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 Jaarverslag Bredase Stadssociëteit de Gouden Cirkel 2017 

Deel 1  Algemeen  
 

We hebben een bijzonder intensief, interessant en innovatief jaar achter de rug. 
 
In 2016 zijn we gestart met een 5 jarig project ‘Ons Erfgoed nabij’.  
Met dit thema luidden we enerzijds een nieuwe dimensie van ons aandachtsgebied in: 
aandacht vragen voor het belang van ons (historisch) cultureel erfgoed in de wijken en de nabije 
dorpen die tot Breda behoren. Anderzijds sloten we hiermee dicht aan bij de nieuwe trend om  
inwoners actief bij hun nabije erfgoed te betrekken. We kozen twee vormen om hiervoor aandacht 
te vragen: het organiseren van een conferentie en het maken van een boekje. 
Op de eerste conferentie van 23 september  2016  is de wijk de Heuvel  belicht. Een interessante 
bijeenkomst met  meerdere deskundigen.  
 
In 2017 heeft het eerste boekje  ‘De herstructurering van de Bredase wijk Heuvel’ het daglicht gezien. 
Het was spannend, kostte heel veel tijd en energie, maar het resultaat overtrof onze verwachtingen. 
We kregen veel positieve reacties. Daarom durfde we het aan om, met wederom een groep actieve 
leden, door te gaan met een conferentie over de Belcrum (juni 2017) en is op dit moment het boekje 
hierover bijna klaar. Het boekje over de Heuvel is inmiddels uitverkocht. Dit alles dankzij een actieve 
groep bestaande uit Frans Maas, Frans Broos, Marijke van der Putten en Eric Wehrmeijer, heel 
hartelijk dank daarvoor! 
 
Ook konden we in 2017, met steun (dank Ruth Giebels) en goede handelsgeest  ons boekje over de 
Vrede van Breda laten herdrukken. Hiervan hebben we er 500 verkocht. 
 
In 2017 stonden in  twee bijeenkomsten eerst  de burgemeester en daarna 5 wethouders centraal  
om hen te laten praten over hun visie op besturen van onze stad in deze tijd van grote bewegingen. 
Dit in het kader van de nadere gemeenteraad verkiezing. We nodigden ook eigenaren, ondernemers 
en de gemeente uit om te praten over de verloedering van de binnenstad. Ook dit is een ingezette 
trend die we verder willen vervolgen. 
 
Onze historische erfgoed thema’s trokken veel gasten en we kwamen zelfs een paar keer in de krant. 
Het thema ‘Verhalen achter gebouwen in het centrum’  trok zelfs een record aantal bezoekers. 
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Financieel gezien was het een zeer positief jaar. Mede door de sponsering van bijna alle boekwinkels, 
stichting cultuurbehoud, de Rabobank en de verkoop van 2 boekjes. Hierdoor kan het zelf, als 
uitgeverij, uitbrengen van boekjes worden gecontinueerd. 
 
In 2017 is de aantrekkingskracht van onze sociëteit verder toegenomen. Wij mochten 20 nieuwe 
leden verwelkomen. De Gouden Cirkel groeit en vele geïnteresseerde inwoners van de gemeente 
Breda dragen ons een warm hart toe. 
 
Voor het eerst vond er een ‘denktank’ bijeenkomst plaats met betrokken leden. Meer leden werden 
actief betrokken bij het organiseren van de conferenties en maken van de boekjes. Het aantal leden 
dat deelnam aan ons maandelijkse diner steeg. Regelmatig laten leden weten dat het sociëteit gevoel 
toeneemt. Dit is geweldig.  
 
We zijn dankbaar dat meer leden actief zijn geworden. Het is  in ieders belang dat deze trend zich 
door zet. Dan kunnen we nog meer voor het erfgoed en dus voor onze stad betekenen. 
 
Wij bedanken alle leden voor hun trouwe bezoek aan onze avonden  en hun inbreng, maar ook de 
inleiders en alle sprekers die altijd belangeloos bereid zijn om hun bijdrage aan onze Gouden Cirkel 
avonden te leveren. 
 
We gaan weer een fantastisch nieuw jaar tegemoet! 
 
Het Bestuur   
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       Deel 2 Overzicht bijeenkomsten in 2017 
                                                                                                                                                                    
Nieuwjaardiner 
23 januari 2017: we openden het jaar zoals gebruikelijk met een feestelijk diner voor onze leden. 
Renze Ferwerda en Freek Dicke zorgden voor een sfeervolle muzikale omlijsting. 
 
Carnaval in Breda  
30 januari 2017: een avond over onze rijke geschiedenis als carnavalsstad. Met prachtige oude 
verhalen en unieke filmbeelden werd een historische blik gegund in onze cultuur van plezier en leven 
met zin en onzin. Daarvoor waren twee rasechte Bredase sprekers naar de Avenue gekomen. Wim 
van der Veeken carnavalshistoricus, van beroep taalkundige en Ton Hinten ingenieur en bestuurslid 
en samensteller van het maandelijks programma van de Heemkundekring Engelbrecht van Nassau. 
Hij heeft een film over de geschiedenis van het Bredase Carnaval samengesteld. Tijdens deze avond 
vertoonde hij het gedeelte vanaf 1936. 
 
Hoe Breda zijn harnas en dwangbuis uittrok en een mooie, ruime stad werd 
6 februari 2017: het nieuwe Breda na de slechting van de vesting. Jan Willem Messer, ex-
gemeentelijk stedenbouwkundige, toonde unieke beelden van de uitleg van Breda na het vrijgeven 
van de stad door het Ministerie van Oorlog aan de gemeente en de toenmalige projectontwikkelaars. 
De stad Breda moest zelf het opruimen van de verdedigingswerken betalen. De hoge kosten daarvan 
werden opgebracht door het verkopen van de vrijgekomen gronden: de sloop van de dwangbuis 
leverde bouwgrond op. Jan Willem heeft laten zien welke zeer ambitieuze plannen gemaakt werden 
voor de uitleg van Breda. Vooral voor de gegoede stand: veel plannen met ruime percelen en veel 
parkachtige omgevingen. Zo veel dat het Rijk de gemeente op de vingers tikte: er moest ook 
gebouwd worden voor de minder draagkrachtigen. Dat gebeurt dan ook, zij het met mate. Daarom 
kenmerkt het huidige Breda zich nog steeds door een ruime, groene aanblik!  
 
Het aanzien van onze binnenstad: niet om aan te zien?  
27 maart 2017: passen de (winkel) puien op de begane grond nog wel bij het historisch karakter van 
veel panden in de binnenstad?  
Een schot in de roos, blijkens de grote opkomst (meer dan 100 bezoekers!) en de geanimeerde 
stemming. Duidelijk kwam naar voren dat iedereen vooral met z’n eigen ding bezig is, te weten: de 
economische functie. De term cultureel erfgoed werd niet genoemd, laat staan dat het de moeite 
waard zou zijn om het historisch karakter van de binnenstad te bewaren. Wetenschapper Wout van 
der Toren Vrijthof benadrukte het belang van een samenhangend beleid en wethouder Boaz Adank 
kondigde prompt een nieuwe beleidsnota aan. De noodzaak daarvan werd in de zaal breed  

https://www.facebook.com/GoudenCirkel/photos/a.257869994378453.1073741830.186043521561101/838236363008477/?type=3
https://www.facebook.com/GoudenCirkel/photos/a.755227181309396.1073741833.186043521561101/755227877975993/?type=3
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onderschreven: zonder een duidelijke visie, zonder actieve handhaving en zonder gedeelde passie 
voor een fraai uitziende historische binnenstad, zal Breda zijn eigen karakter steeds meer verliezen. 
Wordt zeker vervolgd! 
  

Erfgoedkaart Breda en bijzondere plekken met verborgen verhalen  
29 april  2017: voor een volle Avenue presenteerde Christel Eversdijk, landschapsarchitect bij de 
gemeente, de allereerste Erfgoedkaart van Breda. Vervolgens hoorden we boeiende verhalen over 
bijzondere plekken in de stad, verteld door boeiende mensen: Eloi Koreman, Marc Berends en 
Laurens Siebers. 
 
Mark(dal) en Breda  
29 mei 2017: Jettie Rattink en Sjef Langeveld vertelden waarom vereniging Markdal een bijzondere 
prijs kreeg en wat de nieuwe plannen in het Markdal zijn. Een fascinerend verhaal over hoe burgers 
de regie nemen en krijgen en het proces zo organiseren in samenwerking met gezagsdragers en 
belanghebbenden, dat ze doelen kunnen bereiken die losse instituties en instanties veel moeizamer 
of nauwelijks voor elkaar krijgen. Een prachtig voorbeeld voor andere groepen burgers die op deze 
wijze complexe maatschappelijke doelen met elkaar zouden kunnen bereiken. 
 
Wandeling in de Belcrum  
14 juni 2017: bezoek aan de Belcrum. Na ontvangst in de prachtige watertoren, leidde lokale gids 
Herman Kappers een groep van een kleine 40 Cirkelaars rond in de boeiende wijk Belcrum. Er werd 
uitgebreid stil gestaan bij de tijdcapsule op de plaats van het Speelhuis. We verbaasden ons in de 
skate-hal over wat voor sprongen daar gemaakt worden. Vervolgens wandelden we door het 
strandzand van Belcrum Beach naar de broedplaats Stek voor startende bedrijfjes. Op de plaats van 
de oude veiling (tankstation bij de Jumbo ) vertelde Herman sappige verhalen over de grote 
bedrijvigheid in en om de haven die daar nog lag. Met alles wat er uiteraard bij hoorde: handel, 
opslagloodsen, cafés en bordelen. Via het terrein KlaversJansen voor meer “gevorderde” bedrijven 
en culturele instellingen, over de prachtige, koele Speelhuislaan naar het station. Een gebouw dat 
aanleiding blijkt voor stevige meningen! Langs de rechtbank in aanbouw, de plek van ijzergieterij 
Touw, naar restaurant Maritz voor koele drankjes en lekker eten!  
 
In de reeks “ons cultureel erfgoed nabij” : de (her-)ontwikkeling van de wijk Belcrum  
26 juni 2017: een pittige avond, aftrap om 19.00 uur, vier presentaties, interviews, reflecties, een 
column en nog napraten. Een lange zit dus voor de ruim 80 belangstellenden die toch geboeid alles 
volgden. Er valt nu eenmaal veel te vertellen over het ontstaan, de veranderingen en de toekomst 
van een van de meest begerenswaardige wijken van Nederland! Veel te veel om hier samen te 
vatten.  
 
Boekpresentatie  
1 juli 2017: presentatie van het allereerste boekje in de reeks ons erfgoed nabij over de wijk Heuvel 
op het Dr. Nolens plein ontvingen Wethouder Marianne de Bie en Erwin Hoek het eerste exemplaar. 
 
Het West-Brabantse gedeelte van de Hollandse Waterlinie  
28 augustus 2017: de Hollandse Waterlinie is het grootste project dat in de vaderlandse geschiedenis 
is uitgevoerd (groter en ook relatief duurder dan het Deltaplan), het is het omvangrijkste 
Rijksmonument en wordt in 2019 voorgesteld om te worden geplaatst op de Unesco 
Werelderfgoedlijst. In beeld gebracht door filmmaker Raoul de Zwart en een lezing door militair-
historicus Wim Klinkert. Ondanks de warmte hebben een kleine honderd mensen genoten van deze 
avond. 
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De burgemeester anno 2017: burgervader, netwerker, crimefighter?  
25 september 2017: burgemeester Paul Depla aan het woord over zijn werk in Breda. Eerst vertelde 
Marcel Boogers over ontwikkelingen in het lokale bestuur en de rol van de burgemeester daarin. 
Interviewers Frank Hendriks en Marijke van der Putten voelden Depla aan de tand. De volle zaal liet 
zich niet onbetuigd. 
 
Het wethouderschap onder vuur, het vuur van onze wethouders  
30 oktober 2017: alweer een volle zaal in de Avenue. Vier van de zes wethouders van Breda, Paul de 
Beer, Miriam Haagh, Patrick van Lunteren en Boaz Adank, werden aan de tand gevoeld over het 
wethouderschap in het algemeen en hun prestaties in het bijzonder. Rodney Weterings, voormalig 
wethouder in Den Bosch en nu adviseur bestuurlijke innovaties, belichtte recente bestuurlijke 
ontwikkelingen. Er kwamen veel vragen uit de zaal, tot echt ‘vuurwerk’ kwam het niet. 
 
De ontdekking van Jan IngenHousz: de beroemdste onbekende Bredanaar  
27 november 2017: deze avond was een groot succes dankzij de inleiding van Geerdt Magiels. Als 
arts vaccineerde Jan IngenHousz (1730-1799) de familie van de keizerin van Oostenrijk tegen de 
pokken. Als niet-Engels polyglot lid van de Royal Society in Londen, bereisde hij heel Europa, was 
bevriend met Franklin en schoof aan bij Lavoisier in Parijs, waar hij moest wegvluchten voor de 
Franse revolutie. Nieuwsgierig en ondernemend experimenteerde hij met elektriciteit en scheikunde 
en perfectioneerde een methode om de luchtkwaliteit te meten. In 1779 voerde hij een 
baanbrekende reeks experimenten uit op basis waarvan hij als eerste de fotosynthese beschreef, het 
belangrijkste biochemische proces op aarde. Dat leidde tot een wetenschappelijk beeld van het 
ecosysteem van onze planeet waarin planten en dieren complementair zijn.  
 
Onverwacht kwamen een hele groep IngenHouszen naar de bijeenkomst, zij wilden een antiek beeld 
van Jan IngenHousz dat van de familie is, aanbieden aan het ziekenhuis in de hoop dat het een plek 
krijgt in het nieuwe ziekenhuis. Een geweldige mooie verassing. De Gouden Cirkel is bezig dit contact 
te leggen. Jullie horen daar nog meer van. 
 

   

https://www.facebook.com/GoudenCirkel/photos/a.186047141560739.1073741826.186043521561101/929291387236307/?type=3
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        Deel 3 Jaarplan 2018                                                                                                                                                                           

Vooruitblik op 2018 
We zijn het jaar al heel goed gestart met ons zeer druk en geanimeerde jaarfeest. Het was er druk, 
gezellig en er werd vrolijk gedanst. Dank Joep Peeters!! 
 
Het jaar 2018 belooft weer een boeiend jaar te worden voor onze Stadssociëteit. Allereerst hebben 
we op 21 maart gemeente raad verkiezingen. Uiterst belangrijk om de partijen te onderzoeken en te 
bevragen hoe zij, kijkend naar allerlei stadsontwikkeling plannen,  ons (cultureel) erfgoed mee 
nemen in hun visie, plannen en uitvoering. Op 5 maart gaan we hen aan de tand voelen. 
 
We blijven volgen welk bestuur en welk programma uit de onderhandelingen komt. Er is ruimte 
gemaakt in het najaar om daar, indien nodig, op terug te komen. 
 
Ook in 2018 onderzoeken we een wijk in relatie tot ons programma ‘Ons Erfgoed Nabij’. Dit jaar is 
het de Haagse Beemden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
We hopen in maart ons tweede boekje in die reeks over de wijk Belcrum ten doop te kunnen 
houden. 
 
Dit jaar staan zelfs twee excursies in de planning. Een naar de Haagse beemden, ter voorbereiding op 
de conferentie in mei en een eind augustus. Dit is eigenlijk geen excursie maar een historische 
wandeling onder leiding van de club van Barbara Putters. Deze zijn alleen voor leden. 
 
Zie ook het volledige programma in Deel 4. 
 
Programmagroep 
We willen dit jaar gaan werken met een programma groepje. We denken aan  3 mensen, die samen 
met Marijke en Frans Broos het jaarprogramma mee helpen uit te voeren. Concreet beteken dit 3 
keer vergaderen en elk 1 uitvoering voor je rekening nemen. WIE MELDT ZICH AAN? 
 
PR en communicatie 
Er is behoefte aan ondersteuning op het gebied van communicatie en PR. Concreet betekent dit mee 
nadenken over ledenwerven, persberichten maken en verspreiden, kwartaal nieuwsbrief maken. 
WIE MELDT ZICH AAN? 
 
Denktank 
Het betrekken van leden bij ideeën over het volgend jaarprogramma is ons al twee jaar goed 
bevallen. Ook dit jaar gaan we op u een beroep doen mee te denken. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
We doen hier al twee jaar aan mee, maar het loopt niet goed. Het kan veel en veel beter. Dit jaar 
gaan we het eerder en beter aanpakken. Bent U klant van de Rabobank? Meldt u dan ook aan als lid 
van de Rabobank (dit is gratis en vrijblijvend) Leden kunnen een stem uitbrengen tijdens de clubactie 
op een club die geld verdient. Wij zijn geaccepteerd als goede vrijwilligers club. Als U op ons stemt 
kan de Gouden Cirkel ons potje voor uitgeven van boeken vullen. 
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Samen eten 
Het bestuur vindt het heel belangrijk de sociëteit gedachten nog verder te ontwikkelen. Daarom zijn 
er o.a. twee excursies. Het samen eten vormt daar een belangrijk onderdeel van. Dit jaar zaten we 
bijna altijd met meer dan 20 mensen aan tafel. Dit jaar streven we ernaar om elke bijeenkomst te 
eten met meer dan 25 mensen. In gesprek met de Avenue hebben we voor 2018 gekozen voor 
bediening aan tafel. In de menukeuze is er nu ook een mogelijkheid voor een vegetarisch voor- en 
hoofdgerecht. We horen graag wat U van het eten vindt.  
 
Meer leden actief 
Een belangrijk streven van het bestuur is dit jaar meer leden actief bij de Gouden Cirkel activiteiten 
te betrekken. Wat vindt U leuk te doen? Foto’s maken tijdens de bijeenkomsten? Facebook 
bijhouden? Korte verslagjes van de bijeenkomsten maken? Meehelpen een programma deel te 
organiseren? Mee op het podium staan om te interviewen? Meehelpen met het maken van de 
Erfgoed boekjes die we maken?  Heel graag, laat het ons weten. 
 
Groei aantal leden. 
Het is van belang dat het aantal leden toeneemt. We hebben nu zo’n 110 lidmaatschappen. Dat zijn 
ongeveer 150 mensen. Maar per jaar verliezen we ongeveer 10% aan leden. Dat betekent dat het 
komende jaar, net als dit jaar, het streven is er 25 nieuwe lidmaatschappen bij te krijgen. Helpt u 
mee? 
De bijdrage voor het  lidmaatschap wordt niet verhoogd, het blijft € 30,- voor een huisadres. 
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        Deel 4 Programma Gouden Cirkel 2018                                                                                                                                                                   

 
15 januari Gouden Cirkel jaarlijkse leden diner 
 
29 januari   Begraafsplaatsen als erfgoed en de rituelen daarbij: Roel Stapper,  

directeur van Zuylen 
  
5 maart   Politieke partijen rond 3 thema’s:     

                   .  werkgelegenheid en vestiging klimaat Glabbeek in  relatie tot de innovatieve stad   
                      & kwaliteit van Bredase erfgoed 
                   .  identiteit en imago van de stad 

 
26 maart   Markante verhalen in de stad over gebouwen en mensen 
 
30 april  Seeligterrein Stadsherstel en Barbara Putters over Food en Boots 
 
8 mei   (dinsdag!) Excursie in de Haagse Beemden : Ad Brekoo voorzitter wijkraad 
 
28 mei   Conferentie Ons Erfgoed nabij over de Haagse Beemden 
 
25 juni   Geschiedenis van de grote Kerk 
 
juli  Vakantie 
 
22 augustus (woensdag!) Wandeling Food en Boots: Barbara Putters, exclusief voor leden 
 
27 augustus De geschiedenis van de KMA: Boudewijn van de Calseyde,  Breda Garnizoen stad 
 
24 september Kritische blik op het nieuwe college akkoord voor wat betreft erfgoed  
 
29 oktober Het naambordjesbeleid /wegwijziging/beroemde Bredanaar 
 
26 november Opkomst en neergang van de Bredase industrie 
 
december Vakantie 
                                                                                 


