Kerkdecoraties vanJoan Collette in Breda*

door

V.M.J.A.N COLLETTE

De kerkkunstenaar Joan Collette (1889-1958) zal in de laatste fase van zijn leven wel met een gevoel van voldaanheid teruggedacht
hebben aan de prestaties die hij voor de stad Breda geleverd had. In de
jaren dertig en veertig werd hij namelijk in de gelegenheid gesteld
daar decoratie-opdrachten voor maar liefst vier kerken uit te voeren:
gebrandschilderde glas-in-loodramen in de H.-Hartkerk en muurschilderingen in de Teresiakerk, de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en de Sacramentskerk. 1 Zo heeft hij zich in voldoende mate kunnen wijden aan de taak die hij als kerkdecorateur voor
ogen had: het vervaardigen van een katholieke gemeenschapskunst.
Daarbij trachtte hij zijn decoraties harmonieus te verbinden met de architectuur en af te stemmen op de viering van de liturgie door de gelovige gemeenschap. Die term gemeenschapskunst werd in 1892
door de criticus Jan Veth geïntroduceerd in verband met een bespreking van een wandschildering van Antoon Derkinderen (1858-1925)
in het gemeentehuis van 's-Hertogenbosch. Na de eerste wereldoorlog werd zij grotendeels vervangen door het neutralere begrip monumentale kunst. Naast laatstgenoemde kunstenaar effenden ook Jan
Toorop (1858-1928), Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938) en
Johan Thorn Prikker (1868-1932) vanuit hun specifieke gemeenschapsideologie de weg tot het ontstaan van een twintigste-eeuwse
monumentale kunst in Nederland. 2 Collette behoorde tot de jongere
generatie kunstenaars die vanaf de jaren twintig de bloei daarvan bewerkstelligden.

* Bij de totstandkoming van dit artikel dank aan:
Bisschoppelijk Archief Breda (de heren F. Leygraaf en W. Brand), Archiefdienst Gemeente Breda (de heer J. IJsseling en andere medewerkers), Archief parochie Onbevlekte Ontvangenis (pastoor J. Putters) en Archief parochie H. Sacrament (de heer J.
Brouwers).
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Collette moet tijdens zijn studietijd in Amsterdam in de periode
1909-1912 reeds in aanraking gekomen zijn met de denkbeelden van
de aldaar in 1901 opgerichte Katholieke Kunstkring "De Violier" die
ernaar streefde een eigentijdse katholieke gemeenschapskunst te
scheppen. Deze ideeënreceptie zal vermoedelijk vooral tot stand gekomen zijn via de leden van De Violier Toorop en de geestelijke Thomas Kwakman die Collette als student en beginnend kunstenaar onder hun hoede namen en met hem tot aan hun dood bevriend waren. 3
De Violier zette zich af tegen de op traditie geënte neogotiek, zoals die
gepropageerd werd door het in 1869 opgerichte St. Bernulphusgilde.
Christelijke kunst diende in de ogen van De Violier een oorspronkelijk karakter te hebben en uitdrukking te geven aan de gedachten en
gevoelens der moderne maatschappij, zoals dat ook in de profane
kunst gebeurde. Op het terrein van de monumentale kunst zocht men
als alternatief voor de bonte uiterlijkheid der neogotiek naar een vereenvoudigde, tweedimensionale vormgeving, die zich gemakkelijk
liet aanpassen aan de architectuur en direct door de gelovige te bevatten zou zijn. In dit verband toonde men veel interesse voor de officieel
in 1894 door de benedictijner monnik Desiderius Lenz (1832-1928)
opgerichte Beuroner Kunstschule die verbonden was aan het klooster
Beuron (Duitsland).4 Het iconografische en symbolische programma
moest een logische samenhang vertonen met de functie van het kerkgebouw, waar de viering van de liturgie door één kerkvolk centraal
stond. 5 Deze liturgie onderging rond de eeuwwisseling een aantal
vernieuwingen, waarvan het benedictijner klooster Solesmes (Frankrijk) de bakermat was. De invloed hiervan verspreidde zich via de tot
dezelfde orde behorende kloosters te Beuron, Affligem, Leuven en
Oosterhout. Het was Kwakman, die als bemiddelend persoon optrad
bij Collette's kennismaking met de benedictijnen van de St.-Paulusabdij te Oosterhout, "waardoor hij zelf dieper inzicht verkreeg in de
liturgie".6 De vernieuwende opvattingen van De Violier, die overigens nauwelijks aansloegen bij de traditioneel ingestelde clerus, waren de voedingsbodem, waarop Collette's monumentale kunst kon
gaan groeien. Zij werden door hem artistiek getransformeerd in de fasegewijs
aangebrachte
gebrandschilderde
glas-in-loodramen
(1913/15/18) in de R.-K. St.-Vituskerk te Naarden. De betreffende
ramen, die stijlinvloeden van Collette's leermeester en "vaderlijken
vriend" Toorop verraden, zijn zijn enige vermeldenswaardige monumentale creaties uit het tweede decennium van onze eeuw. 7 In de loop
van de jaren twintig kreeg Collette, evenals vele vakgenoten - onder
wie Joep Nicolas (1897-1972), Charles Eyck (1897-1983), HenriJonas (1878-1944), Antoon Molkenboer (1872-1960), Otto van Rees
(1884-1957), Antoon Ninaber van Eyben (1896-1977) en Louis
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Asperslagh (1893-1949) - de kans zijn talenten als monumentaal
kunstenaar te ontplooien. Zijn werkzaamheden voor de Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co. te Roermond van 1922 tot 1927 betekenden
het begin van een langdurige loopbaan. Aan zijn muurschilderingen,
gebrandschilderde glas-in-loodramen en altaarstukken uit die tijd lag
een lineaire, vlak-decoratieve stijl ten grondslag met reminiscenties
aan die van Toorop, de Beuroner Kunstschule, Maurice Denis
(1870-1943), en van middeleeuwse en vroege renaissance-kunstenaars, zoals Giotto (1266-1337) en Fra Angelico (1387-1454). De
eerste opdracht, die Collette voor Cuypers' atelier uitvoerde, betrof
de beschildering van de St.-Laurentiuskerk te Dongen (1923).8 Interessant voor Breda is een ontwerptekening voor een hoogstwaarschijnlijk niet uitgevoerd glas-in-loodraam voor een vroegere woning van de benedictinessen van het H. Sacrament, (afb. 25) die in
1926 naar het klooster aan de huidige Generaal Maczekstraat verhuisden. 9 In stilistisch opzicht hinkt Collette hier op twee gedachten: in
de realistische weergave van figurale en ornamentale details weerklinkt een neogotisch verleden, de strakke-lijnencompositie getuigt
van een voorkeur voor een moderne vormgeving.
In 1927 maakte Collette zich los van Cuypers en verhuisde van
Roermond naar Nijmegen, waar hij zich als zelfstandig ondernemer
vestigde. Vanaf die tijd werd in zijn werk, waaronder ook mozaïeken
een voorliefde voor de byzantijnse kunst waarneembaar. Deze ging
hij, overigens als enige kunstenaar in Nederland, als de ideale gemeenschapskunst beschouwen. Voor de ideeën, die hij in dit verband
ontwikkelde en tot uitdrukking bracht, vormde het inmiddels vernieuwde St. Bernulphusgilde en de Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging (A.K.K.V.) een gevoelig klankbord. Van beide verenigingen die vanaf de jaren twintig een zeer belangrijke bijdrage leverden aan de opbouw van een eigentijdse kerkelijke kunst, werd
Collette in 1934 bestuurslid, van de laatste algemeen voorzitter. 10 Wil
men meer duidelijkheid aangaande de algemene conceptie, die de basis vormt van het werk van het werk van Collette in Breda en zijn andere werk uit diezelfde tijd, dan is het zaak zijn publicaties en voordrachten te analyseren. 11 De belangrijkste hieruit te distilleren gegevens zullen in het hieronder staande in beknopte vorm worden
weergegeven.
In Collette's ogen moest de kerkkunstenaar werk scheppen, dat
zowel aansloot bij de vormen van het gebouw als bij de liturgische
taal die de gemeenschap sprak. Een dergelijke, innige relatie tussen architectuur, decoratieve kunsten en goddelijke eredienst zou vanaf de
vijfde eeuw na Christus in de christelijke cultuur ontstaan zijn. Hij
meende, dat zij met de komst van de Renaissance in West-Europa ver-
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25. Ontwerp voor een gebrandschilderd glas-in-loodraam voor een vroegere
behuizing van de Benedictinessen te Breda (waarschijnlijk niet uitgevoerd)
(colI. GAB)
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broken werd, terwijl zij in Oost-Europa stand hield. Alle westerse
kerkelijke kunst van de laatste eeuwen was "hoogstens vrije kunst met
een godsdienstig onderwerp; hetgeen eigenlijk niets met kerkelijke kunst te
maken heeft" .12 Herstel van een ware kerkkunst was alleen mogelijk
door zich te oriënteren op "die werken die over een duizendjarig tijdvak en nog langer, gansch de Christelijke kerkelijke kunst hebben
omvat of beheerscht of allersterkst hebben beïnvloed".13 Met "die
werken" werden de byzantijnse bedoeld met hun "oer-essentieële
puur Christelijke rythmiek-princiep" .14 Hun taal, waarvan het
"rythme direct correspondeerde en resonneerde op het rythme der
goddelijke liturgie zelve", maakt hij zich eigen door een tweetal
kunstreizen naar Italië in 1928 en 1929 en een intensieve literatuurstudie. 15 Zij vertoonden in hun algemeenheid karakteristieken
die uitstekend in het tot dan toe door hem gehanteerde vormenschema van zijn monumentale kunst zouden passen en die hij dan ook gretig integreerde in zijn nieuwe kunstwerken: de proporties van de
composities werden bepaald door die van de architectuur, hun ritme
versterkt door middelen zoals symmetrie, parallellisme en herhalingen. Perspectivische verkorting en dieptewerking bleven zoveel mogelijk achterwege uit respect voor het vlakke karakter van de wand.
De tweedimensionale vormen werden geaccentueerd door een lijnvoering. Kleuren werden mild van toon gehouden, opdat zij onderling en met het coloriet van het steen- en houtwerk harmonieerden.
Stilistisch zou Collette's werk veelal te betitelen zijn als een byzantiniserend expressionisme.
Collette's gemeenschapskunst ontleende dus zijn bestaansrecht
aan het feit, dat zij kon voortbouwen op een nog in het oosten bewaarde traditie. Eigenlijk probeerde hij op artistieke wijze het doel
van het Apostolaat der Hereeniging, waarvan hij vanaf de oprichting
in 1927 bestuurslid was, te visualiseren: " ...de hereeniging te bevorderen van alle Christelijke kerken zoowel van het Oosten als van het
Westen".16 Zijn kerkdecoraties in Breda, overigens bescheiden van
opzet, zijn exponenten van dat artistieke eenheidsideaal.
H. Hartkerk
De eerste opdracht van Collette te Breda behelsde de verfraaiing
van de in neogotische stijl opgetrokken H.-Hartkerk aan de Baronielaan in het kader van verbouwingswerkzaamheden die in mei 1930
aanvingen. Toen werd aan het door architect PJ van Genk
(1844-1919) ontworpen driebeukige schip met toren uit 1900 een
transept en koor naar ontwerp vanjan Stuyt (1868-1934) en]. van
Dongen toegevoegd, hetgeen een kruisbasiliek opleverde. 17 In de
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vergadering van het Kerkbestuur van 1 december 1930 werd er na
een langdurige discussie inzake "het moeilijke vraagstuk (van) het beschilderen van het plafond en de gekleurde ramen" met algemene
stemmen besloten "de levering der gebrandschilderde ramen (geen figuren, doch emblemen) op te dragen aan den Heer J. Collette en het
schilderwerk aan den Heer Oosterman." 18 Tijdens de daarop volgende bijeenkomst op 13 maart 1931 werd medegedeeld, dat men de
betreffende schilderswerkzaarnheden ook aan Collette zou overlaten. 19 Dit betekende, dat hij de leiding zou krijgen over de niet-artistieke beschildering van het spitse tongewelf.2° Dit houten gewelf
toont heden ten dage een uiterst sober decoratief patroon in de tinten
roodbruin, blauw, grijs en zwart, dat goed aansluit bij de grijsrode
baksteen van de muren. Met de ramen zullen wel die in de vier lancetvensternissen van de vierzijdige koorafsluiting bedoeld zijn, overigens figuraal van karakter. Vermoedelijk ook de vijftig ramen in de
lichtbeuken van koor, transept en middenschip, die voorzien zijn van
een paars-blauw-rood omlijst lichtkleurig, ruiten binnenveld zonder
figuratie of ornamentatie. Dit zeer eenvoudige ontwerp moet op
naam van Collette gezet worden op grond van de aanwezigheid van
binnenlijsten en kleuren die in de koorramen terugkomen, en op
grond van eerder door de auteur gedane analyses van soortgelijke ramen van de kunstenaar elders. 21
De vier koorramen werden vervaardigd door het atelier Jean den
Rooijen te Roermond en geschonken door de Broederschap van de
Goddelijke Zaligmaker (1), P. Fransen, emeritus-pastoor (1) en de
heer C. Smits, parochiaan (2).22 Zij geven verticaal aaneengeschakeld
de Apostelen weer bekroond door de symbolen van de evangelisten.
Zij scharen zich aldus rondom het altaar, aanbiddings-, offer- en
woonplaats van Christus. De eersten, leerlingen van hem, verkondigden diens leven, leer, lijden, dood en opstanding. De laatsten stelden dat op schrift. Van links naar rechts zien we: 1. het Lucas-symbool, Jacobus Minor, Bartholomeus, Matthias (afb. 26), 2. het Marcus-symbool, Petrus, Andreas, Philippus, 3. het Johannes-symbool,
Johannes, Jacobus Major, Simon (geschenk Broederschap) en 4. het
Mattheus-symbool, Mattheus, Thomas, Thaddeus (afb. 27). Kennelijk was men het niet eens met de op de ontwerptekening aangegeven
volgorde: 1. Marcus-symbool, Philippus, Bartholomeus, Simon, 2.
Lucas-symbool, Petrus, Andreas en Thomas, 3. Johannes-symbool,
Johannes, Jacobus Major, Jacobus Minor, 4. Mattheus-symbool,
Mattheus, Thaddeus, Matthias (afb. 28).23 De figuren werden frontaal en vlak afgebeeld. Een web van loodstrips contoureren vele, kleine glasscherven in de gloeiende kleuren van vooral blauwen rood,
aangevuld met bruingeel, bruin en paars, wat een mozaïekachtig aan-
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26. Gebrandschilderd glas-in-loodraam in het koor van de H. Hartkerk (detail) (coll. GAB)
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27. Gebrandschilderd glas-in-loodraam in het koor van de H. Hartkerk (detail) (col!. GAB)
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zicht gaf. Bij het ontwerpen van deze ramen moet Collette voorbeelden uit de Gotiek - men denke aan de dertiende-eeuwse ramen in de
kathedralen van Chartres en Bourges - voor ogen gehad hebben. Die
ontwierp hij onder invloed van de byzantijnse kunst aan een vereenvoudigde vormgeving. Voorzover valt na te gaan, is de H.-Hartkerk
de eerste kerk met ramen in een dergelijke, statische stijl die Collette
als glazenier in de verdere loop van zijn leven zou uitdiepen. Twee
jaar na het plaatsen van de ramen voerde Collette opnieuw onderhandelingen met de parochie om het koor verder kunstzinnig aan te kleden. In zijn brief aan pastoor A. Boumans, gedateerd 15 juli 1933,
raadde hij deze allereerst aan toch vooral geen gordijnen op te hangen
voor de muur onder de vensters van de polygonale afsluiting, een
idee, dat blijkbaar eerder geopperd en hem ter ore gekomen was. 24 In

28. Omwerp voor de gebrandschilderde glas-in-loodramen in het koor van de
H. Hartkerk (niet uitgevoetd) (colI. GAB)
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29. Omwerp voor muurschilderingen/mozaïeken in het koor van de H. Hartkerk (niet uitgevoerd) (colI. GAB)

plaats daarvan kwam hij met het volgende concrete plan. Van de twee
buitenste muurvakken zou de linker gesierd moeten worden met
Christus' voetwassing, "duidende op de reinheid van lichaam en ziel
voor allen die de H. Mysteriehandelingen bijwonen of verrichten",
de rechter met het Laatste Avondmaal zelf (afb. 29 en 30).25 De binnenvakken zouden elk een groep adorerende engelen bevatten, die
"op deze plaats - zoo dicht bij het tabernakel en altaar de H. Plaats
bewaken en den Goddelijken Bewoner eeren" (afb. 25). Voor de triforia bedacht hij busten van heiligen, bijvoorbeeld drie mannelijke en
drie vrouwelijke, dit naar keuze van de pastoor, voor de verdiepte
cirkel- en ruitvormige sierveldjes tussen triforia en scheibogen sym-
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30. Ontwerp voor een muurschildering/mozaïek in het koor van de H. Hartkerk (niet uitgevoerd) (coll. GAB)

bolen, die op het H. Sacrament of Christus duiden ("Het priesterchoor is van Christus") (afb. 31 en 32).26 Hij kon hiervoor verf of
mozaïek gebruiken. De vier grote vakken zou hij deels ook met mozaïek kunnen behandelen. Dit had volgens hem zowel het praktische
voordeel, dat beschadiging bij het ophangen en neerlaten van rouwgordijnen geheel uitgesloten was als het veel belangrijker esthetische
voordeel, dat er een visueel zeer aantrekkelijk resultaat ontstond door
zijn bijzondere materiaalkeuze en -behandeling. Dat laatste hield het
volgende in. In tegenstelling tot andere mozaïsten van zijn tijd, zoals
bijvoorbeeld Antoon Molkenboer, hanteerde Collette de techniek
van het directe zetten, die tot en met de veertiende eeuw in zwang was
en daarna was verdwenen. De mozaïeksteentjes, van glas en bladgoud
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31. Ontwerp voor een muurschildering/mozaïek in het koor van de H. Hartkerk (niet uitgevoerd) (coll. GAB)

vervaardigd (en niet van marmer, dat vond hij te dof), drukte hij afzonderlijk in de opzettelijk ongelijk aangebrachte natte specielaag
aan. Hierdoor kwamen de blokjes in verschillende hoeken ten opzichte van het erop reflecterende licht te liggen, wat een fonkelend effect
teweegbracht. 27 Collette's bij de aangehaalde brief aan de pastoor behorende ontwerpen werden op de kerkbestuursvergadering van 26
juli bekeken, waarbij men het slechts liet. 28 Ruim vier maanden later
drong Collette op beleefde wijze er bij de pastoor op aan zo spoedig
mogelijk, dit wilde zeggen, per 1 januari 1934, te mogen beginnen
met de versiering van het koor en eventueel ook met die van de flankerende zijkapellen. 29 Direct daarna besloot het kerkbestuur de zaak
voorlopig te laten rusten. Eerst wilde men nog eens overwegen, ofhet
behangen der vakken toch "niet een mooier en passender effect zou
maken, waarop, na eenige gedachtenwisseling, besloten wordt zoo
mogelijk eerst eens een proef te nemen met een of ander behang... " 30
Uiteindelijk koos men inderdaad daarvoor; per 1 juni 1937 sierden
groen-blauwe tapijten het koor, zo leest men in het Liber Memorialis. 3 ! Had Collette zijn plannen kunnen realiseren, dan moeten de
voorstellingen in een streng-byzantiniserende stijl en gedomineerd
door de kleuren roodbruin, bruin, donkergeel, blauwen vaalwit, in
een evenwichtige relatie met elkaar, het altaar en de architectonische
omgeving gestaan hebben. Stilistisch moeten zij te vergelijken ge-
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• • •I~
weest zijn met de muurschilderingen in de voormalige Josephkerk te
Bergen op Zoom (1932/33), de mozaïeken in de kerk van de H. Willibrordus te Tilburg (hoogstwaarschijnlijk 1935) en de R.-K. St. Stephanuskerk te Nijmegen (1935 en later).
In 1938 ging Collette wederom onderhandelingen met het kerkbestuur aan. Hij enJoep Nicolas zouden ieder voor zich een ontwerp
maken voor de rozet- en de zich daaronder bevindende spitsboogramen van het transept aan de noord- en zuidzijde. Na beoordeling
daarvan kwam het kerkbestuur tot de overtuiging, dat "beide ontwerpen hoewel geheel verschillend van opvatting getuigden van
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hoogen kunstzin wat voorstelling en uitwerking aangaat." 32 Uit een
particuliere collectie kwamen onlangs drie tekeningen tevoorschijn,
waarvan onbekend is, of zij überhaupt deel uitgemaakt hebben van de
definitieve versie of, zo nee, in hoeverre zij bepalend geweest zijn
voor de totstandkoming ervan. In ieder geval werpen zij een licht op
Collette's voorstel. Plan A toont Christus H. Hart met sprekersgebaar in het rozetraam, terwijl de rest oningevuld is (afb. 33).33 Plan B
laat wederom Christus zien, maar dan in orantenhouding en omgeven
door engelen, musicerend c.q. voorzien van een tekstbanderolle. In de
spitsboogramen heiligen, die een bijzondere relatie hebben met de
Christusfiguur, zoals bijvoorbeeld Lidwina, Johannes de Doper en
Margaretha Maria Alacoque. 34 In plan C tenslotte neemt Maria in
orantenhouding een centrale positie in te midden van engelen. In de
ramen eronder heiligen met een bijzondere verering voor haar, van
wie alleen de H. Dominicus te identificeren is (afb. 34).35 Men mag
veronderstellen, dat de transeptramen, indien uitgevoerd, zeker een
stilistische eenheid met de koorramen gevormd zouden hebben. Echter, Nicolas' concept kreeg de voorkeur, hetgeen resulteerde in plaatsing van diens ramen in 1939. 36 Bij nadere beschouwing daarvan
komt direct aan het daglicht, in welk opzicht Nicolas' stijlopvatting
verschilt van die van Collette: Nicolas gebruikt een op de Renaissance
gebaseerde vormentaal met veel details, die daardoor minder harmonisch samengaat met de architectonische vormen en moeilijker leesbaar is voor de toeschouwer.37

De Teresiakerk
In de jaren dertig verleende Collette ook zijn medewerking aan
de aankleding van de in 1926 geconsacreerde en in 1973 gesloopte
kerk aan de Tramsingel die onder de patronage van de H. Teresia van
het Kindje Jezus (van Lisieux) gesteld was. 38 Deze kerk werd door de
architecten W. te Riele (1867-1937) en J. Berben ontworpen als een
centraalbouw op geometrische grondslag, een type, waartoe ook de
nog te behandelen Onbevlekte Ontvangeniskerk en de Sacramentskerk behoren. 39
Voordat Collette er zijn schildersactiviteiten zou ontplooien,
voorzag hij in de hoedanigheid van mozaïst tussen 1935 en 1937 beide travertinaltaren in de aan het koor flankerende Maria- enJosefkapel van hun beeltenissen. 4o Hierbij moet de kunstenaar met behulp
van de reeds besproken techniek van het directe zetten in een byzantiniserende stijl gewerkt hebben. Zo zal de afbeelding van Maria, in gezelschap van het Kindje Jezus, waarschijnlijk te vergelijken geweest
zijn met de door de ikonenkunst beïnvloede Maria van Altijddurende
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33. Omwerp voor gebrandschilderde glas-in-loodramen in het transept van
de H. Hartkerk (niet uitgevoerd) (col\. GAB)
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34. Ontwerp voor gebrandschilderde glas-in-loodramen in het transept van
de H. Hartkerk (niet uitgevoerd) (coll. GAB)

Bijstand, die als mozaïekpaneel in de kapel van de St.-Ursulakliniek
in Wassenaar hangt. 41
Op 19 april 1937 vroeg het kerkbestuur bisschoppelijke toestemming om schilderingen in het koor door Collette te mogen laten

127

Jaarboek De Oranjeboom 42 (1989)

35. Muurschilderingen in de absis van de Theresiakerk (col!. GAB)
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uitvoeren. 42 De volgende werden in 1938 direct op de baksteen voltooid. In het verdiepte spitsboogveld achter het altaar in de polygonale absis een rijzende, gouden zon als symbool van Christus, zon der
gerechtigheid, in het linker en rechter aan weerszijden daarvan een
oud- en nieuwtestamentisch eucharistisch tafereel, namelijk het eten
van het Paaslam bij de uittocht uit Egypte en de bruiloft van Cana.
Tenslotte tien eucharistie-emblemen, zoals onder meer de pelikaan
met jongen, verdeeld over andere muurvlakken in de absis, zoals de
boogzwikken (afb. 35).43
De kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

De kerk van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd Maria
aan de Oranjeboomstraat was de derde Bredase kerk, die Collette artistiek aanpakte. Deze was door de architecten Jacobus van Groenendaal en Jac. Hurks ontworpen en in 1934 geconsacreerd. 44 Dankzij
giften was de mogelijkheid geschapen om de baksteenmuren direct
met schilderkunstige middelen te bewerken, waarvan het resultaat bij
de parochianen zeer in de smaak viel. 45 Op de spitsboogvormige
sluitmuur van het naar het westen georiënteerde koor groepeerde
Collette rondom het reeds geplaatste kolossale kruisbeeld van A. Falise voorstellingen, waarbij hij de driehoek als basis van de compositie
nam (afb. 36). Daardoor was er een harmonische aansluiting bij de architectuur verzekerd. Het crucifix omringde hij met de boom des levens en bekroonde hij met Gods uit de hemel reikende hand en de duif
als symbool van de H. Geest, hetgeen een evenwichtige drievuldigheidsafbeelding opleverde. De twee groepen van boven het altaar, parallel aan elkaar geplaatste engelen, contactpersonen tussen hemel en
aarde, nemen actief deel aan de viering van de liturgie. De betekenis
van de kelk en hostie op pateen in handen van de twee middenengelen
binnen liturgisch verband wordt voor de ogen van de gelovigen verduidelijkt door de van ijzer vervaardigde letters, die de volgende
woorden vormen: "is niet de kelk Dien wij zegenen eene Gemeenschap met het bloed van Christus" en "Het Brood Dat wij breken is
Het niet eene Gemeenschap met het Lichaam van Christus". De
linker- en rechterzij muur van het koor kennen een versiering met
respectievelijk de pelikaan met jongen en het Lam Gods, symbolen
van de Verlosser. Ook elders in de kerk treft men nog symboolvoorstellingen aan: boven de preekstoel het pinkstervuur, de H.
Schrift en de tien geboden, duidende op de prediking van Gods
woord, en boven het Maria-altaar bloemen, die betrekking hebben op
Maria's wezen. Dat laatste wordt geïllustreerd door de volgende tekst
van ijzeren letters tegen de muur: "Gij zijt geheel Schoon 0 Maria"
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36. Muurschilderingen in het koor van de Onbevlekte Ontvangeniskerk (col!.
GAB)
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37. Muurschilderingen en ikoon in de Sacramentskerk (coll. GAB)
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en "De smet der erfzonde is Niet in U". Alle besproken schilderingen
zijn in vergelijking met Collette's ander werk uit de jaren dertig ietwat dynamischer en karakteriseren zich in coloristisch opzicht door
gemengd wit, geel, grijs, groen, blauwen steenrood. Ook in deze
scheppingen kon Collette zijn bewondering voor de byzantijnse
kunst uiten. Hieraan is het volgende citaat, ontleend aan een artikel
van Collette over vier geschilderde heiligen in de Santa Maria Antigua te Rome, die vrijwel op dezelfde manier als de engelen in de Onbevlekte Ontvangeniskerk gecomponeerd zijn, te verbinden: "Hoe
sterk rythmisch suggestief werken die verticalen; hoe uitnemend is
het begrip ,muurschildering' verstaan; hoe volmaakt vereenzelvigt
zich het tableau met den muur als architectonisch element. Overigens
kan niet anders verwacht worden waar de Byzantijnsche meester immer een innigen samenhang tusschen architectuur en beeldende
kunsten weten te bereiken" .46

De Sacramentskerk
Collette's versiering van de Sacramentskerk aan de Zandberglaan van de architect J. van Dongen jr., geconsacreerd in 1926, was
kleinschalig van aardY De notulen van het kerkbestuur van 7 maart
1948 maken melding van het feit, dat de pastoor Collette de opdracht
verstrekt had een concept te maken voor de inrichting van een kapelle~e, te wijden aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. 48
Een definitieve beslissing omtrent de realisatie daarvan hing af van de
te scheppen financiële mogelijkheden. Aangezien men hiervoor voldoende gelden wist te vergaren, kreeg Collette in hetzelfde jaar toestemming een vak van de noordmuur achter in de kerk te voorzien
van een schildering op pleisterlaag. 49 Deze fresco toont twee groepen
levendige engelen in de kleuren lichtgeel, lichtblauw, grijs, wit,
steenrood en bruin, kenmerkend voor Collette's expressieve stijl uit
dejaren veertig (afb. 37). Zij zijn in verering voor Onze Lieve Vrouw,
die is weergegeven op een schilderij in het centrum daarvan. 5o Op stilistische gronden mag men aannemen, dat deze ikoon uit de jaren dertig dateert.
Onder het monumentale oeuvre van Collette in de stad Breda nemen de ramen van de H.-Hartkerk de belangrijkste plaats in. Mocht
het zover komen dat dit kerkgebouw, dat sinds begin 1986 als parochiekerk gesloten is, wordt gesloopt, dan zal het goed zijn, uit waardering voor deze kunstenaar, een creatieve oplossing te vinden voor
het behoud van deze ramen.

132

Jaarboek De Oranjeboom 42 (1989)

AANTEKENINGEN
De foto's zijn vervaardigd door: V.M.].A.N. Collette (nrs. 2-10 en 12-13, 1987/88),
E.M. Dolné (nr. 1, 1983) en Archiefdienst Gemeente Breda (nr. 11, 1968).
Afkortingen:
GAB

LM
Afd. III - 108 =
Afd. III - 179 =
NR
1

3

4

6

8
9

10

11

12

13

14

Gemeentelijke Archiefdienst Breda.
Liber Memorialis.
Archief parochie H. Teresia.
Archief parochie H. Hart.
NotuIenregister 1900-1957.

Collette, V., "Met verdwijnen H. Hartkerk gaat belangrijk werk verloren. Sloop
bedreigt kunst Collette", De Stern, 5 september 1987.
Over twintigste-eeuwse gemeenschapskunst in Nederland: Spaanstra-Polak,
B.M., "De geschiedenis van de monumentale kunst", Teken aan de warld, Utrecht
zj. (circa 1960), p. 18-42; Boot, e. en M. van der Heyden, "Gemeenschapskunst",
Catalogus tentoonstelling 's-Gravenhage, Haags Gemeentemuseum, KUH5tenaars
der idee. Symbolistische tende11zen in Nederland, ca. 1880-1930, 1978, p. 36-47.
Over de vroege contacten van Collette met Toorop en Kwakman: Collette, V.,joan
Col/ette (1889-1958). Periode 1912-1924, Nijmegen 1986, ongepubliceerde doctoraalscriptie, Kunsthistorisch Instituut, Katholieke Universiteit, Nijmegen, p. 6-7
en 19-23.
Lenz, D., Esthetik Val1 Beuron, vertaling E. Erens, inleiding G. Brom, Helmond
1912; Lenz, D., Schoonheidsleer der Beuroner Kunstschool, vertaling M.e. Nieuwbarn,
Bussum 1912.
Over "De Violier": Brom, G., Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland,
Leiden 1933, p. 315-415; Collette, V., op. cito (noot 3), p. 10-17.
Granpré Moliere, M.]., "Het levenswerk vanJoan Collette" (= rede, uitgesproken
bij de opening van de herdenkingstentoonstelling vanJoan Collette in de Waag te
Nijmegen, 1959), Nurnaga, 6 (1959), p. 155.
Collette, op. cito (noot 3), p. 29-32 en p. 54.
Over Collette's periode bij Cuypers: Collette, op. cito (noot 3), p. 59-61 en 65-69.
Het klooster was destijds gevestigd in een woning aan de Wilhelminastraat te Ginneken, thans het garagebedrijf Ginnekenweg 269; mededeling drs. e. Loherans.
Dank aan de heer drs. E.M. Dolné, die mij op het bestaan van de tekening attendeerde en daarover de volgende gegevens verschafte: glansachtige verf met olie
aangemaakt (lijkt op ekaline) op wit tekenkarton, verso juli 1925, ca. 25 x 25 cm.,
archief klooster Manna Absconditum, Breda. Bij navraag door de auteur bleek de
tekening spoorloos te zijn verdwenen.
Over Collette en het St. Bernulphusgilde en de Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging in dejaren twintig: Collette, op. cito (noot 3), p. 62-64.
Collette's werk uit de periode 1925-1958 wordt momenteel door de auteur aan een
kunsthistorisch onderzoek onderworpen; niet aangehaald in de noten: "Rede, uitgesproken voor de leden van het St. Bernulphusgilde op 1 Febr. 1939 te Amsterdam, door Joan Collette", Het Gildeboek, XXII (1939), p. 5-11.
",Beeldende kunsten en kunstnijverheid' (Inleiding uitgesproken op de Kath.
Kunstenaarsdagen 1932 te Huijbergen) door Joan Collette", Van Bouwen e11 Sieren,
3 (1932), p. 149.
Collette,]., "Over Oostersche schilderkunst. Ter inleiding bij een serie artikelen
door Dr. A. Hacke!", Van Bouwen e11 Sieren, 1 (1930), p. 198.
Inleiding Collette op. cito (noot 12), p. 156.

133

Jaarboek De Oranjeboom 42 (1989)

15

16

17

18
19
20
21

22
23

24

25

26

27

28
29

30
31

32
33

34

35

36
37

Collette, Op. cito (noot 13), p. 198.
In Italië bezocht hij Ravenna, Venetië en Rome; zie: Baader, Th., "Joan Collette",
111 Constel1 Een, I (1933), p. 11; ook bezocht hij Assisi, Florence, Milaan, Perngia en
Pisa; mededeling]. Collette, oudste zoon van de kunstenaar, 23 april 1987.
Zijn uitgebreide collectie boeken, die met name de kunst van de vijfde tot en met de
vijftiende eeuw bestreek, werd geveild: Catalogus veiling Amsterdam, Paul
Brandt, ... Bibliothèque de jeu M.-joarl Collette, artiste-peintre à Nimègue, 1959, p.
56-62.
1\!lededeelingen van het Comité '.I GravCl1hage var1 het Apostolaat voor de Hereeniging der
Kerke/I, (1) (1928), 3' p.
GAB, Afd. III - 179, nr. 2.108.72, LM (1929/30/31). Over de kerk zie ook: "Parochie H. Hart van Jezus in Breda. De kerk van de Boulevard", Katholiek Breda. Officieel kerkbericht voor alle R.K. Parochies van Breda, 59 (1956), nr. 27; "De parochie van
het H. Hart van Jezus aan de oude Boulevard", Katholiek Breda. Officieel kerkbericht
voor alle R.K. Pa1'Ochies van Breda, 59 (1956), nr. 28; Om het behoud van de H. Hartkerk
te Breda (extra uitgave van de Heemkundige Kring Breda), Breda 1985.
GAB, Afd. III - 179, nL 3.628.22, NR, 1 december 1930.
GAB, Afd. III - 179, nr. 3.628.22, NR, 13 maart 1931.
GAB, Afd. IH -179, UI. 2.108.72, LM (1931).
Zoals bijvoorbeeld de ramen in het koor en zangkoor in de R.K. St. Stephanuskerk
te Nijmegen (1936). Over de algehele beglazing van deze kerk: Collette, V., "Monumentale kunst vanJoan Collette in de St. Stephanuskerk te Nijmegen", Numaga,
XXXIV (1987), p. 35-39.
GAB, Afd. 1II-179, nI. 2.108.72, LM (1931).
GAB, Afd. III 179, nr. 3.628.643. O.i. inkt en waterverf op hard tekenpapier,
33,3 x 30,3 cm. geplakt op donkerbrnin dun karton, 35,8 x 30,9 cm., gesigneerd
I.o. Joan Collette en gedateerd I.o. 1931.
GAB, Afd. III - 179, nr. 3.628.643, brief]. Collette aan pastoor A. Boumans, Nijmegen, 15juli 1933.
GAB, Afd. III - 179, nr. 2.108.751. Waterverf, potlood en brnine inkt op schetspapier geplakt op donkerbrnin karton, gesigneerd m.O. Joan Collette, ongedateerd,
35,8 x 20,9 cm.; waterverf, bruine inkt en potlood op schetspapier geplakt op donkerbruin karton, gesigneerd Lo.Joan c., ongedateerd, 23,7 x 19,7 cm.
GAB, Afd. III - 179, nr. 2.108.751. Waterverf, bruine inkt en potlood op schetspapier geplakt op donkerbruin karton, gesigneerd I.O. Joan c., ongedateerd, 24,4 x
19,7 cm.; waterverf, bruine inkt en potlood op schetspapier geplakt op donkerbruin karton, ongesigneerd en ongedateerd, 24,6 x 25,8 cm.
Collette,]., "Mozaïek-kunst", Het R.K. Bouwblad, 7 (1936), p. 337-341.
GAB, Afd. Hl - 179, nr. 3.628.22, NR, 26 juli 1933.
GAB, Afd. III - 179, nr. 3.628.643, brief]. Collette aan pastoor A. Boumans, Nijmegen, 7 december 1933.
GAB, Afd. III - 179, nL 3.628.22, NR, 19 december 1933.
GAB, Afd.1II-179, nr. 2.108.72, LM (1937).
GAB, Afd. III - 179, nL 2.108.72, LM, (1938).
Waterverf, potlood en o.i. inkt op tekenkarton, 54 x 36 cm., gesigneerd Lo.Joan
c., ongedateerd, particuliere collectie, Nijmegen.
Waterverf, potlood en o.i. inkt op tekenkarton, 54 x 36 cm., gesigneerd I.O. Joan
Collette, ongedateerd, particuliere collectie, Nijmegen.
Waterverf, potlood en o.i. inkt op tekenkarton, 54 x 36 cm., gesigneerd Lo.Joan
Collette, ongedateerd, particuliere collectie, Nijmegen.
GAB, Afd. III - 179, nr. 2.108.72, LM (1938 en 1939).
GAB, Afd. III 179, nr. 3.628.643, brieven]. Nicolas over de iconografie aan

134

Jaarboek De Oranjeboom 42 (1989)

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48
49
50

pastoor A. Boumans, Roermond, 27 februari en 19 october 1939; zie ook: nr.
2.108.72, LM (1939).
De archieven van de Teresiakerk, de Maria Onbevlekte Ontvangeniskerk en de Sacramentskerk bevatten nauwelijks gegevens met betrekking tot de totstandkoming
van Collette's opdrachten aldaar. Verwoede pogingen van de auteur om deze via
andere wegen te achterhalen hebben tot nu toe schipbreuk geleden.
Over de kerk: "St. Teresiaparochie Tramsingel Breda. De stichting en opbouw der
kerk", Katholiek Breda. Officieel kerkbericht voor alle R.K. Parochies van Breda, 59
(1956), nr. 21; "De H. Teresiaparochie te Breda Il. Interum van de kerk en de ontwikkeling van het parochieleven. ", Katholiek Breda. Officieel kerkbericht voor alle R.K.
Parochies van Breda, 59 (1956), nr. 22.
GAB, Afd. III - 108, nr. 3.628.42, supplement nr. 4 op de inventaris opgemaakt in
1935, B, 24 april 1938; Bisschoppelijk ArchiefBreda, I, 226, Portefeuille Schenkingen en Fundaties, Briefkerkbestuur aan mgr. P. Hopmans, 19 april 193 7.
Mozaïek, ongesigneerd, ongedateerd, 93 x 67 cm. (dagmaat).
Bisschoppelijk ArchiefBreda, Archiefkerkbestuur (aant. 40).
GAB, Afd. III - 108, nr. 3.628.42, nr. 5 op de inventaris opgemaakt in 1935, B, 30
april 1939.
Over de kerk: "Parochie O.L. Vr. Onbevlekt Ontvangen. De Kerk aan de Oranjeboomstraat" , Katholiek Breda. Officieel kerkbericht voor alle R.K. Parochies van Breda, 59
(1956), nr. 6; Neûs, T., SOjaar Onbevlekte Ontvangenis Parochie 1933-1983, Breda, z.j.
(1983).
Archief parochie Onbevlekte Ontvangenis. Rekeningen van het kerkbestuur over
dejaren 1941 en 1942; Neûs.
Collette,J., "Onbekende soldaten", Het R.K. BouUJblad, 2 (1930-1931), p. 88.
"Geschiedenis van een Bredase parochie. Kerk der Eeuwigdurende Aanbidding bestaat 25 jaar, De Stem, 1juni 1951.
Archief parochie H. Sacrament van het Kerk/Schoolbestuur, 1 februari 1948.
Archief parochie H. Sacrament van het Kerk/Schoolbestuur 7 maart 1948.
Tempera (?) op vezelachtige ondergrond, gesigneerd r.o. Joan Collette, 52,2 x 41,1
cm. (dagmaat).

135

Jaarboek De Oranjeboom 42 (1989)

