1.	Stadspark het Valkenberg, 1905, monument met bloemen ter gelegenheid van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik aan Breda. Bovenop vaas met palm. (Nog voordat het Nassaumonument geplaatst werd). (foto Frans Klep, Stedelijk
Museum Breda, ST18356)
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Een Bredase citytrip avant la lettre

De cultuurhistorische identiteit van Breda
en de ontwikkeling van het stedelijk toerisme en
de toerisme promoting in de periode 1889-1937
door
Marianne Laurijssens

| Inleiding
In Breda trachtten de Vereeniging voor ‘Breda’s Welvaart’ (1900-1902), de Vereniging ter
bevordering van het Vreemdelingenverkeer ‘Breda Vooruit’ (sinds 1908), particulieren en de
stedelijke overheid de invulling van de vrije tijd van potentiële toeristen, destijds ‘bezoekers’
of ‘vreemdelingen’ genoemd, te beïnvloeden. Dit deden zij door de promotie van de stad. Het
bevorderen van het stedelijk toerisme ging hand in hand met de promotionele literatuur die
de toerist tijdens de citytrip, zoals we het bezoek nu noemen, onderwees in de bezienswaardigheden van de stad.1 De gidsen waren instrumenten in de totstandkoming van de Bredase
stedelijke toeristencultuur. Onderzoek van deze publicaties geeft inzicht in de ontwikkeling
van het toerisme in Breda en de manier waarop de betrokken instanties de stad probeerden
te promoten.
De gebruikte argumenten zeggen iets over de identiteit die de schrijvers aan Breda
wilden toekennen of die ze wilden bevestigen. Volgens cultuurhistoricus Willem Frijhoff
herkennen we identiteit het beste in gesprekken met verschillende mensen over essentiële thema’s uit de samenleving.2 Voor de Bredanaars vormen deze fundamentele zaken de
herkenningstekens van hun eigenheid. Deze tekens kunnen een groepsidentiteit vormen
zoals ‘dit zijn wij, de Bredanaars’. Ten aanzien van de vrijetijdscultuur kan opgemerkt
worden dat de wijze waarop individuen hun vrije tijd invullen de eigen identiteit onderstreept.3 Centraal in dit artikel staat dan ook de vraag met welke argumenten de verenigingen ter bevordering van het vreemdelingenverkeer, particulieren en de stedelijke
overheid hebben getracht het toerisme te bevorderen in Breda in de periode 1889-1937. In
1889 verscheen namelijk de eerste gids van de vereniging ‘Ginneken’ met daarin een
hoofdstuk over Breda. In 1937 kwam de laatste V.V.V.-gids uit voor aanvang van de Tweede
Wereldoorlog.
Onderzoek naar stedelijk toerisme en toerisme-promoting in de eerste helft van de
twintigste eeuw heeft zowel nationaal als internationaal amper plaatsgevonden. Met dit
artikel hoop ik een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van het stedelijk toerisme en
-promoting in het algemeen en in het bijzonder aan de geschiedenis van Breda.
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| Opkomst toerisme promoting Breda (1889-1919)
Rond 1900 werd een één- of meerdaags toeristisch bezoek aan een stad populair. De opkomst
van het stedelijk toerisme is gerelateerd aan de mogelijkheden die ontstonden om zich te
verplaatsen met trein en stoomboot en aan de realisatie van een zeer dicht tramwegennetwerk rond 1900. Vanaf de jaren 1870 reisde met name de hogere burgerij, zoals bestuursambtenaren en industriëlen, steeds meer. Aan het eind van de negentiende eeuw volgden
de middengroepen met in de voorhoede onderwijzers en ambtenaren.4 De opkomst van
het toerisme is ook in andere delen van Europa zoals in Wenen, Praag en Boedapest direct
gerelateerd aan de aanleg van een spoorwegnetwerk.5 Het stedelijk toerisme als historisch
fenomeen heeft zijn bestaansrecht te danken aan de veranderende vraag van de consument.6
Het was dan ook een nieuwe economische activiteit.

2. 	Grote Markt: handelaren met hun koopwaar voor de Boterhal en de tramlijn Breda-Ginneken, ca. 1915-1925.
(foto F. Reissig, Stadsarchief Breda, D2077)

De gepromote karakteristieken van een Europese stad, zoals natuur, culturele hoogtepunten
(musea, architectuur en universiteiten) en niet-tastbare zaken als sfeer en uitstraling, trokken toeristen aan. Dit in tegenstelling tot de grote steden in de Verenigde Staten, die vanaf
1890 ook een stijgend aantal toeristen trokken. Daar was in beginsel het enige doel van de
toerist to ‘do’ the town ofwel mensen bekijken van allerlei standen.7 Later, in 1905, werd de
aantrekkingskracht van Amerikaanse steden ook verklaard doordat zij met hun rijkdom het
stedelijke landschap konden upgraden.8
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| Het begin: Ginneken promoot Breda
De vereniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer ‘Ginneken’, een dorp in de
directe omgeving en nu onderdeel van de gemeente Breda, promootte Breda in haar gids in
1889. Het is opmerkelijk dat Ginneken al eerder dan Breda een vereniging tot bevordering
van het vreemdelingenverkeer oprichtte. Vanuit Ginneken bereikte de toerist Breda met een
aangename wandeling of met een tramritje. Dit bevestigt direct het belang van een goede
infrastructuur voor het toerisme.
Bezienswaardig in Breda waren allereerst de ‘Vereeniging Concordia’, de grote schouwburg van Breda en Ginneken voor toneel, opera’s en concerten, en de architectuur van de
ambachtsschool, ‘een sieraad voor Breda’. De historische stadswandeling in de Ginnekense
gids bevatte vier hoogtepunten: De Grote Kerk met het praalgraf van Engelbrecht II, graaf
van Nassau, vanaf hier simpelweg ‘praalgraf’ genoemd, gemaakt ‘naar men zegt door
Michel Angelo’. De Koninklijke Militaire Academie (K.M.A.) voorheen het kasteel van de
prinsen van Oranje en ook wel de ‘Parel van Breda’s stedekroon’ genoemd. Dit laatste gold
ook voor het Begijnhof en het stadspark het Valkenberg. Ook was er wandelgelegenheid
langs de singels met mooie vergezichten waar de architectonisch interessante koepelgevangenis stond. Tenslotte kon de toerist na de wandeling ook heerlijk Bredaas bier drinken.9

3.

Stadspark het Valkenberg, ca. 1908 ansichtkaart. (ansichtenkaartenbeurs.nl, b_2819)

Het Valkenberg met zomerconcerten was een waar lustoord door de fraaie aanleg en het
‘statig geboomte’ en behoorde volgens de Ginnekense gids tot de mooiste van Nederland.
Het stedelijk bestuur had het stadspark net op laten knappen naar ontwerp van de Leuvense
landschapsarchitect Lieven Rosseels in landschappelijke stijl zodat het ‘een aangename
wandeling zou bieden aan stadgenoten en vreemdelingen’.10 Naar alle waarschijnlijkheid
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was de opkomst van het vreemdelingenverkeer, gestimuleerd door de gerealiseerde spoorwegverbindingen, mede aanleiding voor deze herinrichting. Hierbij verbeterde Rosseels de
verlichting en situeerde hij de hoofdingang recht tegenover het station.11 Breda was sinds
1863 via het spoor te bereiken en had een jaar later een plantsoen voor de stationsingang
aangelegd.12 Het was een van de eerste groenstroken die de stad realiseerde, want een eerste
goede indruk voor de reiziger die Breda met de trein bezocht was van belang: citymarketing
avant la lettre!13

| Bredanaars promoten hun stad
De eerste Bredase gids verscheen in 1897 in handig zakformaat: Breda en Omstreken in Woord
en Beeld. Een boek voor stadgenoot en vreemdeling. Deze gids van K. Smith en G. Janssen was
bedoeld als ‘bescheiden en veiligen leidsman op dienst wandelingen in de stad en in de
omstreken’. Daarbij schreven zij het boekje ook ter promotie van Breda als woonstad. Onderzoek wijst uit dat alle Bredase gidsen uit de periode 1897-1919 zich richtten op deze drie
doelgroepen: de Bredanaar, de toerist en diegene die zich in Breda wilde vestigen. De heren
promootten Breda als een kosmopolitische stad met verdraagzaamheid in het openbare
leven in het vaandel. Volgens Frijhoff roept verbeelde identiteit op tot identiteitsbesef ofwel
‘dit zijn wij, de Bredanaars’.14 Hetgeen betekent dat gidsen zoals deze iets zeiden over de
identiteit van de schrijvers, die zichzelf in dit geval zagen als verdraagzaam net als hun
stadgenoten. Daarbij droeg de gids het wij-gevoel, ‘dit zijn wij, de Bredanaars’, uit. Belangrijk
gegeven hierbij is dat identiteitsbesef niet vanzelfsprekend samenvalt met de realiteit.
In een menu-achtig programma presenteerden Smith en Jansen dertien mogelijkheden
voor een dagje Breda, geschikt voor ieders beurs en rekening houdend met de seizoenen.
Hiermee kon de bezoeker eenvoudig ook een meerdaags bezoek samenstellen. Dit laat
zien dat het promotiemateriaal inspeelde op de verschillende sociale klassen. Nieuwe
argumenten voor een bezoek waren: de gunstige omgeving voor de gezondheid in het
Valkenberg, een uitstapje naar Ginneken of Princenhage, een tramritje naar de bossen, een
rijtoer met paard en wagen of een fietstoer in de omgeving. De gids met plattegrond en
wandelkaart bevatte ruim tweehonderd pagina’s met uitgebreide historische informatie
over monumenten, straten, klederdrachten, de volkstaal, beroemde Bredanaars en gebeurtenissen, zoals de list met het vermaarde turfschip (1590), en een uitgebreide sociale kaart.
Breda had volgens de gids meer te bieden dan andere steden van gelijke rang.15

| Breda’s Welvaart
De eerste Bredase vereniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer ‘Breda’s
Welvaart’ werd op 14 mei 1900 opgericht.16 In verhouding tot gelijksoortige verenigingen
in Amsterdam en Valkenburg, beide opgericht in 1885, was dit betrekkelijk laat. Wel
waren de initiatiefnemers net als elders burgers die niet direct van het toerisme afhankelijk
waren.17 Ook in de Verenigde Staten verenigden zich rond de eeuwwisseling met name
zakenmensen in groepen als ‘Merchants Association or the Chamber of Commerce’ met als
bijkomend maar prominent doel het verbeteren van het stedelijk landschap en het aantrekken van toeristen.18 Met de oprichting van Breda’s Welvaart wilden de initiatiefnemers het
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4.

Station Breda, circa 1905, ingekleurde prentbriefkaart uit 1914. (Spoorwegmuseum, nr. 5602)

gemeentebestuur helpen de stad ‘vooruit te helpen’. Hun doelstellingen waren: allereerst
het verfraaien en verbeteren van het stedelijk landschap. Daarnaast het bevorderen van de
plaatselijke ‘nering, handel en nijverheid’ door het houden, stimuleren en ondersteunen van
feesten en wedstrijden. Ten derde het nationaal en internationaal promoten van hetgeen
Breda en omstreken zo aantrekkelijk maakte. Tenslotte wilden zij ‘strijden tegen misbruiken
van welke aard ook, aan de gevolgen waarvan zij [de bezoekers] tijdens hun verblijf zouden
kunnen blootstaan’.19
De oprichting van Breda’s Welvaart lijkt met name gedreven te zijn door de commerciële voordelen van het vreemdelingenverkeer voor de Bredase ondernemers. Zij waren
hiermee geen uitzondering want dit gold ook voor de verenigingen ter promotie van
Amsterdam.20 Breda’s Welvaart riep de burgerij op om lid te worden en startte op 7 januari
1901 met 32 begunstigers, 15 donateurs en 320 leden.21 Een succesvolle start, zeker in
vergelijking met de Amsterdamse vereniging ‘Koggeschip’ die bij aanvang ongeveer 100
leden telde en vier jaar later 340.22
In 1902 verscheen aan de hand van J.F. Corstens, eerste secretaris van Breda’s Welvaart
en tevens stadsarchivaris, de Gids voor Breda en Omstreken. Corstens promootte Breda mét
zijn omstreken net zoals Smith en Janssen hadden gedaan in 1897. Analyse van alle gidsen
in de onderzoeksperiode wijst uit dat auteurs Breda altijd promootten in combinatie met
zijn omstreken.23 Corstens gaf goed gedocumenteerd de geschiedenis van Breda rond 1900
weer.24 Hij promootte zijn stad met de woorden van Adam Samuel Hartman die Breda in
1657 bezocht: Die Stadt Breda hatt den Lob, dass es der gesundeste Orth ist in Holland; alzeit ist
über die massen ein lustiger Platz. (Breda heeft de roem de gezondste plaats van Holland te
zijn; het is altijd een buitengewoon vrolijk stadje.) Dit was volgens hem nog steeds van
toepassing. Sterker nog: Breda kon zich erop beroemen de Parel van Noord-Brabant te zijn.25
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Een belangrijk argument, want al sinds de zeventiende eeuw zochten stedelingen de
natuur op voor de zuivere lucht ter bevordering van de gezondheid. Daarbij kwam er
vanaf het einde van de achttiende eeuw meer aandacht voor de sanitaire waarde van
stedelijk groen en werd de overtuiging van het belang ervan voor de gezondheid meer
gemeengoed.26 Het profileren van Breda als gezonde stad liet zien dat het stadsgroen en de
bossen een belangrijk onderdeel waren in de promotie. Hier zien we tevens dat de auteur
inspeelde op de ontwikkelingen in de samenleving ten aanzien van de meerwaarde van
stedelijk groen voor de gezondheid. Ook nu nog is Breda met 70% groenoppervlakte de
meest groene gemeente van Nederland.27

| Het vrolijke stadje Breda
Over het tweede aspect, ein lustiger Platz vermeldde Breda’s Welvaart dat Breda zijn oude
vermaardheid van een ‘lustig en vroolijk’ stadje dankte aan de blijmoedige en opgewerkte
geest van zijn inwoners. Daarbij wees de auteur op een oud gezegde ‘een Bredanaar, hoe
ouder hoe vroolijker’. Ook vermeldde hij de woorden van de in 1896 opgerichte Nationalen Bond voor Vreemdelingenverkeer in Nederland: The charming little town of Breda, whose
gaiety is in Holland almost proverbial. (Het lieve stadje Breda, welks vroolijkheid in Holland
schier spreekwoordelijk is.) Deze vrolijkheid gebruikte Corstens ook om te wijzen op het
moderne en rijke Bredase leven: de straten, pleinen en singels waren ‘vroolijk en luchtig,
plezierig en frisch’.28 Het is opvallend dat meerdere gidsen in het begin van de twintigste
eeuw spraken over het vrolijke Breda. Zo ook ‘Ginneken Vooruit’ in 1907: ‘Breda het “stadje
van pleizier” waar altoos wat te doen is’. De nabijheid van het vrolijke Breda was volgens
hen mede verantwoordelijk voor de duizenden bezoekers die jaarlijks Ginneken aandeden.29
Ook Wenen had sinds 1813 de reputatie van gaiety en nam dit op als kenmerk in zijn toeristische publiciteit.30 Door de historiserende beeldvorming van het vrolijke karakter in de
Bredase identiteit differentieerden de schrijvers de stad van andere steden. Daarbij gaven zij
bovendien een extra reden voor een bezoek aan Breda naast de kenmerken van historische
en gezonde stad.
Ook de gids van Breda’s Welvaart voegde nieuwigheden toe ter promotie van Breda zoals
meer historische gebouwen en het noemen van historische gebeurtenissen als ‘De Vrede
van Breda’. Het toevoegen van nieuwe items is kenmerkend voor alle gidsen. Voor de kunstminnende toerist bijvoorbeeld wezen de auteurs op details als goud lederen behangsel,
gebeeldhouwd plafond, oudhollandse tegeltjes en zilveren en kunstvoorwerpen in de
regentenkamer van het weeshuis. Ook schetste de gids van Corstens de verbintenis met de
Oranje-Nassau’s en voegde daaraan toe dat de stad het praalgraf op kosten van Willem III
restaureerde.
Verder hadden toeristen nu de mogelijkheid om met stoom- en paardentram of rijtuig
de omliggende plaatsen te bezoeken om zo van het landschap te genieten. Voor een
wandeling beval de gids de Prinsenhaagschen straatweg aan met mogelijkheid tot een
bezoek aan de aldaar gevestigde boom- en bloemkwekerij. Deze weg met tal van mooie
villa’s behoorde tot de fraaiste wegen van Noord-Brabant. Opmerkelijk is dat de schrijver
hiermee voor het eerst focuste op Breda als onderdeel van de provincie.
Opvallend in de gids is de uiting van ongenoegen over de bouwvallig genoemde huisjes
tegen de Grote Kerk aan de zijde van de Grote Markt. Corstens hoopte dat deze spoedig
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Het praalgraf van Engelbrecht II in de Prinsenkapel, foto 2015. (foto G. Lanting, Wikimedia Commons)

gesloopt zouden worden.31 Uiteindelijk leek deze gids de enige nalatenschap van Breda’s
Welvaart te zijn. Want vanwege niet meer te achterhalen redenen hield de vereniging
twee jaar na de oprichting stilletjes op te bestaan.32

| Een variatie aan Bredase gidsen
Ondertussen verscheen er ook in 1902 een tweede druk van de gids van Smith en Janssen. Deze was uitgebreid met informatie over de omstreken van Breda en nieuwigheden
als de in 1898 geplaatste Wilhelmina-fontein op de Grote Markt, een ‘kunstproduct van
smeedwerk’. De gids was kennelijk populair want in 1906 verscheen een derde druk met
kleine wijzigingen.33
In 1907 verschenen er zelfs twee gidsen. De eerste van Herman de Ruiter, leesbibliotheek-houder en kantoorboekhandelaar, ging wederom over Breda én de Baronie. Ook dit
boek bleek waardevol als geschiedenisbeeld van Breda rond 1900, zo vermeldde de
herdruk in 1975.34 De Ruiter promootte de stad door allure te geven aan zijn ligging aan de
spoorbaan van Berlijn naar Vlissingen en aan de door Napoleon de Grote aangelegde
‘heirweg’ van Parijs naar Amsterdam. De historische stadswandeling en de connectie met
de oude vorstelijke familie kwamen ook in deze gids naar voren: het praalgraf, het kasteel
en het Valkenberg als historische plaats waar eens de familie wandelde en waar sinds 1905
het Baronie- ofwel Nassau-monument prijkte. De Ruiter trok tevens een vergelijking met
een bezoek aan Rome waar de Sint-Pieter onontbeerlijk was net zoals een bezoek aan de
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Grote Kerk van Breda. Ook hij vermeldde ‘Michel Angelo Buonarottie’ als vermoedelijke
maker van het praalgraf. Tevens gaf hij aandacht aan de held luitenant-ter-zee Jan Carel
van Speijk, eens woonachtig in Breda. Om de promotie van Breda kracht bij te zetten
bevatte de gids maar liefst tweehonderd afbeeldingen van het alledaagse leven en bezienswaardigheden, waaronder een van schaatsende mensen bij het Spanjaardsgat. De afbeeldingen toonden dat Breda in alle jaargetijden vertier bood en gaven vermoedelijk uiting
aan datgene waarmee de auteur zich identificeerde.35 De visuele en verhalende framing
van de belangrijkste toeristische plekken spoorde de toerist aan de stad te zien als een serie
pittoreske en imposante plekken. Hierdoor waren de gidsen een waardevol instrument in
de commercialisatie van de toeristencultuur.36

| Moderne straten, feesten, klederdracht en militairen
Er waren echter ook plaatsen die de toerist moest mijden volgens De Ruiter. Hij waarschuwde voor de Haagdijk, le ventre de Bréda (de buik van Breda) met zijn steegjes, ‘slopjes’ en
gangetjes. Daar woonden de allerarmsten die vaak de nodige hulp kregen van weldoende
verenigingen, dit in tegenstelling tot de wijk ‘Nieuw-Breda’ met moderne straten en huizen.
Qua wandeling beval hij de singelpaden aan omdat fietsers en ‘tuf-tufs’ aldaar de wandelaar
niet hinderden. Het nieuwe Wilhelminapark achtte hij nog niet zo geschikt vanwege het
te jonge geboomte, maar in de toekomst wel. Ook een aantal fabrieksbezoeken promootte
hij, waaronder de brouwerij aan de Ceresstraat. De gids nodigde tevens uit tot het bijwonen,
bekijken en meevieren van authentieke, traditionele feesten als carnaval, kermis en de
verjaardagen van het Koningshuis. De vreemdeling die Breda bezocht tijdens een ander
feest, de Sint-Nicolaasoptocht, kon deze optocht als voorloper zien van de carnavalsoptocht.
De gids beschreef tevens de gezellige, drukke weekmarkt met het geroezemoes van het
zachte, gemoedelijke dialect op dinsdagen en vrijdagen. Hier zag men klederdrachten,
verschillende volkstypen, drommen burgervrouwen en dienstmeisjes met manden en
netten. In de boterhal liepen boeren en boerinnen met volle korven boter en eieren. Dat er
in Breda boerinnen in klederdracht liepen maakte de stad aantrekkelijk voor toeristen. Dit
paste bij de heersende vrees rond 1900 dat het plattelandsleven, waar de ware Nederlander
aangetroffen kon worden, zou verdwijnen. Een bezoek aan de boterhal was aanbevelenswaardig aangezien H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Regentes deze ook bezochten in
1894. Ook waren ‘statige, gedecoreerde oud-militairen’ te zien in de garnizoensstad evenals
marcherende militairen vergezeld van tamboers of muziek. Dit is te vergelijken met de eind
negentiende-eeuwse Amerikaanse binnenlandse toerist die, zoals eerder aangegeven, graag
mensen bekeek. Daarbij was er ook aandacht voor de stedelijke aspecten. Zo vermeldde De
Ruiter de trottoirs, die overal breed waren en voorzien van ijzersteentegels en geultjes
waardoor het winkelend publiek bij een stortbui geen overschoenen nodig had. De voornaamste Bredase winkelstraten de Korte en Lange Brugstraat en de Tolbrugstraat waren ’s
avonds the place to be door het vele ‘gloei- en booglicht’. De gids laat zien dat Breda zich kon
meten met grote Nederlandse steden en lokaal inspeelde op de veranderingen in de nationale maar ook internationale samenleving met meer welvaart en de opkomst van het
winkelen. De drukbezochte brugstraten vergeleek De Ruiter met de Kalverstraat in Amsterdam, de Spuistraat in Den Haag en de Hoogstraat in Rotterdam.
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Het Wilhelminapark, 1905. (foto Frans Klep, Stedelijk Museum Breda, ST18352)

De Ruiter richtte zich in zijn gids ook tot de sportieve toerist, getuige de opname van vier
fietstochten in de omgeving variërend van 27 tot ruim 46 kilometer.37 De opkomst van
de sport is een opvallend en nieuw element voor die tijd hetgeen kansen bood voor het
toerisme. Het is evident dat deze gids ook op deze landelijke ontwikkeling in de samenleving
inspeelde door dit item in te zetten bij de promotie van de stad.
De tweede in 1907 gepubliceerde gids was die van ‘Ginneken Vooruit’. Het betrof de
tweede gids van de Ginnekense vereniging. Nieuwigheid in dit boekje was een kort daarvoor ontdekte muurschildering met ‘veel kunstwaarde’ in de Grote Kerk. Dit betrof
hoogstwaarschijnlijk de muurschildering Sint-Christoffel, die samen met andere muurschilderingen tussen 1903 en 1906 werd ontdekt.38 Ook deze gids wees op het grotere
stadspark het Wilhelminapark maar meer positief als wandelplaats waar de waterpartijen
voor mooie uitzichten zorgden.39

| Breda Vooruit: informatiepunt voor toeristen
Drie jaar nadat de eerste vereniging ter bevordering van het toerisme ter ziele ging,
richtten een aantal inwoners op 6 februari 1908 ‘Breda Vooruit’ op, voorloper van Citymarketing Breda. De doelen van deze vereniging waren het bevorderen van enerzijds
het vreemdelingenverkeer en anderzijds de band tussen koper en verkoper. Volgens een
krantenartikel in 1958 van F.A. Brekelmans, gemeentearchivaris, doelden de oprichters
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waarschijnlijk op het bemiddelen in de makelaardij. Volgens Brekelmans wilden de leden
van de vereniging Breda als aantrekkelijke woonplaats promoten in de ‘Koloniën’. Opvallend is dat ook deze vereniging naast het toerisme het wonen in Breda wilde stimuleren,
zij het dan ditmaal naar alle waarschijnlijkheid vanuit directe belangen. P. Bloemarts,
advocaat en wethouder, werd voorzitter van Breda Vooruit. 40 Hiermee ontstond er een
directe lijn met het stedelijk bestuur.
Het stedelijk bestuur besloot op 6 november 1909 jaarlijks honderd gulden subsidie toe
te kennen aan Breda Vooruit na een pleidooi van Bloemarts. De verenigingsleden ontplooiden alleen activiteiten in het belang van de promotie van Breda en werkten onbezoldigd.
Op dat moment werd het informatiepunt van Breda Vooruit veelvuldig gebruikt hetgeen
past in de landelijke ontwikkelingen van de opkomst van het toerisme.41 Met de subsidiëring erkende de raad van Breda het belang van een vereniging ter bevordering van het
Bredase toerisme.
Twee jaar later, op 26 mei 1911, ging de raad akkoord met het verzoek van Breda Vooruit om een kiosk te plaatsen op het stationsplein, mits het zicht vanuit het station op het
Valkenberg met het Baroniemonument behouden bleef. In de kiosk kon Breda Vooruit
inlichtingen verstrekken en handbagage in bewaring nemen. Ook konden toeristen en
inwoners telefoneren vanuit de publieke telefooncel. Een van de raadsleden opperde of de
vereniging voor toerisme ook rijwielen in bewaring kon nemen omdat dat elders soms wel
het geval was. Volgens de raadsvoorzitter kwam Breda Vooruit nog duizend leden tekort
waardoor zij geen financiële middelen had voor een rijwielenberging.42

| Gevolgen Eerste Wereldoorlog
In 1911 brachten Smith en Janssen een hoegenaamd ongewijzigde vierde druk van hun
gids uit.43 Het lijkt erop dat Breda Vooruit door de aanwezigheid van diverse gidsen geen
noodzaak zag om zelf een gids ter promotie van Breda uit te brengen. In het najaar van 1914
waren de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor het vreemdelingenverkeer voelbaar
in Nederland. Reizen van en naar het buitenland was praktisch onmogelijk en het binnenlandse treinverkeer liep enorm terug. Breda Vooruit achtte acties ter bevordering van het
vreemdelingenverkeer daarom ook nutteloos. Zij verstrekte in 1914-1915 wel 2027 inlichtingen aan vreemdelingen en verkocht 1986 gekleurde en 6192 zwarte prentbriefkaarten.44 De
verkoop van ansichtkaarten was tevens een indicatie van de nieuwe stedelijke toeristische
cultuur.45 Ook werden 103 rijwielen in bewaring gegeven hetgeen betekende dat Breda
Vooruit haar diensten voor de toerist had uitgebreid. Daarbij verstrekte en verstuurde de
vereniging de Hotel- en Pensionlijst gratis. In 1914 had Breda Vooruit 310 leden. Begin 1916
was dit aantal verder gedaald naar 292.46

| Modernisering en toerisme in het interbellum 1920-1937
Na de Eerste Wereldoorlog kregen ook arbeiders meer vrije tijd door de nieuwe Arbeidswet
(1919). Zij trokken er vaker opuit en maakten reisjes en dagtochten.47 Daarbij konden toeristen in die tijd door de stijgende welvaart en de uitbouw van het trein- en tramwegennetwerk
verder en gemakkelijker reizen.48
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7.

Grote Markt, westelijke rand, ca. 1908. (Breda in oude ansichten deel 2, Zaltbommel 1979)

In 1919 organiseerde Breda een winkelweek zodat de winkelstand kon laten zien wat er weer
te koop was teneinde het vertrouwen van voor de oorlogstijd terug te winnen van Bredanaars
en vreemdelingen. Breda Vooruit was hierbij niet betrokken.49

| De eerste echte toeristische gids
In 1924 verscheen van de Bredase schrijver Henri t’ Sas, met medewerking van het stadsbestuur en ‘Breda Vooruit’, de gids Breda speciaal voor de ‘vreemdeling’. t’ Sas noemde in
het boekje allereerst de opmerkelijke hoeveelheid bovenhuizen; huizen zonder verdiepingen erop waren amper te vinden in de historische binnenstad. Daarnaast wees hij op het
hoge aantal bejaarden in de stad die volgens hem het levende bewijs waren van de gezonde
ligging van Breda. De van hars doordrongen stadslucht van de vele dennenbomen rondom
Breda zou de longen sterken. Vele mensen uit het noorden kwamen immers op doktersadvies jaarlijks in Breda kuren. Deze ontwikkeling in Breda weerspiegelde de landelijke
ontwikkeling van de opkomst van het kuren sinds het einde van de negentiende eeuw. Breda
lag centraal in het groen en was een bezoek in elk seizoen waard, zo getuigde een afbeelding
van het Valkenberg in herfsttooi: Breda de Parel van het Zuiden! In zijn hoofdstuk ‘Wat een
Vreemdeling van Breda moet zien’ stonden dezelfde topics als die van eind negentiende
eeuw: het Valkenberg, het Begijnhof, het Kasteel en het ‘Europees architectonisch hoogtepunt’ de Grote Kerk. Nieuw was zijn overzicht van typische gevels en poortjes. Ook nam hij
afbeeldingen op van de tussen 1860–1870 verdwenen Bossche, Ginneken- en Waterpoort om
te laten zien hoe Breda in korte tijd veranderd was. De toeristische gidsen weerspiegelden de
vooruitgang in de moderniteit.50
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t’ Sas promootte Breda ook als uitvalsbasis voor een bezoek met de trein aan Amsterdam,
Antwerpen, Brussel, Den Haag of Rotterdam: een ritje duurde slechts 1 tot 3 uur. Ook
kon de toerist eenvoudigweg per auto naar Antwerpen of Brussel om bijvoorbeeld de
avondvoorstelling in de Brusselse Opera de la Monnaie te bezoeken en rond een uur of
halftwee weer terug in Breda zijn.51 Hier zien we dat t’ Sas inspeelde op de kansen die de
opkomst van de auto in Nederland bood om toeristen te trekken en vertier te bieden met
als thuisbasis Breda.
Breda Vooruit publiceerde in 1928 een beknopte gids voor een kort of langer toeristisch
bezoek en vatte hetgeen Het Haagje van het Zuiden te bieden had kort samen: mooie natuur,
kalmte en rust met daarnaast het comfort voor de moderne mens en vertier. Met dit handzame formaat kwam de gids de bezoeker tegemoet die de toeristische informatie op zijn
tocht door de stad makkelijker mee kon nemen.

8.

Breda krijgt gerieflijke autobussen, ca. 1930, foto. (Stadsarchief Breda, bba12045)

Bussen brachten in die tijd de toeristen in slechts tien minuten naar de bossen, die ook te
voet bereikbaar waren via de brede boulevard van de Baronielaan. Daar konden zij samen
met de Bredanaars ook eenvoudigweg flaneren. Door het vervangen van de trams door
bussen, gelijk toen de eerste autobussen verschenen, speelde Breda in op de veranderingen
in de mobiliteit in de jaren twintig en de kansen die dit bood voor het stedelijk toerisme.
Op aanvraag zond Breda Vooruit informatie toe zoals de gratis lijst van pensions of een
‘schema voor dagtochten speciaal voor schoolreisjes en gezelschappen’. Daarnaast stuurde
de vereniging tegen vergoeding de Geïllustreerde gids van Breda en Omstreken van G.H.
Fraser (1921) met stadsplattegrond en wandelkaarten van de bossen, een ‘kaart van Breda
met stratenregister’ of een ‘Wandelkaart van Breda en Omstreken’.52 Fraser had deze vijfde
herziene uitgave van Breda in Woord en Beeld van Smith en Janssen uitgebreid met nog
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meer mogelijkheden in de omstreken van Breda. Ook in deze gids was het overzichtje met
de dertien items voor een dagje Breda hoegenaamd onveranderd gebleven ten opzichte
van de eerste uitgave in 1897.53 De uitstapjes waren weliswaar hetzelfde maar de mogelijkheden en actieradius waren vergroot, de vervoersmiddelen en infrastructuur gemoderniseerd en de doelgroepen uitgebreid.

| Nieuw carillon en de Bredasche Marsch
In 1927 initieerde Breda Vooruit een geldinzameling toen bekend werd dat het carillon van
de Grote Kerk dringend vervangen moest worden. De vereniging slaagde hierin door gulle
bijdragen van de inwoners waardoor Breda Vooruit een enorme populariteit verwierf.54 Bij
de inwijding van het carillon op 8 juni 1929, het één na zwaarste exemplaar van het land,
zongen tweeduizend schoolkinderen de Bredasche Marsch ook genoemd Bredasch Nieuw
Volkslied. Kapelmeester Louis de Morée schreef op verzoek van burgemeester Van Sonsbeeck de muziek en ir. Tony Smits schreef de tekst. Bij de overdracht van het klokkenspel
memoreerde Verschraage, voorzitter van Breda Vooruit, dat Smits het devies ‘Breda Vooruit’
had gekozen vanuit de wens dat dit altijd voor Breda zou blijven opgaan.55 Breda Vooruit
zette de mars in voor de promotie van de stad. Het bestuur sloot aan bij het feit dat tijdens
de zomermaanden al herhaaldelijk concerten werden gegeven door de beste beiaardspelers
uit België, Frankrijk en Nederland. Met deze tekst identificeerde Breda Vooruit zich met de
vooruitstrevendheid van de groene, mooie en vrolijke stad:
Te midden van de paarse heide,
Waar samenstroomen Mark en Aa,
Daar ligt geroemd door alle tijden
Onz’ eigen stad, ons fier Breda.
Breda vooruit! De klokken luiden.
Breda, gij blijft de schoonste stad van ’t Zuiden!
Zo lang daar rond den slanken toren
Nog klopt het echt Bredasche bloed,
Gaat nimmer d’eigen aard verloren
Die jolig is en blijven moet.
Breda vooruit! De klokken luiden.
Breda, gij blijft de parel van ’t Zuiden.
Breda en omstreken stonden in de jaren dertig bekend als een gebied van toeristische betekenis.56 Het was een plezierige en goedkope stad om te vertoeven. Er waren diverse mogelijkheden tot vertier, zelfs als het regende, met drie bioscopen en drie schouwburgen. Tevens
traden muziekverenigingen op in de kiosk op de Grote Markt en maakten militaire corpsen
regelmatig muziek in de straten.57
In 1932 gaf Breda Vooruit tweemaal een toeristisch tijdschrift uit. Hierin etaleerde burgemeester Van Sonsbeeck Breda als ontmoetingspunt voor kunstenaars en internationaal
bekende personen en als plaats van het wonderbaarlijke Sacrament van ‘Nieuwervaart’ (Niervaert). Ook wees hij op de gunstige verbindingen te land en te water.58 De artikelen bevatten
foto’s van de topics van Het Haagje van het zuiden, de stadswandeling, het vermaak, de bossen,
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9.

Het Bredase Marktplein met de muziekkiosk,1900. (foto Fa. Schreurs (v/h fa. Stutz), coll. Stadsarchief Breda, id.nr. GN20100655)

de beiaardconcerten, de garnizoensstad en een wandeling door de parken. Tevens was een van
de artikelen gewijd aan Ginneken.59 Een tekening van de toren van de Grote Kerk vulde bijna
de gehele kaft van het tijdschrift. Dit is een traditionele verbeelding van de stad, een landmark
voor inwoner en toerist en een eyecatcher ter identificering voor de Bredanaar.

10. Grote Markt Breda, weekmarkt, 1915-1920, prentbriefkaart, J.J. van Turnhout 16604. (Breda Beeldcollectie, ID-nr A1598)
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| Amerikaanse toeristen
In 1933 beschreef de Vlaamse Toeristenbond the must sees van Breda: Allereerst de Sint-Barbarakerk (1875) met ranke torenspits, die volgens de Vlaamse toeristenbond de mooiste was
van Nederland. Daarnaast het wonder van de Heilige Hostie en het praalgraf in de Grote
Kerk als een meesterstuk van de Florentijnse beeldhouwkunst dat zijn weerga niet kende in
Nederland. Alleen al het praalgraf was volgens de auteur een bezoek waard, gezien het feit
dat zelfs Amerikanen dit kwamen bewonderen. De Amerikaanse toerist verscheen in Breda
ten tijde van de opkomst van het internationaal toerisme. Dit betekent dat de Bredase toeristische ontwikkelingen in de pas liepen met die in Nederland. Verder waren het Begijnhof en
de Catharinakerk, ‘jaloersmakend’ met de mooie glasramen, aanbevelenswaardig. Met de
lovende beschrijving van de moderne Sacramentskerk uit 1926 werd het artikel afgesloten.60
Het valt op dat de Vlaamse toeristenbond zich in haar recensie vooral focuste op kerken die
zij vergeleken met de eigen Vlaamse exemplaren.
In 1934 verscheen de zesde druk van de gids Breda en Omstreken in Woord en Beeld, nu
bewerkt door M.J.G. Nijkamp. Op de omslag prijkte als beeldmerk van de stad een rood-witte
tekening van het Spanjaardsgat en
de Spaanse soldaten in modernistische stijl. Dit in tegenstelling
tot de bruine kaften van de vorige
uitgaven. De kaft, zonder dat het
expliciet werd genoemd, verwees
naar de list met het turfschip.
Enerzijds gaf de voorstelling
uitdrukking aan de wijze waarop
de schrijver (en de opdrachtgever)
zich identificeerde met het historische verleden van Breda. En anderzijds gaf deze uiting aan nationalistische gevoelens die in de wereld
een steeds belangrijkere rol gingen
spelen. De tekening verbeeldt de
Bredase identiteit en roept op tot
identiteitsbesef. Nijkamp herzag
de gids in zijn geheel vanwege de
grote veranderingen in het stadsbeeld in de voorgaande tien jaren
en de modernisering van de infrastructuur.61 Niet alleen deze gids
maar ook die van De Ruiter (1907)
en t’ Sas (1924) weerspiegelen het
inspelen van het gemeentebestuur
en de ondernemers van Breda op
de ontwikkelingen in de (inter)
nationale samenleving.
11. Kaft gids Nijkamp, Breda, 1934. (foto Stadsarchief Breda)
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12. Breda Vooruit, Hotel- en Pensiongidsen, 1933-1935. (foto auteur)

| Bredase ontwikkelingen weerspiegelden landelijke veranderingen
Breda en de ‘heerlijke omgeving’ van Ginneken en Princenhage werden neergezet als het Haagje van het Zuiden. Het ‘lelijke stationsgebouw’ als entree van Breda was nog steeds een doorn
in het oog. Het praalgraf bleek een constante en ontbrak ook nu niet, maar Michelangelo
was eindelijk met stille trom vertrokken. Daarnaast was er een stadswandeling langs
de liefdadigheidsinstellingen bijgekomen, waarmee de schrijver Breda presenteerde als
liefdadige stad. Ook adviseerde hij een wandeling door de volksbuurt de Haagdijk, dit
in tegenstelling tot 1907 toen De Ruiter een bezoek nog afraadde. Ook de moeite waard
waren de moderne wijken De Belcrumpolder met de wekelijkse veemarkt en het slachthuis
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en het Sportkwartier. Dat gold ook voor de sportvoorzieningen: het N.A.C.-stadion in Princenhage ‘behorende tot de allerbeste voetbalclubs uit den lande’ en het golfterrein Toxandria in Oosterhout, met een moderne overdekte garage, ‘voor de natuurliefhebber vanwege
de prachtige uitzichten’. De bezienswaardigheden in de omgeving waren relevant voor de
promotie van het toerisme van Breda in zijn geheel. Bovendien gaf de schrijver daarmee aan
dat de lokale Bredase ontwikkelingen de landelijke veranderingen reflecteerden.
In de gidsen werd ingespeeld op de veranderende mobiliteit van de toeristen die zich
meer en meer met de auto verplaatsten. De lezers werden geïnformeerd over het verkeer,
de eenrichtingsstraten en de maximumsnelheden. Nijkamp schetste Brabant als een El
Dorado van zeer bijzondere en schilderachtige streken dat met zes autotochten kon worden
doorkruist. Breda was bij uitstek het centrale punt voor deze autotrips, vanwege de moderne,
comfortabele hotels en de gezellige cafés en restaurants. Met moderne faciliteiten probeerde Breda zich te onderscheiden van andere Brabantse steden en speelde tegelijkertijd in
op de toegenomen welvaart van de toerist. Breda had verschillende grote garages waarbij
autoverhuur tot de opties behoorde. En had de toerist autopech? Geen probleem, want door
de ‘prettige vlotte kijk van den Brabander op het leven’ zal hij de toerist wanneer het nodig
is altijd spontaan te hulp springen.62 Hij profileerde Breda als gezellige stad met moderne
faciliteiten en architectuur.
Breda Vooruit publiceerde een Hotel- en pensionlijst in 1933 in tijdschriftvorm met opname van de sociale kaart en informatie over fiets- en autotochten en diverse vermakelijkheden. De versie uit 1935 is handzamer waarbij tevens artikelen opgenomen zijn die
eerder verschenen in het V.V.V.-tijdschrift (1932) zoals ‘Een Wandeling door Breda het
Haagje van het Zuiden’, geschreven door de secretaris.63

| V.V.V.-week: uitbreiding doelgroepen en activiteiten
In de crisistijd (1930-1939) organiseerde Breda Vooruit in 1935 de ‘V.V.V.-week te Breda’ om
het toerisme te stimuleren en de welvaart voor de Bredanaars te bevorderen. 64 Die twee
zaken gingen hand in hand, niet alleen in Breda maar ook in andere steden waar V.V.V.’s ter
ondersteuning van de lokale ondernemingen meerdaagse activiteiten, zoals de ‘propaganda
weken’ in Antwerpen, organiseerden.65
Tijdens de V.V.V.-week, die what’s in a name twee weken duurde van 29 juni tot en met
14 juli, toonde Breda wat het te bieden had: heerlijke natuur, bloemenliefde, muziek en
andere kunstuitingen, sport te voet, te paard, met de boot, in het water, in de lucht, een
goede congressfeer en een actieve middenstand. 66 Diverse festiviteiten en wedstrijden
richtten zich op verschillende doelgroepen om naar het Haagje van het Zuiden te komen.
Volgens de organisatoren nam Breda met zijn ‘vlotte’ bevolking een bijzondere positie in
binnen de Nederlandse zuidelijke steden. Daarnaast was er in de bossen rondom Breda
gelegenheid tot kamperen. Met het scheppen van kampeergelegenheid speelde Breda in
op de nationale ontwikkelingen en weerspiegelde daarmee de veranderingen in de samenleving. Ook boorde Breda Vooruit een nieuwe doelgroep aan door de stad te promoten als
mogelijkheid voor schoolfeestjes. Dit laat zien dat de vereniging actief haar doelgroepen
uitbreidde en inspeelde op de ontwikkelingen in de maatschappij.
Het programma van de feestweek behelsde voor iedereen wat wils en was rijkelijk
gevuld met onder meer een ruitersportfeest, een singelloop en een bloemencorso. Daar-
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bij was er ter promotie van de winkeliers een winkelweek met een etalagewedstrijd.
Ook werd de nieuwe winkelpassage in de Nieuwe Ginnekenstraat met winkelpuien in
art-decostijl en een glazen dak geopend.67 Hiermee profileerde Breda zich niet alleen als
een kunstminnende stad met een groot cultureel aanbod, diverse sportevenementen en
gevarieerd amusement maar ook als moderne winkelstad.

| Promotie Breda als aantrekkelijke tussenstop
Breda promootte samen met de andere Noord-Brabantse gemeenten in 1936 het toerisme
door de gezamenlijke uitgave van vier tijdschriften. Hierin promootte Breda zich onder
andere als stad ‘waar Noord en Zuid elkaar ontmoeten’. De stad speelde daarmee in op het
feit dat er verder en langer gereisd werd. Breda was niet alleen meer een eindbestemming,
maar moest zorgen dat het ook een aantrekkelijke tussenstop was.68

| Verkeershuis V.V.V.
De V.V.V. opende op 11 december 1936 haar eigen moderne onderkomen aan het Stationsplein, een gebouwtje met veel glas en staal, het Verkeershuis. Met deze modernistische architectuur sloot de vereniging aan bij de promotie van Breda als moderne stad. De opening
was daags voor de moerdijkbrugfeesten ter gelegenheid van de opening van deze brug: de
automobilist die Breda wilde bezoeken hoefde niet meer met de pont. Breda was zo nog sneller bereikbaar voor de toerist en met de moerdijkbrugfeesten promootte de stad dit gegeven.
In hetzelfde gebouwtje vestigde zich ook het agentschap van de Koninklijke Nederlandse
Automobielclub waar de automobilist alle informatie kon verkrijgen over binnen- en buitenlandse tochten.69 Door de gezamenlijke presentatie van beide instellingen kon de toerist zich
op een centraal punt laten informeren over alle Bredase toeristische mogelijkheden.

| Tuinstad met mooie perken en plantsoenen
Op de kaft van de gids van Breda Vooruit (1937) prijkte een foto van een lange militaire
stoet te paard in de winkelstraten met de Grote Kerk op de achtergrond. Wederom een
emblematische verbeelding van de stad waarmee de schrijver zich identificeerde: Breda als
garnizoensstad. De V.V.V. promootte de stad en haar omgeving nog steeds als het Haagje van
het Zuiden waaronder nu ook vielen de omliggende gemeenten Ginneken en Princenhage.
Zij wees erop dat dit ‘Haagje’ het op meerdere punten won van de stad Den Haag. Daarbij had
de stad het meeste natuurschoon van alle steden in Nederland. Hier zien we dat Breda in het
promotiemateriaal aan het einde van het interbellum liet zien dat het nog steeds de groenste
gemeente van Nederland was en daarbij inspeelde op de behoefte van de toerist aan groen en
gezonde lucht. Ook in deze gids benoemde de auteur het nog steeds niet opgeknapte station.
Hij noemde de spoorwegautoriteiten in deze zelfs nalatig. Tevens vermeldde de gids zoals
gebruikelijk de nieuwste ontwikkelingen en bijzonderheden waaronder de kopie van het
schilderstuk De overgave van Breda van Diego Velázquez, dat sinds juli 1931 in het stadhuis
hing.
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13. Verkeershuis VVV Stationsplein Breda, 1936. (foto Persbureau Het Zuiden, Stadsarchief Breda, GN19901730)

De in Breda gevestigde industrie impliceerde bezoeken en verblijven van Nederlandse en
internationale zakenmensen waarvan een gedeelte na een kennismaking met de stad een
langer verblijf boekte voor een vakantie. Sociale diversiteit kenmerkte het toerisme in Breda,
aangezien ook militairen Breda bezochten.
De promotie van het toerisme was ook gericht op gezinnen met kinderen getuige een
afbeelding van de speeltuin in het Valkenberg in de gids. Tevens zien we dat in dit promotiemateriaal, net zoals in het begin van de twintigste eeuw, Breda aanbevolen wordt als woonstad, zij het nu als moderne woonstad met veel sportgelegenheden waaronder de eerste
overdekte zwemgelegenheid het Sportfondsenbad (1934). Daarbij profileerde de auteur
Breda als tuinstad met zijn mooie parken en plantsoenen en ‘haar vlotte bevolking met
opgewekt en vroolijk karakter’ alwaar nu wandelgelegenheid bijgekomen was, namelijk in
De Trekpot (1933) en in het Burgemeester Van Sonsbeeckpark (1936).70 Om al dat moois ter
promotie kracht bij te zetten werd vermeld: ‘Zij, die hun vacantie eens in Breda doorbrachten, komen geregeld terug…. Dat is de beste aanbeveling, welke slechts denkbaar is…’.71

| Conclusie
De verenigingen voor vreemdelingenverkeer, de particulieren en de stedelijke overheid
bevorderden het toerisme in 1889-1937 met behulp van promotionele literatuur. Zij
speelden daarmee in op de landelijke ontwikkeling van meer vrije tijd en de aantrekkingskracht van het stedelijk toerisme. De publicaties hadden invloed op het karakter
van de Bredase toeristencultuur. De auteurs schreven de Bredase gidsen in de eerste twee
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decennia van de twintigste eeuw voor inwoner, toerist en ter promotie van Breda als
woonstad. Langzaam verschoof het perspectief. Na de Eerste Wereldoorlog richtten de
schrijvers zich primair op de toerist. In de gehele onderzoeksperiode promootten zij Breda
in combinatie met zijn omstreken en namen zij nieuwigheden op waardoor de toeristische mogelijkheden werden uitgebreid.

14a-b. Voorkant tijdschrift ‘Breda Vooruit’, 1932, met de in het blad vermeldde topics van Breda. (foto’s Stadsarchief Breda)
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Vanaf 1909 erkende het stedelijk bestuur het belang van de V.V.V. door toewijzing van subsidie en door akkoord te gaan met het realiseren van een eigen onderkomen. Het is evident
dat Breda gedurende de gehele onderzoeksperiode steeds heel goed inspeelde op ontwikkelingen in de (inter)nationale samenleving en op kansen die hierdoor ontstonden om
meer toeristen te trekken. De promotie van het kuren in Breda weerspiegelde de landelijke
ontwikkeling van de sterke opkomst van het kuren sinds het einde van de negentiende
eeuw en paste naadloos bij de promotie van Breda als gezonde stad gelegen in een bosrijke
omgeving. Ook reageerde Breda op het ontstaan van meer welvaart en de opkomst van
het winkelen door de promotie van Breda als winkelstad met winkelweken en sfeerrijke
verlichte winkelstraten. Daarbij promootte Breda zijn markten met boerinnen in klederdracht waarmee het aanhaakte bij de heersende vrees rond 1900 dat het plattelandsleven
zou verdwijnen. Door het promoten van fietstochten reageerden de auteurs van de gidsen
op de opkomst van de sport. Tevens maakten zij gebruik van de kansen die de opkomst
van de auto bood voor het stedelijk toerisme door het organiseren van autotochten en het
promoten van de centrale ligging. Ook betrokken auteurs vanaf 1920 de moderniteit bij de
promotie met aandacht voor nieuwe wijken, architectuur en comfortabele hotels. Daarbij
speelde Breda in op de ontwikkelingen in de mobiliteit door trams te vervangen door bussen
na de Eerste Wereldoorlog. Aan het einde van het interbellum zien we dat Breda ook inhaakte op de opkomst van het kamperen en zich presenteerde als kunstminnende stad met een
groter cultureel aanbod, diverse sportevenementen en gevarieerd amusement.
Het is overduidelijk dat het historisch verleden en de verbintenis met de Oranje-Nassau’s
als een rode draad door de promotie van de stad liep gedurende 1889-1937. Dit geldt ook
voor de gezonde ligging en het ‘vrolijke’ karakter waarmee tevens het moderne en rijke
Bredase leven bedoeld werd. Incidenteel werden daarbij toeristische hoogtepunten in een
internationale context geplaatst tegenover steden als Rome. Tevens werd Breda soms als
een liefdadige en kosmopolitische stad gepositioneerd die meer te bieden had dan steden
van gelijke rang.
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De verbeelde identiteit roept volgens Frijhoff op tot identiteitsbesef ofwel ‘dit zijn wij,
de Bredanaars’. De gidsen kunnen gezien worden als een uiting van dit wij-gevoel. Het
emblematisch verbeelden van Breda op gidsen en tijdschriften was een verbeelding van de
identiteit van Breda waarmee de schrijver naar alle waarschijnlijkheid zijn identiteitsbesef
uitte. De identiteit van een stad heeft vele aspecten, maar is op cultuurhistorisch gebied
herkenbaar in de gepromote thema’s, die als het ware de emblemen van de eigenheid van
Breda en zijn inwoners zijn. De gebruikte argumenten over die eigenheid, de historie en
de verbintenis met de Oranje-Nassau’s, de gezonde ligging, de culturele hoogtepunten, de
moderniteit en de ‘vrolijke’ inborst waren naar alle waarschijnlijkheid vormend voor het
ontstaan van een groepsidentiteit. Hetgeen betekent dat de door Bredanaars geschreven
promotionele literatuur niet alleen het toerisme bevorderde maar ook het wij-gevoel opriep
over Onz’ eigen stad, ons fier Breda.
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