
Route Start
2022 Route Nijverheidssingel - Joren Joshua
10 muren • 11km • Breda
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JOREN JOSHUA
Nijverheidssingel

Leuk dat je je aan deze route gaat wagen! Maar let op: dit is een
route langs Blind Walls die in 2022 zijn gemaakt. Het is dus geen
rondje door een bepaald deel van de stad, maar gaat van
Schorsmolen, naar Tuizigt, naar Heuvel, naar Centrum en tot slot
naar Heusdenhout. In het centrum zal je even moeten afstappen.
Let's go!

Ter ere van de 50e editie van Breda Jazz Festival, werd een
schildering gerealiseerd die het verleden, heden en toekomst
van het festival symboliseert. Breda Jazz Festival is het oudste én
grootste meerdaagse jazzfestival van Europa. Het festival start elk
jaar op Hemelvaartsdag om 13.00 uur op de Grote Markt. De
artiest in het midden van de schildering staat op een bijzonder
podium: ‘de zuil’. Dit podium stond jarenlang, tijdens het ‘Oude
Stijl Jazz Festival’ op de Grote Markt.
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THUNDER&BOLD
Beekstraat 72

De wijk Tuinzigt is pas eind 19e eeuw ontstaan. De industriële
revolutie zorgde voor een snelle groei van fabrieken en nieuwe
wijken met arbeidershuizen. Voordat Tuinzigt zijn huidige naam
had, stond de wijk bekend als Westerkwartier. De naam Tuinzigt
is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar ‘boerderij Tuinzicht’,
die vroeger op de hoek van de tegenwoordige Clematisstraat en
Magnoliastraat stond.

Deze Blind Wall bestaat uit een mix van typografie en illustraties
die de verschillende verhalen en de geschiedenis van de wijk
weergeven.

Tip: Een stukje verderop in deze straat (bij het Roelandshof) vind
je ook de schildering van AlfAlfA!
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FLOOR MILOU SMIT
Mertersempark

Je bevind je in het recent vernieuwde Mertersempark. Deze Blind
Wall werd gemaakt door de Blind Walls Open Call winnaar van
2022: Floor Milou Smit!

In 1261 werd de bestaande kerkgemeenschap ‘Mertersem’ een
zelfstandige parochie gewijd aan Sint Martinus (de heilige Sint
Maarten). Sint Maarten vieren we ieder jaar op 11 november, de
dag dat hij begraven werd. Op die dag werd vroeger ook de
laatste oogst binnengehaald en werd het vee voor de rest van de
winter naar binnen gebracht. Tijdens het Sint-Maartensfeest
trokken kinderen met lampionnen of uitgeholde rapen,
suikerbieten en kalebassen met een kaarsjes langs de deur voor
snoep en fruit.
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KRUELLA D’ENFER
Achterom 61

Deze Blind Wall van Kruella d’Enfer is een weerspiegeling van de
veranderingen in de wijk Fellenoord en het toekomstige
stadspark op het oude Seelig-terrein. Traditionele huizen maar
ook moderne gebouwen verwijzen naar de balans tussen oud en
nieuw. De rivier ‘De Mark’ stroomt door het groene landschap en
omarmt alle elementen. Het papieren vliegtuigje staat symbool
voor de speelsheid van het nieuwe park en de veranderingen in
de omgeving.
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BIJDEVLEET
Lange Brugstraat 46

De uitspraak ‘We moeten een revolutie maken voordat die
uitbreekt’ is een bekende uitspraak van journalist en politicus
Hans van Mierlo. Als zoon van een bankier en een
fabriekseigenaar werd hij in 1931 geboren in Breda. In 1966 was
Hans van Mierlo een van de belangrijkste initiatiefnemers voor de
oprichting van de sociaalliberale partij D66. Hij was jarenlang het
gezicht van deze partij.

Deze typografische Blind Wall is een eerbetoon aan Van Mierlo,



die als persoon belangrijk is geweest voor Breda en de
Nederlandse politiek.
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KLAAS LAGEWEG
Het Sas

De geportretteerde man op deze schildering is Jacob Weyerman.
Hij groeide op in Breda, waar hij zijn passie en talent voor
schilderen ontdekte. Op zijn achttiende besluit hij de stad te
verlaten en de wereld te ontdekken als kunstschilder en
kunsthandelaar. Hij schildert voornamelijk bloemstillevens.

Later begint Jacob met het schrijven van toneelstukken en
satirische gedichten. Door de lasterlijke dingen die hij schrijft,
belandt hij in de gevangenis in Den Haag, waar hij in 1747 sterft.

129

Gé SMIT
Achter De Lange Stallen

Met deze schildering eert Gé Smit de Bredase kunstacademie St.
Joost, die voor veel creativiteit in de stad heeft gezorgd. Op St.
Joost zitten en zaten veel kleurrijke figuren die verrassende en
creatieve dingen doen met posters, beelden, ontwerpen,
gedichten en muurschilderingen in de stad. Er staan in totaal acht
kunstenaars afgebeeld. Er staat onder andere een portret van een
van ’s werelds belangrijkste vj’s, Michelle van Mil, op. Kees Zwart,
die het eerste bureau voor grafische vormgeving in Breda
opzette, is ook afgebeeld. En de internationaal bekende
lingerieontwerpster Marlies Dekkers schittert ook op de
Molsparking.

Tip: Rondom Mols Parking vind je nog veel meer Blind Walls. Dit is
de plek waar we ooit begonnen in 2014. Kijk zeker even rond
voordat je vertrekt naar de volgende Blind Wall!
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STUDIO ANTI-HELD
Kloosterplein 7

Tegenover het voormalig nonnenklooster zie je hier ‘Catharina
van Alexandrië’ (de heilige Sint Catharina).  Studio Anti-Held liet
zich inspireren door een schilderij van de kunstenaar Caravaggio
uit 1595. Op dat schilderij is Catharina van Alexandrië omringd
door allerlei voorwerpen die door archeologen opgegraven zijn,
en enkele gereedschappen die daarvoor gebruikt werden. Ook
op de muurschildering zijn deze voorwerpen terug te vinden.

De heilige Sint Catharina werd door de mensen gezien als
beschermster van pestslachtoffers. Op de hoek van de
Molenstraat en Oude Vest verzorgden nonnen deze slachtoffers
in het Zwartezusterklooster. Op die plek zijn verschillende
pestgraven gevonden. Deze mural kwam tot stand in
samenwerking met Team Erfgoed van Gemeente Breda, ter ere
van 40 jaar stadsarcheologie in Breda.
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PATRIK ANTCZAK
Nassausingel 7

Vanuit 'Groene Gym' deden leerlingen van het Stedelijk
Gymnasium onderzoek om het thema van deze muurschildering
te bepalen. De voornaamste inspiratie komt van Eduard Hendrik
Antonius Guljé, die van 1893 tot 1907 burgemeester van Breda
was. Onder zijn aanvoering werden er in Breda waterleidingen,
tramlijnen en een telefoonnet aangelegd. Verder was hij
verantwoordelijk voor de aanleg van het Markkanaal,
Nassaukanaal, Wilhelminakanaal en het Wilhelminapark. In deze
periode werd Breda aanzienlijk vergroend en gemoderniseerd.

Daarnaast bevat de schildering allerlei verwijzingen naar
Nederlandse en Tsjechische personen en elementen. Dit project
is ondersteund door Stedelijk Gymnasium Breda en het
Tsjechisch Centrum.

Let op: de volgende (en laatste) Blind Wall van deze route is iets
verder weg, ongeveer 10 minuten fietsen. Maar geloof ons, het is
het waard!
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JORAM ROUKES
Bergschot

Dit kunstwerk door Joram Roukes is de hoogste Blind Wall tot nu
toe, namelijk 38 meter hoog! De bloemen staan symbool voor de
diversiteit en vergankelijkheid van de wijk. Hoewel Heusdenhout
pas vijftig jaar bestaat, hebben er in de loop van tijd toch al grote
veranderingen plaatsgevonden. De vaas is een collage van
verschillende vazen, zoals ook de geschiedenis van de wijk
verschillende periodes kent. Voor het ontwerp op de vaas vroeg
Roukes bewoners en omwonenden om suggesties. Een bewoner
van de flat wees Roukes op het wapenschild van Heusdenhout,
waarop een Essenboom staat afgebeeld. Roukes verwerkte de
boom in zijn ontwerp en verwijst hiermee naar de oorsprong van
de naam Heusdenhout.

De meest gehanteerde verklaring van de plaatsnaam
Heusdenhout, vroeger Hosenhout of Hosenholt, is: 'bos van
hoogopgaande bomen, waar men hout vindt om stelen van te
maken'. De boom is ook afgebeeld in het wapenschild van
Heusdenhout. Naast het wapenschild is er ook een vlag. Twee
symbolen die zelden in de wijk worden herkend of voor trots
zorgen. Roukes hoopt dat deze schildering dat wel zal doen.

Dat was de route alweer! Leuk dat je op pad bent geweest langs
de Blind Walls van 2022.
Foto's gemaakt? Tag ons op social media met @blindwallsgallery
/ #blindwallsgallery


