Route
Museum op je Bord
17 muren • 15km

Start
Terheijdenstraat 1

VINCENT DE BOER
Spoorstraat 148

57

Publicity for the Mind
In 1970 schilderde beeldend kunstenaar Pieter Laurens Mol het
werk ‘Publicity for the Mind’ op de gevel van zijn atelier aan de
Spoorstraat in Breda. Helaas is de tekst ‘All Happens Inside’ in de
loop der jaren verdwenen. Geïnspireerd door dit kunstwerk ging
Vincent de Boer aan de slag met zijn eerbetoon aan Pieter
Laurens.
Eerbetoon aan kunstenaar Pieter Laurens Mol
47 jaar later is de tekst weer terug te vinden als onderdeel van
een bijzonder tweeluik dat Vincent maakte samen met zijn broer
Guido. Volgens Vincent is de aantrekkingskracht van de tekst zijn
dubbele betekenis. Gaat het om wat er zich in het pand afspeelt
of gebeurt het allemaal in je hoofd?
Bekijk de making-of video hier:

GUIDO DE BOER
Academiesingel 148
58

Eerbetoon aan Pieter Laurens Mol
Guido de Boer heeft zich laten inspireren door het werk ‘Head
Dope Dead Hope’ van de Bredase kunstenaar Pieter Laurens Mol,
die verderop in de Spoorstraat zijn atelier had gevestigd. Samen
met zijn broer Vincent hebben ze een bijzonder tweeluik
gemaakt als eerbetoon aan Pieter Laurens.
Na het maken van de schildering hoorden we het verhaal van
twee vrienden die bijna 26 jaar lang hebben gevochten tegen
hun alcoholverslaving. Eén van de mannen is in 2016 verongelukt
tijdens een psychose en is een aantal dagen later aan zijn
verwondingen overleden. Hij woonde in de kamer boven de tekst
die Guido op de gevel heeft geschilderd. Dit verhaal geeft de
tekst ‘Head Dope Dead Hope’ een extra lading.
Bekijk de making-of video hier:

COMBAT SÃºPER MURAL
36

Markkade
Deze mural is geïnspireerd door het bekende werk ‘Las Lanzas’
door Diego Velazquez. Ook wel bekend als ‘De Overgave van
Breda’. Vijf Nederlandse kunstenaars aan een kant en vijf Spaanse
kunstenaars aan de andere kant werkten in een aantal dagen naar
elkaar toe. In het midden vindt, net als in het originele schilderij,
de sleuteloverdracht plaats.
In het gerecht vinden de Spaanse pulpo en de Nederlandse rode
kool elkaar. De rode saus staat voor het vergoten bloed tijdens
de veldslag in en rondom Breda.

STAYNICE
51

Lunnetstraat
Langste BWG muurschildering
Staynice maakte voor Blind Walls Gallery de langste
muurschildering tot nu toe. De ruim 130 meter lang, zoete
vormen zijn geïnspireerd op de suikerwaren industrie in Breda.
Het braakliggend gebied van het voormalig CSM-terrein, is nog
een van de laatste herinneringen aan deze industrie.
Zoete dimensie
De schildering bestaat uit zwevend snoeppapier, snoeprepen.
Daarnaast zijn de kleuren geel en zwart een verwijzing naar
Bredase voetbalclub. Als de wind de juiste kant op waait, voegt
de Perfetti Van Melle fabriek (bekend van o.a. Mentos, Chupa
Chups en Fruitella) een zoete dimensie toe aan de schildering.
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TOM ONRUST & WOUTER
VAN DER GIESSEN
Lunetstraat
‘Het komt allemaal wel goed, zo niet dan toch’ siert er op de
labels van zeeppompjes op de muren van Winkelcentrum De

Lunet. Een corona gerelateerde boodschap om vaak je handen
te wassen en het zorgpersoneel een hart onder de riem te
steken.
Geïnspireerd door de zeeppompjes en de spraycans die gebruikt
zijn om de schildering te maken mag je nu zelf je groente op
smaak brengen met aromatiserende oliën. Een gezonde knipoog
naar pesticiden die vandaag de dag vaak gebruikt worden.

ANA MARIETTA
Tramsingel 84
68

Geslachtsverandering bij vissen
De rivier de Mark ligt tegenover de Tramsingel. Toenemend
medicijngebruik zorgt er voor dat steeds meer resten van
geneesmiddelen in het water belanden. Naar schatting, per jaar
zo’n 140 ton! Dit heeft helaas ook effect op de dieren die in het
water leven. Zo kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor
geslachtsverandering bij vissen en antipsychotica voor
gedragsverandering.
Bekijk de making-of video hier:

ALFALFA
81

Dijklaan
Nicolas Sanchez, werkzaam onder de naam Alfalfa, komt uit
Venezuela en voor zijn muurschildering liet hij zich inspireren
door de Bredase duivenmelkers die sterk vertegenwoordigd
waren in de wijk Tuinzigt.
Pechugas de Pollo Enrolladas is een traditioneel Zuid-amerikaans
gerecht waarbij kip in ham gerold wordt. De ham hebben we
vervangen voor gegrilde duif: Venezolaanse street-food met een
lokale twist.

TELMOMIEL
110

Tuinzigtlaan 22
'De vlucht van Breda'
Wanneer Nazi Duitsland in 1940 Nederland binnenvalt initieert
voormalig burgemeester Van Slobbe een grootschalige

evacuatie, beter bekend als De Vlucht. De evacuatie is tot op
heden een veel besproken onderwerp.

Op de dag van evacuatie moeten 50.000 Bredanaars hun huizen
verlaten. De bewoners vertrekken in groepjes via verschillende
routes richting het zuiden. Om zoveel mogelijk spullen mee te
nemen worden bakfietsen, boerenkarren en kinderwagens
volgepropt.
'De man en zijn ezel'
Onderweg moet een groep vluchtelingen in de greppels
schuilen, op het moment dat ze in een vuurlinie terechtkomen
tussen de Fransen en Duitsers. Veertig mensen overleven de
aanval niet. Een andere groep loopt door tot aan Sint Niklaas
(België) en zoekt in het dorp veiligheid bij een meisjesschool.
Sommige Bredanaren vinden de dreiging te groot en besluiten
helemaal door te reizen naar het noorden van Spanje.
Willem de Kok hoort, samen met zijn hoogzwangere vrouw en vijf
kinderen, bij de groep vluchtelingen die in Sint Niklaas stopt. Het
gezin arriveert bij de school tegelijkertijd met een man en zijn
ezel. Het dier protesteert hevig en wil de school niet binnen.
Willem neemt het zeker voor het onzekere en zoekt met zijn
gezin ergens anders onderdak. Niet veel later wordt de school
gebombardeerd.
De Vlucht zorgt voor in totaal 104 Bredase slachtoffers. Achteraf
blijkt de evacuatie onnodig te zijn. Breda wordt door de Duitsers
ingenomen zonder een schot te lossen. De mannen van
TelmoMiel hebben zich laten inspireren op het verhaal van
Willem de Kok. Het meisje met dierenoren en bloemen zijn een
symbolische verwijzing naar De Vlucht.
Een samenwerking met Brabant Remembers
Bekijk de making-of video hier:

NASEPOP
113

Liesboslaan
Nasepop heeft zich voor deze schildering laten inspireren door
het ‘De Rith’. Zijn geschilderde onderdoorgangen zorgen voor de
verbinding tussen Breda en het buitengebied. Dit gebied staat

bekend om zijn rode vruchten, groentes, oude bossen.
In het gebied ligt ook het eeuwenoude Liesbos, aangelegd door
de Heren van Breda in 1403. Het werd gebruikt als jachtgebied
voor de Oranje Nassaus.

FRANS VAN VEEN
59

Haagse Markt 5
Geïnspireerd door de Sint Elisabethsvloed van 1421 schildert
Frans van Veen de Haagse dijk in Princenhage aan de Aogse
Markt. Water staat centraal in de schildering. Daarom staat in de
gerecht de Yellowtail Kingfish in het middelpunt, gekweekt in het
zeewater van de Oosterschelde.

COLECTIVO LICUADO
80

Vestkant 12
Het stilleven van het Uruguayaanse kunstenaars collectief
‘Collectivo Licuado’ is gebaseerd op een boodschappenlijst van
een Pinkstermaaltijd uit 1544. Er werd een groot assortiment van
gebraden vlees opgediend. Verder hadden gasten keuze uit ruim
77 kannen wijn.
Collectivo Licuado hebben er expres voor gekozen geen vlees af
te beelden in hun stilleven omdat ze zelf vegetarisch zijn.
Vandaar dit heerlijke vegetarische gerecht, gebaseerd op de
Zuid-Amerikaanse keuken.

AMOK ISLAND
91

Vincent van Goghstraat
Een uit de kluiten gewassen aardappelplant
Tussen de lente-buien door maakte Amok Island deze
opvallende, maar tegelijk ook ingetogen schildering aan de
Vincent van Goghstraat. Een schildering van Amok Island stond
al lange tijd op ons verlanglijstje en is nu dus eindelijk onderdeel
van Blind Walls Gallery. Amok Island had zelf ook een wens, hij
wilde heel graag een aardappelplant schilderen.
Zo gezegd, zo gedaan. In de schildering is duidelijk een

aardappelplant te zien, de inspiratie daarvoor komt van de nabij
gelegen Gasthuisvelden, én de naam van de straat waar de
schildering is aangebracht, de Vincent van Goghstraat. De
Gasthuisvelden zijn vernoemd naar het ooit nabij gelegen
Katholieke Gasthuis aan de Haagdijk, waar ‘behoeftige zieken’ en
‘oude van dagen’ werden verzorgd. De omliggende velden
werden gebruikt als moestuin en akkers waar ook, je raadt het al,
aardappelplanten groeiden.
De Aardappeleters
De link met de Vincent van Goghstraat was snel gevonden, één
van de beroemdste werken van de Brabantse kunstenaar is
natuurlijk De Aardappeleters.
Bekijk de making-of video hier:

ZENK ONE
50

Picenistraat
Ode aan burgemeester Montens
De muurschildering is een ode aan Godevaert Montens,
burgemeester van Breda tijdens de 80-jarige oorlog. Hij staat
bekend vanwege zijn heldhaftig gedrag tijdens de Furie van
Haultepenne. Zenk One verbeelde dit verhaal op een bijzondere
manier. De prent en een tekening uit het stadsarchief waren
leidraad voor de schildering.
Furie van Haultepenne
Spaanse soldaten onder het gezag van Haultepenne probeerden
de stadsmuur van Breda over te klimmen. De burgemeester
verdedigde de stad samen met een burgerleger. Na hevige
straatgevechten lukte het de Spanjaarden de stad over te nemen.
Breda werd geplunderd, gemoord en gebrandschat. Vrijwilligers
moesten de stoffelijke overschotten van 400 à 500 dode burgers
opruimen.
Burgervader met leeuwenmoed

COLLIN VAN DER SLUIJS
67

Concordiaplein
Meester imitator
Bredanaar Abraham de Winter is één van de populairste
komieken uit eind 19e eeuw. Met zijn solo-optredens wordt
Abraham beschouwd als de voorloper van het huidige cabaret.
Met zijn ‘karakterkomiek’ imiteerde hij verschillende personages
zoals o.a. een straatveger, conducteur of arts.
Daarnaast haalde Abraham inspiratie uit zijn vorig beroep als stro
handelaar waarbij hij veel contact had met Brabantse boeren.
Met zijn satirische optredens en zijn mededogen tegenover de
lijdende medeburger was hij geliefd bij zowel de rijken als de
armen.
"Als ze bij je opkomen niet om je lachen, ben je verloren"
Geïnspireerd op dit verhaal heeft Collin van der Sluijs (NL) een
muurschildering gemaakt achter de voormalige
Stadsschouwburg Concordia. In zijn schildering heeft Collin een
zanglijster afgebeeld. Net zoals Abraham staat de zanglijster
bekend om zijn imitaties. Naast zijn eigen gevarieerde zang kan
de vogel met gemak nog 7 andere vogelsoorten nazingen.
Bekijk de making-of video hier:

LAURA LEHTINEN
46

Stallingstraat
De Finse Laura Lehtinen verwerkte in haar schildering een
groentetuin. Een verwijzing naar de huishoudschool die op de
Mols parking gevestigd is geweest.
Geïnspireerd op deze tuin presenteren we Finse groente, bereidt
volgens de ‘plant based’ recepten van Restaurant Grön uit
Helsinki.

MIKE PERRY
Molsparking

20
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De muurschildering van Mike Perry is opgebouwd uit
verschillende lagen en kleuren. Als kijker zie je deze gelaagdheid
niet direct terug in het werk. Daarom mag je in deze rode
paprikasoep zelf de ‘gelaagdheid’ toevoegen met verschillende
‘drips’ in felle kleuren.

ZENK ONE, MARA PICCIONE,
MONKEYBIRD CREW & NINA
VALKHOFF
Grote Markt
Voor Museum op je Bord is de inspiratie van het 'grand dessert'
gehaald uit de Onze-Lieve-Vrouwenkerk, oftewel, De Grote Kerk.
Vier kunstenaars lieten zich inspireren door het interieur van het
belangrijkste monument van Breda.

