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Alleen Jan Kalf noteerde in 1912 in zijn boek  
De monumenten in de voormalige baronie van Breda dat 
De Swarts tekening uit 1739 gemaakt moest zijn 
naar voorbeeld van ‘een thans niet meer bestaande 
schilderij’. Er was geen twijfel mogelijk: dat schilderij 
bleek ineens weer te bestaan. En wat het nog mooier 
maakte, het werd tegen redelijke voorwaarden te 
koop aangeboden, mits het zo op de juiste plaats van 
bestemming zou komen. Dankzij bemiddeling van 
adviseur en taxateur Marina Aarts werd dat binnen 
twee dagen een feit. Formeel ‘op zicht’, maar van meet 
af aan stond vast dat dit schilderij Breda’s Museum 
nooit meer mocht verlaten. De vriendenvereniging 
van het museum stelde zich onmiddellijk garant  
voor de verwerving. Die is gelukt, mede doordat de 
Vereniging Rembrandt het nationale belang van dit 
werk – het vroegste natuurgetrouwe gezicht op een 
stad in de Nederlandse kunst – onderkende.

KUNSTWERK MET EEN BEWOGEN VERLEDEN

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda. Deze 
benaming is door het museum aan het werk gegeven 
om de oorspronkelijke voorstelling recht te doen, al 
zijn van de twee voornaamste figuren alleen de hoofden 
te zien. Overduidelijk is het een kunstwerk met een 

Midden augustus 2012 bereikte Breda’s Museum de vraag of een stadspanorama op een 
fragment van een 16de-eeuws paneel wellicht Breda betrof. Laurens Schoemaker van  
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie wist de voorstelling als eerste  
aan deze stad te verbinden. Hij zag het verband met een prent naar ontwerp van  
de 18de-eeuwse architect Pieter de Swart. Er ging een schok door de Bredase 
gelederen. Hoe was het mogelijk dat in een verleden van meer dan honderd 
jaar museaal verzamelen en documenteren een schilderij als dit nooit 
eerder in beeld was gekomen? 

Breda’s Museum

 Breda (Bruikleen Vereniging 

Vrienden van Breda’s Museum)

Verzamelgebied: middeleeuwse/kerkelijke kunst

Anoniem (Antwerpen?)
1518-20. Olieverf op paneel, 53,5 x 67 cm (fragment van een middenpaneel van een voormalig drieluik)
Bijdrage: € 38.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds van de Vereniging Rembrandt

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda

Reconstructie van de vorm  

van het oorspronkelijke drieluik 

op basis van onderzoek door 

restaurator Claas Hulshoff 
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bewogen verleden. Iemand vond het ooit nodig er de 
zaag in te zetten. Al snel is echter gebleken dat er van 
dat verleden geen enkele documentatie te vinden is. Als 
Pieter de Swart inderdaad dit paneel met eigen ogen heeft 
gezien, is hij de enige persoon in de Bredase geschiede-
nis die we aan dit werk kunnen verbinden. Voor het  
overige laten de archieven ons vooralsnog volkomen in 
de steek. Gelukkig biedt het kunstwerk zelf de nodige 
aanknopingspunten.

Pieter de Swart heeft meer gezien dan wij nu. Op de 
prent naar zijn ontwerp zijn de uiteinden van de stad te 
zien die op ons paneel ontbreken. Die uiteinden moeten 
dan wel gedeeltelijk op twee zijpanelen gestaan hebben. 
We mogen concluderen dat ons paneelfragment oorspron-
kelijk deel uitmaakte van een drieluik van bescheiden 
formaat en dat de panelen daarvan in de eerste helft 
van de 18de eeuw in elk geval nog bijeen – en mogelijk 
zelfs nog gemonteerd in een omlijsting – waren. 
Restaurator Claas Hulshoff heeft op basis van de sporen 
op ons fragment een reconstructie gemaakt. Alleen de 
twee kanten aan de rechterzijde, waar langs de rand een 
onbeschilderde strook is te zien, zijn oorspronkelijk. In 
het schuine deel vertoont de verfrand twee boogvormige 
inkepingen die een aanwijzing geven voor de vorm van 
de lijst, waarin het paneel al voor de beschildering was 
gemonteerd. Daaruit valt een type paneel af te leiden dat 
in de 15de en 16de eeuw gangbaar was. De oorspronke-
lijke hoogte van het drieluik met lijst moet 125 cm zijn 
geweest en de breedte, met de luiken geopend, 174 cm.

Hulshoff heeft ook vastgesteld dat de gezichten van 
Christus en de Samaritaanse vrouw in het verleden zwaar 

beschadigd zijn. Mogelijk is dat gebeurd bij de Beelden-
storm van 1566. Wellicht is het drieluik als geheel toch 
bewaard, althans tot in de 18de eeuw, waarna op enig 
moment is besloten in elk geval van het middenpaneel de 
onherstelbare delen af te zagen. De kans bestaat dat de 
zijpanelen nog ergens worden bewaard; qua voorstelling 
gaven die voor Beeldenstormers veelal weinig aanleiding 
tot vernieling.

NIEUWE GELOOFSBELEVING

Dat die aanleiding er misschien wel was voor de voor- 
stelling van Christus en de Samaritaanse vrouw ligt niet 
meteen voor de hand. Juist dit verhaal uit het Nieuwe 
Testament sloot aan op de nieuwe, persoonlijke geloofs-
beleving die vooral in de 16de eeuw voet aan de grond 
kreeg. De Samaritaanse vrouw bekeerde zich tot het 
ware geloof in een direct onderhoud met Christus zelf. 
En het woord van Christus, via gedrukte bijbelvertalingen 
steeds beter beschikbaar, werd leidend in de nieuwe  
geloofsbeleving. Het verhaal van Christus en de 
Samaritaanse vrouw raakte meteen in zwang als onder-
werp in de prent- en schilderkunst. Een gravure van 
Dirk Vellert (ca. 1480/90–1549) staat in tijd dicht bij het 
Bredase paneel en geeft bovendien een indruk van hoe 
de verloren gegane onderste helft van de voorstelling er 
kan hebben uitgezien. 

Het grootste verschil tussen Vellerts prent en ons  
paneel is natuurlijk de prominente rol waarin de stad 
Breda figureert als de Samaritaanse stad Sichar waarvan 
de bevolking zich in haar geheel bekeerde tot het geloof 
van Christus. Een tweede verschil dat misschien minder 
in het oog loopt, is de aanwezigheid van een heuvel in 
de voorgrond van de stad. Aan de voet daarvan is een 
klein bootje te zien. Enkele krijgers lopen die heuvel op 
en bovenop zien we een aantal figuren in houdingen 
die wijzen op gebed of verwondering.

In het bijbelverhaal komt zo’n motief niet voor, maar 
in de Bredase geschiedenis wel, althans zoals die in de 
15de en 16de eeuw nog werd beleefd. De 15de-eeuwse 
Kruislegende, ook wel bekend als de Denensage, verhaalt 
van een vestiging van Denen of Noormannen bij Breda. 
Deze Denen ontdekten een kruis dat wonderen verrichtte 
en dat na hun verdrijving werd overgebracht naar de 
Grote Kerk van Breda. Met de bouw van de Grote Kerk 
in zijn huidige gedaante werd de devotie van een reliek 
van het kruis van Christus met deze Kruislegende gepro-
pageerd en ook verbonden aan het meer volkse geloof 
in het wonderkruis van de Denen. Aan deze vereniging 
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Gezicht op Breda vanuit het 

oosten ‘omtrent het jaar 

1500’

B.F. Immink naar Pieter de Swart

1743. Gravure, 30,3 x 38,8 cm  

BREDA’S MUSEUM

Over deze aanwinst is een  

70 pagina’s tellende publicatie 

uitgebracht: J. Grosfeld e.a., 

‘… een thans niet meer  

bestaande schilderij’.  

Eerste verkenningen van het 

schilderij ‘Christus en de 

Samaritaanse vrouw bij de 

stad Breda’. Uitgave van 

Breda’s Museum, 2013 

(ISBN/EAN 978-90-819312-5-0)



Houder van het kruisreliek, 

afkomstig uit de Grote Kerk, Breda

Anonieme Bredase zilversmid

1450-1500. Zilver met vergulding  

en emailwerk, 62 x 30 x 18 cm

BREDA’S MUSEUM

(in bruikleen van de Stichting 

Bisschoppelijk Museum, Breda)

Christus en de 

Samaritaanse vrouw

Dirk Vellert

1523. Gravure, 11 x 7,9 cm 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Christus en de Samaritaanse vrouw bij de stad Breda is verworven 
met steun van de Vereniging Rembrandt en haar BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, de Vereniging Vrienden van Breda’s Museum, de 
Mastboom-Brosens Stichting en de provincie Noord-Brabant
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van twee kruisrelieken herinnert een 15de-eeuwse  
reliekhouder in de collectie van Breda’s Museum, waarin 
behalve een splinter van het kruis van Christus ook een 
ander stukje hout verborgen is. 

Voor deze devotie diende de zogeheten Kruiskapel in 
een deel van de Grote Kerk dat in de tweede helft van de 
15de eeuw gereed kwam. De veronderstelling is gerecht-
vaardigd dat het drieluik voor die kapel is vervaardigd, 
zij het pas enkele decennia later. De geloofsbeleving was 
toen feitelijk al aan het veranderen. Werd de voorstelling 
van Christus en de Samaritaanse vrouw ingezet om de 
oude geloofsbeleving in de taal van de nieuwe te propa-
geren? En was het misschien deze koppeling van oude 
devotie met wonderlijke relieken aan juist dit Bijbel-
verhaal, die de irritatie van beeldenstormers in 1566  
opwekte? Het zijn verleidelijke veronderstellingen – en 
ook niet meer dan dat.

OUDSTE NATUURGETROUWE STADSGEZICHT

Hoe dan ook, het feit dat de stad Breda in deze geloofs-
propaganda prominent diende te figureren heeft ons 
een uitzonderlijk vroeg en natuurgetrouw gezicht op de 
stad opgeleverd. Het beeld is tot in detail zo nauwkeurig 
dat we er de datering van het schilderij uit kunnen aflei-
den. Direct rechts van het koor van de Grote Kerk is de 
in 1518 voltooide kapel van het eerste begijnhof te zien. 
Het koor van de Grote Kerk heeft op het schilderij nog 
niet de omgang met kapellen, waarvan de bouw op  
zijn vroegst in 1520 is begonnen. Daarmee is dit gezicht 
op Breda tussen 1518 en 1520 te dateren, wat in  
overeenstemming is met de toenmalige situatie van  

de stadsmuren. Daarmee is dit het vroegste voorbeeld 
in de Nederlandse kunst.

Afwijkingen zijn er ook, te beginnen met de  
monumentaliteit waarmee de Grote Kerk het stadsbeeld  
domineert. De toren moet voor dat doel door de schilder 
een kwartslag gedraaid zijn. Deze is met zijn westelijke, 
veel bredere zijde in beeld terwijl we vanuit het zuiden 
kijken. In lengte neemt de Grote Kerk ongeveer een 
kwart van de toenmalige doorsnee van de stad in. In de 
werkelijkheid was dat stukken minder. Dat deed de 
schilder waarschijnlijk om de stad compacter en daar-
mee beter herkenbaar weer te geven. Dit uitzicht op de 
stad kan de schilder in zijn tijd overigens nooit gehad 
hebben, want zulke hoogteverschillen biedt de omgeving 
van Breda niet.  

Dit prachtig gemaakte stadspanorama getuigt van 
groot vakmanschap. Het toont ons Breda in een belang-
wekkende periode van de lokale geschiedenis. Onder het 
bewind van Engelbrecht II en Hendrik III van Nassau 
zorgde een snel groeiende entourage rondom hun  
hof voor een periode van bloei. Hendrik III bracht als 
een van de eersten kunst van de renaissance naar de 
Nederlanden. In Breda resulteerde dat in de jaren  
dertig van de 16de eeuw in de bouw van zijn paleis en 
het beroemde grafmonument van Engelbrecht II en zijn 
vrouw Cimburga van Baden in de Grote Kerk. Ook liet 
Hendrik III de middeleeuwse stadsmuren slopen om 
vervolgens Nederlands eerste vesting met aarden wallen 
en bastions rond de stad te laten aanleggen. Het stads-
panorama toont Breda aan de vooravond van deze ont-
wikkelingen, op de drempel van de late middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd.

Voor Breda’s Museum, dat een rijke collectie met  
betrekking tot de cultuur en geschiedenis van Breda en 
omgeving bezit, is dit schilderij een grandioze aanwinst. 
Uit de 15de en 16de eeuw waren het vooral kunstwerken 
en losse objecten waarmee het museum in tentoonstel-
lingen een beeld van die tijd kon geven. Met het gezicht 
op de stad uit 1518-20 vormt dit alles nu een veel  
concreter geheels

Jeroen Grosfeld

Directeur 




