
1.   Sloop van de Incom, gelegen aan de J.F. Kennedylaan te Breda, in februari 2016. Tussen 1966 en 1973 biedt dit 
gebouw huisvesting aan het Katholiek Militair Tehuis. Daarna wordt het gebouw een ontmoetingscentrum voor 
werknemers uit het buitenland te Breda. Architect is Jan van Poppel, een leerling van de architect Jos Bedaux. 
(foto A.R.A. Fluitman, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 20160305)
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�Militaire�tehuizen�in�Breda.�
�Huiskamers�voor�dienstplichtige�militairen�
(1863-1991)

door
Frans Gooskens

| Inleiding

De stad Breda beschikte in de negentiende en twintigste eeuw over een groot garnizoen. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw was rond de tien procent van de stedelijke 
bevolking militair, zo’n negenhonderd tot tweeduizend militairen.1 Een groot deel van 
deze militairen was in het leger als dienstplichtige, in die tijd aangeduid als milicien. De 
dienstplicht werd in het jaar 1815 in de grondwet opgenomen.2 Deze miliciens kwamen 
voor het grootste deel uit de lagere sociale klassen, omdat mensen met geld de dienstplicht 
konden afkopen door een plaatsvervanger te sturen: de zogenaamde ‘remplaçantenregeling’.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen er initiatieven tot stand om deze 
jongens meer ondersteuning in geestelijke zin te geven. Belangrijke pionnen bij deze 
opvang van de miliciens waren de militaire tehuizen, die werden opgericht met steun van 
de kerken. De kerken probeerden met deze huizen een soort huiskamers te creëren voor 
jonge mannen, waar rust was en de mogelijkheid tot een goed gesprek. Ze probeerden 
natuurlijk ook te voorkomen dat de miliciens in de stad los zouden raken van God en 
zouden bezwijken voor de verleidingen van drank en seks. Zo kreeg Breda, als tweede stad 
van het land, al in 1863 een katholiek militair tehuis (KMT).3 Wat later, in 1878, kwam er 
ook een protestant militair tehuis (PMT).4 Het speciaal voor dit laatste tehuis gebouwde 
complex aan de Keizerstraat is nog steeds te bewonderen als onderdeel van hotel De Keyser. 
Beide militaire tehuizen zouden tot diep in de twintigste eeuw blijven functioneren.

In deze bijdrage wordt de geschiedenis van de twee militaire tehuizen beschreven. 
Naast wat meer algemene geschiedenis, zal speciaal aandacht worden gegeven aan de 
invulling van de religieuze functie en de verbinding met de regio.

| Onderbetaalde dienstplichtigen en bezoek aan louche cafés

Het was niet voor niets dat de wat meer welgestelde families de dienstplicht van hun zonen 
afkochten. Overdag lag bij de miliciens de nadruk op schieten en marcheren. Het marche-
ren met volle uitrusting was een gevreesd onderdeel van het soldatenleven.5 Het eten was 
eenzijdig en om tien uur ’s avonds ging de kazerne op slot en half elf ging het licht uit. Geld 

1  Klinkert en Van Hoof, Breda als militaire stad, 40.
2  Koornneef, De Kruijk en Voskuil, Een brug, 13-14. Roon, ‘Dienstplicht’, 4. De dienstplicht was al in 1810 ingevoerd in Nederland door de Fransen.
3  ‘Het Gouden Jubilé’, 2.
4  Na vijftig jaren, 109.
5  Roon, ‘Dienstplicht’, 156-162.
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om uit te gaan hadden de meesten niet, want de soldij bedroeg in 1880 vierendertig cent per 
dag. Na aftrek van de kosten voor wasgoed, verlichting en levensmiddelen bleef er niet meer 
dan tien cent over. Daarvan moesten ook nog kledingreparaties worden betaald. Gewone 
soldaten werden door de burgerij gezien als ordinair en meisjes van stand vertoonden zich 
liever niet in het openbaar met een soldaat.

Bij gebrek aan ander vertier bezochten de soldaten met hun weinige centen louche 
kroegjes, waar de drank vloeide en waar natuurlijk de dames van plezier te vinden waren. 
In Breda lagen deze kroegen en bordelen rond de kazernes aan de zuidkant van de stad, dus 
op de Oude Vest, de Keizerstraat en het Nonnenveld. Soldaten liepen in de stad regelmatig 
syfilis of een andere geslachtsziekte op. In de negentiende eeuw had rond de tien procent 
van de militairen een geslachtsziekte.6 In Breda waren bij de politie in het jaar 1865 negen-
tien publieke vrouwen ingeschreven, waarvan er tien een verbod hadden om te werken 
omdat ze een geslachtsziekte hadden.7

Vanwege deze ongezonde toestand begonnen in Breda rond 1860 steeds meer mensen 
in te zien dat een meer beschermde vorm van vrijetijdsbesteding voor de soldaten wense-
lijk was. Een aan de KMA verbonden majoor, Lodewijk Mulder, zorgde ervoor dat in Breda 
zogenaamde soldatenkantines kwamen. Als eerste kreeg de Kloosterkazerne een soldaten-
kantine. In deze kantine stond een biljart, kon een bruin gerstebiertje worden gedronken 
van brouwerij De Drie Hoefijzers en er was lectuur beschikbaar. In 1870 kreeg ook het 
kazernecomplex van de Lange Stallen een eigen kantine. Allemaal bedoeld om de militai-
ren weg te houden uit de verdachte cafés.

De katholieke kerk zat ook niet stil. Vanaf 1850 was er een landelijke regeling dat de 
katholieke soldaten op zondag een kerkdienst mochten bezoeken, meestal begeleid door 
een onderofficier: de zogenaamde kerkparade. In Breda droeg de pastoor van de midden in 
de stad gelegen Antoniuskerk deze missen op. Het gebouw had daarmee de functie van 
garnizoenskerk. De rijksoverheid gaf de pastoor een vergoeding voor deze missen. De 
hoogte van de vergoeding hing af van het aantal katholieke soldaten. Daardoor weten we 
dat te Breda in 1863 hun aantal rond de zeshonderd schommelde.8 In dezelfde tijdsgeest 
ontstonden de militaire tehuizen. Personen uit de katholieke hoek traden hierbij op als 
voorlopers, maar de protestanten zouden snel volgen.

| Het initiatief tot de stichting van een katholiek militair tehuis (1863)

De stichting van het katholiek militair tehuis in Breda is te koppelen aan het allereerste 
katholieke militair tehuis in Bergen op Zoom. Twee Bergse soldaten, Van der Voort en Van 
der Wal, werden in augustus 1863 overgeplaatst naar Breda. Zij verzochten de priesters van 
de Antoniusparochie in Breda net zo’n militair tehuis te stichten als in Bergen op Zoom.9

Initiatiefnemer voor het tehuis in Bergen op Zoom was de Duitser Joseph Legge. Deze 
was in 1805 geboren te Paderborn en in 1826 kwam hij als onderofficier in het Nederland-
se leger terecht. Hij verliet de dienst in 1856 en kreeg toen een betrekking als conciërge 
van het Liefdadigheidsgesticht.10 Daar ging hij door met wat hij ook al deed onder dienst-
tijd: het verkondigen van het geloof onder katholieke militairen. Later verwierf hij de 
bijnaam de ‘Apostel in den Wapenrok’. Hij begon in het gesticht direct met de opvang van 
jonge militairen.
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6  Klinkert en Van Hoof, Breda als militaire stad, 42-47. In Breda had tussen 8-14% van de militairen een geslachtsziekte. Bossenbroek en 
Kompagnie, Het mysterie, 45. Landelijk schommelde dit cijfer rond de 12%.

7  SAB, Notulen van de gemeenteraad Breda, Verslag van de toestand van de gemeente, 1865, p. 78-80.
8  SAB, Archief Bisdom Breda, inv. nr. 1677. In 1863: 520 RK soldaten in Breda, jaar 1864: 598, jaar 1865: 565. Zie ook Handboekje, 157-161.
9  ‘Het Gouden Jubilé’, 2. Slootmans en Juten, Legge en zijn werk.
10  Dagblad De Tijd, 9 juli 1931. Daar wordt hij directeur genoemd van het gesticht. Peeters, Vreest God, 15. Op zijn bidprentje staat ‘conciërge’.

2.  Sergeant Joseph Legge (1805-1877) sticht in het jaar 1856 het eerste katholiek militair tehuis van Nederland  
in Bergen op Zoom. Om Legge heen staan foto’s van de priester-directeuren. Links boven de redemptorist  
J. van Mens, de eerste directeur tussen 1859 en 1863. Links onder (met armen over elkaar) A.M. Juten, 
directeur tussen 1859-1863. Tot zeker in het jaar 1930 hing het portret van Legge ook in het Bredase tehuis. 
(West-Brabants Archief, collectie fotoarchief Bergen op Zoom, nr. BOZ001037155)
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Een inspiratiebron voor Legge was de Aartsbroederschap van de Heilige Familie. De in 
Venlo geboren kapitein Henri Belletable stichtte deze broederschap in het jaar 1844 te Luik. 
Belletable richtte zich op leken die zich moesten organiseren in groepen van telkens twaalf 
personen. Zij moesten bij hun intrede in de broederschap dronkenschap en losbandigheid 
afzweren.11 De voorzitter van iedere afdeling werd ‘prefect’ genoemd. Na 1851 kwamen er 
ook afdelingen in Nederland. De nieuwe broederschap kreeg vanaf het begin de steun van 
de redemptoristen. De eerste priesterdirecteur te Bergen op Zoom, de uit Breda afkomstige 
pater J.P.A. van Mens, behoorde – zeker niet toevallig – tot deze orde.12 Legge zal regelmatig 
op retraite gaan in een klooster van deze kloosterorde.

In 1861 keurde Bredase bisschop Joannes van Hooydonk de statuten van de vereniging 
goed.13 De kerk zag deze vereniging als een congregatie. Aanvankelijk heette de vereniging 
naar de kerkvader Augustinus, later zal de naam worden gehanteerd van ‘Vereeniging van 
de Rooms Katholieke militairen’.

De eerder genoemde Anselmus van der Voort, sergeant bij de artillerie, lijkt de meest 
actieve persoon achter het nieuwe tehuis in Breda. Hij was namelijk degene die samen met 
Joseph Legge de vereniging in Bergen op Zoom oprichtte. Verder was zijn overplaatsing 
naar Breda niet helemaal vrijwillig, maar een straf omdat hij een protestantse soldaat tot 
het katholicisme had bekeerd.14 Legge had overigens al eerder geprobeerd een katholiek 
tehuis op te richten in Breda. Er waren contacten geweest met hem, maar door tegenstand 
kwam het toen nog niet tot uitvoering van zijn ideeën.

Waar deze tegenstand vandaan kwam is niet bekend. Het was wel zo dat de katholieke 
politici in de negentiende eeuw tegen persoonlijke dienstplicht voor iedereen waren.15 Ze 
zagen meer in een beroepsleger, liefst aangevuld door vrijwilligers, of als het niet anders 
kon met behoud van dienstplichtigen die de dienst konden afkopen.16 De vele vrije tijd op 
de kazerne zou jonge mannen alleen maar op verkeerde gedachten en gedragingen bren-
gen. Paus Leo XIII merkte in 1894 bezorgd op dat:

‘Onervaren jongeren worden weggenomen van ouderlijke begeleiding en toezicht om 
geworpen te worden te midden van de gevaren van het soldatenleven. Stevige jongeman-
nen worden weggehaald uit de boerderijen of van verheffende studies, handel of kunsten 
om onder de wapenen te worden gebracht.’

Er was zelfs sprake van een soort katholieke kazernefobie. Kazernes werden geassoci-
eerd met holen van verderf, waar ouders, priesters en zelfs God werden belasterd. Katho-
lieken koesterden dus veel negatieve gevoelens over het kazerneleven; maar je kunt uit 
hun opvattingen hierover ook een oproep lezen om de miliciens een huiselijke omgeving 
aan te bieden, waar respect was voor het geloof en de ouders. Heel af en toe was er wat te 
merken van officieren die dienstplichtigen kwetsten in hun religieuze gevoel.17 Zo was er 
veel later, in 1910, een aanklacht in Breda tegen luitenant Nolthenius die bewust en regel-
matig katholieke miliciens treiterde vanwege hun geloof. De betrokken soldaten waren 
bezoekers van het katholieke militaire tehuis in Breda. Vreemd genoeg kregen de soldaten 
straf (zes dagen opsluiting) en de luitenant niet.

Verder kan bij oprichting meegespeeld hebben dat het moeilijk was in Breda (onder)- 
officieren te vinden die het nieuwe initiatief wilden steunen. In deze periode waren de 
beroepsofficieren overwegend van protestante huize. Van de KMA is bekend dat toen 
minder dan tien procent van de cadetten van katholieke huize was. De Nederlandse bevol-
king was in die periode voor zestig procent katholiek. Pas na 1945 kwamen op de KMA de 
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11  Goossens, Geestelijke verzorging, 15. Over Belletable op website KDC: https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-ar-
chieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/verzamelingen_van_0/verzamelingen/belletable_h/

12  Slootmans en Juten, Legge en zijn werk, 10-11.
13  Krüger, Kerkelijke geschiedenis, 162.
14  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek 1934A). Hier een kroniek van de het KMT over de periode 1865-1933. Een waardevolle kroniek omdat de 

schrijver gebruik kon maken van de kronieken van net KMT over de periode 1865-1920. Kronieken bewaard: KDC, CKMT, inv. nrs. 1903-1906.
15  Meuwese, Twee eeuwen dienstplicht, 259-260. Roon, ‘Dienstplicht’, 180-181,
16  Roon, ‘Dienstplicht’, 137-138.
17  Leeuwarder Courant, 14 september 1910.
18  Groen en Klinkert, Studeren in uniform, 527-533.
19  Nissen, ‘Het Katholicisme’, 338-350.
20  Gooskens, ‘Sociëteit de Katholieke Kring’, 53-54.

katholieke cadetten in de meerderheid.18 Meestal kreeg een onderofficier de rol van prefect 
in de katholieke militaire tehuizen. Hij was dan belast met het dagelijkse beheer van het 
militaire tehuis. Mogelijk was het dus moeilijk hiervoor katholieke onderofficieren te 
strikken en kwam pas met de aanmelding van de eerder genoemde Van der Voort hiervoor 
een oplossing.

Zeker in de negentiende eeuw bestond er argwaan bij de merendeels protestante 
beroepsofficieren tegenover katholieke militairen: lag hun loyaliteit bij de paus of bij de 
Nederlandse overheid? Aan de andere kant kwam er een katholieke emancipatiebeweging 
op gang die een gelijke behandeling opeiste voor katholieken.19 Deze beweging deed dat 
door zich vooral in eigen kring te organiseren. Als katholieke militairen zich beter in 
eigen kring organiseerden, zou het leger acceptabeler worden voor katholieken. Uiteinde-
lijk schafte een katholieke minister van Oorlog, Bergansius, de remplaçantenregeling in 
1898 af.

| Een moeizame start in de Karrestraat aan de Schoolgang

In de augustus van het jaar 1863 meldden Van der Voort en Van der Wal zich bij de pasto-
rie van de Antoniusparochie in de Sint-Janstraat. Nu kwam het wel tot medewerking en 
kapelaan P. van Oers besloot de twee militairen ter zijde te gaan staan. De reden dat er nu 
wel steun kwam en een paar jaar daarvoor nog niet, had te maken met de opkomst van de 
ultramontaanse katholieken in Breda. Deze katholieken volgden zeer strikt de richtlijnen 
van de paus en begonnen zich steeds meer in eigen kring te organiseren. Rondom de Anto-
niusparochie waren deze ultramontanen extra actief. Hier zou bijvoorbeeld het Instituut 
Saint Antoine komen, de eerste katholieke school van Breda. Pastoor Stoop, plebaan van 
de kerk, was één van de voormannen van deze beweging. Hij onderhield nauwe contacten 
met de latere bisschop Van Genk, toen nog bisschop-coadjutor, die steeds meer zijn invloed 
deed gelden op het beleid van het bisdom. Van Genk zou in 1870 alle katholieken verbieden 
lid te worden van niet-katholieke verenigingen.20 Het verzoek van de twee militairen paste 
uitstekend in dit streven om katholieken binnen de eigen kring te organiseren. Er was nog 
een schroom om in het openbaar de katholieke verenigingen te steunen, want een rijke 
dame die de jonge vereniging ondersteunde, gaf alleen geld onder de voorwaarde dat ze 
anoniem zou blijven.

Kapelaan Van Oers zorgde ervoor dat de vereniging een eigen lokaal kon huren in de 
Karrestraat aan de zogenaamde Schoolgang. Voorzien van het hoogst noodzakelijke 
meubilair ging het lokaal officieel open op 15 oktober 1863. De opening gebeurde door 
pastoor Martinus van der Sanden begeleid door zijn kapelaans: de heren Van Oers en Van 
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3.  Plattegrond van het centrum van Breda gemaakt rond 1900. Op deze kaart zijn met cirkels aangegeven de verschillende 
locaties van de militaire tehuizen (SMB, dST00467).

 18:  KMT tussen 1863 en 1880 aan de Schoolgang (steeg van de Karrestraat) in gebouwen die waren gehuurd van de 
Vincentiusvereniging.

 54: PMT tussen 1878 en 1887 aan de Nieuwstraat (nr. 31) in het gebouw van de Evangelisatie Vereniging.
 57:  KMT tussen 1880 en 1966 aan de Zwaanstraat, een nu verdwenen zijsteeg van de Boschstraat richting het 

Valkenberg. Het gebouw is steeds in eigendom gebleven van de Antoniusparochie. Deze parochie leverde tot de 
Tweede Wereldoorlog de priester-directeuren. In 1966 verhuist het KMT minder dan honderd meter naar de andere 
kant van de pas aangelegde J.F. Kennedylaan (de latere Incom). Tot 1973 blijft het KMT hier en verhuist dan naar een 
chique villa Wilhelminapark 19.

 58:  PMT tussen 1887 en 1930 in Boschstraat 88. Dit gebouw was eigendom van het tehuis.
 PMT:  PMT tussen 1930 en 1974 in het eigen gebouw aan de Keizerstraat (nu onderdeel van hotel De Keyser). De begane 

grond wordt door het PMT verhuurd aan de Zuid Nederlandsche Eierveiling.
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21  KDC, CKMT, inv. nr. 1903.
22  Brok, De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs, 138-139. Zie ook Klinkert en Van Hoof, Breda als militaire stad, 46-47.
23  ‘Het Gouden Jubilé’, 4.
24  SAB, Archief Antoniusparochie, inv. nr. 560.
25  Peeters, Vreest God, 16.

Dijk. Het aantal leden steeg snel van eerst zeven naar veertig in 1864, maar dat jaar werd 
een rampjaar. Het aantal leden viel namelijk weer terug naar drie en de directeur, kapelaan 
Van Oers, vertrok naar Sas van Gent waar hij tot pastoor was benoemd. Negen dagen later 
stierf pastoor Van der Sanden. Gelukkig bleef de nieuwe prefect van de jonge vereniging, 
korporaal Karel Suur van de KMA, de opvolger van Van der Voort, wel op zijn post.

De omslag kwam met de benoeming van Stoop tot pastoor (plebaan) van de kathedrale 
Antoniuskerk op 30 oktober 1864. Deze daadkrachtige bestuurder, die van het begin af 
aan bij het katholiek militair tehuis was betrokken, besloot snel tot twee verbeteringen.21 
Hij huurde rond 1870 voor het militaire tehuis bij de Vincentiusvereniging – die over een 
jongensweeshuis beschikte aan de Schoolgang – extra ruimte. Verder gaf hij het bestuur van 
de vereniging in handen van de heer H. Henning. Deze oud-militair kon zich de hele dag 
wijden aan de opvang van katholieke miliciens in het uitgebreide militair tehuis. Dit actieve 
optreden van pastoor Stoop paste goed bij zijn streven om de soldaten uit de buurt te houden 
van de Bredase meisjes. Die meisjes bezochten volgens hem veel te veel de plaatselijke dans-
zalen, waar zij zich ‘naar hartelust verdartelijkten’ met de soldaten. Uit deze danscontacten 
kwamen nogal eens onwettige kinderen voort en aan die praktijken wilde Stoop een einde 
maken.22 Stoop bemoeide zich zo actief met het tehuis, dat de Vincentiusvereniging hem zag 
als de directeur, terwijl formeel gezien zijn kapelaan F. van Dijk vanaf 1865 belast was met 
bestuur van het tehuis.23

Van het begin af aan bestond er een moeizame verhouding met de Vincentiusvereni-
ging die als huisbaas optrad.24 Dit zal vooral te maken hebben gehad met het karakter van 
pastoor Stoop, die bekend stond als een niet-diplomatieke doordouwer. Stoop had drie 
ruimtes van de Vincentiusvereniging gehuurd voor de opvang van militairen op de bega-
ne grond naast het weeshuis. Deze ruimtes waren in slechte staat van onderhoud. Pastoor 
Stoop ontwikkelde zelfs een alternatief plan om een heel nieuw tehuis te laten bouwen. 
Voor de financiering organiseerde hij kort voor 1870 een collecte in de stad en in de daar-
omheen gelegen dorpen. Verder kreeg hij financiële toezeggingen van weldoeners. Na 
overleg met de voorzitter van de Vincentiusvereniging blies hij dit plan echter af en begon 
hij de gebouwen aan de Schoolgang te renoveren. De Vincentiusvereniging wilde graag 
het initiatief blijven steunen en vond het initiatief ook goed passen bij hun weeshuis voor 
arme jongens. Dit zegt ook wel weer wat over de miliciens in die tijd, die ook als arm en 
hulpbehoevend werden gezien. Ook in Leiden werkte het katholieke militair tehuis 
samen met de Vincentiusvereniging.25 Volgens het parochiebestuur kreeg pastoor Stoop 
de toezegging dat bij een verhuizing van het tehuis het gebouw getaxeerd zou worden en 
dat de meerwaarde door de verbouwingen aan het militaire tehuis toe zou komen. 
Bisschop Van Genk zou dit hebben bevestigd. Later bleek dat hierover niets op papier was 
vastgelegd en de Vincentiusvereniging kwam er vanaf door uit coulance ƒ 25 te betalen. 
Hier zal wel niet hebben meegeholpen dat pastoor Stoop in 1874 was overleden en hij de 
mondelinge afspraken dus niet meer kon bevestigen.

Er zijn wel wat bewijzen dat de militairen in het gebouw aan hun religieuze verplich-
tingen konden voldoen. Zo huurde pastoor Stoop van de Vincentiusvereniging een gebeds-
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ruimte. In of rond deze ruimte waren biechtstoelen geplaatst voor de soldaten. In 1865 
organiseerde de katholieke militaire vereniging in de carnavalstijd een vierdaagse geeste-
lijke oefening. In plaats van de Vastenavond te bezoeken met zijn vele gevaren brachten 
de soldaten iedere avond in gebed door in het tehuis. Overigens had deze avond een twee-
de deel met vrolijke liederen en ander vermaak. Hier was behoefte aan, want iedere avond 
zat het verenigingslokaal vol en de aanmeldingen van nieuwe leden stroomden binnen.26

Bij de geschillen in 1880 met de huisbaas trad het kerkbestuur van de Antoniusparo-
chie op namens de R.K. Militaire Vereeniging, omdat deze vereniging nog geen rechtsper-
soonlijkheid had. Deze rechtspersoonlijkheid zou pas acht jaar later komen.27

| Naar een eigen gebouw aan het Zwaanstraatje (1880)

Aan het eind van de jaren zeventig van de negentiende eeuw was de vereniging zo tot bloei 
gekomen dat het gehuurde gebouw aan de Schoolgang te klein werd. Directeur en kapelaan 
Van Dijk begon plannen te ontwikkelen voor een nieuw, eigen gebouw. De fondsen hiervoor 
moesten worden opgebracht door een grote collecte en een loterij. Voor deze loterij gaf 
de bisschop toestemming, net zoals hij toestemming had gegeven voor de bouw van het 
nieuwe tehuis.28 Opvallend was de fanatieke inzet van Bredase katholieke dames bij de 
financiering van het gebouw. Tien dames die lid waren van het Genootschap van Liefda-
digheid, zorgden voor 1500 gratis prijzen voor de loterij. Daarnaast verkochten de dames 
meer dan vijfduizend loten van vijftig cent. Kapelaan Van Dijk verkocht ook loten en zorgde 
voor aanvullende prijzen voor de loterij. In totaal werd er voor ƒ 7.740 aan loten verkocht: 
ƒ 2.740 meer dan begroot! Dit geld was allemaal bestemd voor de bouw en inrichting van het 
tehuis.29 Daarnaast steunden zeventig personen met een donatie de aankoop van de grond. 
Het gekochte perceel lag aan de Zwaanstraat in het tegenwoordige park Het Valkenberg.

Tabel 1: financiering gebouw katholieke militaire tehuis Zwaanstraat 1879-1880. In guldens.30

Inkomsten Uitgaven

Eigen kas 3.700 Aankoop grond bij Valkenberg 8.350

Collecte en schenkingen 6.810 Bouwkosten 15.149

Loterij 7.740

Totaal inkomsten 18.250 Totaal uitgaven 23.499

Tekort 5.249

Eerst was gedacht dat er meer schuld over zou blijven. Maar vooral door de meevallen-
de opbrengsten van de loterij bleef er een tekort over van maar ƒ 5.000. Hiervoor zou de 
vereniging geld lenen. Verder verwachtte het bestuur nog wat kleine meevallers uit de 
huuropbrengsten van de gekochte hoveniersbedrijven, waarvan de gebouwen en grond 
nog niet nodig waren. Het parochiebestuur zou de schuld op zich nemen en de interest op 
de schuld zou weer door de R.K. Militairen-vereeniging worden betaald met daarbij een 
jaarlijkse aflossing.
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26  ‘Het Gouden Jubilé’, 4.
27  Nederlandsche Staatscourant 274, 18-19 november 1888.
28  SAB, Archief Antoniusparochie, inv. nr. 559.
29  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek 1934A). ‘Het Gouden Jubilé’, 4.
30  SAB, Archief Antoniusparochie, inv. nr. 560. KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek 1934A). Hier staat aangetekend dat de aanneemsom onbekend 

is gebleven. In het archief van de Antoniusparochie is echter een opgave van de bouwkosten terug te vinden.

4a-b.  In het jaar 1880 verhuist de R.K. Militairen-vereeniging naar een eigen gebouw aan de Zwaanstraat tegen het 
stadspark Het Valkenberg. Afbeelding 4a is uit 1890 en gemaakt bij het 25-jarig jubileum. De uitbouw van de zaal 
aan de kant van de Zwaanstraat is er dan nog niet. (KDC, CKMT, inv. nr. 1903) De foto 4b dateert uit 1913 en duidelijk 
zichtbaar is de zaaluitbouw aan de kant van de Zwaanstraat uit 1898. In een nis in de gevel staat het beeld van 
Antonius van Padua, de beschermheilige van de vereniging. Het links uitstekende gebouwdeel is de woning van de 
conciërge met daarachter ook nog zichtbaar de kapel. (Bron: Het Gouden Jubilé, titelblad)
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Op 19 augustus 1880 opende het nieuwe gebouw zijn deuren. De burgers van de stad konden 
het gebouw bezoeken tegen tien cent entree. Dan kon men gelijk de prijzen van de loterij 
bekijken die daar waren bijeengebracht door de dames. Tegen de drieduizend nieuwsgieri-
ge personen bezochten het gebouw aan het Zwaanstraatje. Ze zagen een grote zaal in het 
midden van dertig meter lang en tegen de acht meter breed. Aan het ene uiteinde was een 
vleugel met de werkkamer van de priesterdirecteur en de conciërge. In de vleugel aan de 
andere zijde bevond zich een kapel. De kapel was door schuifdeuren gescheiden van het 
leesgedeelte van de zaal. Bij grote drukte in de kapel konden de schuifdeuren open en had 
de kapel meer capaciteit. Een slim ontwerp van de Bredase architect en aannemer Verlegh.

|  Statuten Roomsch-Katholieke Militairen-vereeniging te Breda  
tussen 1863 en 1918

De R.K. Militairen-vereniging in Breda was zoals al eerder aangegeven aanvankelijk een 
kerkelijke congregatie. Een congregatie kon gericht zijn op kloostergemeenschappen of 
priesters. Maar congregaties voor leken waren ook mogelijk. Het statuut van de eerste 
militaire tehuizen had veel kenmerken van de zogenaamde Mariacongregatie, die in de 
zestiende eeuw was opgericht in Rome door de Luikenaar Jean Leunis. Deze lekencongrega-
tie had een hoofdzetel in Rome en nieuwe groepen in andere plaatsen konden zich hierbij 
aansluiten. Halfweg de negentiende eeuw beleefde deze Mariacongregatie een herstart in 
Nederland, vooral in de omgeving van de jezuïeten, tot welke orde Leunis had behoord. In 
Sittard (1853), Amsterdam (1862) en Nijmegen (1902) kwamen er lekencongregaties die 
zich richtten op de goed opgeleide katholieke jongens met als beschermheiligen Aloysius 
van Gonzaga en Maria.31 De twee betrokken kloosterordes verdeelden dus de markt: de 
redemptoristen richtten zich op de gewone werkende burgers, de jezuïeten namen de goed 
opgeleide en rijkere katholieken als doelgroep.

Net als de Mariacongregaties en de Aartsbroederschap van de Heilige Familie hadden 
de militaire tehuizen een hoofdzetel en lokale groepen. Hoofdzetel van de tehuizen was 
niet Rome of Luik maar Bergen op Zoom. De hoofdraad te Bergen op Zoom had het recht 
de prefect te Breda aan te stellen, maar ook om hem te ontslaan. Verder moest Breda jaar-
lijks een verslag opsturen. De aannemingsprocedure van nieuwe militairen, met een 
wijding van de medailles en een hardop uitgesproken plechtige belofte, kwam sterk over-
een met de procedure in de Mariacongregatie.32

Volgens de eerste statuten uit 1858 had de prefect het voor het zeggen in Breda.33 Hij zat 
het bestuur voor en nam formeel de gelofte af van nieuwe leden. Er is dan een priester- 
directeur uit de lokale geestelijkheid, maar zonder een formele rol in het bestuur. Dat 
veranderde snel, omdat zoals hierboven al eerder is aangegeven de Antoniusparochie alles 
ging regelen rondom het tehuis. De directeur was in deze periode altijd een kapelaan van 
de Antoniuskerk. We zagen al dat het kerkbestuur voor een nieuw beter lokaal zorgde en 
de priesterdirecteur was alle avonden aanwezig bij de militairen. Van kapelaan F. van Dijk, 
die directeur zou zijn van 1865 tot aan 1885, werd gezegd dat hij het bestuur van de vereni-
ging op zich nam. Deze directeur rapporteerde aan de bisschop van Breda en niet aan 
Bergen op Zoom. De bisschop controleerde de jaarrekening en nam vanaf 1885 de gelofte 
af van nieuwe leden. De prefect, die eigenlijk voorzitter van het bestuur zou moeten zijn, 
veranderde in een soort conciërge die een bescheiden vergoeding ontving.34
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31  Brinkman, Gebeden te Rome. www.huisvandenijmeegsegeschiedenis en https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina- 
archieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/archieven_van/archieven_i/congregatie-ol-vrouw/

32  KDC, CKMT, inv. nr. 1903. Hierin opgenomen het gedrukte programma van de opname van nieuwe leden in het Bredase tehuis in het jaar 
1885. Procedure in 1864 ongeveer hetzelfde.

33  Peeters, Vreest God, 14. Geeft als datum voor het reglement van het verbond januari 1867. ‘Het Gouden Jubilé’, 2. Geeft november 1885 
als jaartal voor het ‘geestelijk militair verbond’. Delpher, Provinciale Noordbrabantsche en ‘s-Hertogenbossche Courant, 10 oktober 1900. 
Pater Brouwer, directeur R.K. Militairen-vereeniging, dateerde het reglement voor 1868, want reglement zou volgens hem zijn goedgekeurd 
door bisschop Van Hooydonk en die overleed in 1868. KDC, CKMT, inv. nr. 1904. Hierin een ‘Handleiding voor de directeuren der R.K. Mi-
litairen-Vereenigingen in Nederland’ uit 1913. Hierin wordt verwezen naar het reglement en gezegd dat het Legge het opstelde in 1858. 
Bisschop Van Hooydonk keurde het reglement goed op 21 februari 1861. We houden het daarom op 1858. KDC, CKMT, inv. nr. 1903. Uitgave 
reglement uit 1858, echter zonder datering.

34  KDC, CKMT, inv. nr. 1903 (Rekening 1886). Prefect ontving ƒ 125.
35  KDC, CKMT, inv. nr. 1904 (Instructie voor directeuren RK Militaire Tehuizen uit 1913).
36  Nederlandsche Staatscourant 274, 18-19 november 1888.
37  Meulen, Koning Willem III, 267-278.

In de statuten van 1888 verdween de functie van prefect en al diens bestuurlijke bevoegd-
heden gingen over naar de priesterdirecteur. Het uitvoerende werk van de prefect ging over 
naar een conciërge. Deze conciërge moest gehuwd zijn, natuurlijk degelijk katholiek, van 
middelbare leeftijd en zonder kleine kinderen.35

Van de oprichting in 1863 tot aan het jaar 1888 was het bestuur van de Antoniusparo-
chie feitelijk verantwoordelijk voor het militaire tehuis. Dat betekende dat het nieuwe 
gebouw aan de Zwaanstraat eigendom was van de parochie.

In het jaar 1888 zorgde de Bredase vereniging ervoor dat de in de praktijk gegroeide 
situatie werd geformaliseerd. Aan het eind van dit jaar verschenen in de Staatscourant de 
statuten van de Roomsch-Katholieke Militairen Vereeniging te Breda.36 De nieuwe vereni-
ging had als zinspreuk: ‘Vreest God, eert den Koning’. Waarschijnlijk wilden de katholieke 
militairen hiermee duidelijk stellen dat zij niet onder het gezag van hun bisschop of de 
paus vielen, maar onder dat van de koning. In deze periode was dat de wispelturige koning 
Willem III, die zich meestal verdraagzaam opstelde, maar soms zeer vijandig uit zijn slof 
kon schieten tegen het katholicisme.37 Je hebt je vrienden niet altijd voor het uitkiezen. 
Uit de statuten wordt duidelijk dat de vereniging onder de directe controle stond van de 
bisschop van Breda. Deze benoemde een priester als directeur en voorzitter. Deze directeur 
benoemde in samenspraak met de bisschop de andere vier bestuursleden. Dit was het 
sluitstuk van een ontwikkeling van meer dan 25 jaar, waarbij de rol van de hoofdraad in 
Bergen op Zoom definitief werd verdrongen. De priesterdirecteur, aangesteld en gecontro-
leerd door de bisschop van Breda, nam alle touwtjes in handen. Van aansturing of controle 
vanuit Bergen op Zoom horen we daarna niets meer.

Mogelijk was het een bewuste keus van de bisschop dat hij in 1858 nog geen formele 
invloed had op de samenstelling van het bestuur van de militaire vereniging. Hij moest 
rekening houden met tegenstand vanuit het leger, waarvan de officieren merendeels uit 
protestantse hoek kwamen. Zijn eigen achterban had weinig op met de dienstplicht. Het 
tekent het toegenomen zelfbewustzijn van de Bredase bisschop dat hij in 1888 niet alleen 
feitelijk maar toen ook formeel een eigen priester kon aanstellen als directeur. Hij gaf 
hiermee het signaal dat het bestuur van de kerk het geestelijk welzijn van de dienstplich-
tigen serieus nam.

Het gebouw aan de Zwaanstraat bleef eigendom van de Antoniusparochie en de R.K. 
Militairen Vereeniging was de gebruiker van het gebouw. Dat zou in de Tweede Wereld-
oorlog nog heel gunstig blijken te zijn toen de Duitse bezetter een claim op het gebouw 
zou leggen.
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In 1910 kwam er wel een nationale koepelorganisatie: de Bond voor R.K. Militairen Vereeni-
gingen. De plaatselijke verenigingen konden hier lid van worden.38 Deze bond had als doel 
het ondersteunen van de aangesloten verenigingen. Het bestuur bestond uit zes leden: een 
lid uit elk van de vijf bisdommen en een voorzitter. Plaats van vestiging van de Bond was 
Bergen op Zoom, de plaats waar het ooit allemaal begonnen was.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog steeg het aantal Katholieke Militaire Tehuizen (KMT) 
snel. Dit had te maken met de mobilisatie, waarbij er 203.000 dienstplichtigen opkwamen. 
De priesterdirecteuren van de katholieke tehuizen klaagden al langer over hun beperkin-
gen. Ze mochten namelijk niet op de kazernes komen en hadden te weinig tijd. Er kwamen 
daarom vier betaalde fulltime aalmoezeniers (en 24 hulpaalmoezeniers), die een onder-
deel werden van de legerorganisatie. Mede onder impuls van deze aalmoezeniers steeg het 
aantal katholieke huizen in Nederland van 21 in 1900 naar 81 in 1918.39 Door de benoe-
ming van deze aalmoezeniers kreeg de overheid langzaam maar zeker meer invloed op de 
katholieke tehuizen, omdat deze aalmoezeniers vaak optraden als de priesterdirecteuren 
van de KMT’s. Daarbij kwam dat vanaf 1913 de militaire tehuizen subsidie gingen ontvan-
gen van de overheid. Colijn, dan minister van Oorlog, zorgde ervoor dat de katholieke en 
de protestante huizen ieder jaarlijks ƒ 5000 subsidie kregen. Een signaal van de groeiende 
bemoeienis van de overheid met het geestelijk welzijn van de militairen.40

| Het katholieke netwerk rondom het militaire tehuis

Er is eerder al aangestipt dat rond de Antoniusparochie een groep ultramontaanse katholie-
ken actief was onder aanvoering van pastoor-plebaan Stoop. Stoop verleende ook zijn steun 
aan de oprichting, in het jaar 1873, van de Bredase Katholieke Kring. Dit was een sociëteit 
voor katholieke ondernemers en burgers. De leden van deze kring oefenden onder meer 
invloed uit op de gemeenteraadsverkiezingen: steeds vaker werden hun kandidaten in de 
raad.41 De ultramontaanse katholieken wonnen aan kracht en wat later de verzuiling ging 
heten kwam op gang.

Dit kwam duidelijk naar voren bij een grote uitbreiding van het gebouw van het KMT 
in Breda in 1898. Niet toevallig vond deze uitbreiding in dat jaar plaats, want in 1898 
schafte de Nederlandse overheid de mogelijkheid af een plaatsvervanger in te huren voor 
de vervulling van de dienstplicht. De katholieke politici hadden zich tot het laatst toe 
tegen deze afschaffing verzet. De afschaffing van de vervangingsregeling betekende wel 
een steun in de rug voor de militaire tehuizen, die zich konden gaan richten op de opvang 
van dienstplichtige soldaten uit arme én uit meer gegoede families.

Traditiegetrouw organiseerde een comité een loterij voor de financiering van de 
uitbreiding, maar deze keer aangevuld met een grote kunsttentoonstelling in het militaire 
tehuis. In de samenstelling van de comité van aanbeveling achter deze tentoonstelling 
was de invloed van de Katholieke Kring duidelijk terug te vinden.42 Zo was de bescherm-
heer baron Michiels van Verduynen vertegenwoordiger in de Tweede Kamer voor katho-
lieke kieskring van Breda. Hij trad ook op als spreker in de Katholieke Kring.43

Van de negentien andere heren die actief waren in het comité waren er veertien lid van 
de Katholieke Kring. Van deze veertien waren er weer vier lid van het bestuur van de Kring.44 
De tweede secretaris van het aanbevelingscomité was de architect J. Lijdsman. Hij was 
bestuurslid van de R.K. Militairen-vereeniging te Breda én lid van de Kring. De vereniging 
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38  Peeters, Vreest God, 22-23.
39  Peeters, Vreest God, 20-21.
40  Koornneef, De Kruijf en Voskuil, Een brug, 40-41. De Tijd, 9 juli 1931.
41  Gooskens, ‘Sociëteit de Katholieke Kring’, 52-68.
42  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek 1934A).
43  SAB, KK, inv. nr. 2 (Lezing in 1890). Er bleven daarna contacten tussen hem en de Kring.
44  SAB, KK, inv. nr. 13 (ledenlijst). Op internet te vinden:
45  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek 1934A).

huurde hem in om toezicht te houden op de verbouwing, waarmee het tehuis een grotere 
biljartzaal kreeg en een warande aan de kant van de tuin.45 Lijdsman zou in 1904 ook als 
architect betrokken zijn bij het nieuwe gebouw van de Katholieke Kring aan de Reiger-
straat. Een nauw samenwerkend katholiek netwerk dus, waarbij religieuze en zakelijke 
belangen soms hand in hand gingen. Het zwaartepunt van dit netwerk lag deze eerste 
periode binnen de stad Breda.

5.  Portretfoto van baron L.P.M.H. Michiels van Verduynen (1855-1929). Hij steunt het 
Katholieke Militaire Tehuis te Breda in 1898 als beschermheer. Hij is tussen 1894 
en 1905 lid van de Tweede Kamer namens de kieskring Breda. Hij onderhoudt in die 
periode nauwe contacten met de Katholieke Kring te Breda. (foto RKD - Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis, 180696)
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| De oprichting van een protestants-christelijk militair tehuis in Breda

In de jaren zestig van de negentiende eeuw kwamen de eerste opvangplekken buiten de 
kazerne tot stand voor gewone militairen met een protestantse achtergrond. Zo kwam er 
in Leiden in 1864 een vaste opvangplek en daarna kwam er een in 1868 te Amsterdam. De 
bezoekers vormden er een jongelingenvereniging voor het beheer van hun huis.

Met de bedoeling in meer steden een tehuis te krijgen en de activiteiten onderling te 
coördineren kwam er in 1875 een Nederlandsche Militaire Bond tot stand. Deze Bond had 
als doelstelling in iedere garnizoensstad een militair tehuis of militaire vereniging op te 
starten. Verder ondersteunde de Bond de al bestaande instellingen. De plaatselijke tehui-
zen behielden hun zelfstandigheid, maar droegen een klein deel van hun inkomsten af 
aan de koepelorganisatie.46 De grondslag van de Bond was de Bijbel als het woord van God.

Op 4 oktober 1878 nam te Breda kapitein van de infanterie C. van Bart het initiatief om 
een militair tehuis te stichten dat gebaseerd was op de Bijbel.47 Dit tehuis was dus gericht 
op protestantse militairen van de diverse stromingen. Net als bij het katholieke tehuis was 
er aanvankelijk tegenstand en was het moeilijk om aan fondsen te komen.48 Ook bij ande-
re protestantse huizen was er tegenstand, die wel verklaard wordt uit een liberale voor-
keur van de legerleiding. Sommige commandanten wilden geen splitsing van hun militai-
ren langs geloofslijnen. Liberale politici en de legertop zagen de krijgsmacht als de ‘school 
der natie’ voor het aankweken van gemeenschapszin en vaderlandsliefde.49 Zij benadruk-
ten het nationale karakter van de krijgsmacht.

6a.   Foto van rond het jaar 1930 van 
het gebouw Boschstraat 88 waar 
tussen 1887 en 1930 het militair 
tehuis was voor soldaten van 
protestantse huize. Het gebouw aan 
de Boschstraat is nu voorzien van 
een bordje te koop/te huur. (foto 
Firma Schreurs (v/h firma Stutz), 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 
GN19920305). 

6b.  Foto van het gebouw uit het jaar 
2018. (foto auteur)
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46  Koornneef, De Kruijf en Voskuil, Een brug, 17-24.
47  Nederlandsche Staatscourant, 11 juli 1885. Statuten PMT.
48  Na vijftig jaren, 109.
49  Roon, ‘Dienstplicht’, 182-186.
50  De Telegraaf, 8 augustus 1930.
51  Nederlandsche Staatscourant, 11 juli 1885.
52  Nederlandsche Staatscourant, 15 juni 1883. Nederlandsche Staatscourant, 6 september 1881. In 1881 worden de statuten van het Protes-

tantse Militaire Tehuis in Zutphen in lijn gebracht met de voorschriften van de Bond.
53  Nederlandsche Staatscourant, 3 november 1879.
54  Nederlandsche Staatscourant, 30 januari 1886. Zie voor Amsterdam ook: Koornneef, De Kruijf en Voskuil, Een brug, 22.
55  Koornneef, De Kruijf en Voskuil, Een brug, 25 en 55-56.

De Bredase vereniging kreeg de financiële steun van de Nederlandsche Militaire Bond en kon 
een maand later een ruimte aan de Nieuwstraat (nummer 31) huren van de Evangelisatie 
Vereniging. Met de steun van een anonieme rijke dame – ook weer een parallel met het katho-
lieke tehuis – kon de Militaire Vereeniging in 1887 een huis kopen aan de Boschstraat (nr. 88).

Hier zal de vereniging blijven tot aan het jaar 1930. Dit huis bleek later aan de kleine kant 
en tijdens de Eerste Wereldoorlog en de grote mobilisatie moest er een extra ruimte worden 
bij gehuurd. Later wordt het een nederig huisje genoemd met een donkere gang. Deze gang 
kreeg als bijnaam: ‘vallei des doods’.50 De katholieke dienstplichtige militairen hadden tot 
1930 een veel luxer en ruimer tehuis.

| Statuten Protestants Militair Tehuis Breda (1885)

Drie jaar voor de katholieke vereniging kreeg de protestantse vereniging al statuten en daar-
mee een eigen rechtspersoonlijkheid.51 Het bestuur was toen al bezig met het verzamelen 
van geld voor een eigen behuizing. Bij de aankoop van een huis moest de vereniging zelf op 
kunnen treden. De band tussen de nieuwe vereniging en de Nederlandsche Militaire Bond 
was hecht. De leden van de vereniging in Breda waren ook verplicht lid te worden van de 
Nederlandse Militaire Bond. De plaatselijke afdeling van de Bond kon het gebouw kosteloos 
gebruiken. Tenslotte waren alle negen bestuursleden afkomstig uit het afdelingsbestuur 
van de Bond. In de statuten stond dat de nieuwe vereniging geen afdeling was van de Bond. 
Dit lijkt een puur formele opmerking, omdat alle bestuursleden afkomstig moesten zijn 
van de Bond. In de statuten uit 1885 zijn daarom geen regelingen terug te vinden over het 
kiezen van bestuursleden. Mocht de Bredase vereniging zich ooit opheffen dan gingen de 
bezittingen over naar de Bond.

De Bond had een grote invloed op de statuten van de aangesloten verenigingen. De twee 
jaar eerder voor een soortgelijke protestantse vereniging in Gorinchem opgestelde statuten 
kwamen woord voor woord overeen met die van Breda.52 Alleen de plaatsnaam, het aantal 
bestuursleden (Breda negen, Gorinchem zes) en de hoogte van de contributie (in Breda 
minstens een gulden en in Gorinchem drie gulden) verschilden. Hetzelfde geldt voor de 
statuten van de vereniging te Utrecht uit 1879.53 De protestantse militaire tehuizen werden 
dus veel strakker vanuit een centrale organisatie aangestuurd dan de katholieke huizen. 
Sommige tehuizen weken wel wat af. Zo behield het huis in Amsterdam zich het recht voor 
zelf bestuursleden te kiezen los van de Bond en kwam later zelfs los van de Bond te staan.54

Het aantal protestants-christelijke huizen was in 1900 gegroeid naar 33. Hiervan waren 
er zes niet aangesloten bij de Bond.55 Tot 1939 groeide dit aantal door naar 46 tehuizen.
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| Een nieuw protestants tehuis aan de Keizerstraat (1930)

In 1930 verhuisde het Protestants Militair Tehuis (PMT) naar een voor die tijd ultramodern 
gebouw aan de Keizerstraat, dat speciaal voor het tehuis was ontworpen. De reden voor de 
verhuizing was ongetwijfeld plaatsgebrek en de slechte behuizing aan de eerder genoemde 
Boschstraat 88.

De twee drijvende krachten achter de nieuwbouw in de Keizerstraat waren twee Breda-
se predikanten. De ene was ds. F.J.J. Loeff, predikant van de hervormde kerk van Breda. 
Loeff was toen voorzitter van de Bredase vereniging. Hij was iemand met gezag en invloed 
in de stad en bekleedde diverse bestuursfuncties.56 De andere was legerpredikant ds. J.H. 
Ruysch van Dugteren die ƒ 40.000 wist in te zamelen voor de nieuwbouw.57

Op 13 mei 1929 kocht de vereniging voor ƒ 4.000 een stuk grond van de gemeente groot 
vierhonderd vierkante meter op de hoek van het Nonnenveld en de Lange Stallen. In de 
raad was er nog wat discussie of er wel of niet een nieuwe een nieuwe weg zou komen 
voor de Lange Stallen. Dat was toen namelijk nog niet zeker, maar die weg, de Keizerstraat, 
kwam er uiteindelijk. De plannen voor het PMT gingen er toen nog van uit dat er op de 
begane grond een garage zou komen en het tehuis zelf op de eerste verdieping.

7a-b.  Foto van het nieuw gebouwde PMT aan de Keizerstraat van rond 
1935. In 1930 betrekt de vereniging dit speciaal voor de vereniging 
gebouwde complex en zal er tot 1974 gevestigd blijven. Op de 
begane grond was een pakhuisruimte voor de Nederlandsche 
eierveiling. (foto Firma Schreurs (v/h firma Stutz), collectie 
Stadsarchief Breda, id.nr. GN19920316). Ook een foto van het 
gebouw uit 2018, dan onderdeel van hotel Keyser. (foto auteur)
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56  SAB, Adresboeken Breda, 1916, 1919, 1922, 1925, 1928. In 1925 voorzitter commissie van toezicht Lager Onderwijs, in 1928 voorzitter van 
het Diaconessenziekenhuis, in 1919 voorzitter gereformeerd Armkinderhuis.

57  Zeeuwsche kerkbode, 19 september 1930; De Telegraaf, 8 augustus 1930.
58  SAB, bouwdossiers, afd. II-25 inv. nr. 1831.
59  SAB, Adresboeken Breda, 1932, 1935 en 1968. Adres Nonnenveld 27. In 1981 is de Eierveiling gevestigd aan Speelhuislaan 164.

Het Bredase architectenbureau Korteweg en Verwoerd kreeg in 1930 de opdracht het gebouw 
te ontwerpen.58 De begane grond heeft op de bouwtekeningen een wat vage bestemming. 
Er is een fietsenbergplaats aan de kant van de Keizerstraat (westgevel) te zien en een grote 
ruimte die wordt aangeduid als ‘pakhuisruimte’. Dit pakhuis heeft twee grote klapdeuren 
naar het Nonnenveld. De plannen voor een garage zijn blijkbaar bijgesteld en op de begane 
grond kwam een opslagruimte van de Zuid-Nederlandsche Eierveiling. Dit was een coöpe-
ratie voor de verkoop van eieren, die daar tot zeker 1968 was gevestigd.59

Op 7 augustus 1930 vond de officiële opening plaats van wat het ‘modernste tehuis van 
heel ons land’ werd genoemd. Bij de opening ontstak ds. Loeff, de voorzitter van de vereni-
ging, de elektrische wandlampen die voorzien waren van glas in lood. Daardoor verspreidden 
de lampen een warm licht.60 Hierna bliezen twee trompetters vanaf het dak om de burgerij 
het sein te geven dat het gebouw open was. Tegelijk hesen medewerkers van het PMT de vlag.

8a-d.  Bouwtekening met plattegrond van de eerste verdieping van het PMT uit 1929. Het gebouw zal open gaan augustus 
1930. Drie ansichtkaarten uit het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw geven een beeld van het interieur 
van de grote zaal en studiezaal. Naast het buffet in de grote zaal hangen de glas in lood wandlampen. (SAB, 
bouwdossier Keizerstraat 5. Ansichtkaarten-collectie auteur)



162 Militaire tehuizen in Breda. Huiskamers voor dienstplichtige militairen (1863-1991)



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 71 (2018)       163

60  De Telegraaf, 8 augustus 1930; Zeeuwsche kerkbode, 19 september 1930.
61  Bijbel, Matteüs, 25, 43. In de originele tekst staat als aansporing juist ‘niet geherbergd’.
62  SAB, Bouwdossier Keizerstraat 3.
63  Mededeling van André Korporaal van de Stichting KPPR.
64  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek 1934A).

Een maand na de opening bezocht de Zeeuwse reserve veldprediker D. Ringnalda het 
gebouw. Hij was onder de indruk van de smaakvolle inrichting. Hij zag een grote conversa-
tiezaal met daarin een groot podium en een buffet. Overal stonden gezellige leunstoeltjes 
met bruin leren bekleding. Buiten deze zaal konden de militairen diverse kleinere kamers 
gebruiken voor studie of correspondentie. Er was een gedenksteen aangebracht met als 
toepasselijke bijbeltekst: ‘Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd’.61 Op de eerste 
verdieping was op een hoek een snijkamer annex kleedkamer ingericht.62 Onderofficie-
ren lieten zich hier door plaatselijke kleermakers een nieuw uniform aanmeten (op eigen 
kosten).63 De tweede verdieping bood woonruimte aan de huisouders. Dat was het echtpaar 
dat optrad als beheerders van het huis.

Het Katholieke Militaire Tehuis kon hier natuurlijk niet bij achterblijven. Tussen de 
jaren 1929 en 1933 vonden er twee grote verbouwingsrondes plaats voor modernisering 
en uitbreiding. Architect F.P. Bilsen, ook een lid van de Katholieke Kring trouwens, mocht 
ƒ 25.000 uitgeven.64 Hij koos ervoor de schietbaan om te bouwen naar een studieruimte 
en de conciërge kreeg een ruimere woning.

9a-b.  Foto uit ca. 1930 van de biljarts in de grote ontspanningszaal van het KMT. Duidelijk zichtbaar is het hoge plafond, 
direct onder het dak. De andere foto uit 1933 geeft de situatie van de grote zaal met biljarts na de grote verbouwing, 
waarbij de zaal een extra verdieping kreeg en de plafonds dus veel lager kwamen. (KDC, CKMT, inv. nrs. 289 en 291)
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De grootste aanpassing vond plaats op de begane grond waar hij de grote zaal opsplitste in 
twee etages. Daardoor ontstond een compleet nieuwe verdieping onder het dak. Daarnaast 
vernieuwde Bilsen het interieur, zodat het katholiek tehuis aan de Zwaanstraat de concur-
rentieslag aankon met het nieuwe PMT aan de Keizerstraat. Tenslotte kreeg de tuin een heel 
nieuw ontwerp van Van Koolwijk (1877-1948), directeur Beplantingen van Breda, die meer 
parken zou ontwerpen.

| Activiteiten in de militaire tehuizen

De opkomst van de nieuwe lichting miliciens bepaalde het leven in de militaire tehuizen. 
De priesterdirecteur plaatste al ruim voor de opkomst een bericht in de regionale bladen, 
waarin hij ouders en pastoors opriep hem de namen door te geven van jonge mannen die 
waren opgeroepen.65 Ieder jaar ontving de bisschop de nieuwe, katholieke miliciens op 
plechtige wijze. Als voorbeeld hiervan de ontvangst door bisschop Leyten in het jaar 1894 
van de nieuwe rekruten in de Antoniuskerk.66 Hierbij waren de commandant Van der Heide 
en twee kolonels aanwezig. Tevens aanwezig waren katholieke politici: W. Merkelbach en 
J.W. van den Biesen, allebei lid van de Katholieke Kring. De driehonderd miliciens knielden 
voor de bisschop en kregen een gewijde medaille opgespeld als lid van de vereniging. Een 
pater kapucijn – de kapucijnen hadden toen nog een klooster in de stad – hield vervolgens 
nog een toespraak.67 Na de kerkdienst bezochten de rekruten het lokaal aan de Zwaanstraat 
voor een avond ‘in gepaste ontspanning’.
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65  De Grondwet, 1 maart 1903. Dit was een katholieke krant voor West-Brabant.
66  De Zuid-Willemsvaart, 17 juli 1894.
67  KDC, CKMT, inv. nr. 289 (Kroniek 1931).

10a-d.  Interieur van de kapel van het Katholiek Militair Tehuis rond het jaar 1930 met altaar en preekstoel. Soldaten kunnen 
in deze kapel biechten en bidden. In 1933 komt bisschop Hopmans het vernieuwde complex wijden. (KDC, CKMT 
inv. nrs. 289 en 291). Op de muren van de kapel zijn schilderingen aangebracht met militaire episodes uit het Oude 
Testament. Zoals de verrassingsaanval van Gideon op de 150.000 Midjanieten, als zijn driehonderd manschappen 
– om verwarring te zaaien – op ramshoorns blazen, met toortsen zwaaien en aardewerk stukgooien. (foto Ben 
Speekenbrink, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19660080)
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11.   Getuigschrift uit ca. 1920 waarmee soldaten kunnen aantonen dat ze lid zijn geweest van het KMT Breda. Hiermee 
vergroten ze hun kansen bij (katholieke) werkgevers. Links en rechts de twee beschermheiligen Augustinus van Hippo en 
Antonius van Padua. Op de hoeken en bovenaan de wapens van de vijf Nederlandse bisdommen. (KDC, CKMT, inv. nr. 286)
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68  KDC, CKMT, inv. nr. 286 (Kroniek 1920-1923).
69  KDC, CKMT, inv. nr. 288 (Kroniek 1929-1930). KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek). Tuin in 1896 ontworpen door stadsarchitect Waals.
70  KDC, CKMT, inv. nr. 286 (Kroniek 1920-1923) en KDC, CKMT, inv. nr. 287 (Kroniek 1923-1929).
71  Zeeuwsche kerkbode, 19 september 1930.
72  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek). Bredasche Courant, 21 oktober 1933. Zie ook Bredasche Courant, 22 februari 1938 en 11 februari 1937.
73  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek).
74  Maçonniek weekblad, 22 juli 1883.
75  Brabers, Van Pioniers, 41.

Per dag bezochten tussen de 150 en 300 soldaten het tehuis aan de Zwaanstraat. Het jaar-
verslag van Jos van Genk over het jaar 1919-1920 geeft een inkijkje in de activiteiten die 
werden aangeboden.68 De directeur merkte daarbij op dat lectuur, spelletjes en feestavonden 
de soldaten moesten binnenlokken. Het religieuze aanbod moest niet te zwaar zijn. Op de 
eerste vrijdag van de maand was er een kerkelijke viering met de mogelijkheid tot biechten 
en het ontvangen van de communie. De directeur gaf in de winter zelf lezingen over religi-
euze onderwerpen en er waren lezingen over algemene, maatschappelijke onderwerpen. 
Voor de praatavonden was echter geen interesse. Een groot succes was de bibliotheek met 
romans. Er waren in dat verslagjaar niet minder dan 1447 boeken uitgeleend. Volgens Van 
Genk kwam dat doordat er in de kazernes niets te lezen was. Verder waren er feestavonden 
met inbreng van Bredase gezelschappen en de vereniging had zelf een zang-, toneel- en 
pijpenclub. Verder beschikten de leden over een eigen schietbaan. Omdat het ministerie 
van Oorlog geen oefenpatronen had geleverd waren er geen schietoefeningen geweest in 
dat jaar. Van Genk noemde in zijn verslag niet het biljartspel, misschien omdat dat te veel 
voor de hand lag. Er waren later minstens vier biljarttafels. Wat hij ook niet noemde was het 
wandelen in de tuin. Terwijl het huis sinds 1896 over een prachtige lusttuin beschikte, die 
rond 1929 helemaal werd heringericht. In deze tuin stond een grote volière met verschil-
lende vogels.69

Aan het einde van de dienstperiode ontvingen de leden van het KMT een mooi gedrukt 
getuigschrift, waarop de H. Antonius en H. Augustinus als de patroonheiligen van de vereni-
ging waren afgebeeld.70 Met dit getuigschrift konden afzwaaiende soldaten werkgevers 
ervan overtuigen dat ze de dienstperiode redelijk netjes hadden doorgebracht.

Van het protestantse tehuis is veel minder bekend over de activiteiten. Iedere dag sloot 
de huisvader af met een bijbellezing en een dankgebed.71 Verder organiseerde deze vereni-
ging ieder jaar zogenaamde anti-carnavalsavonden. Soldaten kregen dan een aantrekkelijk 
avondprogramma om ze van het gevaarlijke feest weg te houden. Plaatselijke verenigin-
gen deden hieraan mee. Zoals in 1933, toen de vrouwelijke leden van gymnastiekvereni-
ging D.I.T.O een schermdemonstratie gaven.72

Het KMT leek zich na 1905 minder druk te maken om carnaval. In dat jaar was er nog 
een oproep aan rijkere burgers om katholieke miliciens in huis op te nemen, opdat ze zich 
niet onder de ‘dolle menigte’ zouden verspreiden.73 Daarna lezen we in de jaarverslagen 
van het KMT niets meer over anti-carnavals activiteiten.

De activiteiten van de kerkelijk gebonden militaire tehuizen waren zo succesvol dat de 
Vrijmetselarij jaloers reageerde. In 1883 verscheen er in ieder geval een oproep in het 
vrijmetselaarsweekblad om in de grote plaatsen militaire tehuizen op te richten met een 
humanistische grondslag.74 Volgens de schrijver werden de soldaten in de tehuizen ‘in 
clerikalen geest’ bewerkt en eenmaal weer uit dienst zouden ze een gewillig werktuig zijn 
van de mannen van ‘de ware leer’. Pas in het jaar 1952 kwam er in Nunspeet een eerste 
militair tehuis op humanistische grondslag.75
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| De inkomsten van de militaire tehuizen en de zelatrices

Vanaf het begin van de tehuizen in Breda was er de steun van een groep dames, die zich het lot 
aantrokken van de meestal arme jonge mannen in militaire dienst. Anonieme dames schonken 
grote bedragen voor de eerste huisvesting van zowel het protestante als het katholieke tehuis.

In het overwegend katholieke Breda zorgde een georganiseerde groep dames actief voor 
de inkomsten van het tehuis. Eerst waren deze dames lid van het Genootschap van Liefda-
digheid. Elf dames uit dit Genootschap organiseerden in 1880 de loterij, die zoals al eerder 
gemeld, de bouw van een eigen huis aan het Zwaanstraatje mogelijk maakte.76 Op twee na 
waren dit ongetrouwde en, naar valt aan te nemen, rijke vrouwen. Drie schonken van hen 
schonken zelf geld. In 1897 organiseerden twintig dames zich in een damescomité om 
opnieuw geld op te halen door middel van een loterij en een kunsttentoonstelling. 
Mevrouw Smits-van Waesberghe, de echtgenote van de rijke brouwer, was president van 
het comité. Vicepresident was toen mevrouw Sassen en penningmeester was mevrouw 
Van Mens. Alle drie de dames hadden familiebanden met leden van de Katholieke Kring 
te Breda. Dames uit de ultramontaanse katholieke hoek hadden dus net als de mannen in 
deze periode veel invloed.

De priesterdirecteuren van het tehuis in Breda zagen de potentie van de inzet van 
dames bij de werving van fondsen. Ze gingen eraan werken om een goed georganiseerd 
netwerk op te zetten van zogenaamde zelatrices.77 Letterlijk vertaald betekent dit begrip: 
‘ijveraarster’, maar in de praktijk traden ze op als collectanten en fondsenwervers.

12.   Foto uit ca. 1900 met daarop de zelatrices met in hun midden de priesterdirecteur A. Wijtvliet. Wijtvliet zette een netwerk 
op van dames (zelatrices) die geld gaan inzamelen voor de zielzorg onder katholieke miliciens. Daardoor kan in 1898 het 
ontspanningslokaal worden uitgebreid zodat het plaats biedt voor alle zeshonderd leden. (KDC, CKMT, inv. nr. 1903)
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76  KDC, CKMT, inv. nr. 293 (Kroniek).
77  Peeters, Vreest God, 156-159.
78  KDC, CKMT, inv. nr. 1904 (Eerste feest voor zelatrices in gebouw KMT).
79  KDC, CKMT, inv. nr. 1905. In dit register een overzicht uit 1934 van de zelatrices per parochie en de giften van de donateurs.
80  Tilburgsche Courant, 27 september 1928; Bredasche Courant, 7 juli 1933 en 28 april 1936.

In het jaar 1896 was voor het eerst sprake van zelatrices. Het bestuur bedankte hen voor het 
inzamelen van geld voor decoratiewerken. Een anonieme weldoenster zorgde er in datzelfde 
jaar voor dat bezoekende soldaten gratis tabak kregen. Acht jaar later klaagde de priester- 
directeur Antoon Smits over de tegenvallende inkomsten uit het werk van de zelatrices. Smits 
pleitte er daarom voor om katholieken uit het hele bisdom om een bijdrage te vragen. De 
nieuwe priesterdirecteur F. Peeters kreeg te maken met een karig gevulde kas (ƒ 67,82) en een 
jaarlijks tekort in de exploitatie. Daarvoor sloot hij een lening af. In 1905 kreeg Peeters de steun 
van bisschop Leyten om een fonds op te richten. Met de renteopbrengsten uit dit fonds zou 
het militaire tehuis de tekorten kunnen dekken. Zelatricen haalden hiervoor geld op in West- 
Brabant en Peeters zelf haalde veel geld op in Zeeland. Het hele bisdom begon nu mee te werken.

Vanaf 1906 kan er gesproken worden van een georganiseerde groep van zelatrices.78 Iedere 
parochie in het bisdom kreeg een hoofdzelatrice. Hun doel was het werven van leden die per 
jaar ieder ƒ 1,30 betaalden aan contributie.79 Als tegenprestatie hadden deze donateurs recht 
op een mis op de feestdag van de patroonheilige Augustinus (28 augustus) en een mis in de 
eigen parochie. De zelatrices op hun beurt hadden ieder jaar een ontmoetingsdag in het KMT.

Naast de inkomsten van de vaste contribuanten was er ieder jaar een huis-aan-huiscol-
lecte. Het bijzondere aan deze collecte was dat de beide tehuizen in Breda samenwerkten. 
De zelatrices en protestantse dames bundelden dan de krachten in een comité. Tussen 
1928 en 1936 zijn van deze collectes berichten in de dagbladen te vinden.80 Deze bladen 
berichtten dat het muziekkorps van het Zesde Regiment Infanterie voorop liep bij de 
wandeling door Breda. Deze wandeling begon op de Baronielaan en eindigde bij het stati-
on. In de ruil voor een bijdrage gaven de meelopende dames een medaille of insigne.

13a-b.  Grafieken met de inkomsten (boven) en uitgaven (onder) van het KMT Breda over de periode 1886-1955. De inkomsten- 
en uitgavenpieken in de jaren 1929-1930 hebben te maken met grote bouwprojecten, die extra inkomsten nodig 
maken. Bedragen in guldens. (Bronnen: SAB, Bisdom Breda, 1681 en KDC, CKMT, inv. nr. 286-289, 294 en 1903-1904)
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| De Tweede Wereldoorlog

De Duitse bezetter richtte een orgaan op onder de naam ‘Commissaris voor niet-commercië-
le Vereenigingen en Stichtingen’. Doel van deze Commissaris was onder andere de liquidatie 
van alle militaire tehuizen. Vanaf maart 1942 eiste de Duitse bezetter de kasgelden en de 
bezittingen op van deze huizen.81

Het KMT in Breda kreeg al snel met deze ontwikkeling te maken. Op 22 april 1942 
ontving de gemeente Breda een schrijven van de Duitse commissaris Joan Muller dat er 
beslag was gelegd op het gebouw van het KMT voor de Duitse Wehrmacht.82 Het gemeen-
tebestuur gaf het bestuur van de Antoniusparochie de gronden aan waarop ze in beroep 
konden gaan tegen dit beslag.

Het parochiebestuur had twee goede redenen zich te verzetten tegen het verlies. Een 
eerste reden was dat het Onze-Lieve-Vrouwelyceum (OLV) het gebouw van het KMT 
gebruikte. Het Duitse leger had namelijk het gebouw van deze school in beslag genomen. 
Het lyceum creëerde elf lokalen in het KMT en had met wat extra dakkapellen voor meer 
daglicht op de zolderverdieping gezorgd.83 Verder kreeg de school van de gemeente zes 
lokalen in de Ambachtsschool aan het Van Coothplein. Het OLV reageerde snel op de 
beslaglegging en berichtte al op 24 april 1942 aan de Duitse commissaris Muller dat zij de 
huur van het gebouw afdroegen aan de Antoniusparochie, omdat de parochie juridisch 
eigenaar was van het complex. Ze moesten wel toegeven dat ze aanvankelijk per maand 
ƒ 250 huur betaalden aan de R.K. Militairen-vereeniging Breda, maar dat was een misver-
stand geweest. Vanaf mei 1941 betaalde het schoolbestuur de huur aan de parochie. Verder 
meldde het OLV dat het zeer moeilijk was onderdak te vinden in Breda en dat ze tevreden 
waren met het gebouw aan de Zwaanstraat.

De tweede reden was dat de parochie eigenaar was van het complex. De grond stond op 
naam van de parochie en die betaalde de grondbelasting, dus niet de R.K. Militairen- 
vereeniging Breda, die het gebouw alleen gebruikte. De Antoniusparochie reageerde wat 
laat, omdat het parochiebestuur eerst juridisch advies inwon bij een Bredaas advocatenkan-
toor. Met hulp van dit kantoor ging er 14 september een protestbrief naar commissaris 
Muller. Deze brief raakte echter kwijt en moest op 15 december nog eens worden 
verstuurd. Muller bleek ontvankelijk voor het protest en hij vroeg de parochie een vergoe-
ding voor een klein stukje grond van het complex dat niet in haar bezit was. De parochie 
traineerde succesvol het betalen van deze kleine vergoeding: ƒ 100 als donatie voor het 
Duitse Rode Kruis. Want op 7 augustus 1944 lieten ze Muller nog eens weten meer over-
legtijd met de deken nodig te hebben. Drie maanden later, op 27 oktober, bevrijdden Pool-
se troepen Breda en was de donatie niet meer nodig.

Kort na de oorlog, begin 1946, trok het parochiebestuur de situatie weer recht. Het 
bedrag dat het OLV tijdens de oorlog aan de parochie had betaald als huur (ca. ƒ 6.000) 
werd overgemaakt aan de R.K. Militairen-vereeniging Breda. Daarmee kon de vereniging 
het pand opknappen. Het interieur van het gebouw had namelijk veel geleden tijdens de 
oorlog door plunderingen.

Over het gebouw van het PMT tijdens de oorlog is eigenlijk niets bekend. Het is bekend 
dat vrijwel alle PMT’s tijdens de oorlog door de bezetter zijn gebruikt en meestal zijn uitge-
woond.84 Na afloop van de oorlog namen overheidsinstanties of de bevrijders de tehuizen 
als oorlogsbuit in gebruik. Ook in Breda is hier iets van terug te vinden. Kort na de oorlog 
zat in ieder geval de PTT in het PMT, maar had het in juni 1946 trouwens alweer verlaten.
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81  Koornneef, De Kruijf en Voslkuil, Een brug, 77-78 (voor PMT’s). Voor KMT’s website Katholiek Documentatiecentrum: https://www.ru.nl/kdc/
bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/caritas-maatschappelijk-werk/archieven/archieven_van/centrale-katholieke/

82  SAB, Archief Antoniusparochie, inv. nr. 565.
83  SAB, Archief Antoniusparochie, inv. nr. 565 en 566. SAB, Notulen gemeenteraad Breda. Brief van 19 september 1940.
84  Koornneef, De Kruijf en Voskuil, Een brug, 78-79.
85  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 21 december 1945.
86  KDC, CKMT, inv. nr. 314.
87  SAB, Bisdom Breda, inv. 1681.
88  Koornneef, De Kruijf en Voskuil, Een brug, 106-107.
89  Zie voor 2016: https://www.hulpvoorhelden.nl/wp-content/uploads/2014/11/KPPR-jaarverslag-2016.pdf p. 17. € 40.000 uit collectes in kerken.
90  Peeters, Vreest God, 90-119.

Vanwege de beschadigingen aan de gebouwen en het gebruik door de overheid van hun 
gebouwen hadden de militairen na de oorlog tijdelijk één tehuis aan de Grote Markt te 
Breda. Zolang de gebouwen nog niet waren hersteld of vrijgekomen konden ze hier blijven 
volgens de burgemeester.85 Het valt dat op dat toen de gemeenteraad eind 1945 overlegde 
over militaire tehuizen, iedereen er vanuit ging dat er weer twee aparte tehuizen zouden 
komen. Volgens de burgemeester hadden de tehuizen dat zelf zo aangegeven, hiermee sugge-
rerend dat het van de gemeente Breda zelf niet zou hoeven. De verzuiling was niet zo makke-
lijk te doorbreken en oude patronen bleken hardnekkig. Dus wat even op een doorbraak 
leek, was niet meer dan een door de tijdsomstandigheden afgedwongen noodhuwelijk.

| Verhuizingen en sluiting

Het Katholiek Militair Tehuis ging eind 1946 weer open. Maar tot in 1947 was men bezig 
met het interieur. De vloeren werden vernieuwd en er kwamen nieuw meubilair, nieuwe 
biljarts en kruisbeelden.86

Het systeem met de zelatrices bleef na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk nog in 
stand. Maar door toenemende personeelskosten was het model op den duur niet meer te 
handhaven. De salariskosten van de conciërge stegen van ƒ 1.000 in 1930 naar ƒ 6.000 in 
1955. Stijgende inkomsten uit het buffet compenseerden voor een deel deze hogere kosten, 
maar niet genoeg. Eind jaren vijftig vielen bovendien de inkomsten uit de collectes van de 
zelatrices in Breda terug.87 In 1966 was de winst op het buffet goed voor 45 procent van de 
inkomsten van alle katholieke militaire tehuizen. De collectes waren nog maar goed voor 
8 procent (was ongeveer 30 procent in Breda voor de Tweede Wereldoorlog) van de inkom-
sten en 33 procent kwam van subsidies van de overheid.

De protestantse huizen wisten het financiële tij nog wat langer te keren. In de jaren 
zestig van de twintigste eeuw kwamen ze met succesvolle acties, zoals iedere zondag een 
dubbeltje sparen om een denkbeeldige soldaat een kopje koffie te kunnen geven. Deze actie 
leverde ƒ 140.000 op door de steun van vrouwenorganisaties. Verder verkochten ze 200.000 
‘ouwe hap’ glazen aan dienstplichtige militairen.88 Nog steeds wordt er in de PKN-kerken 
gecollecteerd voor geestelijke verzorging van militairen als onderdeel van de diaconie.89

Om militairen te werven voor de activiteiten hing men posters op in de kazernes, wat 
goed werkte. Ondertussen kwam er in 1947 een nieuwe koepelorganisatie tot stand: de 
Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen (CKMT). Alle KMT’s waren hierbij verplicht 
aangesloten en moesten jaarlijks hun financiële administratie (jaarrekening en begroting) 
laten goedkeuren door de Centrale. De verdeling van de opbrengsten van de jaarlijkse 
kerkcollecte liep voortaan via het CKMT. Vanaf het jaar 1947 heette het tehuis in Breda 
officieel Katholiek Militair Tehuis ‘Het Oude Nest’.90
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Het KMT behield na de oorlog aanvankelijk wel zijn katholieke karakter. Soldaten konden 
biechten in de kapel, waar ook iedere avond een gebed was, waar een vaste groep op af 
kwam. De activiteiten waarbij het in 1948 echt druk werd, hadden een meer profaan 
karakter. Bibliothecaresse en bestuurslid mejuffrouw Balmakers organiseerde zelfs een 
Vastenavond. De band ‘The Jolly Boys’ zorgde ervoor dat de stoelen aan de kant gingen voor 
de polonaise en de miliciens hosten, sprongen en dansten erop los. Daarnaast waren er 
toneel- en filmavonden. Soldaten met een ander of geen geloof bezochten deze avonden 
graag. Een ander hoogtepunt dat jaar was de Sint-Nicolaasavond. De zelatrices hadden dan 
prijzen verzameld voor een loterij onder de soldaten, waarbij de burgemeester van Breda en 
generaal Sitsen aanwezig waren. Serieuze lezingen, waarvan nog maar één lezing over een 
kerkelijk onderwerp, trokken minder publiek en de priesterdirecteur verzuchtte dat hij die 
lezingen niet meer zo vaak zou gaan organiseren. Het KMT schudde in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw zijn ultramontaanse, conservatieve katholieke imago dus snel af. Het KMT 
werd nu helemaal opgenomen in de uitgaans- en feestcultuur van de stad Breda.

De gemeente Breda ging vanaf het einde van de jaren vijftig plannen ontwikkelen voor de 
aanleg van de latere J.F. Kennedylaan langs het park Valkenberg. Deze doorgaande weg zou 
in de plaats komen van het Zwaanstraatje, welke weg doodliep in het park.91 Door een foutje 
in het ontwerp sneed de nieuwe weg de tuin van het KMT aan. De gemeente trok dit foutje 
nog recht. Op 6 maart van het jaar 1961 was er een besloten vergadering van de Bredase 

14a-b.  Moderne kaart Breda met de 
plattegrond van het oude KMT 
in het huidige park Valkenberg. 
(Hans de Kievith, Erfgoed 
Breda). Plantekening met alle 
aanpassingen in en rond de 
stad voor de aan te leggen 
cityring met daarop aangeven 
de oude en de nieuwe locatie 
van het KMT. In 1961 besluit 
de gemeente Breda dat op de 
plaats van het KMT Het Oude Nest een cadettenhotel kan komen. Schuin tegenover, aan de andere kant van de nieuw 
aan te leggen J.F. Kennedylaan, bouwt de gemeente een nieuw onderkomen voor het KMT. Dit gebouw wordt op 27 
mei 1966 geopend. Het cadettenhotel gaat niet door. (SAB, archief Antoniusparochie, inv. nr. 569)
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91  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, Bijlage nr. 475 van 7 januari 1959.
92  SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 7 april 1964.
93  KDC, CKMT, inv. nr. 314. In dit dossier officiële uitnodiging voor opening voor bestuur CKMT.

gemeenteraad over een nieuw te bouwen cadettenhotel van vijf bouwlagen. De KMA wilde 
doorgroeien naar universitair niveau en daar pasten andere gebouwen bij. Het gemeentebe-
stuur stelde op 19 oktober aan de KMA voor het hotel op het terrein van het KMT ‘Het Oude 
Nest’ te plannen. Tot hun verrassing vonden de vertegenwoordigers van de KMA dit een 
goed plan. Het gemeentebestuur werd zelf ook snel enthousiast, want men kon dan het lelijk 
bevonden KMT saneren (slopen). Bovendien kwam er dan in de omgeving van het hotel 
plaats voor een nieuw stadhuis en een nieuwe schouwburg. Voorts zou de brede J.F. Kenne-
dylaan in de plaats komen van het smalle en rommelige Zwaanstraatje als onderdeel van 
een cityring. Probleempje was echter dat de gemeente geen eigenaar was van het complex. 
Uiteindelijk kwam er een akkoord tussen de gemeente Breda en eigenaar Antoniusparochie 
voor een ruil. De parochie kreeg een perceel grond aan de andere kant van de Kennedylaan 
en de gemeente zou ƒ 730.000 betalen voor de herbouwkosten.92 Op vrijdag 27 mei 1966 om 
15.30 uur vond de opening plaats van het nieuwe gebouw, J.F. Kennedylaan 36.93

Uiteindelijk zou er geen cadettenhotel komen in het Valkenberg, maar een cadettenflat 
aan het Kasteelplein. Het is achteraf wel jammer dat de verkeerde reden (lelijk gebouw) 
gebruikt werd als motief om ‘Het Oude Nest’ te slopen. Uiteindelijk kostte dit de gemeente 
zeer veel geld (en later nog meer) en verdween er een gebouw met een rijke historie.

15.   Sloop van ‘Het Oude Nest’ in maart 1966. De grond van het complex is nu onderdeel van het stadspark Valkenberg. 
Rechts op het dak zijn nog de extra dakkapellen te zien voor de huisvesting van het lyceum tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De woning van de conciërge staat er nog. In deze conciërgewoning woont tot dan het echtpaar 
Nieuwenbroek met hun vier kinderen. Zij hebben een hond met de naam Lexy, die alleen blaft als er burgers 
binnen komen. Ze verkopen aan het buffet veel lummels, dat is een drankje van yoghurt met ranja. Het echtpaar zal 
meeverhuizen naar de volgende twee panden. (foto Ben Speekenbrink, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19660095)
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In 1969 volgden er namelijk alweer nieuwe gesprekken tussen het bestuur van het KMT, de 
koepelorganisatie CKMT en wethouder Van Bijnen van de gemeente Breda.94 De wethouder 
zocht toen dringend een gebouw voor culturele jeugdactiviteiten. Speciaal voor jongeren 
ouder dan zestien jaar, die daar dan creatief bezig konden zijn en elkaar ontmoeten. Hij zag 
wel wat in het combineren van activiteiten voor dienstplichtige soldaten met evenementen 
voor de Bredase jeugd. Daarvoor wilde de gemeente het van het KMT gebouw huren en 
hoopte op een schappelijke huur, omdat Breda de hele nieuwbouw had betaald.

Het KMT had ondertussen een financieel probleem. Sinds de verhuizing waren de tekor-
ten opgelopen en het bezoek aan het tehuis liep sterk terug. In Breda er toen nog zeshonderd 
dienstplichtige soldaten. Door de hogere soldij kregen de dienstplichtigen andere mogelijk-
heden voor hun vrije tijd. Dit was een landelijke trend. In 1969 kwam er daarom een overleg 
tot stand tussen de koepelorganisaties van de militaire tehuizen (protestant én katholiek) 
over de precaire financiële situatie. De minister zegde toen toe de subsidie te verhogen. Later 
gingen de subsidies nog verder omhoog. De verbinding met de regio werd na de Tweede 
Wereldoorlog dan ook snel minder. De inkomsten uit collectes stagneerden, terwijl de sala-
riskosten sterk stegen. Subsidies van de rijksoverheid waren nodig om dit gat te vullen.

Overdag gaf aalmoezenier Mayntz nog geestelijke verzorging in het KMT. De soldaten 
bezochten deze catechese goed, omdat ze dan niet op de kazerne hoefden te zijn. Op 
zondag las de aalmoezenier nog een mis in de eigen kapel, maar alleen beroepsmilitairen 
uit Breda met hun gezinnen bezochten deze viering.95 De hele tweede verdieping van het 
KMT was niet in gebruik en de beheerder organiseerde af en toe bruiloften en partijen op 
de begane grond voor wat extra inkomsten.

Het PMT had een soortgelijk aanbod voor soldaten tijdens diensttijd, maar dan onder 
leiding van de legerpredikant.96 Ook goed bezocht trouwens door rond de tachtig perso-
nen. De beide tehuizen hadden het alleen nog echt druk tijdens de zogenaamde ‘rekruten-
periode,’ als de soldaten de eerste twee weken niet naar huis mochten.

16.   Foto uit begin 1973, het laatste jaar voor het KMT aan de Kennedylaan. Eind dit jaar verhuist het KMT naar het Wilhelmina-
park. Bijna tegelijk sluit het PMT aan de Keizerstraat zijn deuren voor de soldaten en gaat gebruik maken van het gebouw 
aan het Wilhelminapark. (Foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19730313007)
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94  KDC, CKMT, inv. nr. 314.
95  Interview met Netty Vorspaget-Nieuwenbroek, 21 juni 2018. Zij is de dochter van de beheerder van het KMT.
96  Damme, ‘Herinneringen’, 17.
97  SAB, Notulen gemeenteraad Prinsenbeek, 19 januari 1971. SAB, Notulen gemeenteraad Breda, 12 augustus 1971. In de lijst van ingekomen 

stukken de laatste vermelding van een jaarrekening en begroting van het PMT.
98  BN De Stem, 10 december 2005. In 2005 huurde hotel Keyser het oude gebouw van het PMT van woningcorporatie Laurentius. Voor dit jaar 

beschikte Thuiszorg over het gebouw.
99  KDC, CKMT, inv. nr. 1445.
100  KDC, CKMT, inv. nr. 1158.

Tussen 1964 en 1968 liep door het teruglopende bezoek aan het KMT het netto jaarlijks 
tekort op van ƒ 5.000 naar ƒ 20.000. Het CKMT gaf aan liever een eigen, kleiner pand te 
hebben alleen voor militairen en ging met het bestuur van het PMT praten om samen één 
tehuis te beginnen (het gebouw van het PMT of elders).

De gesprekken met het bestuur van het PMT hadden geen succes. Waarschijnlijk sloot dit 
tehuis kort na het jaar 1974. De gemeenteraad van Breda besloot in dat jaar de subsidie aan beide 
tehuizen stop te zetten.97 Daarna is in de bronnen niets meer te vinden over het PMT te Breda.98

De verhuur van het KMT aan de gemeente kwam niet op gang, maar in maart 1973 
stelde de gemeente zich garant voor een bedrag van ƒ 945.000 voor de stichting Bijstand 
Buitenlandse Werknemers om het nieuwe gebouw van het KMT aan te kopen. Het was de 
bedoeling er een zogenaamd Europacentrum te bouwen, naar voorbeelden in Mainz en 
Hamburg. Buitenlandse werknemers en Nederlanders konden elkaar hier ontmoeten. Dit 
gebouw zou later de Incom gaan heten. Bij elkaar hadden de twee verhuizingen de 
gemeente Breda ƒ 1.675.000 gekost, nog los van de verwervingskosten van de grond waar-
op het nieuwe KMT was gebouwd.

Het KMT verhuisde eind 1973 naar een chique villa aan het Wilhelminapark nummer 
19 te Breda. De CKMT kocht deze villa voor ƒ 280.000, en maakte daarmee een leuke winst 
op het onroerend goed.99 Er bleef voldoende geld over om het huis tussen april en eind 
juli van dat jaar aan te passen aan de nieuwe bewoners. De ingang werd verplaatst, het 
interieur werd flink aangepakt en er kwamen gemakkelijke zitjes.100

Het was het enig overgebleven tehuis in Breda, omdat rond deze tijd het PMT aan de 
Keizerstraat zijn deuren sloot. Dienstplichtige soldaten van protestante komaf ontvingen 
nu ook in dit gebouw geestelijke verzorging, maar dan van een dominee. Als er voldoende 

17a-b.  Villa aan Wilhelminapark 19 die tussen 1973 en 1991 fungeert als Katholiek Militair Tehuis, maar dan als een tehuis 
dat openstaat voor alle religieuze overtuigingen. Beheerder Ad Joosen, hier achter de bar, ontvangt zijn jongens met 
veel wijsheid en tact. Zijn vrouw Toos houdt tot tien uur in de avond de keuken open. Alleen als er op de kazerne de 
zogenaamde ‘blauwe hap’ wordt geserveerd (nasi of bami) is er weinig behoefte aan haar kookkunsten. (foto villa: 
auteur, foto buffet: familie Joosen)
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101  Interview Toos Joosen.
102  KDC, CKMT, inv. nr. 1445.

joodse soldaten waren, kregen zij vorming van een rabbijn.101 Het was een verplicht vak 
voor soldaten; in uniform en onder begeleiding van een officier gingen ze naar het Wilhel-
minapark. Tot eind 1991 bleef het CKMT in dit gebouw een militair tehuis exploiteren. 
Aalmoezenier Mayntz bleef, ondanks zijn pensionering, tot aan de sluiting betrokken bij 
het tehuis. Door grote exploitatietekorten gedwongen moest het CKMT in 1991 en 1992 
acht tehuizen sluiten, waaronder dat in Breda. Breda heeft vanaf dan geen militair tehuis 
meer voor opvang van dienstplichtige militairen.

| Conclusie

De stichting van het katholieke militaire tehuis in 1863 is niet los te zien van de verzuiling 
en emancipatie. Katholieken gingen zich in eigen kring organiseren. Katholieken vertrouw-
den bovendien het leger en de legerleiding niet en dat wantrouwen was wederzijds. De 
officieren waren tot de Tweede Wereldoorlog overwegend van protestantse huize en in 
diensttijd zouden de jongens alleen maar slechte dingen leren, zoals vloeken, drinken en 
verkeerde vrouwen bezoeken. In deze eerste fase, van 1863 tot 1906, is het katholieke tehuis 
gekoppeld aan een ultramontaans katholieke netwerk rondom de Katholieke Kring. De 
nadruk lag in deze periode op de katholieke verplichtingen van de soldaten.

In een tweede periode, van 1906 tot 1965, verbreedde het netwerk zich tot het hele 
bisdom Breda. Een strak georganiseerd netwerk van zelatrices inde donaties in parochies 
in heel het bisdom Breda. De priesterdirecteuren organiseerden dit netwerk. Het was nu 
ook onmogelijk geworden om de dienstplicht af te kopen. De steun voor de tehuizen 
groeide nu jongens uit alle milieus hun dienstplicht moesten vervullen. Rond 1930 was 
het netwerk op zijn hoogtepunt, wat te zien is aan de nieuwbouw van het Protestants 
Militair Tehuis en grote verbouwingen aan het Katholiek Militair Tehuis. Na de Tweede 
Wereldoorlog was er een korte periode dat de twee tehuizen – protestant en katholiek – 
een gezamenlijk gebouw hadden aan de Grote Markt. Deze doorbraak was tijdelijk, de 
krachten van de verzuiling waren nog te sterk. Binnen een paar jaar zat ieder weer in zijn 
eigen gebouw.

Na 1965 verkruimelde het katholieke netwerk snel. Het nieuwe KMT was eigenlijk 
vanaf het begin al te groot en de tekorten stapelden zich dan ook op. De ontkerkelijking 
had zijn invloed en soldaten kregen door een hogere soldij andere ontspanningsmogelijk-
heden. De KMT’s werden grotendeels afhankelijk van overheidssubsidie. Eind 1973 sloot 
het Protestants Militair Tehuis zijn deuren. Het katholieke tehuis kon langer overleven 
door een verhuizing naar een veel kleiner pand gelegen aan het Wilhelminapark te Breda 
en door zich open te stellen voor dienstplichtigen van elk geloof, totdat ook dit laatste 
huis eind 1991 zijn deuren sloot. De Bredase Sociëteit ’t Turfschip betrok daarna het 
gebouw.102 Deze sociëteit wortelt deels in een groep van officieren die in of rond Breda 
woonden. Het originele religieuze en katholieke aspect is hiermee wel verdwenen.
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