
1.   Diverse cadetten in hun negentiende-eeuwse uniformen, een marinecadet (adelborst), herkenbaar aan de platte 
pet uit de Bredase maritieme periode 1850-1857 en een docent in civiel uniform. Litho van Willem Constantijn 
Staring. (Historische Verzameling KMA)
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te�Breda�in�de�negentiende�eeuw

door
Boudewijn van de Calseijde

In 2018 is de Koninklijke Militaire Academie 190 jaar in het Kasteel van Breda gevestigd. 
Vele cadetten zijn op dit instituut opgeleid voor diverse functies bij de wapens en dienstvak-
ken van het Nederlandse leger en, tot 1940, van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger 
(KNIL). Sinds 1953 is het ook de officiersopleiding voor de luchtmacht en tegenwoordig 
worden sommige vakken zelfs gevolgd door de adelborsten van de marine. In al die, soms 
woelige, jaren is er naast de studie ook feest gevierd op de Academie door de cadetten en 
hun militaire en burgerdocenten. Dikwijls speelde het feest zich uitsluitend af binnen de 
muren van het oude Nassaupaleis, maar tijdens de viering van een jubileum werd er met de 
stad en zijn bewoners iets op touw gezet. In de nu volgende teksten wordt ingegaan op het 
hoe en waarom van de vestiging van de KMA in Breda en op de jubilea in de negentiende 
eeuw. Waarom is gekozen voor negentiende eeuw? Dit is de eeuw waarin Breda een enorme 
ontwikkeling doormaakte: de Franse tijd, de vestiging van de KMA, de Belgische Opstand, 
de bouw van de lunetten, de sloop van de vesting, de opkomende industrie, de stations, een 
garnizoen in vredestijd, gas, elektriciteit, enzovoort, enzovoort…

| Waarom Breda?

Na de revolutionaire omwenteling in Frankrijk kwam Napoleon Bonaparte (1769-1821) 
tegen het einde van de achttiende eeuw aan de macht. Deze van Corsica afkomstige artil-
lerieofficier was na een staatsgreep, waarin hij zich tot Eerste Consul benoemde, er in een 
tiental jaren in geslaagd grote delen van Europa onder controle te krijgen. Al deze veldtoch-
ten leverden weer ervaringen op voor nieuwe generaties officieren. De ontwikkeling van het 
wapenarsenaal (verbetering van de artillerie en munitie), uitvindingen op het gebied van 
verkenning (zoals de eerste luchtballons) en communicatie vereisten een betere opleiding 
van de cadetten. Kennis die ten goede zou komen aan de samenwerking van infanterie, 
artillerie, cavalerie en niet te vergeten aan de vestingbouw.

De grote mogendheden Engeland en Frankrijk hadden respectievelijk hun Royal Mili-
tary Academy te Londen en de École Spéciale Militaire te Saint-Cyr. Voor de Oranje-Nassaus 
lag de Preußische Kriegsakademie te Berlijn met zijn docenten binnen handbereik. Prins 
Willem (Willem Frederik George Lodewijk, 1792-1849, toekomstig koning Willem II) en 
Frederik (Willem Frederik Karel, 1797-1881), waren voor een belangrijk deel opgevoed aan 
het hof van hun grootvader, koning Frederik Willem van Pruisen.1 Daar volgden zij samen 
met hun neven, de Pruisische prinsen zoals de latere keizer Willem I, de militaire lessen 
van niemand minder dan Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz. Hij is de auteur van het nog 

1  Tamse, Nassau en Oranje, 271.
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steeds geldende standaardwerk Vom Kriege.2 Oudste broer Willem zou in 1812 in Spanje, als 
adjudant van de hertog van Wellington, militaire ervaring opdoen en bij de Slag bij Water-
loo in 1815 zwaar gewond raken. Prins Frederik deed zijn eerste frontervaring op in mei 
1813 bij de Slag bij Bautzen en enkele maanden later in oktober 1813 bij de Volkerenslag bij 
Leipzig.3

In verschillende steden van het negentiende-eeuwse Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den, zoals dat 1815 tot de afscheiding van België tot 1830 bestond, waren er officiersoplei-
dingen. De belangrijkste opleiding was de in februari 1815 opgerichte Artillerie- en Genie-
school te Delft, waar ook waterstaatsingenieurs werden opgeleid, onder leiding van 
generaal-majoor L.J.H. Voet. Toch kon deze opleiding nog niet voldoen aan de toenmalige 
moderne maatstaven zoals één gezamenlijke officiersopleiding voor alle wapens, de wens 
van prins Frederik. Rond 1820 was er wel vier jaar lang een commissie aan het werk om een 
en ander te kunnen verbeteren. Deze commissie heeft de koning kunnen overtuigen en na 
wat Haags gekissebis koos deze voor het Kasteel van Breda. Commissieleden waren onder 
anderen luitenant-generaal Jean Victor Baron Constant de Rebecque (1773-1850) en gene-
raal-majoor Carel August Gunkel (1775-1859). De doorslag moet toch wel hebben gegeven 
dat de locatie van de toekomstige academie centraal in het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen lag. Bovendien was er de emotionele waarde van het Kasteel van Breda voor het 
Huis Oranje-Nassau, al vierhonderd jaar in familiebezit. Daarnaast telde mee dat een telg 

2a-c.  Van twee naar drie verdiepingen. De gevels van het Kasteel van Breda gezien vanuit het zuidoosten.  
Boven vóór de verbouwing tot militaire academie uit het boek van Van Goor gepubliceerd 1744. Op de rechterpagina  
de situatie rond 1900 gefotografeerd door David Paris, dus na de grote verbouwing van 1828. Tenslotte de huidige 
situatie met duidelijk kleurverschil tussen de bakstenen. (foto’s Historische Verzameling KMA)
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2  Clausewitz, Over den Oorlog.
3  Sande, Prins Frederik der Nederlanden, 28-30.
4  Bas, Militaire Spectator, 519-522.
5  Steijn, Gedenkboek 1903, p. VI.

van deze familie, stadhouder prins Maurits, de grondlegger was van een gestructureerde 
opleiding voor militairen. Aldus toog prins Frederik in 1824 naar Breda waar het kasteel 
nog in gebruik was als hospitaal. Met behulp van deskundigen maakte hij ter plekke plan-
nen voor een militaire academie.4 Toen die plannen gereed waren volgde het Koninklijk 
Besluit no. 27 van 29 mei 1826 waarin de opheffing van de Artillerie- en Genieschool te 
Delft en de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie te Breda werd gelast.5
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Het Kasteel van Breda, ook wel het Prinsenhof genoemd, was een van de weinige paleizen 
benoorden de Alpen in de bouwwijze van de Italiaanse Renaissance. Hendrik III van Nassau 
had omstreeks 1536 een begin gemaakt met de bouw en koning-stadhouder Willem III van 
Oranje-Nassau had het in het laatste kwart van de zeventiende eeuw voltooid. Dit gebouw 
moest nu tot een militair opleidingsinstituut worden verbouwd; begin negentiende eeuw 
nog zonder de expertise van een kunsthistoricus. De aannemer die een deel van de verbou-
wingssom (totaal ƒ 350.000,-) voor zijn werk zou krijgen deed zijn werk zeer grondig. Prak-
tisch alle renaissancekunstwerken verdwenen, evenals de kapel van René van Châlon, de 
statietrap (escalier d’honneur) en de laatste toren van de Polanenburcht. Voor het verdwenen 
renaissancedak, met alleen al aan de zijde van de binnenplaats vijftig zandstenen sculpturen, 
kwam de etage met slaapzalen voor de cadetten in de plaats. Op de overige etages was er 
ruimte voor de binnenwacht, leslokalen, bibliotheek, eetzaal en keukens. Het voormalige 
paleis was nu een kazerne geworden.6

De voormalige etage met de Ridderzaal kreeg een amusements- en/of ontspanningszaal 
voor de cadetten. Tegenwoordig heet de grootste zaal met een militaire afkorting de 
‘Groza’. Ontspanning was en is een belangrijk item tijdens de opleiding van de jonge offi-
cier. Natuurlijk zijn de tijden veranderd maar de traditie vroeg volgens de kalender om 
ingetogen herdenkingen en momenten van uitbundige feesten. Sinds de oprichting van 
de Koninklijke Militaire Academie passeerden er honderden evenementen de revue. De 
jubilea zijn de belangrijkste, maar laat ons beginnen bij het begin.

| 1828 – De geboorte van de Koninklijke Militaire Academie

De feestelijke toespraken, in het bijzijn van prins Frederik, werden op de geboortedag (dies 
natalis) van de Koninklijke Militaire Academie, 24 november 1828, in de Grote Kerk gehouden 
en gouverneur Gunkel had de plaatselijke commandant de opdracht gegeven de beide hoofd- 
ingangen goed te bewaken om de orde te handhaven. De gouverneur was kennelijk benauwd 
dat het gewone volk via kerkhofingang – de tegenwoordige ingang aan het Kerkplein – en de 
toreningang de kerk na de plechtigheid zou kunnen bestormen en schade aan zou richten.7

Over de aankomst in Breda van prins Frederik, die intussen commissaris-generaal van 
het departement voor Oorlog (vergelijkbaar met de tegenwoordige minister van Defensie) 
was, verschillen de bronnen nogal. Kapitein-kwartiermeester G. van Steijn vermeldt in zijn 
Gedenkboek van 1903 dat Frederik om acht uur ’s morgens vanuit Brussel arriverend naar 
zijn hotel ging en vervolgens zijn route naar het Academiegebouw voortzette door een fraai 
getooide stad. De historicus en gepensioneerd luitenant-generaal der cavalerie, François de 
Bas schrijft in zijn bijdrage in de Militaire Spectator no. 9 van september 1928 dat de prins 
reeds de vorige dag zonder enige begeleiding uit ’s-Gravenhage was vertrokken. Hij vervolgt 
verder dat het rijtuig vroeg in de ochtend bij mooi herfstweer de Boschpoort binnenreed en 
dat een groot deel van de Bredase bevolking al op pad was om de ‘alom bekende en beminde 
Vorst’ te begroeten. Via de kwistig met nationale vlaggen versierde Bosch- en Katerstraat 
– zoals de Catharinastraat toen heette – ging het verder naar het Kasteelplein.

Op de hoek van het Kasteelplein, in Hotel Le Prince Cardinal, genoot de prins onver-
stoord zijn ontbijt. Pas toen ontving hij de Bredase burgemeester J.F. de Roy van Zuydewijn 
en gouverneur Gunkel met diens adjudant. Het gezelschap begaf zich vervolgens tegen 
tien uur, onder het gelui van alle klokken van de toenmalige binnenstad, in de richting 
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6  Wolf, Het Kasteel van Breda en de KMA, 22.
7  Steijn, Gedenkboek 1903, p. IX.
8  Bas, Militaire Spectator, 525.
9  Ibidem.
10  Steijn, Gedenkboek 1903, p. XI.

van het Kasteel van Breda. Alle kolommen op de historische binnenplaats waren getooid 
met oranje en nationale vlaggen. De amusementszaal waar zich het gezelschap naar 
verplaatste, was rijkelijk versierd met oranje bloemen. Prins Frederik werd verwelkomd 
met driewerf herhaalde hoera’s door de verzamelde officieren, leraren en hoge ambtena-
ren, die hem door de gouverneur werden voorgesteld.8

Daarna ging men naar de Grote Kerk. Gouverneur Gunkel had het in Breda gelegerde 
Zwitsers Regiment No. 30 verzocht om de gang van het kasteel naar de Grote Kerk muzi-
kaal te ondersteunen – tot 1829 waren er Zwitsere regimenten in Nederlandse krijgsdienst. 
Een ooggetuige beschreef de situatie in de kerk als volgt:

‘Het heiligdom bood een indrukwekkende aanblik door de volle tribunes en banken 
met sierlijk gekleede dames, burgers van aanzienlijken stand, talrijke hoofd- en andere 
officieren van het garnizoen in groot tenue, de officieren, het overige onderwijzend perso-
neel en de cadets van de Koninklijke Militaire Academie.’9

Prins Frederik was enigszins ver-
rast toen hij, in plaats van de domi-
nee van de Academie, de hoogleraar 
in de Nederlandse Taal- en Letter-
kunde Joannes Bosscha, destijds 
minister van Hervormde Eeredienst, 
de kansel zag betreden. Deze wist, 
wederom volgens chroniqueur F. de 
Bas, de eigenschappen van moed, 
beleid en trouw op pakkende wijze 
te verbinden met de beginselen van 
het christendom. Bosscha liet er 
geen twijfel over wie een eventuele 
kogel of gericht zwaard zou kunnen 
treffen en dat diegene, ondanks 
alles, standvastig in zijn geloof 
moest blijven. Eenieder verliet met 
een nadenkend gezicht de kerk om 
in gesloten formatie, achter de prins 
aan, naar het kasteel terug te keren. 
Na diverse demonstraties bij de 
manege en de batterij aan de noord-
flank van het kasteel, bezocht het 
hoge gezelschap nog enkele les- en 
slaapzalen.10

3.   Prins Frederik der Nederlanden 1787-1881, anonieme litho 
negentiende eeuw. (Rijksmuseum, RP-P-OB-105.342)
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Eindelijk werd de eetzaal opgezocht waar de prins met het Wilhelmus werd begroet. Naast 
de prins namen de commandant van de Academie en de burgemeester plaats. Tegenover 
hen zat gouverneur Gunkel geflankeerd door dominee Vincent van Gogh (grootvader van 
de kunstschilder) en pastoor W. Oomen. Ook prins Frederik sloot zich aan in een rij van 
toasten die werden uitgebracht op de bloei van het instituut met de woorden ‘op de thans 
namens Zijne Majesteit ingewijde Koninklijke Militaire Academie’ om vervolgens zijn glas 
ad fundum te legen.11

En de jonkers? (De cadetten werden tot in de twintigste eeuw aangesproken als jonker). Die 
eerste dag waren ze met 173 man, 110 cadetten van de opgeheven Artillerie- en Genieschool 
uit Delft en 63 nieuwe cadetten inclusief twee pages uit de staf van de koning Willem I. 
De lange tafels met aan weerszijden dertien cadetten waren voor die gelegenheid versierd 
met afrikaantjes. Vierentwintig oppassers zorgden voor het opdienen van de voedzame 
maaltijd die volgens voorschrift moest bestaan uit soep met vlees, respectievelijk een schotel 
gebraden vlees, groenten en aardappelen aangevuld met 1/6 pond brood (80 g) de man. 
Normaliter serveerde men bier: een derde van een kan per hoofd. Gezien de aanwezigheid 
van een lid van het Koninklijk Huis zal de wijn conform voorschrift op die 24ste november 
1828 als extraatje zijn geschonken: een fles per vier cadetten! De cadetten zullen zeker door 
het overige personeel, 21 militaire en 25 civiele docenten, 22 onderofficieren met argusogen 
zijn gadegeslagen. Alles verliep echter in een vrolijke stemming zonder enig incident.12

4a-b.  Geestelijke verzorgers van het eerste uur. Dominee Vincent van Gogh (grootvader van de schilder). Pastoor W. Oomen 
met zijn in 1839 ontvangen onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van 1828 tot en met 1841 
waren beide geestelijke ambtenaren vast aangesteld op de KMA. (Van Gogh: collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 
19620045. Pastoor Oomen: Historische Verzameling KMA)
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Na de maaltijd sprak Frederik nog met enkele onderofficieren en cadetten. Na uitgeleide te 
zijn gedaan door de gouverneur en commandant van de KMA verbleef de prins nog korte 
tijd in zijn hotel om ’s avonds tussen acht en negen uur de sierlijk verlichte stad te verlaten. 
Op de Grote Markt te Breda werd op dat tijdstip in het koffiehuis Oers een bal gegeven 
ter gelegenheid van de inwijding van de KMA. De heren betaalden ƒ 1,- entree, de dames 
mochten voor half geld naar binnen.13

Dat de Koninklijke Militaire Academie voor de stad Breda een belangrijke en noodzake-
lijke economische impuls betekende wordt in het slot van een redactioneel artikel van de 
Bredasche courant tot uitdrukking gebracht:

‘Voor elk inwoner van Breda, die belang stelt in den bloei dier stad en in het welvaren 
harer ingezetenen, moet en zal die plegtigheid hoogst gewigtig zijn. Wij zullen niet in 
gebreken blijven onze geëerde lezers, te zijnen tijde bekend te maken op welke wijze die 
feesthouding zich heeft toegedragen; daar wij reeds bij voorraad, de geestdrift van 
Breda’s ingezetenen meenen te kunnen ontwaren als van dankbaarheid doordrongen, 
jegens den besten der Koningen, die de kwijnende gesteldheid van het, aan Zijn Door-
luchtig huis zoo dierbare Breda, alzoo te hulpe kwam en hetzelve nog verder in welstand 
zal doen toenemen.’14

En inderdaad op 29 november verscheen de Bredasche Courant en kwam de verslaggever zijn 
in de voorgaande alinea genoemde verplichting na om in een uitvoerige rapportage op de 
gebeurtenissen terug te komen. De krant wist nog te vermelden dat prins Frederik, die niet 
aan het bal had deelgenomen, alvorens naar Brussel te vertrekken met hoge ambtenaren en 
zijn defensiestaf in Hôtel des Flandres (Catharinastraat 24) het avondmaal had genuttigd.15

| 1825-1853 De roerige jaren tussen oprichting en het 25-jarig bestaan

De Academie kwam kort na oprichting in 1828 in een bewogen tijd. Nauwelijks twee jaar 
was de Bredase opleiding tot officier begonnen of de Belgische Opstand brak uit. Dit had ook 
gevolgen voor de deelname van de uit België afkomstige cadetten en officieren waarvan een 
groot deel dienst nam in hun nieuw op te richten leger. Onlusten op 24 en 25 augustus 1830, 
met name ongehoorzaamheid en vergrijpen tegen de tucht, dwongen de academieleiding 
tot verwijdering en degradatie van enkele cadetten.16 Kort daarna, in oktober 1830, schorste 
koning Willem I de opleiding en de cadetten werden, voor zover zij niet van Zuid-Neder-
landse afkomst waren, gedetacheerd bij diverse legeronderdelen. Het Kasteel van Breda werd 
bevolkt door gemobiliseerde troepen. Cadetten van de Genie en Waterstaat werden overge-
plaatst naar het Instituut der Koninklijke Marine in Medemblik. Uiteindelijk zouden deze 
toch weer in Delft terechtkomen (vanaf 1845). Nadat het conflict met België wat geluwd was 
werden in november 1836 de lessen op de Academie te Breda hervat.17
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De reorganisaties van de officiersopleidingen bereikten voor de Academie in 1850 hun 
hoogtepunt door het opheffen van de opleiding in Medemblik en de verhuizing naar Breda 
van de opleiding tot zeeofficier, scheepsingenieur en officier van het Korps Mariniers. Het 
zou maar van korte duur zijn, in 1854 al ten dele, maar in 1857 was de opleiding weer volle-
dig gescheiden en vertrokken alle adelborsten naar Den Helder. Ten tijde van het zilveren 
jubileum in 1853 droeg het instituut de indrukwekkende naam van Koninklijke Akademie 
voor de Zee- en Landmagt.18

Burgemeester en wethouders bemoeiden zich doorgaans niet met conflicten die zich op 
het kazerne- of oefenterrein afspeelden, zoals duels. Ze hadden ook wel wat anders aan het 
hoofd. De stad werd geteisterd door een cholera-epidemie, vermoedelijk veroorzaakt door 
de catastrofale waterhuishouding. Er waren nog nauwelijks riolen en de Mark diende toch 
ook deels voor de drinkwatervoorziening. Van 1849 tot en met 1854 vielen 303 doden bij 
wie de cholera de aanwijsbare boosdoener was. En het eind was voorlopig nog niet in zicht.19

Ondanks al die ellende werden er halverwege de negentiende eeuw in de stad toch 
initiatieven ontwikkeld om de Militaire Academie te huldigen. Breda profiteerde econo-
misch gezien in belangrijke mate van het garnizoen en sinds 1828 ook van de Academie. 
In 1840 was maar liefst 17,5 procent van de bevolking van Breda, totaal 15.399 inwoners, 
militair.20 Terwijl vandaag alles nationaal of zelfs Europees dient te worden aanbesteed, 
kocht het leger vroeger de levensmiddelen vers bij plaatselijke of regionale leveranciers. 
Daarbij komen nog de uniform- en passementmakers, tuigmakers en overige gespeciali-
seerde beroepen. Met ondersteuning van deze bedrijven en het stadsbestuur werd er een 
feestprogramma in elkaar gezet voor het 25-jarig bestaan.

5.  De feestelijke optocht van 1853 arriveert maandag 26 september op de Parade van het Kasteel van Breda. 
Olieverfschilderij Reinhardt Willem Kleijn. (Stedelijk Museum Breda)
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|  1853 - Het zilveren jubileum der Koninklijke Akademie voor de Zee- en 
Landmagt

Er is een uitvoerig programmaboekje bewaard gebleven voor de viering van het 25-jarig 
bestaan van de KMA. Deze viering vond plaats van 27 tot en met 28 september 1853 en 
bood voor elk wat wils. Alhoewel het niet op de omslag is vermeld, begon het programma 
op zondag 25 september met een vergadering van de Maatschappij van Nijverheid, Vlijt 
en Eendragt, arrondissement Breda. Tijdens deze vergadering werden, in aanwezigheid 
van de gouverneur generaal-majoor jhr. J.W. Ridder van Rappard, medailles uitgereikt 
aan personeel voor lange en trouwe dienst. Daarna ging het in optocht vanaf het verga-
derlokaal Het Gouden Kruis door de binnenstad begeleid door twee harmonieën naar het 
Gebouw der Tentoonstelling.

Na het bezichtigen van de nijverheid- en kunsttentoonstelling kon men zich begeven 
naar een van de bals, hetzij in de bovenzaal van Het Gouden Kruis of in de zaal van schut-
terij het Sint-Jorisgilde boven de ‘Stad-Vleeschhal op de Groote Markt’. Alle zalen waren 
feestelijk verlicht.21

Op maandag 26 september ’s ochtends om acht uur wekten klokkengelui en kanon-
schoten de inwoners van de stad. Tijdens het spelen op het carillon kon de jeugd tot veer-
tien jaar prijsschieten op de Grote Markt. Daarna verenigden zich diverse corporaties 
(verenigingen van middenstand en gilden) op de Gasthuisvelden waar de praalwagens in 
een optocht werden samengesteld:
1.  Allegorische Feestwagen met voorstellingen van de verschillende ambachten en beroe-

pen. Deze wagen werd vergezeld door het Harmoniegezelschap ‘Vlijt en Volharding’ en 
het gilde van Sint Joris. Daarna volgden het hoedenmakers-, timmermans-, kleermakers- 
en het schoenmakersgilde en de boogschutters van Sint Sebastiaan.

2.   Wagen van de Typographische Vereeniging, alle zetters, drukkers en binders van de 
stad met hun personeel. Onder anderen uitgeverij/drukkerij Broese & Comp. waren 
belangrijke leveranciers van het garnizoen en de KMA. Tijdens het rijden werden vanaf 
de wagen gedrukte volksliederen gratis onder de toeschouwers verdeeld. Deze wagen 
werd vergezeld door ‘Liedertafel Euphonia’ onder leiding van de heer H. Umland. Dit 
koor bracht voor het Raadhuis ons volkslied ‘Wien Neerlands Bloed’ en bij de Academie 
‘Het Vlaggelied’ ten gehore.

3.   De Triomf-Praalwagen, bespannen met zes paarden, die hulde bracht aan de Koninklijke 
Akademie voor de Zee- en Landmagt, stichter wijlen koning Willem I, prins Frederik der 
Nederlanden als beschermheer en wijlen generaal Voet, grondlegger van het krijgskundig 
onderwijs.22

De drie wagens met de bijbehorende groepen en als hekkensluiter nog een extra peloton 
schutterij verplaatsten zich om half tien naar het Raadhuis op de Grote Markt. De bedoeling 
was om klokslag twaalf uur op het plein voor het kasteel aan te komen, dat volgepakt stond 
met adelborsten en cadetten en het overige personeel in ceremonieel tenue. Hierna volgde 
overhandiging van een blijvend geschenk aan de Academie door de burgerij van Breda: 
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een gegoten reliëf met vergulde standaard en vaandel. Waarnemend burgemeester J.C. van 
Mierlo zorgde voor een vlammende toespraak gevolgd door het dankwoord van de gouver-
neur.23 Na de ontbinding van de optocht op de Grote Markt, waar speciaal voor deze feesten 
een muziekkiosk was opgericht, begon om drie uur het volksvermaak met mastklimmen, 
sprietlopen en palingbijten. De dag werd afgesloten met een bal in de Groote Sociëteit waar 
vreemdelingen als introducé van harte welkom waren. In het Hof van Holland (Reigerstraat) 
werden tijdens het bal, entree 25 cent, allerhande ‘bieren uit Brabant’ geschonken. Bij het 
naar huis gaan mochten de gasten nog genieten van de feestelijk verlichte torens en open-
bare gebouwen.24

Dinsdag 27 september was er in het, door de welwillende medewerking van prins 
Frederik der Nederlanden, verfraaide Valkenberg met de prachtige vijver en beplanting, of 
zoals het in de originele tekst staat: ‘overschoon Houtgewas’, van elf tot twee een ochtend-
concert met medewerking van de ‘Liedertafel’. Tot in de avond werd het muziekfeest 
voortgezet. Mogelijk heeft het volksvermaak die middag nog meer publiek aan zich weten 
te binden: het peuren van een met siroop gesmeerd broodje voor één prijs, het zaklopen 
voor vrouwen om twee prijzen, het wedijveren in het lopen op het water (de Haven), voor 
een zeer grote prijs. Alles weer afgesloten met diverse bals.25

De laatste dag 28 september 
begon men al ’s ochtends om 
negen uur met de volksspelen 
‘boerenpapschotel’ en ‘hakken 
van Blindemannetje’, gevolgd 
door het uitreiken van medailles 
aan de deelnemende muzikanten. 
Die namiddag was er toneel op de 
Grote Markt, om vijf uur een uit-
deling van brood, kaas en bier 
door de Groote Sociëteit. Een uur 
later begon alweer een voorstel-
ling afgesloten door met Grieks 
en Bengaals vuurwerk verlichte 
groeperingen. Op de Parade voor 
het Kasteel van Breda werd om 
acht uur een groot vuurwerk ont-
stoken ondersteund door kanon-
schoten. Wie nog niet genoeg had 
van al dat feestgedruis spoedde 
zich naar het Hof van Holland in 
de Reigerstraat, om het 25-jarig 
jubileum van de Koninklijke Aka-
demie voor de Zee- en Landmagt 
met een dansje af te sluiten.26

6.  Negentiende-eeuwse cadet-sergeant met zijn verloofde op zondagmiddag aan de wandel. 
Pentekening van J.W. van Oorschot reserve luitenant-kolonel b.d. van de Generale Staf, 
Kilacadmon 1928. (Historische Verzameling KMA)
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23  Steijn, KMA-Gedenkboek 1903, p. CXVI.
24  Archief Historische Verzameling KMA -1853/3 – p. 10-11.
25  Archief Historische Verzameling KMA -1853/3 – p. 12.
26  Archief Historische Verzameling KMA -1853/3 – p. 12-14.
27  Duijghuisen, Geschiedenis van Breda III, 121.
28  Duijghuisen, Geschiedenis van Breda III, 95-103.
29  Duijghuisen, Geschiedenis van Breda III, 85-86.
30  Stadsarchief.breda.nl, Verslagen van de toestand van de gemeente, 1878, p. 31/VII.
31  Groen en Klinkert, Studeren in uniform, 116/125.

| De aanloop naar het gouden jubileum

Taken, vroeger verordonneerd vanuit het centrale gezag, of waar men zich helemaal niet om 
bekommerde werden meer en meer in wetgeving vastgelegd. Soms betekende dat ook dat 
nieuwe taken (problemen) naar de gemeente werden verlegd. Het Bredase gemeentebestuur 
zat in het derde kwartaal van de negentiende eeuw flink in de zorgen. Natuurlijk waren er 
ook positieve ontwikkelingen zoals de spoorlijn met een station ten noordwesten van Breda 
die sinds 1855 de stad verbond met Roosendaal en vandaar met Antwerpen en Moerdijk. 
Dit station werd al in 1863 gevolgd door het station aan de noordzijde van de vesting waar 
de Staatsspoorwegen de verbinding met Tilburg aanlegde. En de belangrijkste straten en 
pleinen van de binnenstad werden nu verlicht door gaslantaarns (203 lantaarns in 1875).27

Maar veel inwoners van de stad waren nog altijd werkloos en leden grote armoede. 
Ruim twintig procent van de Bredase bevolking hoorde tot een groep die door het Burger-
lijk Armbestuur of door andere instanties werd bedeeld. Het stadsbestuur hoopte dat de 
komst van nieuwe industrieën voldoende werkgelegenheid zou bieden om het armoede-
probleem bij de lagere klasse grotendeels weg te nemen. Om die bedrijven de kans te 
geven snel uit te breiden of zich nieuw te vestigen liet Breda, na het groen licht vanuit Den 
Haag, in snel tempo de vesting slopen. Tussen 1874 en 1876 was deze klus geklaard.28

Een bijkomend probleem in die tijd was de welig tierende prostitutie in de omgeving 
van het Nonnenveld en de Antwerpse barakken. Er circuleerden in de periode 1870-1896 
wel 25 namen van verschillende bordeelhouders.29 Naar schatting leed acht tot dertien 
procent van de in Breda gelegerde militairen rond 1860 aan een of andere venerische ziekte. 
Naast de cafeetjes die als bordeel fungeerden waren er ook nog zogenaamde clandestiene 
prostituees, die buiten het zicht van de dienders actief waren en weigerden zich wekelijks 
te laten onderzoeken. In 1878 werd er tweemaal per week in het stedelijk ziekenhuis 
consult gehouden; de kosten voor twee specialisten à ƒ 300,- per jaar droeg de gemeente 
Breda.30 Ook de huisartsen maakten zich grote zorgen, om niet te spreken van de militaire 
artsen en de garnizoenscommandant. De cadetten mochten na 1867 alleen uitgaan op 
zon- en feestdagen tot 19.30 uur (!) en kregen een lijstje met de door gouverneur kolonel 
A.C. Schönstedt geaccepteerde horecazaken. Dit waren De Kroon, De Zwaan, Het Gouden 
Kruis, Hof van Holland, De Beurs van Breda en de benedenzaal van Beekmans.31

Op de Koninklijke Militaire Academie, zoals het instituut weer heette na het definitie-
ve vertrek van de marine in 1857, waren er in de jaren 1858 en 1866 wat ongeregeldheden 
geweest. Deze opstootjes ontstonden vooral vanwege de dag en nacht heersende druk op 
de cadetten door strenge controles op het naleven van de regelgeving. Er haperde iets aan 
de vrije ontwikkeling van de geest in het militair onderwijs dat niet met zijn tijd was 
meegegaan. Gelukkig ontfermde zich hierover een commissie onder voorzitterschap van 
de gepensioneerde generaal-majoor L.P. Delprat die al spoedig de reorganisatie van de 
opleiding ter hand nam. In de Tweede Kamer interpelleerde Thorbecke op 13 juni 1867 
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minister van Oorlog J.A. van den Bosch waarbij hij hulde bracht aan de kwaliteit van de 
door de commissie geleverde stukken, maar hij vroeg zich af waarom al die stukken 
geheim moesten blijven. Hij was voor publicatie van het dossier.32 Na behandeling door 
het parlement werd de reorganisatie van de KMA geregeld in de wet van 17 juli 1869, 
gevolgd door een reeks herzieningswetten om de kinderziektes eruit te halen.33

De cadetten waren net met zomerverlof vertrokken toen op 19 juli 1870 de Frans-Duitse 
oorlog uitbrak. Iedereen werd teruggeroepen en na voorzien te zijn van wapens en uitrus-
ting bij de staven van de diverse korpsen gedetacheerd. Al spoedig bleek de neutraliteit van 
Nederland niet in gevaar te komen en de alarmtoestand werd opgeheven. Op 15 september 
1870 keerden de gedetacheerde officieren en cadetten terug naar Breda en de lessen begon-
nen twee dagen later weer.34

Het veertigjarig jubileum van de Bredase officiersopleiding werd in 1868 bescheiden 
gevierd door een dertigtal KMA-reünisten. Deze reünisten werden tijdens hun bezoek op 
24 november van dat jaar toegezongen door de cadetten. De stad zelf zal er niet veel van 
hebben gemerkt behalve dan dat de Grote Kerk alleen voor genodigden toegankelijk was. 
Namens Breda was burgemeester A. Kerstens aanwezig in gezelschap van gouverneur luite-
nant-kolonel A. Engelvaart. Daarna werd in de Grote Kerk door oud-leraar Nederlandse 
taal- en letterkunde van 1828, J.J.T. Wap, een rede gehouden die de eerste veertig jaar van 
de Academie bespiegelde en die werd afgesloten met een gedicht van dertig regels. De rede 

7a.  Dr. J.J.T. Wap, docent Nederlandse Taal en Letterkunde, 
houdt in 1868 de redevoering in de Grote Kerk te Breda. 
Hij wordt voor verdiensten op zijn vakgebied opgenomen 
in de Luxemburgse Ridderorde van de Eikenkroon. (foto 
Historische Verzameling KMA)

7b.  Luitenant-kolonel A. Engelvaart was twee keer gouverneur 
van de KMA: tussen 1868-1870 en 1872-1876 en ging  
met pensioen in de rang van luitenant-generaal. 
Tussentijds, in 1871, was hij minister van Oorlog.  
(foto Historische Verzameling KMA). 
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32  Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage, 15 juni 1867.
33  Steijn, KMA-Gedenkboek 1903, p. XXXVII-XLI.
34  Steijn, KMA-Gedenkboek 1903, p. XXXVII.
35  Archief Historische Verzameling KMA - 1868/1.
36  Archief Historische Verzameling KMA - 1878/1.
37  Archief Historische Verzameling KMA - 1878/10.
38  Steijn, KMA-Gedenkboek 1903, p. CXXI.

werd gedrukt door Bredase drukker Broese, samen met een nagenoeg complete lijst met de 
bereikte rang en actuele status van de cadetten van het eerste uur. Wap constateerde onder 
andere dat er op 24 november 1868 reeds 66 oud-cadetten waren overleden en nog 32 in 
actieve dienst van de staat waren. Tijdens het feestmaal werd het gedicht ‘Water- en Vuur-
zang’ met de beginregel ‘Schudt weèr de Leeuw de manen…’ geschreven en voorgedragen 
door oud KMA-docent en dichter Diederik den Beer Poortugael.35

Nu kwam de tijd dat de academieleiding en het gemeentebestuur uitkeken naar de 
viering van het ‘Gouden Jubileum’ van de KMA waarvoor begin 1878 de eerste plannen al 
publiek werden. In de door de gemeenteraad benoemde hoofdcommissie staan enkele 
illustere namen zoals die van burgemeester E. de Man (erevoorzitter), de in Princenhage 
geboren minister van Marine, viceadmiraal G.C.C. Pels Rijcken en A.F.J. Ingen-Housz. De 
latere burgemeester Ed. H.A. Guljé was penningmeester. De commissieleden werden voor-
gesteld in een gemeentelijk pamflet van 22 februari dat de burgerij attendeerde op de KMA 
die ‘in de halve eeuw van de Koninklijke Inrigting zoveel onschatbare voordelen voor alle 
Ingezetenen van Breda, hare Medeburgers heeft mogen opleveren’. Er werd verzocht om 
milde bijdragen teneinde het jubileum zo plechtig mogelijk te kunnen vieren.36

Naast de hoofdcommissie was er nog 
een zogenaamde regelingscommissie met 
A. Reigersman, griffier van de arrondisse-
mentsrechtbank als voorzitter. Onder de 
leden bevond zich fotograaf en kunste-
naar C.C. Kannemans. Bovenstaande or-
ganisatie werd ondersteund door bijzon-
dere commissies die we tegenwoordig, 
met een eerder passender naam, werk-
groepen noemen: Muziek, Versiering & 
Illuminatie, Optocht en Huisvesting.37

De militairen van de Academie toon-
den hun organisatietalent in een tweetal 
feestcommissies: De officieren en docen-
ten onder leiding van majoor A. Pompe 
en namens de cadetten, cadet-korporaal 
P.M. van der Mandere als president.38

8.  Majoor A. Pompe, KMA organisator van de 
feestelijkheden van 1878, wordt in 1885 commandant 
van het 6e Regiment Infanterie te Breda. (foto 
Historische Verzameling KMA)
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| 1878 Prins Frederik is terug!

De Academiefeestcommissie van majoor Pompe verstuurde in de loop van augustus 1878 
de uitnodigingsbrief aan de genodigden. Onder deze genodigden waren oud-gouverneurs, 
commandanten, studiedirecteuren en vertegenwoordigers van alle vijftig studiejaren die 
door een loting onder de reünisten bekend waren geworden. Al die namen werden met een 
eventuele plaatsvervanger opgevoerd. Majoor Pompe stipte ook aan dat het noodzakelijk 
was om het bijgevoegde, door de gouverneur luitenant-kolonel Simon getekende, persoon-
lijke bewijs bij het station van vertrek te tonen. Alleen met dit bewijs kon men de door de 
Staatsspoorwegen toegezegde korting ontvangen.39

9a-c.  
Kolonel A. Baud, Commandant der Genie van de 1ste stelling, 
reünist in 1878, ontvangt van de KMA de deelnemersbewijzen 
voor het feest en laat de door de gouverneur getekende groene 
kaart afstempelen door de Staatsspoorwegen waardoor de 
kaart geldt als vervoerbewijs (9b). De dinerkaart (9c) met een 
eigen bijdrage van ƒ 5,00 en de gratis balkaart (9d) alles op 
naam van Baud en de namen van de KMA-feestcommissie  
A. Pompe, voorzitter en M. van Meurs, secretaris. 
(Historische Verzameling KMA)
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39  Archief Historische Verzameling KMA -1878/3.
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Aan de vooravond van de feesten kwam op zondag 22 september de (mede)oprichter en 
beschermheer van de Koninklijke Militaire Academie, veldmaarschalk prins Frederik der 
Nederlanden zijn opwachting maken. Hij arriveerde per trein en ging direct naar Hotel 
De Kroon in de Boschstraat waar de erewacht en het muziekkorps van de cadetten hem 
ontvingen met een feestelijke begroeting. Na inspectie van de wacht begaf de 81-jarige prins 
zich naar het balkon om de toegestroomde schare Bredanaars toe te wuiven. Daarna volgde 
een receptie voor de burgerlijke en militaire autoriteiten.40

Het volk, dat die dag ook al van de Internationale Kegelwedstrijden had kunnen genieten, 
baande zich vervolgens door de met vlaggen, groen en erepoorten versierde straten een weg 
terug naar huis. Die avond werden geïnviteerde civiele en militaire autoriteiten in de Schouw-
burg aan de Oude Vest nog getrakteerd op een concert van het Breda’s Mannenkoor.41

Op maandag 23 september om zeven uur ’s ochtends klonken saluutschoten en een 
reveille door de muziekkorpsen van de Schutterij en het 6e Regiment Infanterie, kort daarop 
gevolgd door het luiden der klokken en het bespelen van het carillon. Om acht uur mocht 
de beiaardier naar huis en was het de beurt aan de muzikanten van de Koninklijke Harmo-
nie Cecilia uit Princenhage om op de toren van de Grote Kerk een aubade te brengen.42

Op het station van Breda was het intussen een drukte van jewelste, tot tien uur werden 
daar de reünisten door hun (oud)collega’s met muziek ontvangen. Een stoet van huzaren 
en feestcommissarissen te paard, de muziekkorpsen van de Schutterij en het 6e Regiment 
Infanterie, en diverse rijtuigen bezet met genodigden, gingen via Willemstraat, Singel-
straat, Boschstraat, Veemarkt, Veemarktstraat, Grote Markt naar het Kasteelplein. Om elf 
uur ontving de gouverneur zijn gasten op de Academie en nam als eerste de hulde in 
ontvangst van de oud-cadetten van het Nederlandsch-Indisch Leger vertegenwoordigd 
door de gepensioneerde luitenant-generaal G.M. Verspijck. Eveneens werd een gegraveer-
de bokaal aangeboden door de oud-adelborst C. Jeekel en oud-cadet O. Nieuwenhuijzen, 
nu glasfabrikanten te Leerdam.43

Intussen was prins Frederik gearriveerd en na het spelen van het Wilhelmus werd deze 
geestdriftig toegejuicht. De gouverneur dankte voor de vijftig jaar waarin de prins steeds 
voor de belangen van de Academie was opgekomen. In zijn antwoord wees de prins op de 
moeilijkheden die het instituut, leraren en cadetten waren tegengekomen, maar stelde blij 
vast dat ze ondanks alles veel geleerd hadden en met een ‘wakkeren geest’ waren bezield. De 
Amsterdamse krant De Standaard van woensdag 25 september citeerde verder Prins Frederik:

‘Het is mij, bij het terugzien van zoveel vroegere strijdmakkers… (Redactie: Hier was de 
aandoening den grijsaard te aangrijpend. Menige traan parelde hem in ’t oog en een oogen-
blik waren zijne woorden door het beven der stem onverstaanbaar)… Ik heb – sprak Z.K.H. 
verder – van den beginne in het lot der Academie gedeeld; later kon ik niet meer; maar het 
heeft mij altoos zoo goed gedaan, te zien wat er voor hare ontwikkeling gedaan werd. Het 
tijdperk dat nu aanbreekt belooft veel…’

Daarna was er gelegenheid om de academiegebouwen te bezoeken.44
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Die middag begon de plechtigheid om één uur, in een volgepakte Grote Kerk. Nadat het 
eerste deel van de feestcantate door een gemengd koor en orkest (samen 250 uitvoerenden!), 
gedirigeerd door luitenant-ingenieur A.E. von Brucken Fock ten gehore was gebracht, volgde 
de toespraak. De rede werd uitgesproken door de hoogleraar in de Oosterse Talen alsmede 
Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië en sinds 1877 hoofd Onderwijs in de Letterkun-
de, J.J. de Hollander.45 Wel halverwege onderbroken door nog enige coupletten van de feest-
cantate, ging burgerleraar De Hollander in op vijftigjarige geschiedenis van de Koninklijke 
Militaire Academie. Hij wees daarbij de militaire en burgerdocenten op hun verantwoording 
ten opzichte van de cadetten. Tot slot richtte hij zich tot burgemeester en wethouders en alle 
ingezetenen van de stad Breda. Hij sprak zijn waardering uit voor de steun en medewerking 
om dit jubileum tot een succes te maken en wees nog even fijntjes naar het feit dat de stad 
veel aan de aanwezigheid van de Academie te danken had. De Hollander sprak uit ervaring; 
hij werkte al 35 jaar bij de KMA.46

Kort daarna was er die middag 
in de kiosk op de Grote Markt een 
uitvoering door de Stafmuziek 
van het 2e Regiment Huzaren on-
der leiding van Joh. F. van Hemert 
(met zijn voor deze dag gecompo-
neerde ‘Feestmarsch’) en door de 
Koninklijke Muziekvereeniging 
Vlijt & Volharding met als diri-
gent kapelmeester P. Stenz.

’s Avonds was het de beurt aan 
Muziekvereeniging Cecilia Breda. 
Het was een programma voor elk 
wat wils: van Verdi’s ‘Nabucco’ 
tot aan het ‘Meisje van het Regi-
ment’ van Donizetti. Nog niet 
genoeg van opera? Uitsmijter op 
de Grote Markt was de Koninklij-
ke Harmonie Cecilia uit Princen-
hage met dirigent Madlener die 
delen uit ‘Der Freischütz’ van 
Weber en ‘Martha’ van von Flo-
tow liet klinken. Die maandag-
avond werd omstreeks negen uur 
de dag afgesloten met een rijtoer 
door de stad. Voorop het Stafmu-
ziekkorps van het 2e Regiment 
Huzaren gevolgd door aan aantal 
rijtuigen met genodigden en ge-
escorteerd door huzaren met 
lampions.47

10.   Menukaart van het reünistendiner van maandag 23 september 1878. 
Op de voorzijde het portret van koning Willem I, het wapen van 
Breda en de Leeuw van Antwerpen. (Historische Verzameling KMA)
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46  Archief Historische Verzameling KMA -1878/13.
47  Archief Historische Verzameling KMA -1878/10 - p. 10.
48  Archief Historische Verzameling KMA -1878/11.
49  Archief Historische Verzameling KMA -1878/10 – p. 11-12.
50  Archief Historische Verzameling KMA -1878/10 – p. 13-28. Zie bijlage Allegorische Optocht van 23 september 1878.

Het reünistendiner, opgeluisterd door de Stafmuziek van het 6e Regiment Infanterie onder 
leiding van kapelmeester Stenz, was op de eerste officiële dag om half zes begonnen. Prins 
Frederik was kort tevoren uitgeleide gedaan door de gouverneur en spoedde zich per trein 
terug naar de residentie. De deelnemende reünisten, die allemaal per postwissel ƒ 5,00 voor 
het diner aan de feestcommissie van majoor Pompe hadden betaald, kregen een copieuze 
maaltijd geserveerd: schildpaddensoep, vis, rosbief op Engelse wijze, kalfsvlees met groene 
asperges, kalkoenkuiken met truffels, patrijs, perencompote, aardappeltjes, groenten en 
vele nagerechten waaronder een oranje Wackelpudding, fruit en ijs. De drankjes dienden de 
oud-cadetten contant met de ober af te rekenen. De fraai uitgevoerde menukaart geeft verder 
uitsluitsel over de verkrijgbare wijnen: Muscaatwijn literfles ƒ 3,- (nu ca. € 31,-), Bourgogne 
Chambertin ƒ 4,50 (ca. € 46,80). Naast deze relatief dure wijnen waren er aantal Duitse 
wijnen zoals de Niersteiner Cranz voor ƒ 1,80/fles. Koffie of thee na ƒ 0,15 – een cognacje 
erbij? Dat is dan ƒ 0,25!48

Dinsdag 24 september 1878. Voor de Bredase bevolking moet dit het hoogtepunt zijn 
geweest: de allegorische optocht ter aanbieding van het huldeblijk, een drie meter hoge 
beeldengroep van gips, die overigens in later jaren verloren is gegaan. Deze beeldengroep 
stelde de Nederlandse maagd voor met onze driekleur in de rechterhand terwijl ze met 
haar linkerhand de Academie kroont. De Nederlandse leeuw en diverse wapentrofeeën 
ontbraken niet. Boven het stadswapen stond de tekst: ‘Het dankbare Breda aan de Konink-
lijke Militaire Academie’.

Het tweede cadeau dat door de stad werd aangeboden was een gouden medaille met de 
afbeelding van Pallas-Minerva die een jongeling met het zwaard omgordde en hem overgaf 
aan Mars. Deze god wees hem vervolgens de weg naar de militaire roem. De medaille werd 
in 1899 ontvreemd op de KMA en bleef spoorloos. Op de keerzijde van de medaille ston-
den het Bredase wapen en de letters S.P.Q.B. – Senatus Populusque Bredanus (De raad en 
het Bredase volk).49

| De optocht en daarna

De optocht van dinsdag 24 september 1878 beslaat in het programmaboekje 15 pagina’s. De 
tekst biedt niet alleen informatie over de 56 deelnemende wagens en groepen. De namen 
van ruim 160 Bredanaars, industriëlen en bankiers, artsen en leraren, ambachtslieden en 
tuinders worden met hun engagement vol trots gepresenteerd in de Feestwijzer.50

Toen alle wagens waren opgesteld voor het Kasteel van Breda nam de burgemeester De 
Man het woord en zei dat de militairen en burgers van Breda één zijn en sprak de beste 
wensen uit voor de verdere bloei van de Academie. Gouverneur luitenant-kolonel Simon 
op zijn beurt dankte de burgemeester en wees eveneens op goede verstandhouding tussen 
de Militaire Academie en de ingezetenen van Breda. Hij sloot met de woorden ‘Leve de 
burgerij van Breda!’ gevolgd door de bijvalskreten van de aanwezigen. De geschenken 
werden door de gouverneur in ontvangst genomen waarna hij namens en onder levendig 
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gejuich van de reünisten mejuffrouw C. Badon Ghijben, vertegenwoordigster van de 
dames van Breda, een prachtig boeket aanbood.51

Na ontbinding van de optocht was er van vijf tot zeven muziek op de Grote Markt door 
de Stafmuziek van het 5e Regiment Infanterie onder directie van de heer Schuld met 
muziek uit ‘Faust’, ‘Wilhelm Tell’ en ‘Il Trovatore’. Om zeven uur werden de reünisten in 
de Schouwburg verrast met het toneelstuk ‘De Reünie’, een drama opgevoerd door de 
cadetten onder leiding van docent Nederlands A.S. Kok.52 Voor iedereen toegankelijk trad 
om negen uur de heer Maju uit Amsterdam op met zijn ‘Dissolving views’ (al in 1878 in de 
gids in de Engelse taal!). Met behulp van een bovenmaatse toverlantaarn werden beelden 
geprojecteerd op de Grote Markt dus ‘projectionmapping’ vóór het tijdperk van de beamer! 
De avond van 24 september werd besloten met een muziekuitvoering door de Stafmuziek 
van het 6e Regiment Infanterie met op de bok dhr. Paul Stenz, kapelmeester.53

11.  Krantenkop van de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant van 26 september 1878 met het verslag van de 
jubileumfeesten van de Koninklijke Militaire Academie te Breda. (Historische Verzameling KMA)
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56  Archief Historische Verzameling KMA -1878/10 – p. 31.
57  Archief Historische Verzameling KMA -1878/10 – p. 31-35.
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Woensdag 25 september. Na het bespelen van het carillon en een rijtoer via Ginneken en 
Princenhage naar het Liesbos begon het op de Grote Markt om tien uur alweer met een 
‘Volksvoorstelling door den bekenden hofmechanicus’ B. Bamberg en acrobaat K. Valentijn 
met zijn dochter. Kort na de middag werden bij het Raadhuis aan de deelnemers aan de 
optocht herinneringsmedailles uitgereikt.54

Voor het matineeconcert, aangeboden door de Koninklijke Militaire Academie, moes-
ten genodigden en belangstellenden naar het Valkenberg waar het muziekkorps van de 
Stedelijke Schutterij uit Utrecht onder aanvoering van luitenant-kapelmeester C. Coenen 
speelde. Naast wat eigen werk bracht Coenen muziek van Gounod en Weber ten gehore 
om te besluiten met de ‘Marsch Militaire’ van Strauss. Die avond waren er diverse bals in 
de stad te beginnen met een bal op de Koninklijke Militaire Academie voor genodigden. In 
het Hof van Holland (Reigerstraat) verzorgde ‘Vlijt en Volharding’ een bal voor reünisten en 
leden van de feestcommissies. Introducés waren welkom. Tot slot was er ook een bal in de 
Schouwburg. Voor 25 cents, te betalen bij conciërge J.M. Kielman, mocht men naar binnen.55

Het avondconcert in de muziektent op de Grote Markt verzorgde de Koninklijke 
Muziekvereeniging Cecilia uit Princenhage onder de directie van de heer Madlener. De 
dirigent en componist had in die tijd een parademars opgedragen aan koning Willem III. 
Deze mars met de koloniale titel ‘Neerland’s kracht doodt Atchin’s [Atjeh W.v.d.C.] macht’ 
stond als eerste op het programma. Gelukkig speelden de Princenhaagse muzikanten ook 
werken van Verdi en Gounod (‘Romeo en Julia’).56

Donderdag 26 september 1878. De laatste dag van de feestweek stond in het teken van 
een Groot Festival van Harmonie-Verenigingen aangeboden door de feestgevende Bredase 
‘Vlijt en Volharding’. De deelnemers kwamen grotendeels uit West-Brabant: Chaam, 
Dongen, Etten, Fijnaart, Ginneken, Geertruidenberg, Oosterhout, Princenhage, Roosen-
daal, Tilburg, Teteringsche Dijk, Willemstad, Wouw, Zevenbergschen Hoek en Zundert; 
één gezelschap kwam uit Gorinchem. De gezelschappen verzamelden zich bij het Valken-
berg en via de Boschstraat, Catharinastraat, Reigerstraat, Haven, Lange en Korte Brugstraat 
kwamen ze bij het Raadhuis. Hier kregen de voorzitters en presidenten van die verenigin-
gen een erewijn aangeboden door het gemeentebestuur. De stoet werd voortgezet om 
vanaf de Grote Markt via de Ridderstraat, Karrestraat, Torenstraat naar de zalen van het 
Hof van Holland in de Reigerstraat te gaan. Nu kregen de muzikanten op hun beurt van 
hun besturen een erewijntje aangeboden. Daarna, om twaalf uur, begon het concert in de 
kiosk op de Grote Markt: polka’s, ouvertures, marsen en operapotpourri’s, die laatste 
mogelijk uitbundig meegezongen door de aanwezige toeschouwers. De deelnemende 
verenigingen kregen in Het Hof van Holland nog een herinneringsmedaille uitgereikt.57

Om negen uur begon het laatste muzikale gedeelte met een grote militaire taptoe door 
de Muziekkorpsen van de Schutterij en het 6e Regiment Infanterie. De dag eindigde om 
half elf uur met een groot vuurwerk door kunstvuurwerkmaker A. Gall uit Rotterdam, op 
het bastion bij het geslechte vestingterrein achter het Valkenberg (vanuit de stad gezien).58
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12.  Prins Frederik geportretteerd door De Lavieter & Co te Den Haag in 1880. 
(foto Gemeentearchief Wassenaar)
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| Nabeschouwing

Bij alle jubilea in de negentiende eeuw namen de reünisten, officieren en leraren, oud-officie-
ren en oud-leraren die op de Koninklijke Militaire Academie te Breda hun opleiding hadden 
genoten of hadden gewerkt een belangrijke plaats in. Ze werden afgehaald aan het station, 
er waren ontvangsten, bals en diners. De cadetten waren in 1878 (nog) niet bij elk feestje of 
bal. Zij kregen duidelijke instructies waar ze wel en niet naartoe mochten. De genieofficier 
Pieter van Schermbeek (tussen 1880-1890 een gevraagd adviseur in Japan en China) schreef 
‘een gedicht in vijf zangen’ waarin de avonturen van cadetten in Breda werden bezongen.59

Naast de (hogere) militairen van het garnizoen werden burgers slechts sporadisch 
uitgenodigd. Uiteraard zal de burgemeester en een enkele wethouder op verschillende 
ontvangsten aanwezig zijn geweest, maar de doorsnee burger kwam doorgaans niet 
binnen de muren van het kasteel. Tenzij je, dat was dan weer wel mogelijk, als introducé 
door een van de reünisten of actieve officieren werd meegenomen.60 Nee, het gros van de 
toenmalige burgerbevolking die iets van de Academiefeesten wilde opsnuiven mocht naar 
de intochten van de militairen kijken en naar de openbare concerten op de Grote Markt 
luisteren. Soms was er spectaculair volksvermaak, een voorstelling op de Markt of een 
afsluitend vuurwerk op het bastion.

Was er in 1853 sprake van vooral sprake van een door de gemeente gestimuleerde 
jubileumviering (uit dankbaarheid voor de economische impuls), in 1878 werd ook vanuit 
de KMA de samenwerking met de stad uitgebreid. De optochten, van drie praalwagens in 
1853 naar achttien wagens en zesenvijftig deelnemende groepen in 1878, zijn vooral geor-
ganiseerd en geleid door de Bredase elite en die dan ook duidelijk op de voorgrond trad. 
Doordat ze praktisch door de gehele binnenstad voerden moet dat wel door iedere bewo-
ner zijn gezien. Maar wie kon zich veroorloven om bij een loon van ƒ 8,00 per week van 
het werk weg te blijven, de feesten werden immers op werkdagen georganiseerd?

De negentiende-eeuwse bisschoppen van Breda, sinds 1853 in ambt bevestigd, kwamen 
niet voor in de officiële KMA-stukken van de beschreven periode. Mogelijk heeft dat ook 
te maken voor het relatief geringe aantal katholieke cadetten in diezelfde periode. In het 
begin van de KMA tot aan de Belgische Opstand van 1830 was dat 21 procent, maar dat 
waren hoofdzakelijk jongens uit de Zuidelijke Nederlanden en die waren toen snel 
vertrokken. Tussen 1836 en 1894 lag het gemiddelde op 9 procent cadetten van katholieke 
en 91 procent van protestantse afkomst. De aan de KMA verbonden dominee en pastoor 
waren uiteraard altijd welkom!

Het laatste kwart van de negentiende eeuw veranderde Breda in vele opzichten. Op de 
vrijgekomen vestinggronden werd in het westen en noorden van de stad industrie geves-
tigd. Het zuiden en zuidoosten bleef één groot militair terrein van de Gasthuisvelden tot 
en met het Exercitieterrein kort voor de Boschpoort. Met het KMA-terrein meegerekend 
bleef het door de militairen gebruikte areaal zeer groot en bleef hun aanwezigheid zowel 
economisch alsook maatschappelijk mede bepalend.61 In het Bredase straatbeeld werden 
bij de eeuwwisseling allerlei vernieuwingen en uitvindingen zichtbaar: elektriciteit en 
telefoon, tramwegen en automobielen. Bij het 75-jarig jubileum van de Academie in 1903 
zal de fotografie de gebeurtenissen nog beter kunnen documenteren.
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62  Tamse, Nassau en Oranje, 271.
63  Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, 1007.
64  Wolf, Hoe was het ook weer?, 30-31.

Frederik Willem Karel, prins van Oranje-Nassau en sinds 1814 prins der Nederlanden (in zijn 
jeugd had hij de roepnaam Frits), geboren te Berlijn op 28 februari 1797, genoot zijn militaire 
opleiding grotendeels in Pruisen en was een vriend van keizer Wilhelm I. Hij zou tot 1868 
in actieve militaire dienst blijven, in 1829 kreeg hij de rang van admiraal van de vloot en 
1840 de rang van veldmaarschalk. Frederik was minister en lid van de Raad van State. In zijn 
bestuurlijk leven was hij grootmeester der Orde van Vrijmetselaren. Hij trouwde met prinses 
Louise van Pruisen die hij op 6 december 1870 na een 45-jarig huwelijk verloor. Ze kregen 
vier kinderen van wie er twee jong stierven. De prins zelf overleed op 84-jarige leeftijd op 
8 september 1881 thuis in zijn zomerresidentie Huize de Paauw, nu deel uitmakend van 
het raadhuis te Wassenaar. Op 23 september werd hij bijgezet in het familiegraf van de 
Oranje-Nassaus in de Nieuwe Kerk te Delft.62

Luitenant-generaal Carel Gunkel, met zijn 53 jaar de eerste gouverneur van de Konink-
lijke Militaire Academie te Breda, was een echte ijzervreter. Campagnes in Brabant als 
jonge luitenant, als kapitein van het Bataafse Leger in het Noord-Holland van 1799 om 
de Engels-Russische invasie te keren, in 1806 een veldtocht met de Fransen naar Hessen, 
1809 naar Walcheren om de Engelsen van het strand te jagen, met Napoleon naar Rusland, 
nam deel aan het beleg van Danzig (begiftigd met het Legioen van Eer), en tot slot keerde 
hij zich tegen Napoleon waarvoor hij het Ridderkruis der Militaire Willemsorde 3e klas-
se ontving.63 Luitenant-generaal Carel 
Gunkel bereikte een hoge leeftijd maar 
was in zijn laatste levensjaren minder 
fortuinlijk. Na het overlijden van zijn 
enige zoon verzocht hij op non-actief te 
worden gesteld en ging hij in 1835 met 
pensioen. Op 72-jarige leeftijd ontmoet-
te hij een jongere vrouw, Louisa, die hij 
wekelijks bezocht tot de relatie wegens 
een geldconflict begin 1859 misliep. De 
inmiddels 84-jarige Gunkel besloot zijn 
bijzit te vergiftigen. Echter niet zij, maar 
haar broer, die de vergiftigde leverworst 
en jenever had genuttigd, kwam te over-
lijden. Gunkel werd ter dood veroordeeld 
en al zijn ridderorden werden hem ont-
nomen, maar de koning verleende hem 
gratie en de straf werd omgezet naar een 
levenslange gevangenisstraf vanwege 
zijn verdiensten voor het vaderland en 
gezien zijn hoge leeftijd. Hij stierf enkele 
maanden na het vonnis, op 5 december 
1859, in de Haagse gevangenis.64

13.  Portret van luitenant-generaal b.d. Carel Gunkel, 1859, tekening 
Jan Heppener. (Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-55.358)
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