ONTHULLING TEGEL
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Grote M arkt Breda Nederland / Morgan Hotel Dublin Ierland
Beste Topolisvrienden,
Ik heb Topolis overdrachtelijk al eerder in een levensloop geplaatst en ik kom daar vandaag
graag nog in het kort op terug.
De conceptie met een kort voorspel, door onder andere Jeroen Grosveld en geestverwanten.
De draagtijd en groei waarin het project verder vorm kreeg met onder andere de
brainstormsessie met de architecten in de kunstacademie St. Joost.
De geboorte van het project op 6 november 2001 in de Nieuwe Veste dankzij het
overweldigend enthousiasme van de founders en dus van u.
Het jammer genoeg kortstondige maar zeer boeiende en geslaagde leven.
Het overlijden op 15 september 2002 met min of meer een begrafenisceremonie op 7 november
2002 in het Bredaas Museum.
En zoals toen al gezegd met mogelijk een verrijzenis of reïncarnatie in het verschiet.
Maar Topolis leeft nog voort en het succes is inmiddels door velen geadopteerd.
Topolis lijkt zich zelfs voort te planten met tal van nieuwe initiatieven zoals het Huis der
Kunsten en de oprichting van een Spoorzone consortium.
Het succes van destijds was mede gestoeld op een unieke samenwerking van een overwegend
lokaal en betrokken netwerk. Het zou zonde zijn dit lokaal betrokken netwerk en de positieve
impulsen die hiervan voor de stad Breda kunnen uitgaan verloren te laten gaan.
De naam Topolis blijkt daarbij binnen maatschappelijk en cultureel Breda een bredere betekenis
te hebben gekregen.
Een dergelijk vruchtbare en blijkbaar potente geest moet je wel koesteren.
En vanuit het Bestuur hebben de aangehaalde overwegingen derhalve geleid tot de volgende
reanimerende en levensverlengende acties:
C

De Stichting Bouw Topolis heeft haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk de realisatie
en demontage, van Topolis bereikt. Op 8 april 2004 hebben we daarom de Stichting
Bouw Topolis omgedoopt tot de Stichting Topolis met als nieuwe doelomschrijving het
levend houden van de Topolis gedachte. Een bewust wat brede omschrijving want aan
een grote kapstok kun je nu eenmaal veel jassen hangen. En juist ook in die
veelzijdigheid kenmerkte zich Topolis. Vanuit deze Topolisgedachte zullen we tal van
nieuwe initiatieven ondersteunen en initiëren;

Datum:
Referentie:

14 mei 2004
orgA040514

Stichting Topolis
Onthulling Tegel

Pagina 1 van 2

ONTHULLING TEGEL
14 MEI 2004
Grote M arkt Breda Nederland / Morgan Hotel Dublin Ierland
C

Ter continuatie van het netwerk hebben we de oprichting van de BouwSocieteit
geïnitieerd. De heer Ad van der Heijden heeft dit initiatief verder invulling gegeven. Hij
zal dit straks nader toelichten en ik kan nu reeds melden dat wij vandaag een nieuwe
geboorte kunnen vieren, namelijk die van de BouwSocieteit; Een nieuwe Topolistelg die
wij als Bestuur graag een lang en vruchtbaar leven toewensen.
Ik moet daarbij terugdenken aan een gesprek wat ik had met een vriend die net vader
was geworden. Mijn vrouw stond op dat moment eveneens op het punt van bevallen van
onze eerste en mij hadden reeds vele verhalen bereikt over bloederige slachtpartijen en
ondraaglijke pijnen die blijkbaar met een bevalling gepaard gaan. Ik wilde van hem eens
weten hoe de bevalling bij hun was verlopen. Hij gaf aan die verhalen ook te kennen
maar stelde mij absoluut gerust met de woorden Jan trek je niets van die verhalen aan, ik
kwam uit het ziekenhuis en ik had nergens last van. Deze constatering blijk ook nu weer
te kloppen bij de bevalling en geboorte van de BouwSocietiet, met de complimenten aan
Ad en de zijnen die eigenlijk de volledige bevalling voor hun rekening hebben genomen.
Wederom heb ik daarbij een beperkte inbreng gehad, die nog leuk was ook en voor het
overige heb ik weinig fysieke hinder ondervonden.

C

Van een ander initiatief bent u met name vandaag de getuige, namelijk de organisatie van
de Topolis reis. Ik schets u graag een korte achtergrond over het ontstaan daarvan. Bij
de start van ons viermansbestuur aan het Topolisproject hebben wij onderzocht of er al
andere Topolissen op de aardbol bestonden. Er bleek een Topolis te bestaan namelijk in
Dublin Ierland, u zult het straks gaan bezoeken. Als bestuur hadden wij ons toen
voorgenomen om bij een succesvolle afronding van het Topolisproject de afsluiting te
vieren in dit laatste Topolis. En gelukkig bleek dit Topolis een langer leven beschoren en
nog steeds te bestaan. Het leek echter niet meer logisch om alleen met zijn vieren te gaan
terwijl het succes van Topolis zón breed draagvlak had. En dus wilden we ook dit
Topolis niet voor ons zelf houden.

C

Van het in deze opsomming voorlopig laatste initiatief maak ik u eveneens graag
deelgenoot maar dan ook in grafische zin, de hergeboorte van de Topolisinternetsite als
naslagwerk en communicatiemiddel. De site zal nog aangevuld worden met de
bouwtekeningen en dergelijke en poogt een zoveel mogelijk totaalbeeld te geven van wat
eens Topolis was. Heeft u suggesties en/of materiaal voor de site laat het ons weten.

Graag geef ik nu het woord aan Ad van der Heijden die u meer over de bevalling, geboorte en
het leven van de BouwSocieteit gaat vertellen.
Rest mij u een plezierige avond te wensen
Jan G.H.R. van den Heuvel
Voorzitter Stichting Topolis
Noot: Hierna is middels een (beoogde) live video verbinding tussen de Grote Markt in Breda
en het Morgan Hotel in Dublin (Ierland) door Wethouder A. Adank de Topolisgedenktegel
onthuld op de Grote Markt te Breda.
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