
1.  Aanzicht van de kazerne vanaf de Cavaleriestraat 2017 (foto: auteur)
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�Trip�van�Zoudtlandtkazerne,��
van�huzaren�tot�studenten�in�uniform

door
Pieter Stallen

| Inleiding

Breda is van oudsher een militaire stad.1 Het militaire belang is in de loop van de twintigste 
eeuw steeds minder geworden, operationele legeronderdelen zijn verdwenen. Hierdoor is 
door het ministerie van Defensie een aantal beeldbepalende gebouwen afgestoten. Meest 
recent de Seeligkazerne. Een deel hiervan wordt nu door ROC De Rooi Pannen verbouwd tot 
onderwijscampus. Blijven over het Kasteel van Breda en de Trip van Zoudtlandtkazerne; in 
beide zijn nu onderdelen van de Nederlandse Defensieacademie gehuisvest. Over het Kasteel 
van Breda is inmiddels al veel gepubliceerd. Over de Trip van Zoudtlandtkazerne minder. In 
onderstaande bijdrage wordt de ontstaansgeschiedenis van de kazerne en het belang voor 
de stad beschreven.

1  ‘Studenten in uniform’ is een parafrase op de boektitel ‘Studeren in uniform, 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003’ van Groen 
en Klinkert.

2.  Situering terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne 2017.
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De schrijver van dit artikel is bewoner van een van de onderofficierswoningen aan de 
Cavaleriestraat, welke vroeger tot de Trip van Zoudtlandtkazerne hebben behoord. 
Persoonlijke interesse is de eerste aanleiding geweest voor onderzoek en het schrijven van 
dit artikel.

De Trip van Zoudtlandtkazerne, in huidige omvang, is gelegen in de tegenwoordige 
wijk Sportpark I. Het gebied van de kazerne wordt begrensd door de Cavaleriestraat, 
Lovensdijkstraat, De la Reijweg, Piet Avontuurstraat en Herculesstraat.

3a-b. Onderofficierswoningen en bureel. Foto’s van situatie ca. 1914 en 2016 (foto’s: NA en auteur)
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| Belang van militaire aanwezigheid na 18702

Door de successen van het Pruisische leger in de oorlog tegen Denemarken in 1863/64 
komen militaire experts tot de conclusie dat het Nederlandse verdedigingsstelsel kleiner 
en moderner moest worden. Ze beseffen dat een verouderd verdedigingsstelsel en een leger 
dat te klein is om de linies volledig te bemannen geen schijn van kans maakt tegen een goed 
geoefende tegenstander. Bovendien komt de voornaamste bedreiging voor de Nederlandse 
neutraliteit niet uit het zuiden, maar uit het oosten.3 Bij Koninklijk Besluit wordt daarom in 
1867 een aantal verouderde vestingen in het zuiden van het land opgeheven. Dit zijn Breda, 
Maastricht, Venlo en Bergen op Zoom. Bij de Gemeente Breda bestaat de vrees dat hiermee het 
(militaire) garnizoen snel zal verdwijnen. Burgemeester De Man zegt bij zijn aantrede in 1870 
‘… ten gevolge de slechting der vestingwerken het niet zeker is dat de gemeente voortdurend in bezit zal 
blijven van de Koninklijke militaire Academie en van het garnizoen, twee bronnen van bestaan, die 
voor de gemeente onmisbaar zijn’.4 Tot dan toe zijn de militairen belangrijk voor de economische 
en culturele ontwikkeling van de stad. Middenstanders, ambachtslieden en horeca profiteren 
volop van de militaire aanwezigheid. Ook in het verenigingsleven, sport en muziek spelen 
militairen een belangrijke rol. In 1880 vermeldt J. Craandijk in zijn boek Wandelingen door 
Nederland: ‘Sedert Breda geen vesting meer is, heeft het wel een goed deel van zijn garnizoen verloren, 
tot schade voor ‘t vertier en voor ’t verkeer’. 5 De militairen blijven en het aantal stijgt zelfs van 
550 in 1875 tot ruim 1600 in 1889.6 Het economische belang blijft aanzienlijk, maar door de 
groei van de stad, de toename van de totale bedrijvigheid en de diversiteit hiervan, neemt het 
belang van de militairen voor een aantal bedrijfstakken toch af.7

Na de sloop van de vestingwerken tussen 1870 en 1880 komen grote terreinen rondom 
Breda vrij, die snel worden benut voor de bouw van woningen en bedrijven. Ook het ministe-
rie van Oorlog neemt delen van de vrijgekomen grond in gebruik. Zo komt er aan de zuidoost-
zijde op de plaats van de voormalige verdedigingswerken een groot exercitieterrein. In 1898 
wordt hier de Chassé-kazerne gebouwd. Ook de Kloosterkazerne wordt uitgebreid. Binnen het 
Ministerie van Oorlog bestaan in het begin van de twintigste eeuw plannen om het Tweede 
Regiment Huzaren van de Cavalerie, dat tot dan toe in Venlo en Roermond is gelegerd, naar 
Brabant te verplaatsen. De plaatsen Venlo en Roermond zijn te kwetsbaar voor eventuele 
agressie vanuit het oosten, bovendien zijn de kazernegebouwen aldaar rijp voor sloop.

Om haar positie als militaire stad en werkgelegenheid te behouden onderneemt de 
Gemeente Breda vanaf 1906 pogingen om dit Cavalerieregiment binnen te halen.8 Tilburg 
en Den Bosch willen dit ook wel. De tijd is gunstig, in1901 heeft de Tweede Kamer een 
aantal legerwetten aangenomen waarmee de Nederlanse krijgsmacht stapsgewijs aanzien-
lijk wordt versterkt.9 Officieuze (geheime) gesprekken met het Ministerie Van Oorlog 
volgen.10 Deze gesprekken slepen zich lang voort. De Gemeente Breda heeft er graag wat 
voor over om de cavalerie binnen te halen. Men acht een terrein buiten de voormalige 
vesting aansluitend op het grote exercitieterrein bij de Chassé-kazerne geschikt. Voor een 
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deel zijn deze gronden eigendom van de Gemeente Breda en de Dienst Domeinen. Het 
overgrote deel behoort echter tot de Gemeente Teteringen. Vervolgens gaat de Gemeente 
Breda voortvarend te werk door op particuliere titel opties te nemen op de benodigde 
particuliere (Teteringse) gronden rondom de Lovensdijkstraat.

| Gemeente voortvarend, minister ziek

Eind 1908 raakt de zaak in een stroomversnelling. We pakken de ontwikkelingen daar op, 
deze laten zich lezen als een moderne ‘soap’.

Na het geheime overleg worden de onderhandelingen op 25 november 1908 offici-
eel geopend.11 Namens het Ministerie worden de onderhandelingen gevoerd door luite-
nant-kolonel J.P. Koolemans Beijnen, Commandant van het Derde Genie Commandement, 
dat in Breda is gehuisvest. De Genie is verantwoordelijk voor de bouw van kazernes. Op 10 
december 1908 wordt de gemeenteraad door de Burgemeester E. van Lanschot ingelicht. 
De gemeente Breda heeft inmiddels grond langs de Wilhelminasingel in bezit en in optie 
(15 hectare). Dit strekt zich uit vanaf de huidige St. Ignatiusstraat tot aan de Watertoren 
aan de Wilhelminasingel. Breda is in principe bereid deze kosteloos aan de Staat der 
Nederlanden beschikbaar te stellen. Het gemeentebestuur ziet graag dat de nieuwe kazer-
ne hier direct aan de Wilhelminasingel gebouwd wordt. Hiermee is dan in een keer de 
open ruimte tussen het al bestaande Wilhelminapark en de huidige St. Ignatiusstraat 
opgevuld.

4.   Beoogd terrein (aangekocht door gemeente Breda en in bezit van Domeinen) en het deel dat uiteindelijk voor de bouw 
van de kazerne is gebruikt.
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Het ministerie speelt de zaak hard. Het laat weten dat de bouwkosten voor een kazerne 
waarschijnlijk 500.000 gulden zullen bedragen en vraagt vervolgens wat de Gemeente Breda 
verder bereid is bij te dragen, bovenop gratis grond.12 In een besloten vergadering van de 
gemeenteraad op 19 december 1908 wordt het besluit bekrachtigd de benodigde grond 
kosteloos aan de Staat der Nederlanden beschikbaar te stellen en verder dat de gemeen-
te Breda zal bijdragen in de stichtingskosten tot een maximum van 100.000 gulden, op 
voorwaarde dat een heel regiment naar Breda komt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke 
stemming ‘met applaus’ aangenomen.13 In de daarop volgende gemeenteraadsvergadering 
laat het socialistische raadslid J. van den Brink in de notulen opnemen dat hij zich van 
stemming had willen onthouden, omdat het voor hem ‘ene delicate kwestie’ betrof’.14 Zijn 
partij, de SDAP, voert in die tijd een pacifistische koers en staat in het algemeen zeer kritisch 
tegenover uitgaven voor het leger.

In de notulen van de raad is daarna steeds de concurrentie met andere steden (vooral 
Tilburg) voelbaar. Het lijkt er steeds meer op dat het Ministerie slechts een half regiment 
(twee eskadrons) in Breda wil huisvesten in plaats van een heel regiment (vier eskadrons), 
inclusief staf. Een eskadron bestaat uit 4 officieren, 9 onderofficieren, 4 korporaals, 110 
huzaren, 4 trompetters, 2 hoefsmeden en 1 zadelmaker. Een eskadron heeft 148 paar-
den.15 De reden voor de halvering wordt vanuit de archieven niet duidelijk. De gemeente 
Breda biedt aan om naast de grond 50.000 gulden aan de bouwkosten bij te dragen, maar 
wel als het Ministerie het hele regiment aan Breda toewijst in plaats van een half.16 De 
andere 50.000 gulden wordt blijkbaar achter de hand gehouden. Op 9 januari 1909 laat 
het Ministerie weten met Tilburg in onderhandeling te zijn, maar dat nu ook een derde 
gemeente in Noord-Brabant zich heeft aangediend en dat deze ook bereid is tot aanzien-
lijke concessies.17 Dat zou dan Den Bosch zijn. Alle gemeenten bieden grond, geld en 
faciliteiten en worden vervolgens ‘aan het lijntje’ gehouden. De Gemeente Breda begint 
zich duidelijk ongemakkelijk te voelen.18 Het Ministerie van Oorlog spreekt zich op dat 
moment nog niet uit over plaats, situering en omvang van een te huisvesten legereenheid. 
Inmiddels heeft de gemeente voor ruim 80.000 gulden aan opties op grond, welke op 1 
februari 1909 af zullen lopen.

Doordat intussen de bestemming van de gronden duidelijk is geworden, heeft een 
aantal eigenaren van de gronden duidelijk spijt van de afgesproken prijzen en voorwaar-
den. De notaris uit Teteringen, jhr. R. de Roy van Zuydewijn, die de grondtransacties heeft 
voorbereid, stuurt een brandbrief aan de Burgemeester van Breda, waarin hij aangeeft 
dat een aantal partijen niet bereid is de afgegeven opties na 1 februari 1909 onder dezelf-
de voorwaarden te verlengen.19 Men besluit de gronden snel aan te kopen. Binnen de 
gemeente ziet men nu wel het risico dat als het allemaal tegen zal vallen, men met een 
grote hoeveelheid grond zal blijven zitten. Het is immers nog steeds niet duidelijk of 
men erin zal slagen een heel regiment binnen te halen en wat het ruimtebeslag zal zijn. 
Een aantal raadsleden spreekt zorgen uit, maar een aantal verwacht dat de grond altijd 
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nog verpacht kan worden of voor toekomstige stadsuitbreiding kan worden gebruikt. 
Bovendien verwacht men dat de grondprijs in de toekomst zal stijgen.

Om de zaak te bepleiten verzoekt B&W van Breda om een onderhoud met de minister 
van Oorlog, Sabron, Hierbij wordt zelfs een Bredase bekende van de minister in stelling 
gebracht (wethouder P. Scheltens).20 De minister echter, heeft in januari 1909 wegens zwak-
ke gezondheid verzocht om een ziekteverlof van drie maanden. De minister laat daarom 
op 2 februari 1909 weten dat er geen spoedig besluit te verwachten is en dat hij ‘wegens 
ongesteldheid’ niet in de gelegenheid is de delegatie uit Breda te ontvangen. Hij geeft het 
advies om de zaken af te handelen met een ambtenaar van het ministerie.21 Breda stemt hier 
dan toch maar mee in. In een ultieme poging om een heel regiment binnen te halen, biedt 
de gemeente ook nog een oefenterrein van 101 ha in de buurt van Gilze-Rijen aan. Ook dat 
zal kosteloos ter beschikking worden gesteld.22 Het gesprek zal echter nooit plaatsvinden.

| Tilburg is ook niet alles….

Op 3 maart 1909 deelt het ministerie mee dat definitief een half regiment, zonder staf, in 
Breda zal worden gehuisvest. Tilburg krijgt de andere helft van het regiment, plus staf.23 
Breda geeft zich niet gewonnen. Op 6 maart 1909 stuurt de gemeente Breda een brief aan 
het Ministerie waarin uitdrukkelijk de voordelen van Breda worden opgesomd. Na een 
opsomming van alle gunstige militaire faciliteiten, diversiteit in onderwijsvoorzieningen en 
ruimschoots voorhanden zijn van woongelegenheid voor officieren en ‘minderen’ in Breda, 
volgt de constatering ‘dat de gemeente Tilburg met hoofdzakelijk fabrieksbevolking zo goed als alle 
hiervoor opgenoemde zaken mist en daardoor algemeen als toekomstige garnizoensstad ongeschikt 
wordt geoordeeld, ….dat het ontbreken van onderwijsgelegenheid (in Tilburg) voor officieren en 
minderen groote kosten en lasten met zich brengen zal…’.24 Men vraagt weer om een onderhoud 
met minister Sabron om dit toe te lichten. Deze gemeente laat vervolgens weten, wegens 
‘drukke werkzaamheden’ de afvaardiging van de gemeente niet te kunnen ontvangen en geeft 
het advies de zaak schriftelijk af te handelen.25 Op 25 maart 1909 meldt een ambtenaar dat 
deze de gemeente wel wil ontvangen om de argumenten aan te horen, maar dat het besluit 
vast staat.26 De gemeente laat het er niet bij zitten. Wederom een brief waarin de benar-
de situatie van Breda wordt uitgelegd en nog meer de voordelen van Breda boven Tilburg 
worden opgesomd: ‘…. het offer door Breda te brengen ten gevolge van vrijwel gedwongen aankoop 
van grond feitelijk te zwaar is indien slechts twee eskadrons in garnizoen komen….. De vroeger in 
Tilburg gekazerneerde lanciers daar zijn weggenomen wegens gebrek aan goed oefenterrein en de 
slechte verhouding tusschen militair en burgerij, deze toestand is daar nog volmaakt hetzelfde en 
het is bekend dat een groot deel der bevolking het garnizoen met leede oogen ziet komen. Gelegenheid 
voor anders dan lager onderwijs is er te Tilburg alleen voor Rooms Katholieke meisjes, zoodat alle 
anderen te Oisterwijk ter school moeten gaan. De officieren kunnen er zich woningen noch afleiding of 
conversatie vinden, zoodat aanhoudende verzoeken om overplaatsing niet zullen uitblijven’.27 Tilburg 
heeft dit blijkbaar te horen gekregen. Deze reageert hier fel op en weerlegt dit omstandig.28 
Dat de aantrekkelijkheid van Tilburg voor het Ministerie van Oorlog wel een punt is, blijkt 
uit de Notulen van de Gemeenteraad van Den Bosch waarin wordt gemeld de Inspecteur der 
Cavalerie heeft gezegd ‘….. dat de huzaren niet graag in Tilburg zijn.. ‘, reden waarom blijkbaar 
steeds de optie Den Bosch wordt opengehouden.29
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| Toch een half regiment.

Op 7 april 1909 komt het antwoord van het Ministerie dat ‘de belangen van den dienst zich 
verzetten tegen het te Breda kazerneren van een geheel regiment Cavalerie, terwijl er tevens redenen 
bestaan om de voorkeur te geven aan het plaatsen van den staf van het 2e Regiment Huzaren bij 
het gedeelte van het regiment, hetwelk niet te Breda in garnizoen komt’.30 Wat de feitelijke rede-
nen voor de splitsing zijn geweest, wordt uit de archieven niet duidelijk. Hier moet Breda 
het wel mee doen. Ook blijkt de plaats van de kazerne iets te veranderen. De Genie wenst 
de strook grond direct langs de Wilhelminasingel niet te gebruiken. De begrenzing van 
de kazerne wordt een 70 meter naar achteren verplaatst naar de wat hoger gelegen gron-
den achter de watertoren. Waarmee de door de Gemeente Breda gewenste opvulling van 
de Wilhelminasingel van de baan is. Op 11 juni 1909 volgt het officiële verzoek van de 
commandant van het 3e Geniecommandement aan B&W van Breda om medewerking te 
verlenen aan de stichting en bouw van de kazerne. Op 23 december 1909 wordt de acte gete-
kend, waarbij de benodigde grond (ruim 8 hectare) kosteloos aan de Staat der Nederlanden 
wordt overgedragen. De gemeente verplicht zich te zorgen voor nutsvoorzieningen en infra-
structuur, zoals waterleiding, riolering, leidingen voor ‘lichtgas’, verkeerswegen.31 Aannemer 
Bakkeren uit Princenhage neemt de bouw van de kazerne aan voor 293.700 gulden.32 In 1912 
wordt met de bouw gestart.

| In gebruikname

Op 27 september 1913 wordt de kazerne in gebruik genomen. De officiële ontvangst van het 
regiment in Breda is sober. Dit in tegenstelling tot de feestelijke intocht welke het andere 
deel van het regiment eerder dat jaar in Tilburg ten deel is gevallen. De ontvangst in Breda 
vindt plaats tijdens de Onafhankelijkheidsfeesten (100 jaar Staat der Nederlanden) welke 
in de hele stad uitbundig worden gevierd. De officieren worden door B&W en een aantal 
raadsleden ontvangen op het stadhuis.

Aan Kolonel-commandant E.W. Baron van der Capellen wordt een onbekend geldbe-
drag overhandigd ‘om de onderofficieren en minderen te onthalen’.33 In zijn welkomsttoespraak 
herinnert burgemeester E. van Lanschot er nog eens aan dat de Gemeente Breda een grote 
bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de kazerne ‘… [hij] twijfelt er niet aan dat 
officieren en manschappen bij hun intrede in de kazerne dankbaar gestemd zullen zijn jegens het 
rijk, maar ook jegens de Gemeente Breda die voor de bouw van de kazerne zo belangrijk heeft bijge-
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5.  Onafhankelijkheidsfeesten 1913. Links op de voorgrond huzaren te paard (foto SAB, Breda Beeldcollectie nr. 19770388)

6.  Interieur van de kazerne, ca. 1914 (NA)
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dragen’.34 Daarna gaat het gezelschap naar de KMA, waar ze kennismaken met de officieren 
van de overige onderdelen welke in Breda zijn gehuisvest.

De Bredase kranten zijn zeer enthousiast over het nieuwe complex. Zo schrijft De 
Bredasche Courant op 6 september 1913: de versiering van de gebouwen aan de buitenkant is 
streng en eenvoudig, maar inwendig zijn de gebouwen gezellig, welke het koude kazernebegrip 
wegnemen. De modernste technieken zijn toegepast. De verwarming geschiedt met stoom en bij de 
bouw is veel gebruik gemaakt van gewapend beton. Het kantinegebouw met zijn slanke torentje 
ziet er uit als een villa.35

De Bredase bevolking mag op zaterdag 13 september tegen betaling van 25 cent naar het 
mooie complex komen kijken. Op zondag 14 september kost dit bezoek 10 cent. De fiets 
parkeren kost 5 cent. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Vereniging Armenzorg.

Als gevolg van sterke bezuinigingen bij het Ministerie van Oorlog wordt het Tweede 
Regiment Huzaren in 1922 gehalveerd.36 Het regiment krijgt dan ook letterlijk de naam 2e 
Halfregiment Huzaren. De Cavaleriekazerne in Tilburg wordt dan opgeheven.37 Het gehele 
Halfregiment wordt in de Cavaleriekazerne in Breda gehuisvest, inclusief staf.
En de overgebleven grond die door de gemeente Breda was aangekocht: hier is later de 
bebouwing langs de Wilhelminasingel (waaronder het Ignatiusziekenhuis) en een deel van 
het villapark Brabantpark aangelegd.

7.  Cavaleriekazerne tussen de tuinderijen ca. 1914 (foto SAB, Breda beeldcollectie nr. 19921971)
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8.   Ceremonie bij de nieuwe naamgeving, verricht door jhr. Laman Trip, overste van de Kon. Marechaussee, familielid van 
Generaal A.D. Trip van Zoudtlandt (SAB, Bredasche Courant, 14 juni 1935)

| Naamgeving

Tot 1934 worden de meeste kazernes in Nederland aangeduid met het ‘wapen’ dat er was 
gehuisvest. Zo spreekt men in Breda in dit geval over de ‘Cavaleriekazerne’.

Om de betrokkenheid van burgers en militairen bij het leger te vergroten, krijgen 
vanaf 1934 kazernes in Nederland namen, met veelal een verwijzing naar militairen met 
verdiensten. De ‘Cavaleriekazerne’ in Breda. wordt vernoemd naar Jonkheer A.D. Trip van 
Zoudtlandt. Dit vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse cavalerie en zijn Bredase 
connecties. Ook de Seeligkazerne krijgt dan zijn huidige naam.

Albert Dominicus Trip van Zoudtlandt (1776-1835) begon zijn 
legercarrière bij de Staatse troepen.38 Hij diende vervolgens 
in het Bataafse leger en in de Franse tijd in het leger van het 
Koninkrijk Holland. Na de inlijving van het Koninkrijk Holland 
was Trip kolonel in het Napoleontische leger. Hij vocht aan de 
zijde van de keizer in Rusland en in de Volkerenslag bij Leipzig. 
Hier onderscheidde hij zich door moedig optreden. Na de val van 
Napoleon in 1814 ging hij in Nederlandse dienst, waarmee hij als 
Generaal-Majoor van een brigade zware cavalerie meevocht in de 
Slag bij Quatre-Bras en de Slag bij Waterloo, nu tegen Napoleon. 

9.   Albert Dominicus Trip van Zoudtlandt (portret op kazerne, 
gefotografeerd door auteur)
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38  Voor deze paragraaf is onder meer gebruik gemaakt van Klinkert, Breda als militaire stad.
39  Voor deze paragraaf is onder meer gebruik gemaakt van: Dolné, Kazernegebouwen; Dolné, Gemeentelijke monumentenlijst; Oosterboer, 

Kazernebouw.

| Kazernebouw en architectuur

Kazernes zijn bedoeld om grote aantallen militairen en materieel te huisvesten.39 Tot in de 
negentiende eeuw worden kazernes doorgaans binnen stadsmuren gebouwd. Daar is weinig 
ruimte en dat leidt tot compacte gebouwen. Vaak zijn dit gebouwen rondom een centrale 
binnenplaats (appelplaats, exercitieplaats) of langwerpige gebouwen met of zonder achter-
vleugels. Het is er dichtbevolkt en ongezond. Ziekte- en sterftecijfers zijn hoog. Kazernes 
worden meestal betaald door de steden zelf, die vaak besparen op bouw en onderhoud. Na 
de Vestingwet van 1874 gaat het rijk zelf de kazernes bouwen. Dit leidt tot standaardisatie. 
Efficiency, hygiëne, toevoer van verse lucht en licht krijgen meer aandacht. Begin twintigste 
eeuw ontstaat het inzicht dat de hygiëne sterk verbetert als men functies van gebouwen 
beter ordent en van elkaar scheidt. Dat was al eerder toegepast in de ziekenhuisbouw, die 
onder invloed van de verworvenheden van de medische wetenschap het ziekenhuisapparaat 
begon te scheiden in verschillende gespecialiseerde afdelingen. Zo ontstaan begin twintigste 
eeuw kazernes met los van elkaar staande gebouwen, gegroepeerd als paviljoens rond een 
centraal exercitieterrein. Elke gebouweenheid heeft een specifieke functie, zoals legering, 
kantine, stallen, bureaus, wachtgebouw etc. Van 1911 tot en met 1913 zijn in snel tempo 
zeven kazernes in paviljoenstijl gebouwd, zo ook de cavaleriekazernes in Breda en in Tilburg.

10.  Overzicht gebouwen ca. 1914 (foto NA)

Voor zijn aandeel in deze veldslagen werd hij ook onderscheiden. Hij beëindigde zijn militaire loopbaan 
tijdens de Belgische opstand als commandant van de Nederlandse cavalerie. Trip verbleef vaak op het 
familielandgoed Zoudtlandt in Princenhage. De oorspronkelijke familienaam Trip werd in 1815 door zijn 
vader uitgebreid met de toevoeging Van Zoudtlandt toen hij in de adelstand werd verheven.
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11a-b. Hoofdgebouw en kantine. Situatie ca. 1914 en 2017 (foto NA en auteur)
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12a-b. Hoofdpoort. Situatie ca. 1914 en 2017. (foto NA en auteur)
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13a-b. Entree gebouw A. Situatie ca. 1914 en 2017 (foto NA en auteur)
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14a-b. Manege en stal ca. 1914. Magazijn 2017 (foto NA en auteur)



134 Trip van Zoudtlandtkazerne, van huzaren tot studenten in uniform

De Trip van Zoudtlandtkazerne had aanvankelijk 12 paviljoens in dezelfde bouwstijl. 
Later zijn er diverse uitbreidingen gedaan. Zoals alle kazernes uit die tijd is de Trip van 
Zoudtlandtkazerne ontworpen door het Ministerie van Oorlog zelf (afdeling Genie). Voor de 
kazernes in het zuiden was dit het Derde Geniecommandement. Dit onderdeel was geves-
tigd in Breda. De architect van de cavaleriekazerne in Breda was kapitein W.R.A. Slichter.

Aan de buitenzijde van het gebouw zijn stijlinvloeden van het begin van de twintigste 
eeuw zichtbaar: Art Nouveau, Jugendstil, Chaletstijl. De paviljoenbouw leent zich goed 
hiervoor. Hoewel op het eerste gezicht hetzelfde qua vormgeving en materiaalgebruik, 
is bij de Trip van Zoudtlandtkazerne goed te zien dat naarmate de belangrijkheid van 
het gebouw afneemt en zijn representatieve functie minder wordt, het materiaalgebruik 
wijzigt en de detaillering minder. In het interieur van het hoofdgebouw zijn diverse soor-
ten baksteen verwerkt, alsmede geglazuurde steen en gebeeldhouwde natuursteen voor 
het representatieve gedeelte in het gebouw (hal, trappenhuis en de gangen). Een klein 
deel hiervan is nu nog in het trappenhuis zichtbaar. Een monumentaal hekwerk, dat is 
gemaakt door de toentertijd gerenommeerde smederij Braat uit Delft, omringt het terrein. 
Een deel van dit hek is in de loop van de jaren verdwenen.

Bijna alle oorspronkelijke gebouwen van 1913 zijn nu nog aanwezig. De gebouwen hebben 
in de loop der tijd aan de buitenzijde weinig verandering ondergaan, waardoor het originele 
karakter van de kazerne behouden is gebleven. In de loop van de tijd is er wel bijgebouwd. 
Begin jaren 50 vormde de ligging van de kazerne een belemmering voor stadsontwikkeling in 
het gebied Sportpark-Brabantpark. In 1952 wordt daarom het kazerneterrein aan de oostkant 
doorsneden voor de aanleg van de De la Reijweg. Het oostelijke deel wordt daarna gebruikt 
voor sportvelden. Een deel hiervan is later overgedragen aan het Amphia Ziekenhuis ten 
behoeve van de uitbreiding van het parkeerterrein voor medewerkers van dat ziekenhuis.

15.  Legeringsgebouwen aan De la Reijweg, toren 1 en toren 2 (in aanbouw) oktober 2017 (foto auteur)
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40  Uit geraadpleegde archieven (NIMH, BHIC, SAB, NIOD, Generaal Maczek Museum) wordt dit niet duidelijk. Het oorlogsdagboek van Edtih 
van Hessen, een Joodse onderduikster in de Cavaleriestraat maakt echter melding van legering van Duitse militairen tijdens de tweede 
wereldoorlog en na de bevrijding van de 1e Poolse pantserdivisie, Velman- van Hessen (2012), p. 141 en 271.

41  http://leiden.courant.nu/issue/NLC/1965-11-04/edition/0/page/9.

16.  Overzicht kazerne gezien vanuit de De la Reijweg 2017 (bron Burobeb, Amsterdam)

Met de komst van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) op de kazerne worden in de 
periode 2015-2018 drie bijzondere legeringsgebouwen van 8 en 10 verdiepingen langs de De 
la Reijweg gebouwd. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding met nog 
twee hoge legeringsgebouwen tot aan de Piet Avontuurstraat.

| Legeronderdelen op de Trip van Zoudtlandtkazerne

Tot aan de Tweede Wereldoorlog is in de kazerne het 2e regiment Huzaren gelegerd. Het 
lijkt erop dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse legeronderdelen op de kazerne 
zijn gehuisvest en na de bevrijding de 1e Poolse Pantserdivisie.40 Na 1945 is de kazerne voor 
vele doeleinden gebruikt. Vanaf 1947 is de kazerne tot 1967 in gebruik als de Luchtmacht 
Officiers- en Kaderschool LOKS. De bekendste commandant van de LOKS is kolonel T. 
Biesma geweest. Deze creëert in 1961 voor veelbelovende beroepsonderofficieren en reser-
ve-officieren de mogelijkheid om in hun diensttijd Middelbaar Onderwijs (toenmalige 
HBS) te volgen en daarmee de kans om toegelaten te worden tot de officiersrangen. Deze 
school staat in militaire kringen bekend als ‘Biesma-HBS’. De leerlingen zijn ingekwartierd 
op de Trip van Zoudtlandkazerne en besteden hun tijd overdag aan studie en sport en 
volgen ’s-avonds les aan het nabijgelegen Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda.41 Het LOKS 
verhuist in 1967 naar Gilze-Rijen. Van 1971 tot 1996 is het Opleidingscentrum Officieren 
Speciale Diensten op de kazerne gehuisvest.
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17a-b.  Viering van het 122-jarig bestaan van het 2e Regiment Huzaren op 3 april 1937. De pauken waren een 
cadeau van de inwoners van Breda. (foto SAB, Breda Beeldcollectie nr. GN19901832 en 20130881)
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42  In 2005 is de Nederlandse Defensie Academie, NLDA opgericht; deze bundelt de hogere opleidingen van alle defensieonderdelen in Neder-
land, de Koninklijke Militaire Academie maakt hier deel van uit.

Daarnaast hebben diverse verzorgende en ondersteunende eenheden voor langere 
of kortere tijd van de kazerne gebruik gemaakt: transporteenheden, zoals 52 Lichte 
Transportcompagnie, het Territoriaal Vervoerscommando Zuid, maar ook het gewes-
telijk administratiekantoor, 433 Infanterie Beveiligings Compagnie, 451 Contra-
inlichtingendetachement, 302 Verzorgingscommando en de Centrale Werkplaats 
Instructiemiddelen (CWI). Tot op heden zijn ook diverse regionale diensten op genees-
kundig gebied op de ‘Trip’ gehuisvest. Van 1997 tot 2015 is in een deel van de kazerne het 
Generaal Maczek Museum gevestigd, dat de geschiedenis belicht van de Eerste Poolse 
Pantserdivisie die Breda in 1944 heeft bevrijd.

Vanaf 1997 is op de kazerne ook een deel van de Koninklijke Militaire Academie 
gevestigd. In 2005 wordt de KMA onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie 
(NDLA) 42. In 2016 verhuist Instituut Defensie Leergangen vanuit Rijswijk naar de Trip 
van Zoudtlandtkazerne. Hiertoe opent de NLDA een nieuwe campus op de kazerne. Op 
deze campus zijn het Instituut Defensie Leergangen, het TalenCentrum Defensie en het 
ExpertiseCentrum Leiderschap Defensie van de NLDA gevestigd. Op de campus volgen 
officieren tijdens hun carrière bij Defensie hoger loopbaanonderwijs en worden zij onder-
steund in leiderschapsontwikkeling en taalvaardigheid. Tijdens hun opleiding wonen en 
studeren de officieren op de campus. De Trip van Zoudtlandtkazerne is hiervoor verbouwd 
en er zijn onlangs aan De la Reijweg drie woontorens met in totaal 416 legeringskamers 
gebouwd. Deze huisvesting is bedoeld voor onderwijzend militair personeel en militaire 
studenten. In de plannen voor de kazerne als onderdeel van de NLDA is ook ruimte gere-
serveerd voor een vierde en vijfde legeringsgebouw, ook aan de De la Reijweg.
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43  http://www.bredavandaag.nl/nieuws/2011-04-21/trip-van-zoudtlandkazerne-verbouwing-op-komst.

| Epiloog, van militaire stad naar onderwijsstad

In de negentiende eeuw was Breda nog een militaire stad. Zoals we hierboven hebben gezien, 
heeft de gemeente Breda zich veel moeite getroost om het militair belang te behouden. Dit 
belang is in de loop van de twintigste eeuw steeds minder geworden. In de laatste decennia 
van deze eeuw ontwikkelt Breda zich echter steeds meer tot een moderne onderwijsstad, 
met veel vormen van hoger onderwijs: NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda, Avans 
Hogeschool en van oudsher de KMA (nu onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie, 
NLDA). Met de komst van het Instituut Defensie Leergangen op de Trip van Zoudtlandt-
kazerne is nu een belangrijk deel van NLDA in Breda gevestigd. Avans en NHTV in de nabij-
heid en de NLDA op de Trip van Zoudtlandtkazerne vormen ten oosten van het centrum van 
Breda een praktisch aaneengesloten onderwijsgebied met wellicht verdere potentie. Toen 
in 2011 het voornemen van de komst naar Breda bekend werd, zei Wethouder Arbouw: ‘De 
plannen van Defensie om voorzieningen te concentreren op de Trip van Zoudtlandkazerne 
juich ik zeer toe. Het biedt Breda kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 
Lovensdijkstraat, Hogeschoollaan, De La Reijweg verder te versterken. Ook is het college 
van mening dat deze ontwikkelingen extra werkgelegenheid opleveren en een impuls geven 
aan de lokale economie’.43 Met dit laatste is de cirkel rond.
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