Interieur van de Grote Kerk Breda
Bernardus van de Laar
Olieverf op paneel
ca. 1850
In de witgekalkte Grote Kerk vormen kaarsenkronen en het orgel de enige decoratieve
elementen. Bernardus van de Laar schildert het
interieur halverwege de 19e eeuw. De Bredase
Onze-Lieve-Vrouwekerk (later Grote Kerk) was
in 1637 definitief protestant geworden en daar
hoorde een sober uiterlijk bij. In de tijd van de
katholieke missen was het interieur een bonte
overdaad aan religieuze voorstellingen, heiligenbeelden en altaarstukken, zoals het paneel over
het Sacrament van Niervaert.

Christus en de Samaritaanse Vrouw bij de
Stad Breda
Anoniem
Olieverf op paneel
ca. 1518–1520
Het Bijbelverhaal over Christus en de
Samaritaanse vrouw speelt zich af voor een
panorama van de stad Breda. Het is het oudste
bestaande stadsgezicht uit de Nederlandse
geschiedenis. De belangrijkste gebouwen tekenen
de skyline. De Grote Kerk prominent in het
midden, naast de huizen van de Nassaus,
voorouders van het tegenwoordige Nederlandse
koningshuis: links het Kasteel van Breda en rechts
Huis Valkenberg, dat in 1534 is gesloopt. Het
paneel hoorde ooit bij een drieluik.
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Portret van Barbara van Nassau
Anoniem
Olieverf op paneel
ca. 1530
Barbara is de bastaarddochter van Engelbrecht II
van Nassau, heer van Breda. Als notoire rokken
jager heeft hij haar verwekt bij een onbekende
vrouw. Barbara daarentegen is het toonbeeld van
vroomheid. De Augustines schopt het tot priorin
(leidinggevende) van klooster Vredenberg, net
buiten Breda. Je treft Barbara ook onderaan het
Sacramentsretabel. Daar is ze, helemaal rechts,
de enige vrouw tussen de welgestelde opdrachtgevers van het Niervaertgilde. Het zou goed
kunnen dat Barbara ook lid was van het Gilde.

Beeld van Antonius varken
Anoniem
Gepolychromeerd hout
ca. 1500-1600
Het varken is het vaste attribuut van de heilige
Antonius Abt. Het is ook het symbool van Antonius’
rol als beschermer tegen de pest en andere
besmettelijke ziekten. Varkens aten het stadsvuil
op, voordat het ratten aan kon trekken die ziekten
verspreidden. In Breda wijdden overlevenden van
de pestepidemie in 1382 een kapel aan Antonius
Abt. Dit varken dateert uit de 16e eeuw. Nog altijd
kijkt het trouwe dier op naar zijn baas, maar het
Antoniusbeeld is verloren gegaan.
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Landschap met Schiedamse Poort en
Breda op de horizon
Frans de Momper
Olieverf op paneel
ca. 1640-1660
Een man staat op het punt een bal te werpen,
aangemoedigd door zijn medespelers. De
kegelaars staan in een landschap dat Frans
de Momper samenstelde uit Delftse en Bredase
gebouwen. Links de voormalige Schiedamse poort
uit Delft. Rechts ervan het Bredase Huis Den Emer,
met toren en trapgevel, en Kasteel Gageldonk:
het eerste in de 19e eeuw afgebroken, van het
laatste resteert alleen het poortgebouw. In de
verte ligt de stad Breda, herkenbaar aan de toren
van de Grote Kerk.

Weg naar het dorp
Remigius Adrianus Haanen
Olieverf op doek
ca. 1834-1836
Een man en vrouw lopen over een zandpad naar
een dorp. Piepklein zijn ze in vergelijking met het
imposante boslandschap, een contrast dat past
bij de romantiek. De lage horizon en dominerende
wolkenlucht herinneren aan het werk van oude
Hollandse meesters, zoals Jacob van Ruisdael.
Zij waren voor 19e-eeuwse schilders een
belangrijke inspiratiebron. Remigius (Remi) Haanen
werd in Oosterhout geboren in een kunstenaarsfamilie: vader, broer en twee zussen schilderden
ook. Maar alleen Remi’s landschappen waren ook
internationaal een succes.
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James Watt verzonken in spel met stoom
uit de waterketel
Petrus van Schendel
Olieverf op paneel
1869

Verworven met steun van Vereniging Rembrandt en
Prins Bernhard Cultuurfonds

Twee lichtbronnen beschijnen de gezichten
van delatere uitvinder James Watt en – naast
de theetafel – diens tante Jane Muirhead. In
gedachten verzonken steekt de jongen een pook
in de stomende tuit van de waterketel. Volgens de
legendarisch geworden anekdote van zijn nichtje
ontdekte de vijftienjarige Watt op die manier de
stoomkracht, wat hem op het idee bracht van
zijn beroemde stoommachine. Dit type kaars
lichttafereel brachten de romantische schilder
Peter van Schendel op zijn beurt roem in Breda
én buitenland.

De spinster in Dongen
Max Liebermann
Olieverf op paneel
1880
In het laatste deel van de 19e eeuw heeft het
traditionele platteland een grote aantrekkings
kracht op kunstenaars. Zo ook het dorp Dongen,
noordoostelijk van Breda, nog onaangetast
door de moderne industrie. De Duitse schilder
Liebermann kiest de plaatselijke spinster
Pietje Verhoeven als symbool voor een een-
voudige manier van leven, die dreigt verloren
te gaan. Pietje poseert ook regelmatig voor
andere schilders.
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Buurtpraatje
August Allebé
Olieverf op paneel
1869
August Allebé vond in Dongen de motieven voor
zijn romantische schilderijen letterlijk ‘op straat’.
Toch lijken de voorstellingen vaak in scène gezet,
zoals dit buurtpraatje. Mogelijk zijn de vrouwen
uit verschillende generaties bedoeld als een
symbolische verbeelding van de ouderdom.
Allebé tekende in de warme zomermaanden ter
plaatse mappen vol schetsen. Die nam hij mee
naar zijn atelier in Amsterdam, waar hij ze in
herfst en winter gebruikte als uitgangspunt voor
zijn schilderijen.

Bloemstilleven met zinnia’s
Johannes Jacobus Maria Bogaerts
Olieverf op doek
1918
Haast tastbaar staan de bontgekleurde zinnia’s
te pronken op de glazen tafel. Het boeket steekt
fel af tegen het pastelkleurige behang, dat
weerspiegelt in het tafelblad. Opgeleid als schilder
van droomvoorstellingen wijdt Jan Bogaerts zich
in de loop van zijn carrière aan stillevens van
alledaagse voorwerpen. Hij ontwikkelt zich tot
een meester in stofuitdrukking, de weergave van
materialen. Dat maakt Bogaerts een voorloper van
de hyperrealisten: kunstenaars die vanaf de jaren
’60 de werkelijkheid fotografisch-precies in verf
weergeven.
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Triptiek Kwatta
Leo Brom
Zilver en goud
1930
De succesvolle chocoladefabriek Kwatta wordt
in 1883 in Breda opgericht. Dit kostbare drieluik
maakt de eveneens Bredase edelsmid Leo Brom in
1930. Het is een cadeau van het voltallig personeel
aan hun directeur Alphons van Iersel, voor diens
25-jarig jubileum. Het onderwerp liegt er niet om:
het echtpaar Van Iersel en hun beschermheiligen
flankeren Christus, die als een koning troont
te midden van fabrieksgebouwen. Religie en
commercie gaan hier hand in hand.
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