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Inleiding

De Stad der Vrouwen

Mensen, jong en oud, ze rollen en ze lopen. Straten, terrassen vol met

opgewekte personen. Wat maakt hen toch zo anders? Wat verbindt hen? 

Zo klein is de stad niet meer. Niet als een dorp. Hoe organiseren ze hun

leven? Hoe behouden ze hun warmte, hun geborgenheid in een wereld die

om ‘efficiency’ vraagt? Hoe blijven ze elkaar kennen, in de grote massa?

Hoe houden ze hun groene landschap in en om de stad, hun historische

gebouwen, hun ambachtelijke inborst? Hoe kan het dat ze daarnaast toch

innovatief en grootschalig kunnen denken? Amerikanen boeien? Chinezen!

Wat is dat, het Bredase geheim? 

Hoe te leven 

Wessel Keizer zoekt de antwoorden. Een fietsende fotograaf die langs lanen

en door stegen flaneert. Een zoeker die vanaf het zadel ziet. Hij verwacht de

verrassing, geniet van de verwondering, verdrinkt in de wereld die achter de

foto ligt. Hij bewaart het voor ons en het nageslacht: het begeerde Ginneken

en het Westerpark, waar de wens wordt verwezenlijkt om ‘een eigen huis’ te

hebben. De Knokkestraat waar een kind zijn eerste contacten legt die later

gouden herinneringen blijken te zijn. De goudkust van het Montenspark waar

diversiteit zich niet in huidskleur maar in bouwstijlen uit.

De ongekroonde stadsfotograaf zoekt een antwoord zonder woorden.

Bredanaars weten immers intuïtief wanneer het juist is. Ze denken in beelden.

Beelden van vroeger, het goede leven. Beelden van straks, de betere toe-

komst. Bredanaars groeien in balans. ‘Niet te gek, eej kul.’ Ze weten hoe te

leven, die 170.000 in het Haagje van het Zuiden. ‘Breda, mijn stad,’ zeggen

ze. Maar niet alleen de stenen zijn de genen. 

De bron van het Valkenberg 

Eeuwen water vloeide door Aa en Mark. Eerlijk water, het schonk de bieren

een goede smaak en daarmee wellicht de drinkers. Hun ‘joie de vivre’ ging

niet ten koste van verantwoordelijkheid. De nieuwe haven is als een terug-

gevonden parel. Het optimisme van de werkenden opende de weg naar

welzijn. Meer nog dan welvaart, een glimp van het geheim. 

De genen van de stad zijn oud en voornaam. Ze zijn diplomatiek en diep

ontwikkeld. De clerus, de magistraat, de prinsen van het kasteel, mijmerend

door de Reigerstraat kom je ze tegen. De vrouwen van het Valkenberg ver-

ankerden een feminiene bron die onvindbaar de Bredanaars voedt. De

chique zwanen in hun park boezemen de nieuwkomer vertrouwen in. Traag

maar natuurlijk assimileert Breda.

Verantwoorde variatie

De fysieke stad is net als het leven, een avontuur dat ontdekt mag worden.

Voor de een een stratenpatroon als een Engelse tuin, voor de ander een

dwaal- en doolmilieu met vaste ankerpunten. Waar de Kwatta en de Etna

zijn verdwenen, klopt iets niet. Het Klapcot en de Havermarkt daarentegen,

zijn Breda ten voeten uit. Sterk is de stad en kwetsbaar zijn haar kinderen.

Transparant is de high tech architectuur op het historische Chassé-terrein en

mysterieus de middeleeuwse sporen in de moderniteit. Die variatie maakt

het spannend.

De uitbreiding en inbreiding van de stad vraagt om rijpe reparateurs. De

shuttle van de HSL meert aan waar eerder paarden fusten 3-Hoefijzers-bier

vervoerden. Via Breda loopt als een Romeinse heerbaan langs kolossale silo’s,

tentoonstellingen van industriële grandeur. Het is moeder Breda die de ver-

binding moet maken tussen de diverse karakters van haar kroost. Het is

moeder Breda die zonder betuttelend te zijn haar verantwoordelijkheid moet

nemen voor de regio. Het palet van Van Gogh ligt immers in haar achtertuin.

Bredase beweging

Die bijzondere manier van leven, kunnen we die beschrijven? ‘Bredanaars

zijn Bourgondiër, Westerling en Belg tegelijk,’ stelt Paul Schnabel, directeur

van het Sociaal Cultureel Planbureau, over zijn geboortestad. 

Echt zijn ze, de Bredanaars en soms zelfs doortastend; in hun harten jong en

vrolijker dan de buurman. Hun werkwijze kun je typeren als een ‘familiair

professionalisme’. 

Het geheim van de Bredase levenswijze ligt in de garnizoenen van weleer.

Officieren mochten vroeger niet katholiek zijn. Protestanten vestigden zich

in de Nassau-stad. Uit de integratie van Belgen, Bourgondiers en Westerlingen

groeide geruisloos een nieuwe gemeenschap. Een gemeenschap die, hoe

militair masculien ook van buiten, zacht van binnen bleef. De officieren ver-

bleven immers in de stad van hun vrouwen.

Is dat het geheim van Breda? Een vrouwelijke stad. Vroeg werd ze geteisterd

door godsdiensttwisten. Toen elders de wereld zwart-wit was, lagen zowel

de Hollander als de Spanjaard in haar bed. Ze heeft ze van dichtbij leren

kennen, hen ontdaan van hun wapengekletter en met zachte hand gevoeld

dat beide mannen mensen bleken. Dat onverbrekelijke geloof in de mens,

zoals een moeder haar kinderen blind vertrouwt, dat is de Bredase beweging.

Vrouwelijke verbinding

Hoewel garnizoenstad hebben vrouwen hier altijd invloed gehad. Toonden

mannen daardoor hun betere kant? Bovendien hield de ‘gemene mensch

vant laant’ al te hoge ambities aan de grond. Het is de x-factor van het

Bredase chromosoom die doorslaggevend is. Een stad met een open en

sociale oriëntatie. Een stad voor wie de bloeitijd pas begint. 

De druk van de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam, de Chinese relaties,

de Amerikaanse interesse, het Benelux-centrum; de vooruitgang dient zich,

soms opdringerig aan, als een ongeduldige jongeling.

Dan is het aan Breda om haar waardigheid te tonen. De vrijers mogen langs -

komen, mee-eten zelfs. Maar zij bepaalt hoe lang en waar ze slapen. Geen

industrie meer zonder duurzame uitgangspunten, geen plannen zonder

beschouwing van het omgevingseffect. Geen besluiten zonder draagvlak.

Liefdevolle erflaters

Residuen van de oude beschaving vormen een netwerk met de futuristische

bespiegelingen van de beleidsmakers van vandaag. Plannen krijgen als

kazen tijd om te rijpen. ‘Pieken in de Delta’ geven zicht op de weelderige

wol die zonder veel geschreeuw aan de Zuid-Nederlandse ‘schaopkes’ groeit.

Het toerisme en de horeca kennen hier een on-Nederlandse gastvrijheid.

Kansen voor een economisch cluster van onderwijs en ondernemingen? De

techniek en onderhoudsector zijn zo sterk dat ze duizenden mensen tekort

dreigen te komen. Zorg, ‘food’, ‘visial design’, logistiek lijken lokale brand-

stoffen voor de economie van de toekomst. Liefdevol worden ze geëxplo-

reerd, met aandacht gevoed en subsidair gestimuleerd. Zo werkt het nieuwe

Breda, de hoofdstad van de regio, met de liefdevolle visie van haar erflaters.

De derde weg

Is Breda dan niet ambitieus? Wil ze dan oud worden en verstoffen? Wie dat

denkt, kent haar niet. ‘Meta’, zou haar koosnaam kunnen zijn. Soeverein,

staat ze boven de ambitie. Ze overtreft de hitsigheid van de dag met haar

lange-termijn-visie van uitgebalanceerde groei. ‘She’s watching the game,

controlling it,’ om het met een verwijzing naar de musical ‘Chess’ te zeggen.

Ze is een schaker, Breda, en een familiemens.

Uit dezelfde genen ontspruiten heel verschillende telgen. Breda hemelt hen

niet op (naar de ‘eerste’ Amerikaan Adriaen van der Donck is nog steeds

geen straat vernoemd) en verstoot hen niet (zelfs de voormalige drie werden

menswaardig behandeld). Ze houdt haar kinderen bij elkaar en zoekt de

derde weg. Het mag ‘goed toeven’ zijn voor allen in deze regio.

La grande dame

Wessel Keizer heeft die familie van Bredanaars, bezoekers en buitenlui, bezield

geportretteerd. Handwerkers en bankzitters zien we in dit boek, delicate

dames en ‘hupse dingskes’; decente drachten voor het Nassaumonument,

kleurrijke kinderen op de kermis in de herfstvakantie. De familie verpoost en

drinkt bier in deze brouwersstad, het bier dat overal bij past. En ze eten

Vlaams: friet van Christ, die hier ‘vroeger nog wel eens ooit, echt is gewist’.

Hun frivole feesten zijn geworteld in religie. ‘La grande dame’ op de Grote

Markt, leeft in het hart van alle Bredanaars. De processie van Niervaert her-

innert aan pragmatische piëteit. Religie rendeert. ‘L’eglise Wallon’ is een

waarzegster voor de intellectuele elite. Wie een kaarsje brandt in de Sint-

Joost-kapel kapittelt het consumentisme. Gebrandschilderde schetsen uit

het leven van Onze Lieve Vrouwe verkondigen het Bredase geloof in een

duurzame, verdraagzame samenleving. Een geloof in de oneindige groei

van de familie. Een geloof in de bron van de jeugd.

Toekomst aan de jeugd

Breda zou daarom het mooiste studentencomplex van de wereld moeten

worden. Studenten als stadsambassadeurs. Met z’n tienduizenden zijn ze,

Breda’s jong talent. Ze zwermen uit in de stad, naar de regio, het land,

Europa. Ze steken met hun enthousiasme anderen aan. Die komen dan weer

van heinde en ver. Het is al heel gewoon dat je in de supermarkten Duits,

Engels, Spaans, Chinees hoort spreken.

En het zijn niet alleen de HBO-ers van Avans en NHTV die sprankeling brengen.

Het Vitalis-College vitaliseert de stad met kansen voor verzorgenden. Het

Florijn berekent de toekomst met de discipline van Ignatius. Voorbeelden

van vooruitsrevende MBO-opleidingen. 

Talloze jonge Bredanaars ontmoeten de vele professionele en hulpvaardige

handen van middelbare scholen als OLV, Mencia, Newman en Nassau. 

De Bredase genen brengen nog oorspronkelijke leraren voort die in het

basisonderwijs de mentaliteit van de stad vermenigvuldigen. We mogen er

allemaal zijn, met respect voor elkaars variatie.

Bredase beelden

In plaats van de grote –ismen heeft een verzameling van kleine verhalen de

vorming van ons wereldbeeld overgenomen. Zo is het ook met het stads-

beeld. Dat wordt gevormd door duizenden beelden per dag. Soms heb je

niet eens in de gaten dat ze zich aandienen. Wessel Keizer ziet de stad als

plek om plezier te maken, de stad als atelier, als werkplaats, de stad als thuis! 

Dit fotoboek is een innemende impressie van onze stad. Geen hokjes, geen

dwangmatige scheidslijnen separeren de Bredase beelden. Het leven dient

zich immers ook in fragmenten en stadia aan. Sommige Bredanaars vertellen

hun beelden van het Bredase geheim, als vrienden aan de keukentafel. 

Keizer (fotografie), Homburg (vormgeving) en Haverman (interviews) maak-

ten een fotoboek als een familie-album van de stad. Een album zoals alleen

zachtaardige mannen het kunnen samenstellen.

November 2008, 

Wilbert van den Bosch 



‘Als klein jochie vond ik al geld op

straat. Ik zie gewoon alles,’ zegt hij.

Zijn oog voor detail en zijn liefde voor

de stad verklaren zijn ontwikkeling

tot communicatieadviseur van de

gemeente en tot een ongekroonde

stadsfotograaf. Wessel Keizer (59)

woont, samen met Josephine, in

Ulvenhout nabij het bos. Hij over-

brugt van daaruit nagenoeg alle

afstanden op de fiets. Vanaf het

zadel ziet hij nu eenmaal meer dan

vanuit de auto. Een gesprek met een

zachtaardig mens over de stad, zijn

foto’s en zijn kijk op fotografie. 

‘Ik ben in 1949 geboren in Steenbergen, West-Brabant. In mijn gymnasium-

tijd woonde ik in Dordrecht, mijn vader was hoofd van de mavo. Met mijn 

schoolvrienden bezocht ik geregeld Breda, omdat de vrouwen hier zo veel

mooier zijn. Achterop de brommer, een oude mobylette zonder vering. We

gingen naar sociëteit St. Malo, in het voormalige café Boschhek aan de

Overaseweg, dat later is afgebrand. Als dienstplichtig militair was ik in 1969

gelegerd in de Seeligh-kazerne. Daarna ging ik studeren aan het NWIT, het

Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie, eenvoudig

omdat ik Breda zo leuk vond. De stad had mijn studiekeuze bepaald. Toen

zaten er 180 studenten op die school, nu op het NHTV ruim vijfduizend. Ik

ging vijf avonden per week op stap. Bezocht frequent Spinola en het

Klapcot, waar ik in 1972 mijn vrouw ontmoette.’   

‘Voor mij als twintigjarige was de stad een andere dan nu. Destijds was ik

slechts geïnteresseerd in de stad als plek om er plezier te maken. Ik had

minder oog voor de andere kwaliteiten van Breda. Ik zie hoe de stad inmiddels

is gegroeid, hoe veel beter het leven er is geworden. Ik heb het over het

groen van de bomen, het rood van de bakstenen en het blauw van het water.

De stad Breda is inmiddels mijn thuis geworden. De aard van de stad, de

opbouw, het stadshart, ze bieden de inwoners warmte, geborgenheid. 

Ook de mensen in de stad maken dat ik Breda liefheb. Ik vind het heerlijk

om door de stad te zwalken en 1001 bekenden tegen te komen.’ 

ik een goede kennis langs de mooiste plekken in de binnenstad. Komend

van het station, liepen we langs de vuurtoren van Rossi en het Nassau

monument. Ik vertelde haar met weemoed over Topolis, het kunstpaviljoen

dat in 2002 een jaar lang midden in het stadspark Valkenberg heeft gestaan.

Een toren voor de tijdelijkheid waarin culturele en kunstzinnige activiteiten

plaatsvonden. Met een terras erbij. Jammer dat dat niet meer bestaat, al is

er nu gelukkig het T-huis waar je kunt aanmeren. Ik wees mijn gaste tussen

de bomen door op de Grote Kerk, op het kasteel van Breda en op de hoog-

bouw van Charles Vandenhove. Vanuit het Kasteelplein liepen we door de

Cingelstraat op weg naar het oudste huis van Breda. Ik attendeerde haar op

het doorkijkje in de Schoolstraat... Om stil van te worden, de weerspiegeling

van het zonlicht op de natte stenen! Het is bijna een straatje van Vermeer.

Die middag leidde ik mijn gaste - zonder dat zij zich één moment verveelde

- langs de vele bezienswaardigheden in het centrum, langs de Haven, op de

Grote Markt en in het Chassé Park.’   

Stadsdynamiek

‘Het kloppend hart, het stadscentrum. Daar kunnen we in Breda zo onge-

looflijk blij mee zijn. Breda heeft een geheel eigen stadsdynamiek. Als foto-

graaf heb ik het bij bepaalde evenementen ontzettend naar mijn zin. Het

heeft alles te maken met wat zich voor de lens van mijn camera afspeelt.

Zondag 17 augustus was het Harley Dag bij voorbeeld. Een druk bezocht en

sfeervol evenement waar veel mensen er extravert uitzien. Ik keek mijn ogen

uit en fotografeerde naar hartelust. Tien minuten later fietste ik het Markdal

in en bevond me in En Plein Air. Een ingetogen, kleinschalig gebeuren waar

schilders, dichters en muzikanten aan het werk waren. Dan denk ik ‘Wat is

het toch heerlijk om hier te wonen, hier te zijn, om je heen te kijken.’

Eindeloos fietsen 

‘Een sterk punt van de stad en het omliggende land is ook dat je er zo lekker

kunt fietsen. Al fietsend, oriënteer ik me op de kerktorens van dorpen zoals

Gilze, Bavel, Galder en Chaam. Ik geniet van de geuren in de naald- en loof-

bossen rond Breda… Het platteland dat Breda omgeeft, inclusief het Mark -

dal, geeft me een aangename rust, alsof het eeuwig zo zal blijven. Alhoewel…

Lang geleden, in de jaren zeventig, leek het einde nabij. De politiek overwoog

toen dwars door het rivierdal een snelweg aan te leggen.’

Persoonlijke bevrijding 

‘De stad en het dagelijkse leven op straat vormen voor mij een onuitputtelijke

inspiratiebron’. Fotograferen betekent voor mij… Ademen. Uiten. Leven.

Jagen. Genieten. Creëren. Het is een persoonlijke bevrijding uit het keurslijf

van werken in een ambtelijk bestel. Bijna alle foto’s maak ik in mijn vrije tijd.

Ik fotografeer alle dagen van de week. Alleen als ik hele dagen achtereen

bezig ben geweest, volgt een moment dat ik denk: nu even niet. Maar dat

komt zelden voor.’ 

‘Mijn werk is divers. Op een mooie zondagochtend fotografeerde ik mist

boven het Markdal. Kom ik thuis, staat mijn nicht van 18 voor het raam. Ik

vraag haar het gordijn om haar hoofd te draperen en maak foto’s. Vanwege
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Communicatieman 

‘Als communicatieadviseur werk ik inmiddels ruim 35 jaar bij Gemeente

Breda. Aanvankelijk bij de Dienst voor Jeugd, Sport en Recreatie. In 1977

kon ik aan de slag in het informatiecentrum op de Grote Markt, dat later

verhuisde naar de Reigerstraat. Daar kregen we vragen over hoe de stad

zich ontwikkelde, vooral over de Haagse Beemden. We wilden die actuele

ontwikkelingen in de stad laten zien. Dat doe je het best aan de hand van

foto’s. Ik had geen budget om fotografie in te kopen. Een foto kostte 50 

tot 75 gulden. Dus heb ik toen een tweedehands Minolta gekocht en ben

zelf op pad gegaan. Zo zette ik mijn eerste stap in de fotografie.’

Fotograaf, geen kunstenaar

´Vroeger hield ik me vooral bezig met verslagleggende fotografie voor de 

gemeente. Gaandeweg werd de vrije fotografie voor mezelf belangrijker. Nu

is het grappig te zien dat die dingen in de praktijk door elkaar heen lopen.

Als ik de burgemeester ga fotograferen bij een gelegenheid op de markt,

loop ik langs een kraam met stoffen waar ik zoveel moois zie, dat ik daar

ook foto’ s neem.´ 

‘Ik ben dol op Breda. Dat laat ik zien door de schoonheid van de stad op

mijn manier te fotograferen. Leg ik met mijn foto’s de ziel van de stad bloot?

Ergens wel. Maar zodra een beschrijving van mijn werk te hoogdravend

wordt, haak ik af. Ik heb er moeite mee mezelf als kunstenaar te zien. In die

zin ben ik een eenling.’  

‘Ik fotografeer het ongewone in alledaagse situaties, mits het niet bedacht

of geconstrueerd is. Het gaat om een oprechte registratie, niets is in scène

gezet. Als fietsende fotograaf ben ik in het voordeel. Op de fiets zie je meer

dan vanuit de auto. Ik neem veel situaties waar, waar anderen geen oog

voor hebben. Vergelijk het met de stilteplek in de Grote Kerk, volgens mij

de meest intieme plek van Breda. Een kleine ruimte in een nis achterin de

kerk, vlakbij een bak waxinelichtjes. Ik weet zeker dat duizenden Bredanaars

nooit in de Grote Kerk zijn geweest. Een bezoek aan deze kerk is te logisch,

te dichtbij, te vanzelfsprekend, dus gaan ze eraan voorbij. Dat is precies wat

ik fotografeer. De dingen die dichtbij zijn, waar iedereen aan voorbij gaat.’ 

Wandeling door de stad 

‘Bij de schoonheid van de stad kan ik uitgebreid stilstaan. Kort geleden leidde

Wessel Keizer

‘Heerlijk om door de stad te dwalen en 
duizend bekenden tegen te komen.’

de breedte van mijn werk en mijn weigering een selectie te maken, betaal ik

de prijs dat men mij geen specialist vindt. Maar ik blijf trouw aan mezelf.’   

‘Een foto vind ik geslaagd als die me verrast, leidt tot verwondering of als 

je achter het beeld een wereld kunt voorstellen. De favoriete foto van mijn

hand toont een jongetje achter een autoruit dat wacht op zijn moeder. Het

hele tafereel draait om de uitdrukking in zijn ogen. Ik zie in hem in onzekere

verwachting verkeren of zijn moeder terugkomt.’ 

Bredanaars en afwijkend gedrag

Kenmerkend voor de Bredanaar is natuurlijk het Bredase dialect. In het bij-

zonder de uitspraak ‘Doe de gij nou moar gewôn.’ Sterallures worden hier

niet op prijs gesteld. Dat vind ik grappig. Maar het wordt pas echt interessant,

omdat niet iedereen zich hieraan houdt. Integendeel. Mensen met afwijkend

gedrag zijn er in Breda in ruime mate.’  

Vlaanderen, Zeeland, Rotterdam, Amsterdam 

‘Het sterke van Breda is dat je er bijna alles hebt. En wat we hier niet hebben

- zeg ik altijd - vind je in Antwerpen, Rotterdam, Gent, Amsterdam en Zeeland.

Voor moderne kunst bijvoorbeeld ga ik naar de Kunsthal in Rotterdam of

het SMAK in Gent. Wil ik onmetelijke ruimte ervaren, dan rijd ik naar Zeeland.’ 

‘Cultureel gezien gebeurt er veel in Breda. Ik zou graag meer kunst in de 

openbare ruimte zien. Zoals op het plein voor Centre Pompidou in Parijs.

Breda is iets te traditioneel. Het mag wat mij betreft onconventioneler. En

dat kan bijvoorbeeld ook tot uitdrukking komen in modern beschilderd

straatmeubilair:  prullenbakken, lantarenpalen en banken. Ook zouden we

Bredanaars meer en vroeger met kunst in aanraking moeten brengen. Dat 

is zo aardig van Breda Photo 2008. Jonge mensen maken op straat kennis

met kunst, zonder dat ze het museum in hoeven.’  
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