
1.  Het gezin van Alphons van Iersel op 14 juni 1930 te midden van de geschenken, waaronder het Kwattatriptiekschrijn, 
voor zijn 25-jarig jubileum. August Neijens, de onderdirecteur die het geschenk namens het personeel aan de jubilaris 
overhandigde, staat links op de foto, direct naast het triptiekschrijn. (Privé-collectie)
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 Het Kwattatriptiekschrijn 
van edelsmidse Brom uit 1930
 Toegepaste kunst op het snijpunt van internationaal 
ondernemerschap en artistieke vernieuwing

door
Martijn van Beek

De geschiedenis van de Kwattafabriek in Breda laat zien dat het bedrijf de ogenschijnlijk 
paradoxale relatie tussen internationaal ondernemerschap en de opkomst van de katho-
lieke sociale beweging overbrugde door een persoonlijke beeldtaal te creëren en in stand 
te houden rondom zijn directeur en diens gezin. Tijdens het 25-jarig werknemersjubileum 
van directeur Alphons van Iersel in 1930, dat groots werd gevierd, werden toegepaste en 
beeldende kunst en theater ingezet om een bedrijfsvoering voor het voetlicht te brengen 
waarin de katholieke inborst samenging met de economische doelen. Het materiële hoogte-
punt hiervan is een object dat namens het Nederlandse personeel als cadeau aan de jubilaris 
werd aangeboden, te weten een verguld zilveren triptiekschrijn met een hoogst originele 
typologie en iconografie, vervaardigd door de Utrechtse edelsmidse Brom in opdracht van 
het comité dat het jubileum organiseerde.

Een 25-jarig jubileum wordt traditioneel met de grondstof zilver geassocieerd en daarom 
is het niet verwonderlijk dat de opdracht voor een passend cadeau bij een edelsmid terecht-
kwam. De iconografie van het triptiekschrijn, die uitgebreid aan bod zal komen, is een 
bedachtzaam evenwicht tussen twee tegengestelde omstandigheden. Aan de ene kant stond 
het directoraat van Alphons van Iersel in het teken van een succesvolle internationalisering 
van het bedrijf en de groei van het aantal werknemers. Maar aan de andere kant kwam Van 
Iersel net uit een geëscaleerde strijd om meer rechten voor de werknemers, wat weliswaar 
niet had geleid tot blijvende problemen, maar wel een smet wierp op de reputatie van het 
bedrijf. Beide aspecten hebben invloed gehad op het ontwerpproces en de uiteindelijke vorm 
van het triptiekschrijn. Deze bijdrage geeft antwoord op de vragen welke beeldtaal Kwatta 
in 1930 ontwikkelde, hoe die functioneerde in de lokale religieuze, economische en cultu-
rele omstandigheden en hoe die zich verhield tot Broms oproep tot artistieke vernieuwing.

| De beeldtaal van Kwatta

De cacao- en chocoladefabriek Kwatta werd in 1883 in Breda opgericht en gevestigd op een 
terrein tussen de West-Binnensingel (de huidige Nijverheidssingel) en de Middellaan. De 
bedrijfsnaam was overgenomen van een cacaoplantage in Suriname.1 Door de ligging aan 
het water konden de balen cacaobonen die in Breda werden aangevoerd snel van de schepen 
gelost en verwerkt worden.2
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Kwatta zou roem vergaren door de uitvinding van de verpakte chocoladereep, een fenomeen 
dat nu algemeen bekend is, maar in 1907 een innovatie was.3 Tot dat moment werd chocola-
de verkocht in brokken, en werd cacao vooral gebruikt om chocoladedrank van te maken.4 
Het succes van de uitvinding van de verpakte reep was de aanleiding voor uitbreiding van 
het bedrijf. In 1913 opende Kwatta de eerste buitenlandse fabriek in Bois d’Haine in België. 
Vanwege de Eerste Wereldoorlog steeg de vraag naar chocolade en cacao nog verder.5 Dat 
was de aanleiding om het bedrijf in 1920 om te zetten naar een N.V., en de naam te verande-
ren naar N.V. Stoom, chocolade- en cacaofabriek Kwatta.6 Het element ‘stoom’, dat nu promi-
nent genoemd werd in de naam, was inmiddels een teken van technologische moderniteit. 
Bij Kwatta werd de stoommachine onder andere gebruikt om de cacaomolen aan te drijven.7 
In datzelfde jaar werden fabrieken geopend in Keulen-Ehrenfeld en Épinay bij Parijs, omdat 
verplaatsing van werkzaamheden vanwege belastingstijgingen voordeliger was dan export 
uit Breda.8 Vlak bij de fabriek in Breda verrees in 1921 bovendien een moderne fabriek aan 
de Markkade in Princenhage. Daar werden vanaf 1925 ook biscuits gemaakt.9 Tevens had 
Kwatta tegen die tijd het bedrijf Sickesz, een grote concurrent, overgenomen.10 De modern 
geproduceerde verpakte chocoladereep veroverde in de eerste twee decennia de wereld.

2.   Foto van de Kwatta ‘manoeuvrezaal’ tijdens het verpakken van de repen. Zonder datum. Fotograaf André Schreurs. 
(NL-HaNA Nationaal Archief Den Haag, Fotocollectie Arbeidsinspectie, Serie Suikerwerkfabricage, toegangsnr. 2.24.03 
/ inv.nr. 2256 / bestanddeelnr. 256-5052)
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De technologische moderniteit had echter een keerzijde. De invoering van machines maakte 
het duurbetaalde werk dat door mannen werd uitgevoerd, zoals stoken en sjouwen, overbo-
dig.11 Dit maakte een verandering in de bedrijfsvoering noodzakelijk. Oplossingen werden 
gevonden in verkorting van de dagelijkse werktijden, verlaging van de lonen, en in ontsla-
gen onder het mannelijke personeel.12 Het aantal vrouwen en meisjes onder de werknemers 
daarentegen groeide, aangezien zij goedkopere arbeidskrachten waren en beter geschikt 
voor het handwerk dat ondanks de mechanisering bleef bestaan, zoals het inpakwerk.13

De wikkel van de verpakte reep die Kwatta in 1907 had geïntroduceerd bood ruimte 
aan tekst en beeld en werd bedachtzaam vormgegeven: ‘Omdat het Nederlandse leger 
aanvankelijk de enige afnemer was, kregen de repen […] het beeldmerk van een soldaat.’14 
De Nederlandse soldaat ging in die tijd op oefening met een energierijke en houdbare reep 
‘chocolaad’ van Kwatta in zijn ransel. Verondersteld wordt dat in de kazernes de later 
beroemd geworden reclameslogan ‘Aller oogen zijn gericht op Kwatta’ is ontstaan.15 De 
soldaat werd samen met de matroos aan het roer het beeldmerk van Kwatta en zij versche-
nen naast elkaar op de reepwikkels.

Die stuurman zou zijn ontworpen door Eugène Stokvis, de ondernemer die Kwatta in 1893 
samen met zijn broer had overgenomen. Hij zou daartoe geïnspireerd zijn door de schepen 
aan de Bredase Markkade.16 In 1920 werd een meer eigenzinnig karikatuursoldaatje geïntro-
duceerd als beeldmerk.17 Hoewel dat aanvankelijk werd opgevat als een bespotting van de 
Nederlandse militair, vergrootte het al snel de populariteit van de reep onder de hele bevol-
king, en dus ook buiten de krijgsmacht. Die ontwikkeling paste in Kwatta’s reclamebeleid: 
‘Van meet af aan voorziet Kwatta zijn chocoladeproducten met afbeeldingen van personages. 
Het bedrijf wil het product letterlijk en figuurlijk populariseren. Tot de invoering van de 
Kwattareep gold chocolade namelijk als elitelekkernij voor de gegoede burgerij. Met de 
eerste reclameslogan “Chocolade als volksvoedsel” prijst Kwatta zijn voedzame versnape-
ring aan voor iedereen.’18

3.   Reep Kwattachocolade. Fotograaf Johan van Gurp. (NL-BdSA Stadsarchief Breda, Collectie BN De Stem / Johan van Gurp, 
id.nr. JVG20010212019)
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| Werknemersbelangen onder directeur Van Iersel

Alphons van Iersel (1883-1948) kwam op 15 juni 1905 als boekhouder in dienst van Kwatta. 
In 1911 werd hij algemeen directeur. Daarnaast was hij lokaal actief op andere terreinen. Hij 
was in de jaren tien bijvoorbeeld lid van de gemeenteraad van Breda, en was medeoprichter 
van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda dat in 1922 werd geopend. Als rooms-katholieke 
werkgever kreeg Van Iersel te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de 
behartiging van werknemersbelangen, en moest schipperen tussen die zorg enerzijds en het 
ondernemerschap anderzijds. Hij kreeg te maken met de uitwerking van de richtlijnen uit 
de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII uit 1891. Deze encycliek legde de grondslag 
voor een betere behartiging van de belangen van de arbeiders, en wees daarbij de werkge-
vers op hun verantwoordelijkheid.19 De encycliek ‘probeerde de middenweg aan te wijzen 
tussen de te onbeperkte vrijheid van het liberalisme en de te grote dwang van het socialisme, 
daarbij de nadruk leggend op naastenliefde en sociale rechtvaardigheid, onder eerbiediging 
van het privaatbezit.’20 De pauselijke richtlijnen drongen vanuit Rome langzaam door tot 
de werkgevers in Nederland.21 Zo werd in 1917 in het diocees Breda op uitdrukkelijke wens 
van bisschop Hopmans de R.K. Werkgeversvereeniging opgericht.22 Vervolgens werd in 
1922 de kring Breda opgericht als onderdeel van de R.K. Werkgeversvereeniging. Van deze 
kring werd Van Iersel in 1929 voorzitter.23 Deze vereniging met haar kringen was feitelijk de 
plek waar de kerk meekeek met de besluitvorming van de werkgevers. De bisschop kende 
zich zelfs het recht toe om bestuursbesluiten te vetoën.24 Maar in de kring Breda werd de 
soep niet zo heet gegeten: als adviseur van het bewuste kringbestuur (en feitelijk de lange 
arm van de bisschop) benoemde de bisschop namelijk pastoor J.C. Oomen, die beschreven 
wordt als een tactvol persoon die escalatie zoveel mogelijk probeerde te voorkomen.25 Wat 
de sfeer ook positief beïnvloed kan hebben is het feit dat Oomen pastoor was van de nieuwe 
imposante H. Theresiakerk, die in 1926 in gebruik was genomen aan de overzijde van de 
singel waaraan de Kwattafabriek gesitueerd was. De achthoekige koepel en de twee torens 
van de kerk verrezen in dezelfde jaren als de nieuwe schoorstenen van Kwatta.

Kwatta maakte onder Van Iersels directoraat zowel nationaal als internationaal een 
spectaculaire groei door. Telde het bedrijf in 1905 dertig personeelsleden, in 1938 was dat 
aantal gegroeid tot zevenhonderd, terwijl het hele concern, inclusief de buitenlandse 
vestigingen, 1700 mensen telde.26 Onder Van Iersels leiding werd het oude fabrieksterrein 
in Breda ontwikkeld tot een modern complex, met ruime betonnen machinehallen met 
schoorstenen, en werd niet ver daarvandaan een compleet nieuwe fabriek gebouwd.27 In 
het kalenderjaar 1930 behaalde het bedrijf een nettowinst van ruim ƒ 733.000,-.28

In de jaren twintig ontstond echter onrust vanwege de lonen. Er bleek een groot 
verschil te bestaan tussen het arbeidsloon in het zuiden en het arbeidsloon in Holland. 
Onder het personeel was daarom het idee voor een staking ontstaan. In De Bode in 1920 
werd een Kwatta-arbeider geciteerd: ‘Onze direkteur is goed roomsch en daarom geeft hij 
niet meer loon, want “zalig zijn de armen”. Voor onze zaligheid doet hij alles. [… Ons wordt] 
geleerd, dat elke rooie neiging doodzonde is, dat dus elke aktie door rooien opgezet ook 
doodzonde is. De patroon kan rustig gaan slapen!’29 Het is duidelijk dat de paradoxale 
verhouding tussen katholiek werkgeverschap en ondernemerschap begon te schuren, 
ondanks de initiatieven van de kerk en van de bisschop om dat te voorkomen, en ook dat 
het personeel zich van die paradox bewust was.
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In 1928 escaleerde de situatie en werd de consument van Kwatta met de interne proble-
men geconfronteerd.30 De aanleiding was het ontslag van een medewerker met twintig 
dienstjaren die niet akkoord ging met een loonsverlaging.31 Dit draaide uit op een publieke 
ruzie tussen de vakbond en Kwatta, en uiteindelijk kwam het tot een boycot van Kwat-
taproducten, die daardoor uit de schappen verdwenen. Als gevolg van deze boycot ontston-
den problemen met de afzet in Amsterdam en Friesland. De boycot was zo effectief dat de 
Kwattadirectie in het najaar van 1928 een overeenkomst sloot met de bond.32 De directie 
beloofde de bonden voortaan in alle personeelsaangelegenheden te betrekken.33

| Het jubileum van Van Iersel

Niet lang na deze problemen diende het werkjubileum van Van Iersel zich aan. Van Iersel 
zou in juni 1930 25 jaar bij Kwatta in dienst zijn. Besloten werd om dit jubileum groots te 
vieren.34 Zaterdag 14 juni begon met een dankmis in de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan, 
de straat waar Van Iersel woonde. Het voltallige personeel, bestuur en andere genodigden 
ontvingen de jubilaris en zijn familie aan het eind van de ochtend in de versierde fabrieks-
hallen. Zij namen plaats in het midden van de zaal, naast het portret van wijlen Jules Stokvis, 
de in 1911 jong overleden mede-eigenaar van de Kwattafabriek. De familie Stokvis was op 
dat moment de voornaamste aandeelhouder van het bedrijf.35

De eerste toespraak was van president-commissaris Langelaar. Deze memoreerde dat 
het bedrijf in 1893 onder leiding van de gebroeders Stokvis nog maar 27 personeelsleden 
in dienst had, maar dat het aantal spoedig groeide. Langelaar richtte zich direct tot Van 
Iersel: ‘Gij zijt een zakenman in den ruimsten zin des woords: een goed koopman, een 
voorzichtig financier, een bekwaam organisator, een kundig administrateur en een uitne-
mend fabrikant.’ Verwijzend naar het beeldmerk van Kwatta voegde Langelaar toe dat 
‘dank zij het beleid van den heer Van Iersel, den “Kwatta-generaal”, de fabriek, zelfs niet 
tijdens de zwaarste crises, obligatie- of bankschulden heeft gehad.’ Langelaar merkte op 
dat hij Van Iersel dan nu ‘de generalissimus van de verbonden internationale Kwatta- 
legers […], die ze na langen en moeilijken strijd ter overwinning voert’ zou moeten 
noemen. Hij bood namens de aandeelhouders een portret van mevrouw Van Iersel van de 
hand van de gerenommeerde portretschilder Antoon van Welie aan, dat als verrassing op 
basis van een foto was geschilderd, en als persoonlijk geschenk van de commissarissen een 
zilveren chocolade-theeservies.36

De heer Glaser, de Franse handelsattaché in Den Haag, reikte Van Iersel de Franse onder-
scheiding van de ‘Ordre du Mérite agricole’ uit. De Kwattareep noemde hij zo populair, dat 
deze ‘in den mond van ’t Nederlandsche kind, naast de woorden “papa” en “mama” het 
woord “Kwatta” legt’. De heer Loonen, directeur van de Belgische fabriek, schonk een 
kristallen vaas die was gemaakt in de Belgische fabrieken van Val Saint Lambert. Uit 
handen van Alfred Martougin ontving Van Iersel de onderscheiding behorende bij de 
benoeming tot ridder in de Kroonorde van België. De heer Vloebergh, directeur van de 
Franse fabriek, schonk een porseleinen sèvresvaas. De heer Meier, directeur van de Duitse 
fabriek, schonk een schilderij met een Rijngezicht met daarop de Loreley, de Burg Katz en 
St. Goarshausen. De heer Neijens, een van de Bredase onderdirecteuren en tevens een 
zwager van Van Iersel, schonk namens het Nederlandse personeel een verguld zilveren 
triptiekschrijn, vervaardigd in het atelier van edelsmidse Brom uit Utrecht. Hij noemde 
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Kwatta onder Van Iersel ‘een zaak met een wereldreputatie’. Het gezin Van Iersel werd in 
de fabriek gefotografeerd omringd door al deze geschenken.

’s Middags volgde een receptie in de foyer van Concordia aan het Van Coothplein. Er 
werden zoveel bloemstukken geschonken, dat er twee vrachtwagens nodig waren om ze 
naar het huis van Van Iersel aan de Baronielaan te vervoeren. ’s Avonds werd er in verschil-
lende hotels gedineerd. In de grote zaal van Concordia werd tijdens de feestavond eerst de 
door F.A. van Dalsum gecomponeerde Alphons van Iersel-feestmars uitgevoerd door het 
Kwatta-orkest en vervolgens een ‘Kwatta’-revue uitgevoerd. Voor het programmaboek van 
de revue werd een logo gemaakt waarbij de afbeelding van de Kwattamatroos zoals dat op 
de reepwikkels stond was voorzien van het hoofd van Van Iersel, met daarbij de tekst: 
‘Onze Kwatta Stuurman’.

4.  Afbeelding van A.J.M. van Iersel als Kwatta stuurman in het programmaboekje van de Kwatta-revue op 14 juni 1930 in  
Concordia, Breda. (NL-BdSA Stadsarchief Breda, Collectie voormalig Breda’s Museum, inv.nr. GT 4898)
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De revue was een geheel door het personeel geschreven en opgevoerd spektakel, waar-
voor op bekende muziek uit die tijd nieuwe teksten geschreven waren. De revue kende 
veel verwijzingen naar de Kwattareclames, de directeur en zijn gezin, en de buitenlandse 
fabrieken. Het bevatte komische toespelingen op Van Iersel: ‘Is ’t ie 25 jaar getrouwd? Ja 
met de fabriek’, en over de moderne inrichting van de fabriek in Breda: ‘Al zouden ze [de 
buitenmuren van de fabriek] wegbreken wel ’t bedrijf hield stand zolang heer van Iersel er 
zijn schouwers onder geplaceerd houdt.’37 De feestavond werd met een bal afgesloten. Bij de 
feestelijkheden werd het personeel zoveel mogelijk betrokken. Voor de revue bijvoorbeeld 
werden toegangskaarten beschikbaar gesteld en werknemers die ver weg woonden, werden 
met bussen thuisgebracht.

Op zondag 15 juni vierde Van Iersel het jubileum in familiekring. Die dag werd hem 
een muzikale hulde gebracht door de harmonie van de Hollandse Kunstzijde Industrie, 
door de muziekvereniging ‘De Unie’, en door de St. Willebrordusharmonie. Tijdens de 
feestelijkheden brachten Van Iersels kinderen hun vader een eerbetoon.38

| Het triptiekschrijn van edelsmidse Brom

Van alle geschenken is het triptiekschrijn, het cadeau van het Nederlandse personeel van de 
‘zaak met een wereldreputatie’, het meest eigenaardige vanwege de specifieke typologie en 
beeldtaal. Het triptiekschrijn meet 40 (hoog) x 24 (breed) x 19 (diep) cm en werd geleverd in 
een hoes van peau de pêche. De complete objectbeschrijving die in deze paragraaf volgt is 
een transcriptie van de beschrijving die door edelsmidse Brom zelf bij het triptiekschrijn was 
gevoegd.39 Eventuele aanvullingen hierop zijn genoteerd tussen rechte haken.

Beschrijving van het huldeblijk

Aangeboden door het personeel der Kwattafabrieken aan den Heere J.W. [sic] van Iersel bij gelegenheid van 
zijn 25-jarig Directeursjubileum.
Na overweging van verschillende andere mogelijkheden viel de keuze voor dit huldeblijk op een verguld zilver 
vervaardigd schrijn in triptiekvorm, waarin als domineerende middenfiguur de beeltenis is geplaatst van Chris-
tus-Koning, den Schepper en Leider van het alomvattend ‘grootbedrijf’, dat het Heelal is. Christus-Koning, als 
het verheven en lichtend voorbeeld van den grootindustrieel, die leven en werken, leiderschap en macht, in-
vloed en talent, kortom heel zijn levensstaat in al zijn uitingen ondergeschikt en dienstbaar weet aan den wil en 
de weet van den Koning der koningen. [Het feest van Christus-Koning was in 1925 ingesteld.]
Het beeld van Christus-Koning geheel uit de hand gedreven is, met uitzondering van enkele onderdeelen, die 
verguld zijn, uitgevoerd in mat glanzend gebrand plaatzilver. In den linkerhand draagt Christus het signum van 
zijn Koningschap, een wereldbol, bestaande uit een kleine met verguld zilver gemonteerde bol van Lapis lazuli, 
terwijl de rechterhand zegenend wordt opgeheven. Het hoofd is gekroond met een uit fijn draadwerk vervaar-
digde kroon en omgeven door een aureool bezet met edelsteenen (Turmalijn). Onder naast den troon staan als 
verzinnebeelding van den aardschen arbeid verschillende fabrieksgebouwen met rookende schoorstenen, die 
door hun geringe proportie de grootheid en dominantie van de Christusfiguur accentueeren. Aan de voeten van 
het beeld is de tekst aangebracht: POTESTAS EJUS POTESTAS AETERNA QUAE NON AUFERETUR, ‘zijn macht 
is een eeuwige macht, die niet zal worden ontnomen’, woorden genomen uit het officie van de H.Mis van Chris-
tus-Koning. [Een fragment uit Daniël 7:14]
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5.  Edelsmidse Brom, Kwattatriptiekschrijn, 1930. Verguld zilver, email, edelstenen, coromandelhout etc. (Collectie 
Stedelijk Museum Breda, inv.nr. G00070. Fotograaf Casper Hanegraaf, 2019)
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De achtergrond, waartegen het Christusbeeld is geplaatst, wordt gevormd door een rijk bewerkte plaat uitge-
voerd in email-cloisonné. Hierin zijn als een zich herhalend patroon van opgelegde fijne gouden draden de sym-
bolen verwerkt van Christus-Koningschap: het Christusteeken, de Kroon en het Kruis. Door een rijke tintenva-
riatie in het wijnroode email, dat bij dit onderdeel hoofdzakelijk toepassing vond, ontstond hier een gloedvolle, 
levendige werking als van een Oostersch tapijt en werd een achtergrond verkregen, welke de Christusfiguur 
goed naar voren doet treden.
De zich boven de Christusfiguur bevindende overhuiving is aan de voorzijde omrand en versierd afwisselend 
met ivoor en speciaal geslepen blauwgroene edelsteenen (Chrysodor). De ivoren paneeltjes zijn bedekt met een 
fijn netwerk van verguld zilverdraad, waarin zijn afgebeeld de bloemen- en plantensymbolen der verschillende 
deugden, die de katholieke grootindustrieel in het bizonder nastreeft. [Afgebeeld in tekst en beeld: Volharding 
(palm). Kracht (eik). Mildheid (mirte). Blijdschap (krokus). Geloof (plataan). Liefde (roos). Eenvoud. Vrede (lau-
rier). Trouw (klimop). Geduld.]40

Aan de binnenzijde der beide vleugeldeuren zijn de in zilver gedreven portretten aangebracht van den jubilaris 
en zijn echtgenoote met op den achtergrond hun Patroonheiligen: S.Maria en S.Alphonsus. Aan de onderzij-
de der portretten bevinden zich de in email uitgevoerde gemeentewapens van de geboorteplaatsen van den 
Heer en Mevrouw van Iersel, alsmede hun namen. [Alphonsus J.M. van Iersel / Tilburg / Aet. suae 46; Maria 
G. van der Heijden / Boxtel / Aet. suae 47; beiden afgebeeld op basis van foto’s en in contemporaine kleding]
Worden deze vleugeldeurtjes gesloten, dan ziet men op de buitenzijde daarvan in draadtechniek het vooral de-
coratief bedoelde opschrift aangebracht, waarin het feit der aanbieding van het huldeblijk wordt vastgelegd. 
[‘Aangeboden door het gezamenlijk personeel der N.V. stoom chocolade en cacaofabriek “Kwatta” Breda aan 
zijn Directeur Alphonsus Johannes Maria van Iersel ter gelegenheid van zijn 25jarig jubileum op 15 Juni 1930.’]
Tusschen deze tekst bevinden zich kleine schroefknoppen, waarmede de portretpaneelen aan de binnenzijde 
zijn bevestigd en die hier sierend zijn opgelost in den vorm van in email uitgevoerde bloesems der cacaoplant.
De sluiting der vleugeldeurtjes wordt gevormd door twee zilveren takjes van den cacaoplant, waarvan de vruch-
ten in ivoor zijn gesneden.
Wanneer men het schrijn omdraait, waartoe zich een veerend kogellagertje in het voetstuk bevindt, ziet men 
aan de achterzijde eveneens twee deurtjes. Aan de buitenzijde van deze deurtjes is een afbeelding gegra-
veerd van de beide groote Kwattafabrieken in Breda, waartusschen zijn aangebracht de twee bekende Kwatta- 
fabrieksmerken [de Kwattasoldaat en de matroos]. Opent men deze achterdeuren, dan vindt men een ruimte, 
waarin zijn opgenomen een vijftigtal perkamenten bladen met de handteekeningen van allen, die tot het hulde-
blijk hebben bijgedragen. Deze bladen zijn gevat in een gecalligrafeerd schutblad en worden bijeen gehouden 
door een rood zijden koord. [‘Register bevattende de Handteekeningen der schenkers van het Huldeblijk door 
het gezamenlijk personeel den Heer A.J.M. van Iersel aangeboden ter gelegenheid van zijn 25jarig jubilé bij de 
N.V. Stoom- chocolade- en cacaofabriek “Kwatta” te Breda’]
Aan de zijkanten van de triptiek tusschen de scharnieren der vleugeldeuren bevinden zich nog de in zilver geci-
seleerde weergaven van de beide andere grondstoffen, die naast de cacaoplant in de chocolade bereiding een 
voorname plaats innemen: de suikerbiet en de tarwe.
Het onderstuk van het triptiekschrijn is versierd met de afbeeldingen van de hoofdkerken der plaatsen in het 
buitenland, waar de Kwattafabrieken filiaalfabrieken vestigden, terwijl de hoeken afgesloten worden door 
zilveren beeldjes van [4] Kwattasoldaatjes en [2] matroosjes. [‘Frankrijk 1920 RF Duitschland A[nn]o 1921 
Breda A[nn]o 1875 België 1913’. Afbeeldingen van de hoofdkerken van Parijs (Notre Dame), Keulen, Breda 
en Brussel.]
Het geheel is geplaatst op een draaibaar voetstuk van West-Indisch coromandelhout.
Het huldeblijk is ontworpen, geteekend, gemodelleerd en wat de voornaamste onderdelen betreft eigenhandig 
uitgevoerd door de edelsmeden Jan Eloy en Leo Brom.
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| Het ontwerp van het triptiekschrijn

Het triptiekschrijn was door J.A.A. van Berkom (1891-1955), een van de Kwattadirecteuren, 
besteld bij edelsmidse Brom op 27 januari 1930. Op dat moment was een totaalprijs van 
ƒ 4.000,- overeengekomen.41 Dat maakte deze opdracht in vergelijking met de meeste andere 
opdrachten die Brom kreeg zeer kostbaar en uitzonderlijk. In de periode tussen de opdracht 
en de levering is meerdere keren overleg geweest tussen de edelsmidse en de opdrachtgevers 
over de vorm. Hiervoor lijkt Leo Brom persoonlijk naar Breda gereisd te zijn.

De vorm ontwikkelde zich in meerdere ontwerpfasen in februari en maart 1930. De 
eerste ontwerpfasen bestaan uit enkele zwart-wit-tekeningen die zijn gemaakt door teke-
naar-ontwerper Jacques de Wit (1898-1983).42 De Wit was van 1920 tot 1936 in vaste dienst 
van Brom, met enkele onderbrekingen in de laatste twee jaren, en werd doorgaans niet 
vermeld als feitelijk ontwerper.43 Zijn taak was volgens de gebroeders Brom: ‘het onder onze 
leiding uitvoeren van ontwerpteekeningen en werkteekeningen, zoowel op figuraal als op 
ornamentaal gebied.’44 In deze tekeningen valt op dat de technische kenmerken van het 
triptiekschrijn, zoals de constructie van de scharnieren voor de deurtjes, de verschillende 
technieken en materialen en de plaatsing van de losse elementen, al redelijk gedetailleerd 
zijn, maar dat de iconografie en tekst slechts nog in hoofdlijnen zijn vastgesteld.

De vergevorderde mate van technische uitwerking kan verklaard worden door het feit 
dat edelsmidse Brom voor de typologie van het kastje met deurtjes teruggreep op eerdere 
opdrachten. Er zijn twee werken van Brom uit dezelfde tijd die hiervoor typologisch in 
aanmerking komen en daarnaast overeenkomsten hebben in de compositie. Het eerste 
voorbeeld betreft een reliekkastje van H. Gerardus Majella, dat aan de binnenkant van de 
linkerdeur een afbeelding van de H. Alphonsus heeft, net als het Kwattatriptiekschrijn.45 
Maar meer relevant is een reliekschrijn van de H. Franciscus uit 1928.46

In typologie, typografie, vorm en materiaal (verguld zilver met email en bloedkoralen) komt 
deze het dichtst bij het Kwattatriptiekschrijn. Er is een vrijstaande Franciscusfiguur, in zilver 
gedreven, frontaal en ten voeten uit in een nis geplaatst. De Franciscusfiguur houdt voor 
zijn borst een ronde cassette voor de reliek vast. De nis is gedecoreerd met sterren, zon en 
maan en omgeven door een Latijnse tekst uit de liturgie van het feest van de H. Franciscus. 
Franciscus staat op een berg en is omgeven door vuur. Aan de voet van de berg zijn bloemen 
en vogels afgebeeld. In het water zijn vissen te zien die hun koppen richten naar Franciscus. 
Aan de binnenzijde van de deurtjes is de tekst van het Zonnelied gegraveerd.

Het H. Franciscus Reliekschrijn combineert net als het Kwattatriptiekschrijn de eigen-
schappen van een triptiek en van een schrijn. De term ‘triptiekschrijn’, die voorkomt in de 
financiële verslagen van Brom, is een effectieve karakterisering van de versmelting van de 
twee objecttypen. Het Kwattatriptiekschrijn heeft in geopende toestand de vorm van een 
triptiek waarbij de twee opengeslagen deurtjes werken als zijpanelen voor het midden-
stuk. De Bredase opdracht bevat echter geen religieus reliek maar leunt meer op de alge-
mene functie van schrijnen. Omdat in deze eerste ontwerpfase de deuren aan de achterzij-
de al getekend zijn, was er al in een vroeg stadium sprake van een ruimte om iets kostbaars 
in te bewaren. Zoals middeleeuwse reliekschrijnen van edelsmeedkunst objecten bevatten 
die aan heiligen of martelaren zijn verbonden, zo bevat het Kwattatriptiekschrijn in een 
ruimte aan de achterzijde perkamenten lijsten met de handtekeningen van de 
werknemers.
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6.   Edelsmidse Brom, H. Franciscus Reliekschrijn, 1928. Verguld zilver, email en bloedkoralen. (foto Martijn van Beek, 2020)
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7 en 8.  Jacques de Wit voor Edelsmidse Brom, Ontwerptekeningen Kwattatriptiekschrijn, 1930. (NL-NmKDC Katholiek 
Documentatie Centrum Nijmegen, Archief Brom, toegangsnr. 218, inv.nr. 14776)
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De tekeningen uit de eerste ontwerpfasen tonen enkele elementen die uiteindelijk niet 
zijn uitgevoerd. Juist die punten zijn interessant, omdat ze de discussiepunten tijdens het 
ontwerpproces tonen. De twee patroonheiligen en de portretten van het echtpaar werden 
hier al gepland aan de binnenzijde van de deuren, maar met een omlijsting van email  
champlevé of cloisonné. Als model voor deze omlijsting, zo staat in De Wits toelichting bij 
de tekening, werd het email uit de lijst van het Egbertschrijn in de Dom van Trier voorge-
steld, een tiende-eeuws reliekschrijn voor de zool van de sandaal van de apostel Andreas. Een 
afbeelding daarvan was aanwezig in de bibliotheek van de gebroeders Brom, namelijk in een 
publicatie van de directeur van het Kunstgewerbemuseum in Keulen, Max Creutz’ Kunstge-
schichte der edlen Metalle (1909). Deze referentie, inclusief paginanummer, is terug te vinden 
op de schetsen van De Wit.47 Hij bestudeerde historische overzichtsboeken en gebruikte 
die als inspiratie voor motieven die hij zelf kon gebruiken. Hij maakte aantekeningen op 
blaadjes waarop hij tevens het motief tekende en de bron, inclusief exacte paginaverwijzing, 
noteerde.48 Zo kon hij het motief in de bibliotheek van Brom terugvinden. Op deze wijze 
werd de erudiete en historisch verantwoorde praktijk van edelsmidse Brom uitgevoerd. De 
vrij specifieke omlijsting van email is uiteindelijk niet uitgevoerd in het Kwattatriptiek-
schrijn, mogelijk omdat dat te kostbaar zou worden voor de afgesproken prijs.49 Het model 
voor de Christus-Koning in het Kwattatriptiekschrijn, de Christusfiguur aan de kopse kant 
van het Mariaschrijn in de Dom van Aken, is ook in het boek van Creutz afgebeeld.50



 14  Het Kwattatriptiekschrijn van edelsmidse Brom uit 1930 

Het verguld zilveren Maria-
schrijn, te dateren in de 
eerste helft van de dertien-
de eeuw, is een hoogtepunt 
van middeleeuwse smeed-
kunst. Eén van de portico’s 
aan de uiteinden bevat een 
Christusfiguur die in zijn 
linkerhand een wereldbol 
vasthoudt, met op de rand 
van de nis een opschrift 
over heerschappij.51 Die 
specifieke tekst is niet over-
genomen op het Kwatta- 
triptiekschrijn. De zittende 
gekroonde Christusfiguur 
met bolle amandelvormige 
ogen toont duidelijk over-
eenkomsten. Zijn gewaad  
is gelijkvormig gedrapeerd 
en heeft vergelijkbare accen-

ten op de zomen, onder andere op die van de wijde mouwen. Het bovenaanzicht op de blote 
voeten is ook vergelijkbaar.

De tekeningen van de eerste ontwerpstadia tonen meer interessante elementen. De 
Christus-Koning figuur is hier nog afgebeeld voor een regenboog, die een symbool is voor 
de heerlijkheid Gods, en vaak aanwezig is in afbeeldingen van het Laatste Oordeel of bij 
het Maiestas Domini-motief. In de linkerhand van die figuur werd door De Wit een ivoren 
rijksappel voorgesteld. De achtergrond van de nis toont in de tekeningen een ontwikke-
ling van een decoratieve invulling in niëllo naar een vlak in rood email, waarvoor 
verschillende motiefopties zijn onderzocht. Waarschijnlijk vond De Wit die inspiratie in 
publicaties over weef- en borduurkunst. Het aanvankelijke voorstel voor lokale symbolen 
werd uiteindelijk omgezet naar symbolen van een grotere schaal, refererend aan landen 
en de wereld. Exemplarisch hiervoor is het gegeven dat de rijksappel werd vervangen door 
een wereldbol. De associaties bij Kwatta mochten duidelijk verwijzen naar een meer groot-
schalige ambitie dan De Wit aanvankelijk had bedacht.

De laatste fase in het ontwerpproces bestaat uit drie gekleurde aquarellen die zijn genum-
merd met Romeinse cijfers.52 Het betreft grote presentatietekeningen van het triptiekschrijn, 
ook van de hand van De Wit, op basis waarvan nog enkele laatste veranderingen zijn doorge-

9.  
Mariaschrijn, Dom van Aken,  
ca. 1220-1239. Verguld zilver, 
edelstenen etc. (foto ACBahn / 
Wikimedia Commons)
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voerd. Leo Brom heeft hier zijn eigen handtekening geplaatst onder de eerste aquarel van De 
Wit. Mogelijk zijn deze aquarellen op 19 maart door Leo Brom zelf in Breda besproken met 
de opdrachtgever, en heeft De Wit daarna de besproken veranderingen nog even in potlood 
genoteerd.53 De Wit heeft namelijk op de tekeningen aangegeven welke aanpassingen op 
het laatste moment nog zijn vastgesteld na het tonen van de presentatietekeningen aan de 
opdrachtgever. Aquarel I, die het geopende triptiekschrijn toont, laat zien dat het echtpaar 
Van Iersel nog steeds biddend is afgebeeld. Dat is uiteindelijk niet zo uitgevoerd. Deze pose 
wordt traditioneel gebruikt voor gelddonoren en opdrachtgevers, en dat waren zij in dit 
geval niet. Daarom werd uiteindelijk gekozen voor een vorm die niet in strijd zou zijn met 
de traditie. Bij de kerken staan op de aquarel de vier plaatsnamen van de steden van de 
Kwattafabrieken, die uiteindelijk zijn vervangen door de landnamen (op Breda na), en zo 
een meer mondiaal perspectief tonen. De voorgestelde stadswapens, op dat van Breda na, 
zijn niet uitgevoerd. Opmerkelijk is het feit dat in de aquarel bij Breda het jaartal 1902 is 
vermeld, maar uiteindelijk het jaartal 1875 is uitgevoerd op het triptiekschrijn. Daaruit 

10.   Jacques de Wit voor Edelsmidse Brom, Presentatie-aquarel nr. I voor het Kwattatriptiekschrijn, 1930. (NL-NmKDC 
Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Archief Brom, toegangsnr. 218, inv.nr. 14842)
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blijkt dat de uitgevoerde jaartallen niet verwijzen naar de openingsjaren van de fabrieken, 
maar naar de jaren waarin de bestendiging van de band tussen de Kwatta-eigenaren en de 
desbetreffende stad plaatsvond. In 1875 had de eerste eigenaar van cacaoplantage Kwatta 
zich namelijk in Breda gevestigd.54 Op de presentatieaquarellen is te zien dat de regenboog 
achter de Christus-Koning is vervangen door rokende schoorstenen en generieke fabrieken. 
De ivoren rijksappel is vervangen door een blauwe wereldbol en het aantal gerepresenteerde 
deugden dat wordt toegeschreven aan Van Iersel is vergroot. Aquarel II toont de voorkant 
van het gesloten triptiekschrijn met de tekst op de deuren. Deze aquarel komt vrijwel geheel 
overeen met de uiteindelijke uitvoering. Aquarel III toont de achterkant van het gesloten 
triptiekschrijn. Het opschrift hier luidt: ‘Willen is kunnen. Moeilijkheden zijn er om over-
wonnen te worden’. Deze tekst, die ook voor was gekomen in de eerdere ontwerpfasen, was 
bij nader inzien een te nadrukkelijke herinnering aan de problemen uit de recente jaren, of 
in ieder geval te pessimistisch van insteek. Dit onderdeel is daarom vervallen en in plaats 
daarvan zijn de silhouetten van de twee Bredase fabrieken uitgevoerd.

Na vaststelling van de laatste aanpassingen werd het triptiekschrijn in een hoog tempo 
uitgevoerd. Hiervoor werden de technische onderdelen verdeeld over de verschillende 
specialisten van het atelier. In april werd in Broms timmerwerkplaats aan de coromandel-
houten voet van het triptiekschrijn gewerkt door Willem Hufen (1902-1994).55 Het zilver 
is gedreven door Leo Brom en daarna verguld. Hoewel de edelsmidse naar buiten toe 
vooral het ambachtswerk uitdroeg, werden er in de praktijk machines en moderne metho-
den gebruikt. Zo vond het vergulden van het zilver elektrolytisch plaats.56 De Wit tekende 
de omslag voor de perkamenten bladen. Tot slot werd het object nog gefotografeerd voor 
het bedrijfsarchief van de edelsmidse. Het triptiekschrijn werd uiteindelijk in Breda afge-
leverd door een medewerker van Brom op 13 juni, de dag voordat de feestelijkheden 
begonnen.57 Ze is zowel in conceptualisatie als in uitvoering dus een product van verschil-
lende medewerkers van het atelier.

Bij de narekening door de edelsmidse zelf werd duidelijk dat het kostbare triptiekschrijn 
uiteindelijk veel meer had gekost aan materiaal- en loonkosten dan de ƒ 4.000,- die in reke-
ning gebracht was, namelijk ƒ 4.715,69, en dat een verkoopprijs van ƒ 6.000,- meer op zijn 
plaats geweest was.58 Deze opdracht was blijkbaar zo complex, uniek en kostbaar, dat voor-
af een inadequate inschatting van de kosten was gemaakt. Met name de loonkosten druk-
ten zwaar op de rekening, en dat toont het vele handwerk dat in dit werk is gestopt. Deze 
miscalculatie moet gezien worden als een risico van commercieel ondernemerschap.59

| Brom en de vernieuwing van religieuze kunst

De uiterlijke verschijningsvorm van het triptiekschrijn kan begrepen worden in de context 
van de geschiedenis van Kwatta en de rol van Van Iersel, maar deze vorm werd ook bepaald 
door de werkwijze en artistieke opvattingen van de edelsmidse Brom. De leiders van de 
Utrechtse edelsmidse Brom in 1930 waren de broers Jan Eloy (edelsmid, 1891-1954) en Leo 
(beeldhouwer, 1896-1965), die de derde generatie vormden van een bedrijf dat in 1856 was 
gestart. Brom was in feite een even commercieel bedrijf als Kwatta, en beide ondernemingen 
betraden in de eerste decennia van de twintigste eeuw in toenemende mate de internatio-
nale markt. Van Berkom, die aan de Baronielaan een paar huizen naast Van Iersel woonde, 
kende mogelijk het werk van Brom via de opdrachten die de edelsmidse had uitgevoerd voor 
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de Heilig Hartkerk in diezelfde straat.60 Maar deze lokale connectie hoeft geen invloed gehad 
te hebben, want Brom straalde ook op nationale schaal kwaliteit uit: ‘Wie geld had ging 
uitsluitend naar Brom. Kennelijk was bij velen het gevoel dat Brom de top was.’61 Bovendien 
voerde Brom een zeer effectief reclame- en pr-beleid.

De edelsmidse Brom genoot in katholiek Nederland ruime bekendheid als leverancier 
van kerkelijk goud- en zilverwerk en van kerkmeubilair in koper en brons.62 Brom was 
‘hét toonaangevende edelsmeedatelier in Nederland’ in de jaren twintig van de twintigste 
eeuw.63 In 1945 schreven Jan Eloy en Leo Brom over hun bedrijf:

Het doel dezer werkplaatsen is edelsmeedswerken op profaan en kerkelijk gebied te 
ontwerpen en uit te voeren, niet als industrie- of massaproduct, maar als bezielde kunst-
werken, waarbij naar het voorbeeld en de groote traditie der oude Nederlandsche edel- 
smeedkunst, elk werkstuk speciaal wordt bestudeerd en ontworpen volgens de bijzon-
dere wenschen en aanwijzingen van den opdrachtgever, terwijl een dertigtal gezellen 
en leerlingen meewerken met alle artistieke en technische zorg en toewijding en met de 
gedegen vakkennis en eruditie, die voor een zoo volmaakt mogelijke beoefening van dit 
prachtig veelzijdig kunstambacht noodig zijn.64

Jan Eloy had historische correctheid van de vormentaal hoog in het vaandel staan. Hij vond 
het onjuist om vormen toe te passen die een combinatie waren van historie en fantasie.65 Als 
bron voor die historische correctheid maakte de edelsmidse gebruik van een bibliotheek, 
een kaartsysteem met zwart-witfoto’s van historische kunst en kunstnijverheid, en hun 

11.   Edelsmeden aan het werk in het atelier van Edelsmidse Brom aan de Drift nr. 15 te Utrecht. Zonder datum. Fotograaf 
onbekend. (NL-NmKDC Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Beeldbank, objectnummer AFBK-1b15804)



 18  Het Kwattatriptiekschrijn van edelsmidse Brom uit 1930 

eigen verzameling kunstobjecten. In de jaren twintig begonnen de gebroeders Brom zich 
te oriënteren op historische Duitse voorbeelden.66 Te zien is dan dat het streven naar histo-
rische correctheid zich vooral toespitst op model, typologie, materiaal en techniek, en niet 
zozeer op iconografie en stijl – die zelfs eerder modern expressionistisch is.67 Jan Eloy Brom 
had een kunstvorm voor ogen ‘naar deze illustere voorbeelden, maar met vermijding van 
elke navolging van deze laat-middeleeuwsche’ objecten.68 Deze artistieke modernisering 
van historische vormen is van toepassing op het Kwattatriptiekschrijn. Die is in dat opzicht 
vergelijkbaar met de wijze waarop in diezelfde periode de laat dertiende-eeuwse doopvont 
in Rostock, via afbeeldingen daarvan in tijdschriften en een boek, en zo via het kaartsysteem 
van Brom, diende als model voor Broms bronzen doopvont (1929-1930) voor de Sint-Bonifa-
tiuskerk in Leeuwarden.69 Het Kwattatriptiekschrijn was ondanks de religieuze symboliek 
echter niet gemaakt om in een kerk te functioneren.

Jan Eloy had een expliciete oproep gedaan aan contemporaine edelsmeden om hun kunst 
te moderniseren:

Welnu, edelsmeden, bestudeert het werk der vroeger-eeuwsche meesters! Geen enkele 
techniek is er in ons vak, of zij werd in eenig vroeger tijdperk reeds meesterlijk beoefend. 
Alles valt van de oude meesters te leeren! Volgt hen in hun trouw aan voorschrift en 
traditie, maar ook in hun onuitputtelijke fantasie, daar waar zij niet gebonden waren. […] 
Heel de kunstgeschiedenis staat voor u open met meesterwerken van goudsmeedkunst, 
die u kunnen bezielen tot nieuwe, eigen denkbeelden en daden. Behoudt daarvan de 
elementen, die u naar eigen gevoel en eigen smaak voor onzen tijd het doelmatigst en het 
schoonst lijken, om, daarop voortbouwend, “verder te gaan” en in nieuwe oorspronkelij-
ke concepties een eigen hedendaagsch vormgevoel te doen weerspiegelen dat later weer 
anderen zal kunnen inspireeren.70

Het Kwattatriptiekschrijn uit 1930 is op veel vlakken exemplarisch voor de artistieke 
opvattingen van Jan Eloy Brom, die vlak daarna een groot podium zouden krijgen. Met 
zijn positieve houding tegenover vernieuwing in de religieuze kunst, zoals de moder-
nisering van klassieke vormen en expressie, gaf hij ruimte aan de creativiteit van de 
kunstenaar.71 Het kunstenaarschap woog voor hem zwaarder dan de bestaande kerkelijke 
normen. Vanuit dat oogpunt is de bijzondere keuze voor de rokende fabrieksschoorstenen 
rondom de figuur van Christus Koning te begrijpen. De specifieke opdrachtsituatie van 
het Kwattatriptiekschrijn, als versmelting van religieuze en seculiere symboliek rondom 
de jubilaris, maakte de weg vrij om in dit geval, juist omdat het geen kerkelijke opdracht 
betrof, een dergelijke originele compositie te realiseren. De vernieuwingsgezinde Jan Eloy 
was de initiatiefnemer en conservator van het in 1934 geopende Museum van Nieuwe 
Religieuze Kunst, een aparte afdeling van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, 
waar al deze ideeën een podium kregen. Bij de opening was bijvoorbeeld een schilderij 
van de Emmaüsgangers (1929) van Henri Schoonbrood te zien.72 Hierop staat een Chris-
tusfiguur te midden van de twee Emmaüsgangers, die gekleed zijn in moderne kostuums.

Zo is het Kwattatriptiekschrijn, waar vanwege de specifieke omstandigheden seculiere en 
religieuze motieven vervlochten konden worden, te beschouwen als de materialisatie van 
Broms ideeën, die resulteerden in de oprichting van het Museum voor Nieuwe Religieuze 
Kunst. De opmerkingen over kunst in het algemeen, die gemaakt werden bij de opening van 
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dat museum, doen erg denken aan Broms oproep aan moderne edelsmeden en de opdrach-
ten uit die tijd voor de edelsmidse zelf. De Utrechtse aartsbisschop Jansen vertelde bij de 
opening van het museum dat ‘nieuw’ hier wilde zeggen: ‘door hedendaagsche kunstenaars 
volgens de nieuwe normen van kunst onzer laatste decenniën geschapen en uitgevoerd, 
die wars van alle slaafsche navolging toch steunt op geestelijken rijkdom van het verleden 
en deze giet in eigen vormen.’73 Religieuze kunst hoefde niet per se kerkelijke kunst te zijn, 
zolang het, in de woorden van priester J. Waterkamp, kunst met een ‘hoogeren, innerlijken 
tendens’ was.74 Met deze definities kon de artistieke vernieuwing die Brom voor ogen had 
plaatsvinden, met als gewenst doel dat de eigentijdse katholieke kunstenaars wat meer 
hedendaags zouden gaan werken.75 In de opdracht voor het Kwattatriptiekschrijn had de 
edelsmidse zelf recent alle mogelijkheden daartoe kunnen toepassen.

12.  Henri Schoonbrood (1898-1972), De Emmaüsgangers, 1929. Olieverf op doek. (Collectie Museum Catharijneconvent 
Utrecht, obj.nr. ABM s402. Foto Ruben de Heer. De auteur heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van 
de afbeelding te achterhalen. Mocht u desondanks menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met de 
redactie van de Oranjeboom.)



 20  Het Kwattatriptiekschrijn van edelsmidse Brom uit 1930 

13.  Aartsbisschop mgr. J.H.G. Jansen en conservator Jan Eloy Brom bij de opening van het Museum voor Nieuwe Religieuze 
Kunst (nu Catharijneconvent) te Utrecht op 8 mei 1934. (Vereenigde Fotobureaux, N.V. NL-UtHUA Het Utrechts Archief, 
cat.nr. 99477)
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| Conclusie

Kwatta was een bedrijf dat zeer bewust bezig was met de kracht van het beeld en van reto-
riek, bijvoorbeeld via de vormgeving van de producten en reclame. Dit lag mede aan de basis 
van de internationale groei van het bedrijf. Toen het bedrijf op economisch vlak tegenwind 
ving vanwege de discussie over werknemersbelangen in de jaren twintig, kon het bedrijf 
het imago intern positief tonen door de nadruk te leggen op de katholieke barmhartigheid. 
Hierbij werd intern een specifieke beeldtaal gevormd rondom directeur Van Iersel en zijn 
gezin ter gelegenheid van zijn 25-jarig werkjubileum. De directeur werd opgenomen in de 
beeldtaal van de bestaande Kwattareclame-uitingen, als generaal van de Kwattasoldaten en 
als stuurman van het bedrijf, en verpersoonlijkte zo het hele bedrijf. Het unieke en kostbare 
Kwattatriptiekschrijn creëerde een parallel tussen Van Iersel en zijn internationale oriën-
tatie enerzijds en anderzijds Christus als leider van het grootbedrijf, die op grote schaal 
opereert met eeuwige macht over de wereld en het heelal. Kwatta creëerde daarmee een 
boodschap waarin de religieuze retoriek rondom arbeid werd geprojecteerd op de persoon 
van de directeur, en waarin uiteindelijk de paradoxale relatie tussen religie en economie 
werd overbrugd. De referentie aan de schrijntypologie positioneerde de werknemers van 
Kwatta, via hun namen op perkament, als het meest kostbare deel van het bedrijf. De 
retoriek was een bedachtzame reactie op de problemen uit het recente verleden, maar was 
eigenlijk ook vrij onbescheiden – een kwalificatie die ook gegeven werd aan de publieke 
Kwattareclameuitingen in die periode.76 De medewerkers van edelsmidse Brom streefden 
naar historisch verantwoorde vormen, waarvoor zij naslagwerken raadpleegden, maar die 
uitgevoerd werden met een moderne invulling en stijl. Dit streven naar modernisering 
droeg Jan Eloy Brom later uit in zijn functie als conservator van het Museum van Nieuwe 
Religieuze Kunst. De opdracht voor het Kwattatriptiekschrijn, een bedachtzaam gekozen 
typologie die niet hoefde te functioneren in een kerk, voldeed aan alle randvoorwaarden 
om daar uiting aan te kunnen geven. Het Kwattatriptiekschrijn met Christus als grootindus-
trieel zetelend tussen moderne schoorstenen is daarom niet alleen een belangrijke schakel 
in de geschiedenis van de beeldtaal van Kwatta, maar ook in de ontwikkeling van artistieke 
opvattingen van de edelsmidse Brom en in de oprichting van de nieuwe afdeling van het 
Aartsbisschoppelijk Museum.
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