AFSLUITING TOPOLIS
7 november 2002
Bredaas M useum, Breda
Beste founders van harte welkom op deze bijzondere plaats waar de Bredase historie wordt
beschreven en zichtbaar gemaakt. En uiteraard een speciale groet aan onze gastheer van het
Bredaas museum Jeroen Grosveld.
In tweeërlei opzicht een speciale gelegenheid voor de afsluiting van ons Topolis project.
Een speciale gelegenheid omdat wij te gast zijn bij een van de initiators achter het Topolis idee
en de bedenker van de naam Topolis
En een speciale gelegenheid omdat wij met zijn allen een belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de Bredase historie. Er zijn maar weinig projecten die in zón korte tijd historie maken en
de afbraak heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.
Volgens de Van Dale betekent het woord historisch “bekend uit de geschiedenis” en Topolis is
(zeg ik met enige weemoed) inmiddels geschiedenis.
Na de conceptie van het idee en enige draagtijd werd het Topolis exact een jaar en een dag
geleden op 6 november 2001, in de Nieuwe Veste geboren dankzij uw overweldigend
enthousiasme om mee te doen.
En vandaag min of meer de begrafenisceremonie met bijzetting in het Bredaas Museum,
waarbij we kunnen terugkijken op een kortstondig maar zeer boeiend en geslaagd
Topolisleven.
Over de verrijzenis of, afhankelijk van uw geloofsbelijdenis en zo uw wilt, reïncarnatie gaan we
straks na een inleiding van Paul van Heteren nog met elkaar discussieren.
Topolis leeft voort en het succes is inmiddels door velen geadopteerd.
Uw rol in dit succes is van doorslaggevende betekenis geweest maar het succes kent meerdere
dragers. Vanaf de ideevorming waarop Jeroen Grosveld ongetwijfeld straks nog zal
terugkomen, de realisatie en afbraak, waarvoor u zich op de borst mag kloppen, maar ook
dankzij de programmering en exploitatie lees de Stichting Breda 750 en de Avenue die
onderdeel zijn geweest van een succesvol team.
Met wat kleine uitzonderingen werd het Topolis geïnitieerd en gedragen door de Bredase
gemeenschap. En juist deze achtergrond, de geweldige samenwerking en teamgeest heeft
geleid tot Topolis.
Of en hoe een nieuw Topolis kan en zal ontstaan en in welke vorm wordt inmiddels breed
besproken. Voorlopig zit onze taak erop en kunnen wij de Topolis lokatie weer in de
oorspronkelijke staat aan de gemeente terug leveren.
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Hoe en of we verder gaan met dit geweldige team van founders staat voor later op de agenda.
Ik ben met u trots op de geleverde prestatie en trots dat wij, als bestuur, van u het vertrouwen
hebben gekregen hieraan invulling te mogen geven.
Tot slot van mijn verhaal wil ik iedereen danken voor zijn geweldige en meer dan enthousiaste
bijdrage aan een deel, en met enige bescheidenheid deeltje, aan het feestjaar en 750 jaar
Bredase geschiedenis.
Jan G.H.R. van den Heuvel
Voorzitter Stichting Bouw Topolis
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