederlandse musea ontbreekt 
het veelal, al bezit het Noordbrabants Museum in Den 
Bosch een grisaille, een Allegorie op Filips IV, die diende als 
voorontwerp van een prent. Voor het overige bevinden 
zich enkele tekeningen in de collecties van het Rijks-
prentenkabinet en Museum Boijmans Van Beuningen. 
De collectie van het laatstgenoemde museum telde ooit 
tevens een schilderij van Schut. Het stelde een gezelschap 
van Spelende kinderen in een landschap voor. Het is echter 
verloren gegaan bij de brand van 1864s

ewoud Mijnlieff

Conservator oude kunst en kunstnijverheid, museumgoudA
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vijfde tekening uit een reeks van vijf, 

met portretten van bentveughels. 

anoniem ca. 1623

uiterst links: Cornelius scut alias brootsaken. 

alle Bentveughels kregen een bijnaam: schut 

werd Brootsaken genoemd. 


