
Op 14 april van dit jaar opende de 
tentoonstelling Beleef het Wonder van 
Gouda, een samenwerking tussen 
Museum Gouda en de Sint-Janskerk. 
Deze tentoonstelling, die tot 1 oktober 
is te bezoeken, draait om de Sint-
Jans kerk en hoe deze eruitzag en 
werd beleefd vlak voor de Refor ma tie, 
toen het gebouw overging in protes-
tantse handen. Daartoe is getracht 
het interieur en de sfeer van de katho-
lieke kerk in 1570 opnieuw te creëren. 
Dit past in een tendens: in recent 
 interdisciplinair onderzoek naar de 
religieuze cultuur in de late middel-
eeuwen wordt in toenemende mate 
aandacht besteed aan de zintuig-
lijke en lichamelijke ervaring van 
aanbidding. 

Het doel van de tentoonstelling  
is tweeledig: zij verenigt niet alleen 
Gouda’s unieke collecties altaarstuk-
ken, beeldhouwkunst, glas-in-lood-
ramen en kartons op één plek, maar 
streeft er ook naar om bezoekers een 
idee te geven van het dagelijkse leven 
in de Sint-Janskerk in deze  turbulente 
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naar de collectie is essentieel,  

vindt de Vereniging Rembrandt. 

Daarom verstrekt zij elk jaar 

beurzen waarmee jonge kunst-

historici het vak kunnen leren.

NADIA GROENEVELD-BAADJ

Een beurs uit het Ekkart Fonds van de 
Vereniging Rembrandt stelde Nadia 
Groeneveld-Baadj in de gelegenheid 
 wetenschappelijk onderzoek te doen ten 
behoeve van een tentoonstelling die dit 
voorjaar van start ging in Gouda. Zij richtte 
zich op een groep van vijf altaarstukken 
die in de 16de eeuw voor de Goudse Sint-
Janskerk zijn geschilderd. Twee hiervan 
sprongen bijzonder in het oog.



tijd. Hoe bewogen mensen zich door 
de verschillende ruimtes van de kerk 
en wie en wat kwamen ze daar tegen? 
Welke bezienswaardigheden, geuren 
en geluiden werden geassocieerd 
met dagelijkse missen, processies, 
begrafenissen en heilige dagen? 

Twee dubbelzijdige altaarstukken 
Dankzij de beurs van de  Ver eniging 
Rembrandt heb ik kunsthistorisch 
onderzoek en archiefonderzoek 

 kunnen doen ten behoeve van deze 
tentoonstelling. Een deel hiervan 
richtte zich op een groep van vijf 
 altaarstukken in de collectie van 
Museum Gouda. Deze altaarstuk-
ken, oorspronkelijk bedoeld voor 
 altaren in de Sint-Jan, zijn in 1572 
uit de kerk weggehaald vanwege de 
overgang naar het protestantisme 
en bevonden zich in de tussentijd  
op enkele andere locaties binnen en 
buiten Gouda. De focus van mijn 

onderzoek lag op de twee dubbel-
zijdige altaarstukken van Pieter 
Pietersz (1540/41-1603) en Pieter 
Pourbus (1523/24-1584). Dat ze aan 
beide kanten beschilderd zijn, roept 
veel vragen op over hun auteurschap 
en hun oorspronkelijke verschijnings-
vorm en functie.

Lange tijd werd aangenomen dat 
deze beide altaarstukken de midden-
panelen waren van triptieken (drie-
luiken) waarvan de zijluiken in de 
loop van de tijd verdwenen zijn. 
Maar anders dan zijpanelen, die 
vaak aan beide zijden beschilderd 
zijn, waren middenpanelen van 
16de-eeuwse Nederlandse altaar-
stukken in de regel alleen aan de 
voorkant beschilderd. Het zou wel 
heel uitzonderlijk zijn als niet één, 
maar twee van de bewaarde altaar-
stukken in Museum Gouda dubbel-
zijdige middenpanelen zouden zijn. 
Vreemd genoeg hadden kunsthistorici 
hier tot voor kort vrijwel geen aan-
dacht aan besteed.

Petrus en Paulus
Mijn onderzoek heeft nieuwe ideeën 
opgeleverd over het oorspronkelijke 
uiterlijk en het auteurschap van deze 
beide altaarstukken. Om te beginnen 
Het martelaarschap van de heiligen 
Petrus en Paulus door Pieter Pietersz, 
dat aan de achterkant is beschilderd 
met een voorstelling van De verschij-
ning van Jezus aan het Meer van 
Tiberias. Als we de gedachte loslaten 
dat Het martelaarschap het midden-
paneel van een drieluik was, is de be-
schilderde  achterzijde begrijpelijker 
en kan deze worden gezien in de 
context van tal van andere altaar-
stukken uit deze periode. Een van  
de mogelijkheden is dat het paneel 
oorspronkelijk bedoeld was als onder-
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deel van een groot tweeluik, dat 
ofwel open bleef, ofwel gedeeltelijk 
kon worden geopend, waarbij een 
van de panelen permanent aan een 
wand was bevestigd. In dergelijke 
gevallen was het beweegbare paneel 
meestal aan beide zijden beschilderd, 
terwijl de achterzijde van het vaste 
paneel onbeschilderd bleef, omdat 
deze niet zichtbaar was. Deze vorm 
bereikte in de Lage Landen zijn 
hoogte punt na de jaren twintig van 
de 16de eeuw.

Het Hubertus-altaarstuk
Ook bij het zogenaamde Hubertus-
altaarstuk, dat eveneens aan beide 
zijden is beschilderd, speelt de vraag 
of dit wel het middenpaneel van een 
drieluik is. De basis voor deze veron-
derstelling is Karel van Manders 
Schilder-boeck uit 1604. In zijn biogra-
fie over Pourbus meldt Van Mander 
dat dit paneel met het verhaal van 
de heilige Hubertus zich bevond in 
Delft en was voorzien van zijluiken, 

maar er zijn redenen om aan te nemen 
dat hij dit stuk niet met eigen ogen 
heeft gezien. Mogelijk baseerde hij 
zich op een mondelinge beschrijving 
van een kennis die het had gezien in 
Delft, of misschien nog in Gouda. 
Dit zou verklaren waarom hij niets 
schreef over de achterkant, waarop 
een scène met twee leerlooiers is te 
zien. Net als bij Het martelaarschap 
van de heiligen Petrus en Paulus heb 
ik oude bronnen en aannames met 
een kritische blik benaderd om te 
ontdekken hoe dit stuk er oorspron-
kelijk heeft uitgezien en wat ermee 
kan zijn gebeurd. Mijn conclusie is 
dat dit paneel, dat vooral aan de 
boven- en onderkant flink is bijge-
sneden, waarschijnlijk oorspronkelijk 
een zijluik van een drieluik was. 

 
Wetenschappelijke publicatie 
Het voert te ver om op deze plaats 
verder in te gaan op de verschillende 
hypotheses en het auteurschap, 
maar de resultaten van mijn onder-

zoek zijn recent gepubliceerd in 
Tidinge, het historische tijdschrift 
van Gouda. Er resteren nog tal van 
vragen over de productie, de oor-
spronkelijke verschijningsvorm en de 
functie van deze twee dubbelzijdige 
altaarstukken. De werken zijn af-
komstig uit een  tumultueuze periode 
waarin relatief weinig nieuwe altaar-
stukken werden gemaakt, en die uit-
zonderlijke status maakt het moeilijker 
om inzicht te krijgen in de opdracht, 
het gebruik en de herkomst. 

Ik ben de Vereniging Rembrandt 
ontzettend dankbaar voor de mooie 
kans die ik heb gekregen. De ervaring 
en kennis die ik in Gouda heb opge-
bouwd, hebben ongetwijfeld een  
belangrijke rol gespeeld bij mijn 
aanstelling als conservator oude 
kunst in Het Noordbrabants Museum 
in ’s-Hertogenbosch. 

Nadia Groeneveld-Baadj is conservator 

oude kunst van Het Noordbrabants 

Museum
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