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Cervara 'Veelluik' Gerard David in zijn geheel in beeld 

Wereldprimeur op achtermuur pand Oudejans 
Het was zaterdag een drukke dag 
voor transportbedrijf Van Dam. 
Terwijl rond de Markt en de Donkere 
Gaard de kerstverlichting werd 
opgehangen met behulp van een 
hoogwerker, verscheen er in de 
omgeving van de Romeljnbrug een 
vrachtwagen met een heuse 
uitschuifbare kraan met bak. 
Ook van Van Dam! 
In een bakje werd een tweetal 
vrijwilligers- Jan van den Berg en 
Dick Dosterhof- over het water naar 
de achteru.rand van het pand van 
Oudejans gehesen. Tegen die wand 
hing al enige tijd een uit vijf panelen 
bestaand sc:hilderu.rerk van de in 
Oudewater geboren schilder 
Gerard David. 
Een van de schilderstukken hing 
enigszins uit het lood. Dat was echter 
niet de reden van het in steWng 
brengen van de hijslnrichting. Die was 
gelegen in het feit dat het altaarstuk 
'voltooid' werd door het aanbrengen 
van de laatste twee nog o ntbrekende 
elementen afkomstig uit het museum 
In New Vork. Een wereldprimeur! 
Niet eerder werden de zeven 
onderscheiden panelen na htu1 
ontstaan als totalltelt ten toon geste ld . 

Bijzonder altaarstuk 
Dit altaarstuk was Gerard Davicls grootste 
opdracht, Het is één van de weinige 
werken van David, waatvan we weten 
wie de opdrachtgever was en wanneer 
het is gemaakt. Volgens een inventari
satie in 1759 stond op de lijst van het 
altaarstuk de tekst: Vincentius Sauli heeft 
dit werk laten maken op 7 sept. 1506' 
voor het altaar van de kerk van San 
Gerolamo van de Benedictijner abdij van 
Cervara bij Genua. Tussen Brugge en 
Italiaanse steden als Genua bestonden 
nauwe banden en rijke Italiaanse 
kooplieden bestelden vaak schilderijen bij 
bekende Vlaamse schilders. 
De voorbereidende werkzaamheden, de 
aanlegtekening en de onderschildering 
van het altaarstuk zijn in ieder geval in 
Brugge verricht. Daarna zullen de 
panelen per schip naar Genua zijn 

vetvoerd. Waarschijnlijk zijn ze pas op 
locatie , in Cetvara dus, afgeschilderd en 
daarna ingelijst. 

Historie 
In 1799, tijdens de Franse overheersing, 
werd het klooster gesloten en werd het 
altaarstuk ontmanteld. De lijst is 
verdwenen en de onderscheiden panelen 
zijn in verschiUende handen terecht
gekomen. Nu bevinden de panelen zich 
in musea in Genua , Parijs en New Vork. 
Volgens een eerste reconstructie (1952) 
telde het altaarstuk slechts zes panelen 
(volgens een bron uit 1790), maar 
volgens een latere reconstructie (1994) 
wordt ook het paneel van de Kruisiging 
tot het altaarstuk gerekend {volgens een 

U komt toch ook? 

' 

eerdere bron uit 1658 was de Kruisiging 
naar de kamer van de abt verplaatst). 
Het is dus nog niet zo lang geleden dat 
de zeven panelen als een samenhangend 
geheel worden gezien. O p de achtermuur 
van het pand van Oudejans in Oudewater 
wordt het complete 'veelluik' aan het 
publiek getoond. In feite is dit daarom 
een wereldprimeur. Namens de Stichting 
Gerard Davk:l was de heer Eijkelestam 
aanwezig om de juiste positionering van 
de stukken te bewaken en de bijzondere 
herkomst van de op diOOnd afgedrukte 
schilderijen te verhalen. 

Details 
Bijzonder is dat de lichtval op het 
altaarstuk van rechts komt, terwijl op 
{bijna alle) andere werken, die hij in zijn 
atelier heeft gemaakt, de lichtval van 
links komt . Altaren in kerken zijn gericht 
op het oosten; het zonlicht (vanuit het 
zuiden) komt dus van rechts. David heeft 
dus rekening gehouden met de plek waar 
het altaarstuk moest komen. Er wordt 
aangenomen dat David in ieder geval in 
de peri<XIe 1503-07 enige tijd in Italië 
heeft doorgebracht en daar kennis heeft 
gemaakt met de Renaissance. 
Die invloed blijkt in zijn werken na 1506 , 
die zich kenmerken zich door beheersing 
van het perspectief, sfumato en 
chiaroscuro {versterking van het contrast 
tussen licht en donker) en door een 
donkere achtergrond, waardoor het 
dramatisch effect wordt verhoogd. 
"De toeschriMng van het altaarstuk aan 
Gerard David is onomstreden. Onder 
andere vanwege de frappante 
overeenkomst tussen het paneel 'Maagd 
en Kind' en het schilderij ' Maagd onder 
de Maagden', dat op de muur van het 
voormalige klooster /stadskantoor in de 
Kloosterstraat is aangebracht. En van dit 
laatste werk weten we zeker dat het door 
Gerard David is gemaakt". (Bron SGDO) 

lichtje 
De plek langs de Havenstraat is een echt 
buitenkansje gebleken. Het bijzonder 
altaarstuk springt in het oog en de 
Stichting Gerard David is druk doende 
het totaal op een professionele wijze te 
laten uitlichten. 
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