
1. Programmaboekje 1982. (Uitgave Stichting Nationale Taptoe)
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| Inleiding

Militaire muziek was eeuwenlang een communicatiemiddel op de kazerne en op het slag-
veld. Het taptoesignaal is hier een voorbeeld van. Oorspronkelijk was dit een trommelsig-
naal, eventueel aangevuld met hoorn of trompet. Dit om aan te geven dat soldaten uit de 
kroegen in de stad naar de kazernes moesten terugkeren en dat de kroegbazen ‘den tap toe’ 
moesten doen. Dan was er ook nog marsmuziek, deze hielp militairen vooruit tijdens lange 
marsen naar het slagveld. Eenmaal op het strijdtoneel dirigeerden trommels en trompet-
ten de troepen. Ze gaven de strijders moed en intimideerden de tegenstanders. Militaire 
orkesten werden in de loop van de tijd steeds groter en professioneler. Dat inspireerde 
componisten om er speciale muziek voor te schrijven.

Het taptoesignaal groeide in de loop der jaren uit tot een uitgebreide militaire ceremo-
nie. Aan het einde van de negentiende eeuw was de oorspronkelijke bedoeling van het 
taptoesignaal echter verdwenen. De taptoe was steeds meer een zelfstandig militair evene-
ment geworden, dat op hoogtijdagen op een plein voor publiek werd uitgevoerd, met mede-
werking van een muziekkorps. In Groot-Brittannië groeide dit na de Eerste Wereldoorlog 
uit tot een spectaculair militair schouwspel. Dit vormde voor het Nederlandse ministerie 
van Defensie de inspiratie om ook in Nederland een ‘taptoe’ te organiseren. Deze vond in 
1954 voor het eerst in Delft plaats. Dit werd een jaarlijks evenement, aanvankelijk onder 
de naam ‘Taptoe Delft’. Om het nationale karakter te benadrukken, werd later de benaming 
‘Nationale Taptoe’ ingevoerd. In het vervolg van dit artikel gebruiken we de benaming 
‘taptoe’ voor een militaire en muzikale show waarbij de diverse krijgsmachtonderdelen 
zich aan het publiek presenteren.

Tot en met 1974 werd de Nationale Taptoe in Delft gehouden. Eind 1974 besloot de 
gemeenteraad van Delft dat ze de Nationale Taptoe niet meer wilde faciliteren. Dit was 
de reden dat de organisatie een andere locatie moest zoeken. Dat werd Breda. In deze 
bijdrage komt aan de orde hoe de Taptoe in Breda is gekomen in een periode waarin zich 
een toenemende afkeer van militair vertoon leek af te tekenen. De eerste edities van de 
Taptoe gingen gepaard met luidruchtige protesten, die in de loop van de tachtiger jaren 
echter verstomden.

De Nationale Taptoe is tot 2004 in Breda gehouden. Aanvankelijk op het terrein van de 
Koninklijke Militaire Academie (KMA), vervolgens op de Chassé-kazerne en tenslotte op 
de Trip van Zoudtlandtkazerne.



212 De Nationale Taptoe in Breda (1976-2004), gewenst en omstreden

We gaan in op de voorgeschiedenis van de Taptoe in Breda, het tijdsbeeld in de zeventiger 
jaren, de protesten en politieke besluitvorming rondom de komst van de Taptoe en daar-
na. Ook komt aan de orde de soms moeilijke verhouding tussen de gemeente Breda en de 
taptoe-organisatie en het vertrek van de Nationale Taptoe uit Breda in 2004.

2.  Affiche Taptoe Delft 1954. (K. van Os, Kühn & Zoon, collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer ABAF1274)
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1  Schaaf, Militaire muziek, 21 e.v.; Komaat, Tromgeroffel.

| Taptoe Delft 1954-1974

In 1952 nam de Koninklijke Militaire Kapel (KMK), samen met het Tamboerkorps van 
de Grenadiers, deel aan de befaamde taptoe in Schotland, The Edinburgh Military Tattoo. 
De Nederlandse aanwezigen waren hierover zeer enthousiast. En zo ontstond bij majoor  
D. baron MacKay, hoofd van de afdeling ceremonieel van de generale staf, en de toenmalige 
directeur van de KMK, majoor R. van Yperen, de gedachte dit ook in Nederland te orga-
niseren. Binnen de krijgsmacht waren zo veel militaire orkesten, fanfare-, trompetter- en 
tamboerkorpsen van goede muzikale kwaliteit actief, dat het vrij simpel moest zijn een 
Nederlandse ‘Nationale Taptoe’ te organiseren, zelfs zonder buitenlandse deelname. Met zo’n 
militaire show met actie, kleur en muziek zou ook de band tussen burgers en krijgsmacht 
versterkt worden.

Toen de minister van Defensie in 1953 een feest op de Koninklijke Militaire Academie 
in Breda bijwoonde waar onder andere ook de Koninklijke Militaire Kapel optrad, raakte 
hij overtuigd van het nut van een dergelijke ‘Nationale Taptoe’. Met ondersteuning van 
lichteffecten en een paar foefjes die men in Edinburgh geleerd had, creëerde men een 
taptoe-achtige sfeer. De minister was erg onder de indruk. Toen de kapel nog in datzelfde 
jaar op de Markt in Delft een soortgelijk concert verzorgde, was daarmee de basis gelegd 
voor de ‘Nationale Taptoe’.

In 1954 ging de taptoe officieel van start in Delft als ‘Taptoe Delft’. Het evenement 
werd georganiseerd door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van Defensie, 
de gemeente Delft en de Stichting Delfesta. Deze laatste organiseerde activiteiten ter 
promotie van de stad Delft. Dit alles onder auspiciën van de Inspectie Militaire Muziek. 
De Taptoe werd gehouden op de Markt in het centrum, in een historische omgeving, 
tegen de achtergrond van de Nieuwe Kerk. Aanvankelijk had de Taptoe een zuiver militair 
karakter en was zij sterk nationaal gericht. Het doel van de Taptoe was jaarlijks éénmaal de 
totale militaire muziek en de diverse krijgsmachtdelen van de Nederlandse defensie aan 
het brede publiek te presenteren. Het ministerie van Defensie verleende op ruime schaal 
medewerking en gaf daarmee een ‘visitekaartje’ af. In die beginfase werd dan ook uitslui-
tend deelgenomen door de Nederlandse militaire beroepsorkesten en een aantal toen nog 
bestaande militaire tamboer-, trompetter- en fanfarekorpsen, veelal samengesteld uit 
dienstplichtige militairen.

Het evenement raakte vanaf het eind van de jaren zestig in Delft steeds meer omstreden, 
de bezoekersaantallen liepen terug. In 1971 gaf voorzitter P. Elfferich van de taptoe-orga-
nisatie toe dat het evenement ‘politiek niet zo lekker ligt’. Hoewel een enquête onder de 
bevolking van Delft in 1972 had uitgewezen dat een meerderheid (57%) geen bezwaar 
had tegen de taptoe, besloot eind 1974 de gemeenteraad van Delft met 20 tegen 16 stem-
men dat de stad niet langer als gastheer wilde fungeren. Hierbij golden als overwegingen 
de antimilitaristische opvattingen van de indieners van de motie (PvdA, PPR, PSP, CPN) 
en de elk jaar geuite bezwaren van de middenstand en een deel van de bevolking. Deze 
bezwaren betroffen de ‘optische vervuiling’ van de Delftse Markt, de afzetting van de Markt 
gedurende enkele weken, de geluidshinder en parkeerproblemen. Op de Markt gevestigde 
ondernemers gaven aan dat de moeilijke bereikbaarheid van het centrum nadelig was voor 
hun omzet. Ook het bestuur van de Nieuwe Kerk vond het opeens ongepast om militaire 
orkesten vanuit de kerk op te laten marcheren en elektrische apparatuur op te stellen.1



214 De Nationale Taptoe in Breda (1976-2004), gewenst en omstreden

| Intermezzo, taptoetraditie in steeds woeliger tijden

Taptoe Delft was aanvankelijk een militair schouwspel met uitsluitend traditionele mili-
taire (mars-)muziek en werd afgesloten met het volkslied. Begin jaren zestig ontstond er 
kritiek. Deze richtte zich vooral op de traditionele muziekkeuze en enscenering. De alge-
mene kritiek had vooral de toon van milde spot. De keuze van het spelen van ‘When the 
Saints go Marching in’, was in 1961 al aanleiding voor een fikse militaire ruzie, omdat dit 
geen militaire marsmuziek was.2 Van een antimilitaristische beweging was op dat moment 
nog geen sprake. Halverwege de jaren zestig werd de toon meer antimilitaristisch. Vooral 
de Socialistische Jeugd in Delft roerde zich. Deze verspreidde een pamflet onder de titel 
‘Taptoe is Moordpret’ en stelde op muren de militaire muziek gelijk met moord.3 In 1968 
verijdelde de politie een actie van de Socialistische Jeugd om het evenement te verstoren 
met rookbommen en vuurpijlen.4 In 1969 hadden studenten elektrotechniek van de Tech-
nische Hogeschool een geluidsinstallatie aangelegd in de toren van de Burgwalkerk, vlakbij 
de Markt waar de Taptoe plaats zou vinden. Zodra de soldaten op het plein een demon-
stratie tijgeren zouden geven, moest de geluidsinstallatie op afstand in werking worden 
gesteld en hartverscheurende oorlogsgeluiden produceren. Maar de installatie werkte niet. 
Misschien was dat maar goed ook. Latere geruchten meldden dat de student die de installatie 
had geplaatst, er tevens zakjes met chemicaliën aan had bevestigd die bij warmte zouden 
smelten, samenvloeien en gifgas zouden verspreiden ter ‘verwelkoming’ van de politie. De 
actie zou zijn verraden en de apparatuur uitgeschakeld. Of het verhaal van het gifgas en het 
verraad klopt, is niet geheel duidelijk.5

Deze gebeurtenissen zijn wat antimilitaristische speldenprikken die tot in de jaren 
zeventig her en der in Nederland werden uitgedeeld. Van een brede antimilitaristische 
beweging was op dat moment geen sprake. Voor activisten van die jaren was antimilita-
risme geen groot thema. Pas in de tweede helft van de jaren zeventig ontwikkelde zich 
een meer radicale, antimilitaristische beweging die met steeds fellere acties tegen leger 
en staat van leer trok.

| Tijdsbeeld

Onder invloed van economische groei namen in de jaren zestig in Nederland welvaart en 
sociale zekerheid toe. Hiermee gepaard gingen: ontkerkelijking, ontzuiling, sociaalecono-
mische spanningen, grotere seksuele vrijheid, de vorming van een militante, links-ideo-
logische studentenbeweging en ten slotte een verhevigd generatieconflict. Er ontstonden 
bewegingen met de bedoeling maatschappelijke vraagstukken aan de orde te stellen, met 
‘ongebruikelijke’ oplossingen. Voorheen gesloten instituten, zoals kerk en krijgsmacht, 
werden gedwongen zich open te stellen voor wat zich in de maatschappij afspeelde. Vooral 
de jeugd roerde zich en was vooral ‘krities’ en ‘anti-autoritair’.

Dit ging ook aan Breda niet voorbij. In het begin manifesteerde in Breda de ‘nieuwe 
tijdgeest’ zich in de culturele sector. Veel kunstenaars van kunstacademie Sint-Joost waren 
hierbij betrokken. Dit resulteerde onder andere in Creatie Breda, het krities maandblad 
Oelaat, jongerencentrum Provadya?, Vestzaktheater De Trapkes, Oranjevrijstaat Breda en 
de Kritiese Filmers. Tot begin zeventiger jaren ging het er in Breda allemaal erg blijmoedig, 
ludiek en vredig aan toe.6 In dit opzicht week Breda zeker niet af van provinciesteden 
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2  Smit, ‘De rel van Delft’.
3  Komaat, Tromgeroffel, 79.
4  Binnenlandse Veiligheidsdienst, maandoverzicht no. 9, 1968.
5  Verbij, Tien rode jaren, 184.
6  Breda in Aktie, december 1979.
7  Hellema, Nederland en de jaren zeventig.
8  Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 27.

elders in Nederland.7 Medio jaren zeventig werd overal de roep om verandering sterker 
en tekende zich een politisering van het protest af. Hellema schrijft: ‘… maatschappelijke 
en levensbeschouwelijke vraagstukken werden onderwerp van politiek debat. Nagenoeg 
alle verhoudingen tussen mensen kregen een politieke betekenis en op zijn minst een 
politieke lading’.8 Er ontstonden organisaties, comités, centra, werkgroepen, collectie-
ven etc. die zich met een breed spectrum van maatschappelijke, politieke en culturele 
kwesties bezighielden. Ook de krijgsmacht moest het ontgelden. Linkse, socialistische en 
marxistische ideeën kwamen op en spraken vooral jongeren aan.

Zoals ook in de landelijke politiek schoof in Breda de gemeentepolitiek verder op naar links. 
De Partij van de Arbeid (PvdA) en de Politieke Partij Radicalen (PPR) behaalden in Breda bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 1974 14 van de 39 zetels, in 1970 hadden deze (verenigd 
in PAK, Progressief Akkoord) slechts 6 zetels in de raad. Leden van Pacifistisch Socialistische 
Partij (PSP) en van kleine communistische splinterbewegingen waren vooral actief in het 
kraakwezen, solidariteitsgroepen, studentenbeweging en vrouwenbeweging. In 1972 werd 
in Breda het met sluiting bedreigde bedrijf Enka door werknemers bezet. Zo dwongen zij een 
uitstel van de sluiting af.

3.  Ook een eis…, leuze op de muur van het Benedictinessenklooster aan de Generaal Maczekstraat in 1980.  
(foto Piet den Blanken)
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In het actiewezen in Breda doken veelvuldig studenten van de Sociale Academie Marken-
daal op. Markendaal was begin jaren zeventig een smeltkroes van ideeën en ideologieën, 
vooral linkse. Trotskisten, maoïsten en communisten voerden de boventoon. Docenten en 
bestuur van Markendaal werden door allerlei studentenacties onder zware druk gezet om 
het onderwijs volledig te democratiseren en op marxistische leest te schoeien. De academie 
werd in 1974 bezet. Studenten sloegen elkaar om de oren met teksten en citaten in ‘pleno’s’ 
en voeren vooral veel ‘aksie’ op Markendaal en in de stad. In het tweede nummer van het 
nieuwe maandblad Breda in Aktie van begin 1976 staat een adressenlijst met 35 actiegroepen, 
werkgroepen en solidariteitsgroepen met allerlei ideële doelen op cultureel, politiek en 
maatschappelijk gebied. Veel ervan stonden op zijn minst kritisch op tegen krijgsmacht en 
militaire uitingsvormen. In deze periode stelden burgemeester en wethouders Breda voor als 
kandidaat voor de Taptoe en verzochten de gemeenteraad deze te faciliteren.

| Antimilitairisme in Breda

In de zestiger jaren werden vooral door de tv de gevolgen van oorlog (o.a. in Vietnam) en 
dekolonisatie zichtbaar. Steeds meer jongeren, vooral jonge christenen, kregen oog voor de 
problemen rond oorlog en vrede en ontwikkelingssamenwerking. Zij werden actief binnen 
en buiten de kerk. In Breda ontstonden vanuit de kerken organisaties zoals Werkgroep 
Richting (1967), Vastenactie (1969), Kerk en Derde Wereld (1970) en Wereldwinkel (1970). 
Ook werden plaatselijke afdelingen van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi 
opgericht. Deze deden aanvankelijk een appèl op solidariteit en richtten zich op voorlich-
ting en bewustwording. Onder invloed van de ontspanning tussen Oost en West trad begin 
jaren zeventig overal in het land ook bij deze bewegingen een sterke politisering op en werd 
een ruk naar links gemaakt. Hierbij werden steeds scherpere standpunten ingenomen tegen 
krijgsmacht, NAVO en wapenwedloop.

Tot begin jaren zeventig was er in Breda eigenlijk geen antimilitaristische beweging van 
enige betekenis. Anti-militaire acties bleven beperkt tot ‘eenmansacties’, zoals het roepen 
van anti-militaire leuzen als er een peloton cadetten van de KMA voorbij marcheerde.9 
Maar op vrijdag 3 april 1970 riepen enkele studenten van de Sociale Academie onder 
auspiciën van de Amsterdamse Kabouterbeweging ‘Oranje Vrijstaat Breda’ uit. Op deze dag 
verzamelden zich vierhonderd volgelingen op het Stationsplein om in optocht de KMA 
te ‘bestormen’. Daar aangekomen, bombardeerden ze de KMA met papieren vliegtuigjes 
en werden papieren bootjes in de gracht te water gelaten. Dit alles onder het zingen van 
‘In naam van Oranje doe open de poort’. Ten overstaan van de kabouterstoet begonnen 
vervolgens drie KMA-cadetten om onduidelijke redenen de Nederlandse vlag te strijken. 
Door de Kabouters werd dit als een symbolische overgave gezien. Daar bleef het bij.

De ontspanning in de Oost-Westverhoudingen en de veranderende opvattingen in 
de Nederlandse samenleving dwongen de Nederlandse krijgsmacht mee te bewegen. In 
1966 richtten dienstplichtigen binnen de krijgsmacht verenigingen voor de belangen-
behartiging op, zoals Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) en Bond voor 
Dienstplichtigen (BVD).10 Buiten de krijgsmacht werd de Vereniging Dienstweigeraars 
(VD) opgericht. Aanvankelijk ging het hierbij om haardracht, ‘koperpoetsen’, groetplicht 
en vervangende dienstplicht voor dienstweigeraars. Later trad ook hier radicalisering 
op, waarbij de BVD zich uiteindelijk tot doel stelde de krijgsmacht ‘van binnenuit uit te 
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9  Persoonlijke communicatie van auteur met een KMA-student uit deze tijdsperiode.
10  Boot, Het leger onder vuur.
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15  Nieuwsblad van het Zuiden, 13 augustus 1976.

hollen’. In de Bredase kazernes waren ook plaatselijke afdelingen van deze belangenver-
enigingen actief. De VVDM, BVD en VD werden in hun activiteiten in Breda ondersteund 
door een aantal Bredase burgerleden, waarvan de kern bestond uit een aantal (ex-)studen-
ten van de Sociale Academie. De Vrije Boekhandel in de Veemarktstraat was het trefpunt 
van deze en andere actie- en belangengroepen. Deze vormden het startpunt van wat later 
het Anti Taptoe Komité zou worden.11

| Nationale Taptoe komt naar Breda, besluitvorming

Nadat de gemeente Delft haar medewerking had opgezegd, stelde de minister van Defen-
sie een werkgroep in om hem te adviseren over een nieuwe plaats van vestiging voor de 
jaarlijkse Taptoe. Op 19 juni 1975 lieten burgemeester en wethouders van Breda aan de 
minister weten hun stad hiervoor in aanmerking te willen laten komen. Argumenten hier-
voor waren: Breda-promotie en de verwachting dat door de voorgenomen mindere militaire 
inbreng de eventuele bezwaren tegen dit evenement minder zouden zijn.12 Naast Breda 
gaven ook Emmeloord, Den Haag, Naarden/Bussum, Arnhem en Rotterdam aan belangstel-
ling te hebben.

Op 3 november 1975 liet minister H. Vredeling (PvdA) weten dat na grondige afweging 
de keuze op Breda was gevallen. Breda is van oudsher een militair georiënteerde stad met 
verschillende kazernes. Breda heeft daarnaast met het Oude Stijl Jazzfestival al een naam 
opgebouwd als muziekstad. De aanwezigheid van de KMA gaf echter de doorslag. Het 
gebouwencomplex is een ideale locatie: ‘achtergrond en entourage zijn historisch van een 
uniek karakter en bieden vele mogelijkheden voor showelementen en lichtregie’.13 Boven-
dien is de Parade op het binnenterrein tien meter breder dan de Delftse markt en ook op 
het gebied van logistiek en bewaking kon men zich geen betere plaats wensen.14 Zoals 
eerder al duidelijk was geworden, stelde de bewindsman wel als voorwaarde dat er een 
aanzienlijk grotere inbreng van burgerkorpsen moest komen. Hij stelde een verhouding 
voor van zestig procent militair en veertig procent burger. Verder was er geen financiële 
bijdrage vanuit het ministerie van Defensie of ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk werk te verwachten. Het Nieuwsblad van het Zuiden meldde later: ‘… vanwege 
de militaire traditie en de samenstelling van de bevolking behoeven we hier [in Breda] 
minder beducht te zijn voor antimilitaristische opvattingen’.15

Op 19 januari 1976 stemde de gemeenteraad van Breda in met de komst van de Taptoe 
naar Breda, 25 voor en 10 tegen. Vóór stemden CDA en VVD en een van de progressieve 
raadsleden (R. Brummelkamp, PvdA). Volgens deze laatste was het de persoonlijke vrijheid 
van eenieder om op een afgesloten terrein, in dit geval de KMA, naar een hoofdzakelijk 
militair gebeuren te gaan kijken. Tegen stemden PvdA en PPR, twee progressieve raadsle-
den hadden voor stemming de zaal verlaten. De tegenstemmers haalden argumenten aan 
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als: het overwegend militaristische karakter van de Taptoe, de romantiserende invloed 
ervan, het in ‘Keerpunt ’72’– het verkiezingsprogramma waarmee drie progressieve 
Nederlandse politieke partijen, PvdA, D’66 en PPR, gezamenlijk de Tweede Kamerverkie-
zingen 1972 ingingen – toegezegde schrappen van alle overbodig militair vertoon en de 
oneerlijke concurrentie ten opzichte van de Taptoe Exbando. Dat was in 1976 de enige 
burger-taptoe in Nederland en deze werd gehouden in het nabijgelegen Oosterhout.

De voorstanders kwamen met argumenten als: de relatie met de historie, de te verwach-
ten Breda-promotie, het feit dat de meeste Nederlanders het bestaan van een leger onder-
steunen en de vaststelling dat een eendaags evenement als Exbando in Oosterhout een 
meerdaags evenement als Taptoe-Breda niet in de weg mag staan. Als enige voorbehoud 
stelden de voorstanders dat de Taptoe de gemeente Breda niet te veel geld mocht gaan 
kosten. Uiteindelijk besloot de raad in mei om het evenement jaarlijks te subsidiëren met 
ƒ 50.000 en een garantstelling voor ƒ 45.000 af te geven, het eerste jaar uit de pot ‘onvoor-
zien’. Tegenstanders zagen liever dat dit geld aan andere collectieve voorzieningen besteed 
werd. Verdere subsidiëring in de toekomst stelde men afhankelijk van de financiële resul-
taten. Bij de definitieve besluitvorming kwamen de voors en tegens weer uitgebreid aan 
de orde. Vanuit het Bredase bedrijfsleven kwam nog eens een eenmalige bijdrage van circa 
ƒ 62.500.16 De provincie legde daar nog ƒ 15.000 bij,17 ondanks een negatief advies van de 
Culturele Raad Noord-Brabant (‘… de taptoe is een militair gebeuren en de militaire wereld 
heeft zijn eigen financieringsbronnen…’).18 Hiermee moest het voortbestaan voor jaren 
worden veiliggesteld.

| Anti Taptoe Komité

In deze woelige tijden kon een reactie natuurlijk niet uitblijven. In de maanden na het 
besluit tot de komst van de Taptoe naar Breda werd het ‘Anti Taptoe Komité’ opgericht. Dit 
comité bestond aanvankelijk uit een bont gezelschap van Bredase vertegenwoordigers van 
Pacifistisch Socialistische Partij, Vereniging Dienstplichtige Militairen, Vereniging Dienst-
weigeraars, Bond voor Dienstplichtigen, de Vrijbuiter, Stichting Wereldwinkel, Jongerencen-
trum De Pluu, Jongeren Adviescentrum Breda, Vrije Boekhandel, Bredaas Kamerkollektief 
en een aantal ‘niet gebonden belangstellenden’. Ook PvdA en PPR (de tegenstemmers in 
de gemeenteraad) werd gevraagd zitting te nemen, maar deze deelden niet alle genoem-
de bezwaren en deden niet mee. De bezwaren richtten zich tegen het militaire karakter 
van het evenement, de promotie van het Nederlandse leger als onderdeel van de NAVO 
(een organisatie waaraan ook ‘discutabele’ landen zoals Portugal, Duitsland en Verenigde 
Staten deelnamen en welke ‘onderdrukking’ ondersteunde in Afrika en Zuid-Oost Azië), de 
toename van het militaire karakter van de stad en verspilling van gemeentegelden. Verder 
kwam de Taptoe ten goede aan het Bredase bedrijfsleven en had de Bredase bevolking niet 
mee kunnen beslissen. Dit alles samengevat: ‘Het bestrijden van militair machtsvertoon, als 
propaganda voor een onderdrukkingsapparaat in dienst van de heersende klasse’.19
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16  De Stem, 20 mei 1976.
17  Nieuwsblad van het Zuiden, 13 augustus 1976.
18  De Stem, 13 augustus 1977.
19  Breda in Aktie, nr. 7 juni 1976; Van Schendel, Militarisering.
20  De Stem, 13 en 18 augustus 1976.
21  Twintig, 7 september 1976.
22  Schaaf, Militaire muziek, 30.
23  De Stem, 22 augustus 1977.
24  Volkskrant, 20 augustus 1977.

| Acties van voor- en tegenstanders, vooral tegenstanders

Bij aanvang in 1976 gaf het Anti Taptoe Komité aan dat het niet van plan was de eerste 
Nationale Taptoe met harde acties te verstoren. Men wilde door ‘voorlichting en vriende-
lijke acties’ het publiek meer bewust maken van het huns inziens onaanvaardbaar militair 
karakter van het geheel. Dit zou er dan toe moeten leiden dat het publiek wegbleef waardoor 
het financiële tekort zo groot zou worden dat het doorgaan van de Taptoe in volgende jaren 
discutabel zou zijn. Er werd een antimilitaristische avond in het Filmhuis georganiseerd 
waarbij de economische verwevenheid tussen leger en bedrijfsleven centraal stond. Dit 
gebeurde aan de hand van twee films en een toespraak van PSP-kamerlid Fred van der Spek. 
Verder was er een demonstratieve tocht door de binnenstad vergezeld van een alternatie-
ve taptoe met imitatiemuziekinstrumenten. Daarnaast reikte het Komité aan het taptoe- 
publiek pamfletten uit waarin men de bezwaren kenbaar maakte.20

De filmavond trok 130 mensen. Aan de demonstratieve tocht deden circa 150 personen 
mee. Men droeg leuzen mee als ‘Jan Soldaat in taptoeornaat – ook bij onderdrukking 
paraat’ en ‘Een ton is veel geld voor versiering van geweld’. De tocht verliep rustig, behalve 
voor de KMA waar wat heen en weer werd geroepen tussen demonstranten en cadetten 
en publiek (‘Leve de taptoe’, ‘Ga maar werken’, ‘Ga maar naar het Rode Plein in Moskou’).21 
Ter afsluiting van de demonstratie sprak de Limburgse activist Dirk de Vrome, alias ‘De 
Rode Reus’. Kolonel R. van Yperen, voormalig Inspecteur Militaire Muziek, reageerde 
op de protesten tegen de Taptoe in een interview: ‘ter verdediging van het land heb je 
een krijgsmacht nodig en als je dat accepteert, moet je je niet afzetten tegen de militaire 
muziek. Maar dat is wat anders dan een show om te laten zien hoeveel oorlogstuig je hebt, 
zoals dat in Rusland gebeurt. (…). We leven op het ogenblik in een tijd dat we de militaire 
orkesten niet alleen maar moeten zien als een militair onderdeel, maar dat we de culturele 
taak als een zeer essentiële taak naar voren moeten schuiven.’22

In 1977 verscheen een brochure van het Anti Taptoe Komité ‘Militarisering stop, taptoe 
donder op’, waarin de bezwaren nogmaals werden uiteengezet. Komité-lid Peter van den 
Nieuwendijk en fotograaf Piet den Blanken maakten de diaserie ‘taptoe en leger’ waarin 
voor- en tegenstanders van de Taptoe een hoofdrol spelen. Aan de hand van deze diaserie 
discussieerden leden van het Komité op een aantal scholen in Breda en op een avond in 
het Filmhuis. In het Filmhuis draaiden uiteraard ook andere antimilitaristische films en 
er was een uiteenzetting door H. Waltmans, defensiespecialist van de PPR in de Tweede 
Kamer, over noodzaak van militair ceremonieel binnen een effectief functionerend leger. 
Dit alles met discussie toe, waaraan ook vicevoorzitter van de Stichting Nationale taptoe 
H. Vriens deelnam. Weer was er een demonstratieve tocht door de stad met tweehonderd 
deelnemers. Ook deze verliep rustig.23 Na afloop was er muziek van het Nijmeegse orkest 
Kladderadatsch op de Grote Markt en ’s avonds een anti-militaristisch feest met popgroep 
Bots in uitgaansgelegenheid De Graanbeurs in de Reigerstraat.24
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In 1978 was er wederom een demonstratieve tocht met een onbekend aantal deelnemers 
waarbij ook weer pamfletten werden uitgedeeld. Dit keer met hulp van eerstejaars-studen-
ten Cultureel Werk van de Sociale Academie die dit deden als onderdeel van hun introduc-
tieprogramma. Een aantal demonstranten meende dat politiemensen vanuit een lunchroom 
foto’s zouden hebben gemaakt van de deelnemers aan de demonstratie. Zij maakten zelf 
ook weer foto’s van deze ‘politiespionnen’. Deze foto’s hingen later in de etalage van de 
Vrije Boekhandel.25 Naar aanleiding van vragen van het PSP-kamerlid F. van der Spek in de 
Tweede Kamer antwoordde minister van Binnenlandse Zaken H. Wiegel dat de dienst de 
foto’s niet heeft gebruikt. Voor nadere informatie verwees hij naar burgemeester W. Merkx 
van Breda. Deze zei van niets te weten en verwees terug naar de minister.26 Op 30 augustus 
1978 stonden borden bij de invalswegen van Breda, waarop was vermeld dat de Taptoe was 
afgelast. De VVV werd overstelpt met telefoontjes of dit inderdaad ook zo was. Het bleek een 
grap te zijn van studenten in het kader van hun ontgroening bij een studentenvereniging 
van de Technische Hogeschool in Delft.27

In 1979 slaagde het Anti Taptoe Komité erin de etalage van het Gemeentelijk Infor-
matiecentrum op de Grote Markt te reserveren voor anti-reclame. Hiermee was men het 
Taptoebestuur voor, dat in voorgaande jaren deze etalage had gebruikt om reclame te 
maken vóór de Taptoe. Nu lag er anti-propaganda. Taptoevoorzitter en wethouder van 
cultuur R. Sandberg (VVD) reageerde boos en voelde zich tekortgedaan. De commentator 
van Dagblad De Stem meldde: ‘uit het feit dat de Gemeente Breda vijftigduizend gulden 
voteert voor de taptoe meent het taptoebestuur het recht te mogen ontlenen om tijdens 
de taptoe zelf over de vitrine te mogen beschikken. Als er ooit twijfel heeft bestaan aan een 

4 Posters Anti Taptoe Komité 1976 en 1980. (eigen ontwerpen van het Anti Taptoe Komité)
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25  De Stem, 27 augustus 2004.
26  Geciteerd in Velden, Nationale taptoe Breda, 11.
27  Velden, Nationale taptoe Breda, 12.
28  De Stem, 31 juli en 1 augustus 1979.
29  SAB, Verslag Gemeenteraad Breda, 16 december 1980.

verwevenheid van het gemeentebestuur van Breda en de Stichting Nationale Taptoe Breda 
in de organisatie, dan is die nu wel verdwenen (…) de verwevenheid tussen gemeentebe-
stuur en de stichting gaat niet zo ver dat deze op alle fronten haar zin hoeft te krijgen…’.28

Het Anti Taptoe Komité vroeg aan de gemeente een subsidie van ƒ 1920 om een manifestatie 
te bekostigen waar onder andere de popgroep De Veulpoepers uit Tilburg en cabaretgroep 
AMOK uit Nijmegen zouden optreden. De gemeente verstrekte uiteindelijk een subsidie van 
ƒ 980. De voorzitter van de VVD-fractie in de raad, J. Taks, noemde deze subsidieverlening 
een ‘politieke blunder’.29

Er kwam een demonstratieve tocht met een onbekend aantal deelnemers. Vervolgens 
blokkeerden dertig demonstranten bij de aanvang van de Taptoe de toegang tot de KMA 
met een ‘sit-down-aktie’ om de bezoekers te verhinderen er binnen te gaan. De demon-
stranten weigerden weg te gaan en werden verwijderd door marechaussee en politie. Er 
vielen klappen.

Een doorgaans ongeorganiseerde actiegroep die zich ‘Onkruit’ noemde, riep 1979 uit tot 
actiejaar en greep de Taptoe in Breda aan om dit in praktijk te brengen. Twaalf ‘Onkruiters’ 
hielden de toren van de Grote Kerk korte tijd bezet om te verhinderen dat de beiaardier het 
beginsein voor de Taptoe kon geven, ook werden spandoeken opgehangen ‘De noodklok 
luidt, de Taptoe eruit’ en werd de klok geluid. De politie verrichtte elf arrestaties. Toen een 

Afb. 5. Door het Anti Taptoe Komité ingerichte etalage van het Gemeentelijk Informatiecentrum. (foto Piet den Blanken)
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aantal leden van de anti-taptoebeweging bij het hoofdbureau van politie de vrijlating eiste 
van hun geestverwanten, maakte de politie daar een einde aan waarbij ook weer klappen 
vielen.30

In 1980 vond de inmiddels traditionele demonstratie plaats met dit keer vijfhonderd 
deelnemers, waaronder nu ook een delegatie krakers uit Amsterdam. De Tilburgse Fanfare 
van de Eeuwigdurende Bijstand begeleidde de tocht. Leuzen werden meegedragen als: 
‘Breda schoon van militair vertoon’, ‘huizen nodig taptoe overbodig’, ‘vijf ton veel geld 
voor militair geweld’. De tocht eindigde op de Grote Markt met een openbare discussie 
tussen PSP-kamerlid F. van der Spek en R. Sandberg, wethouder Cultuur van Breda, tevens 
voorzitter van het Stichting Nationale Taptoe.31 Het Anti Taptoe Komité had voor deze 
manifestatie van de gemeente een subsidie van ƒ 1200 gekregen, op voorwaarde dat de 
demonstranten zich ‘netjes’ zouden gedragen32. ‘Er viel geen wanklank te bespeuren’, 
aldus De Stem.33

Voorafgaand aan de Taptoe van 1981 liepen de gemeenteraad en de taptoe-organisatie al 
vooruit op de komende acties van het Anti Taptoe Komité. Het werd echter niet opgemerkt 
dat het Komité zich inmiddels al had opgeheven. Teleurstelling, gerichtheid op andere 
thema’s zoals kernenergie, huisvesting en vrouwenrechten, maar ook verandering van leef- 
en werksituatie van een aantal kernleden speelden hierbij een rol. Dus werd in dat jaar geen 
traditionele demonstratie georganiseerd. Een nieuwe Bredase actiegroep dook op: ‘Knoop in 
de loop’. Deze was een week voor de Taptoe opgericht door een aantal ‘ongebonden’ perso-
nen die vonden dat er toch een tegengeluid moest zijn.34 Knoop in de loop stond zwijgend bij 
de KMA met spandoeken: ‘De inhuldiging van de N-bom’ – dat verwees naar de neutronen-

6. Treffen tussen marechaussee en anti-taptoedemonstranten op de brug van de KMA in 1979. (foto Piet den Blanken)
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30  De Stem, 27 augustus 1979.
31  Het Parool, 25 augustus 1980.
32  Vrije Volk, 18 augustus 1980.
33  De Stem, 25 augustus 1980.
34  Breda in Aktie, oktober 1981, 9.
35  Pamflet samenwerkingsverband ‘Knoop in de loop’, 1981.
36  Velden, Nationale taptoe Breda, 17.
37  De Stem, 24 augustus 1981.
38  Pamflet OSL-stichtingen, geciteerd in Schaaf, ‘Militaire muziek onder vuur’, 31.

bom, een wapen waarvoor destijds plannen werden gemaakt en waartegen veel protest rees 
– ‘Is militarisme een feest’, ‘Taptoe maakt het leger mooi’. Men deelde pamfletten uit waarin 
het feestelijk gebeuren in relatie werd gebracht met oorlog en geweld.35 In de lucht hing 
even een vlieger met de tekst ‘Boe!’, een actie van BAM, de Bredase Anti Militaristen, waaraan 
PSP, de Bond voor Dienstplichtigen en de Vereniging Dienstweigeraars deelnamen.36

Naast tegenstanders lieten nu ook de voorstanders van de Taptoe wat meer van zich 
horen en ook zij demonstreerden. Vertegenwoordigers van politiek rechts georiënteerde 
bewegingen, zoals Stichting Oud-Strijders Legioen, Stichting voor Politieke Bewustwor-
ding en Stichting Constructief Jong Nederland, manifesteerden zich voor de KMA.37 Deze 
verwezen naar de verdiensten van de Nederland in de NAVO en verzetten zich tegen de 
in hun ogen ondermijning van de Nederlands defensie. Zij wensten de bezoekers ‘…veel 
plezier, kijk- en luistergenot’.38

7.  Demonstratieve tocht in 1980. (Foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19800823082)
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In 1982 waren er ook weer geen manifestaties of demonstratieve tochten tegen de Taptoe. 
Wel manifesteerden bij de KMA het Oud-Strijders Legioen en de Belgische organisatie Voor-
post zich als nadrukkelijke pleitbezorgers voor de krijgsmacht en het evenement. Een paar 
jongeren uit Breda tegen racisme en fascisme trachtten met het taptoepubliek te discussi-
eren over de in ogen verwerpelijke denkbeelden van beide organisaties.39 Voor het overige 
bleef het rustig. In november 1982 richtte een aantal van de overgebleven leden van het Anti 
Taptoe Komité en leden van BAM (Bredase Anti Militaristen) het ‘Vredesburo Breda’ op als 
nieuw platform voor voorlichting en actie. Dit was een poging om de inmiddels zieltogende 
antimilitaristische bewegingen te verenigen en op te peppen.40

In 1983 werd vanuit het pas opgerichte Vredesburo het Anti Taptoe Komité nieuw 
leven ingeblazen. Na twee jaren waarin geen uitgebreide acties tegen de Taptoe waren 
gehouden, was er in 1983 weer een demonstratie, met 65 deelnemers aanzienlijk kleiner 
dan in voorgaande jaren.41 Een klein groepje voorstanders van de taptoe liet een tegenge-
luid horen met het spandoek ‘Linkse leuzen maken geen vrede’.42 Het Vredesburo Breda 
wilde affiches ophangen in winkels in de stad. Dit moest dan een poster zijn, voorstellende 
een trommel met twee geweertjes als trommelstokken en tekst ‘Taptoe rot op’. De ‘Vereni-
ging Binnenstad Breda’ wilde hier aanvankelijk wel aan meewerken om te voorkomen dat 
winkels en puien worden volgekalkt met leuzen. Na het zien van het affiche ging dit niet 
door, omdat de leus bij nader inzien niet ‘overeenkomt met de idealen van de winkeliers’.43

Toen het allemaal voorbij was, belegde het Anti Taptoe Komité een evaluatievergade-
ring. Slechts een kleine groep van bekenden liep nog te hoop tegen de Taptoe, zo stelde 
men vast. Na alle inspanningen was men er blijkbaar niet in geslaagd het publiek duidelijk 
te maken dat er een link was tussen de Taptoe en militarisme. De fut was er duidelijk uit.

8. Het Oud-Strijders Legioen in actie. (foto Piet den Blanken)
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39  Velden, Nationale taptoe Breda, 36.
40  Breda in Aktie, november 1982 en december 1982.
41  De Stem, 29 augustus 1983.
42  Vrije Volk, 29 augustus 1983.
43  De Stem, 25 augustus 1983.
44  De Stem, 27 augustus 1985.

In 1984 was het stil op het anti-taptoefront.
In 1985 werd opnieuw een poging ondernomen het Anti Taptoe Komité te activeren. 

Dit mislukte. Het Vredesburo bracht als tegenhanger van het officiële programma een 
brochure uit die uiterlijk precies leek op het officiële programmaboekje van de Taptoe. In 
deze brochure met de ondertitel ‘een omstreden spektakel’ kwamen een korte geschiede-
nis van het protest tegen de Taptoe en bespiegelende stukken over de argumenten voor en 
vooral tegen het festijn aan de orde. In de brochure kwamen ook taptoevoorzitter Herman 
Vriens en leden van het Anti Taptoe Komité aan het woord. Vriens vond het jammer dat 
het Komité was gestopt met demonstreren. Hij vond dit altijd een geweldige vorm van 
reclame, ‘het Komité waren allemaal alleraardigste mensen’ en de woordvoerster (Kita 
Lebesque) van het Komité was ‘allercharmanst’. Verderop in de brochure gaf deze Kita 
Lebesque met enige spijt toe dat het Komité ‘wellicht inderdaad te netjes en te charmant 
was geweest’ en sprak daarbij haar twijfel uit of met ‘hardere’ acties meer bereikt had 
kunnen worden. Het was de bedoeling dat deze brochure een rol zou spelen bij een grote 
anti-taptoedemonstratie, maar hier kwam niets van terecht. Alleen de brochure bleef 
over.44 Breda had blijkbaar de Taptoe wel geaccepteerd.

9. Peter Melissen en Kita Lebesque van het Anti Taptoe Komité bij hun terugblik in 1985. (foto Piet den Blanken)
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| Fut eruit

Zoals elders met vrijwel alle actiegroepen gebeurde, was de fut er ook bij de actievoerders 
tegen de Taptoe vanaf begin jaren tachtig wel uit. In alle studies die over deze periode zijn 
geschreven komt hetzelfde beeld naar voren: een periode van ‘teleurstelling’, ‘bezinning’, 
‘verdeeldheid’ en ‘twijfel’ onder de activisten van weleer. Als oorzaken worden steeds 
genoemd: toekomstonzekerheid door een zich aandienende economische crisis, maar ook 
onverzettelijkheid van de conservatieve en liberale tegenbewegingen. Daar kwamen de 
veranderingen in de wereldpolitiek nog eens bij: de ellende die zich in de verschillende 
communistische ‘heilstaten’ begon af te tekenen en de verkilling van de politieke Oost-West-
verhoudingen. Bij een terugblik45 in 1985 gaven actievoerders van het eerste uur, Kita Lebe-
sque, Peter Melissen en Ad Goos, dit ook bijna letterlijk zo aan ‘…het is dubbel werk. Eerst 
uitleggen dat de taptoe niet zo maar een muziekfestijn is, maar dat dit alles van doen heeft 
met het leger. Pas als de mensen dat willen inzien, kunnen we erover praten dat het leger 
een puinhoop is. De taptoe is slechts een propagandadeeltje van dat hele grote wijdvertakte 
militaire complex… [daar] heeft niemand een boodschap aan die een avondje uitgaat naar 
de taptoe…. Wat zijn we eigenlijk met de discussies opgeschoten. Bij de informatiekraam 
op de Grote Markt stonden steeds dezelfde mensen. Dezelfde lui van links - preken voor 
eigen parochie - en dezelfde lui van rechts - daar wisselde we spitsvondigheden mee uit. 
De cadetten van de KMA vonden het wel lollig om wat te belhamelen bij de kraam… In de 
discussies over de grote politiek stonden we te ongenuanceerd achter China of Cuba… We 
waren netjes, vriendelijk en charmant,… Misschien hadden we beter minder netjes kunnen 
zijn… We hebben de taptoe niet weg gekregen, maar op zijn minst omstreden gemaakt… Als 
iemand nu mijn mening zou willen weten over de taptoe, dan wil ik nog wel vertellen hoe 
dat zit met de functies van het leger, maar verder zien ze maar…’.

Ook op de Sociale Academie Markendaal, eerder de motor van het actiewezen in Breda, 
was de studentenpopulatie in de jaren tachtig danig veranderd. Werkloosheid, bezuinigin-
gen en een ‘terugtredende overheid’ hadden de in de jaren zeventig nog de overheersende 
afdeling Cultureel Werk gemarginaliseerd en ook de afdeling Maatschappelijk Werk 
had met een flinke terugloop in studentenaantallen te maken. De veranderende sociaal- 
economische situatie gaf ook aanleiding de opleiding kritisch door de lichten en strakker 
te organiseren.46 Hiermee keerde ‘de rust’ min of meer terug op de opleiding.

Dat de acties verleden tijd waren, bewijst ook het programmaboekje van de Taptoe in 
1988, waarin Nico Garritsen, toen raadslid voor de PSP en een van de activisten van het 
eerste uur, werd geïnterviewd door de Taptoe-organisatie. Hierin zei hij dat, hoewel hij 
de Taptoe nog steeds een schijnvertoning vindt, hij zich bij de situatie heeft neergelegd.47 
Toch dook daarna zo nu en dan een initiatief op dat aandacht vraagt voor de schaduwzijde 
van het militaire bedrijf en de eventuele samenhang van taptoe met geweld en wapenge-
kletter, maar dat was marginaal.

In 1984 waren er voor het eerst meer burgerdeelnemers aan de Taptoe dan militairen. 
De liefhebbers van echte militaire muziek kwamen er in de jaren daarna steeds bekaaider 
van af. Strikte militaire muziek werd steeds minder gespeeld en had afgedaan als hoofdele-
ment van de Taptoe. De deelnemende burgerorkesten maar ook de deelnemende militaire 
kapellen brachten steeds meer goed in het gehoor liggende neutrale amusementsmu-
ziek.48 Toen in 2004 bekend werd dat de Nationale Taptoe Breda zou verlaten, klonk er 
geen antimilitaristisch gejuich.



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 71 (2018)       227

45  Velden, Nationale taptoe Breda, 37.
46  Oord, Bevlogen en ambachtelijk, 98.
47  Nationale Taptoe Programmaboekje 1988, 13.
48  BN De Stem, 29 augustus 2003; Komaat, Trommelgeroffel, 96.
49  Stichting Werkgroep Richting, Macht, ‘Invloedschema’s’.

| Hoe verging het de Taptoe in Breda 

De verhuizing naar Breda in 1976 ging tevens gepaard met een wijziging in de organisatie- 
structuur van de Taptoe. Zoals hierboven al aangegeven, was de Nationale Taptoe niet 
langer een uitsluitend militaire aangelegenheid. De organisatie werd formeel in handen 
gegeven van de speciaal daarvoor opgerichte ‘Stichting Nationale Taptoe’. De sterke band 
met Defensie bleef echter bestaan. Het bestuur van de Stichting bestond uit militairen en 
burgers. Er waren sterke banden met het ‘Bredase Netwerk’ van bedrijven, bestuurders en 
‘beïnvloeders’.49 Voorzitters van de stichting waren in het begin de Bredase wethouders  
J. van Graafeiland (VVD) en R. Sandberg (VVD), later de Bredase auto-ondernemer H. Vriens 
en Shell-man G. Bogtrop uit Prinsenbeek. Burgerorkesten namen deel aan het programma, 
maar de Nationale Taptoe behield haar oorspronkelijke doelstelling: presentatie van de 
krijgsmachtdelen en Nederlandse militaire muziek aan het brede publiek.

Van 1976 tot en met 1989 vond het evenement elk jaar plaats op het terrein van de Konink-
lijke Militaire Academie. Na de perikelen in Delft begon men voorzichtig. Men realiseerde 
zich dat het evenement een omstreden imago had en ook in Breda stonden de actievoerders 
aan de poort. Mede door het uitvallen van de overheidssubsidies moest men zuinig zijn 

10.  Taptoe-voorzitter en wethouder R. Sandberg in gesprek met de Inspecteur Militaire Muziek luitenant-kolonel J.P. Laro 
tijdens de Taptoe in 1980. Laro heeft tot 1985 de algehele leiding van de Taptoe in Breda. (foto Piet den Blanken)
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en afwachten of het evenement levensvatbaar was. Hoewel de bezoekersaantallen (bijna 
30.000, bij een bezettingsgraad van 88-93 %) niet tegenvielen,50 werd het evenement voort-
durend bedreigd door exploitatietekorten. Het eerste jaar was het tekort ruim ƒ 95.000,51 
waarmee de gemeentelijke bijdrage dan ook gelijk helemaal werd opgesoupeerd. In navol-
gende jaren was dit niet anders. In 1979 kreeg het evenement weer een bescheiden subsidie 
van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Ook het ministerie van 
Defensie paste de vergoedingen voor militaire orkesten soms wat bij, maar dat kon toch 
niet verhinderen dat er in die beginjaren geen sluitende begroting was. In 1985 meldde 
de leider van de Taptoe, kolonel J. Laro dat ‘…de directe kosten van het evenement zeker 
800.000 gulden bedragen. Daarnaast zijn het de indirecte kosten die de pan uit rijzen. Er 
moeten Bailey-bruggen worden geslagen, kraanwagens moeten worden aangerukt, er rijden 
iedere dag veertig tot vijftig bussen op en neer en de overnachtingen van de manschappen 
kost veel geld. Dit alles op kosten van de deelnemende krijgsmachtonderdelen. Als alles is 
uitverkocht, komt er ongeveer 400.000 gulden aan recette binnen. Er moet dus veel geld 
bij’.52 De bijdrage vanuit de gemeente was elk jaar een discussiepunt in de gemeenteraad. In 
1982 bepaalde de gemeenteraad dat de subsidiëring voor de Taptoe jaarlijks moest worden 
verminderd. Vanaf 1986 moest het spektakel het zonder geld van de gemeente Breda stellen. 
Met dit besluit stopte het jaarlijkse gekrakeel, waarbij elk jaar door voorstanders (VVD en 
CDA) en critici/tegenstanders (PvdA en PSP) steeds weer dezelfde standpunten werden 
verkondigd.

11. Taptoe op de KMA in 1976. (foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19760825035)
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50  Velde, Nationale taptoe Breda, 1; ‘Onze enige vijand is slecht weer’ interview met Taptoevoorzitter H. Vriens.
51  Nederlands Dagblad, 6 november 1976.
52  Leids Dagblad, 13 augustus 1985.
53  Komaat, Trommelgeroffel, 95 en 106.
54  Parool, 10 mei 1978.
55  De Stem, 27 augustus 1985.

Door een gevarieerd eigentijds programma en een enscenering met spektakel en lichtef-
fecten, maar ook door het wegebben van de protesten kreeg de Nationale Taptoe Breda na 
1980 definitief een vaste plaats op de culturele agenda en ging het allemaal beter. Voorzitter 
van het Stichtingsbestuur R. Sandberg riep wervend dat het publiek ‘al voor vijf knaken 
naar de taptoe kan’. In 1979 meldde omroepvereniging TROS zich om het evenement op 
televisie uit te zenden, de uitzending trok ruim vier miljoen kijkers en kreeg een hoog waar-
deringscijfer van 7,8.53 In 1984 nam de Evangelische Omroep de uitzendingen over. Door 
het nieuwe succes kwamen er echter ook nieuwe zorgen. Het terrein van de KMA had geen 
groeimogelijkheden en de logistiek voor de ontvangst van grote aantallen bezoekers stuitte 
op problemen. Door de plaatsing van overdekte tribunes in 1978 was het aantal zitplaatsen 
bovendien verminderd van 4500 tot 3100.54

In 1985 zorgde burgemeester F. Feij voor een relletje. Hij kwam niet naar de Taptoe. Prins 
Claus was namens de koninklijke familie aanwezig en de organisatie had de plaatsen naast 
prins Claus toegewezen aan de gouverneur van de KMA, generaal H. Leeflang en de voorzit-
ter van het Comité Nationale Taptoe, H. Vriens. De burgemeester van Breda zou genoegen 
moeten nemen met een plaats achter de prins en hiermee was Feij het niet eens. Hij vond 
dat hij als burgemeester van Breda en als gastheer naast de prins zou moeten zitten.55 De 

12.  Bestuur Stichting Nationale Taptoe in 1988, v.l.n.r. E. Thielen, H. Talboom, L. Richt (secretaris), H. Endlich, A. van Andel, 
C. Blokdijk, L. van Banning (penningmeester), H. Keuning (voorzitter), G. Dullens (foto BN De Stem, Johan van Gurp, 
collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19880615003). Op de foto ontbreken bestuursleden H. Vriens en C. Frankfoort.
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discussie over de zitplaats en het wegblijven van de burgemeester herhaalde zich in 1986 
bij het bezoek van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.56 Feij was toen overigens wel 
aanwezig, maar zat ook toen niet direct naast de hoge gasten. Het conflict met het bestuur 
van de Taptoe betrof een interpretatie van protocollaire regels.57 De kwestie leidde in datzelf-
de jaar tot het aftreden van een deel van het Taptoebestuur. In de navolgende jaren zorgde 
Feij ervoor dat hij op vakantie was in de periode dat de Taptoe werd gehouden.58

Zoals hierboven aangegeven had de locatie KMA zijn beperkingen. Ook de gouverneur, als 
gastheer, had zo zijn problemen. Door de aanwezigheid van de Taptoe moest elk jaar, rond 
half augustus, de aankomst van nieuwe cadetten worden uitgesteld, omdat het festijn een 
groot deel van het terrein bezet hield tot in de eerste week van september. De nieuwe studen-
ten werden na hun eerste opkomst meteen doorgestuurd naar een tentenkamp in Gilze 
totdat de Taptoe was verdwenen. Een nieuwe locatie was snel gevonden: de Chassékazerne. 
Deze had dan wel niet de allure en de sfeer van de KMA, maar er was wel ruimte genoeg. 
Defensie tastte diep in de buidel om het terrein geschikt te maken (bestrating, aansluitingen 
voor elektriciteit etc., een onbevestigde bron spreekt over ƒ 400.000).

In 1990 werd de Taptoe voor het eerst op het terrein van de Chassékazerne gehouden. Op 
de KMA lag het jaarlijkse bezoekersaantal steeds rond de 30.000. Door de ruimere opzet van 
de Chassékazerne nam dit toe tot 40.000 bezoekers. In 1993 sloot Defensie deze kazerne, 
maar voorlopig zou de Taptoe nog hier gehouden kunnen worden. In 1994 waren in de 
Chassékazerne asielzoekers, vooral uit voormalig Joegoslavië, gehuisvest. Volgens de over-

13.  Bezoek van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aan de taptoe op de KMA in 1986. Naast Prinses Margriet  
zit J. Horsten, interim-voorzitter van de Nationale Taptoe. Burgemeester F. Feij zit twee plaatsen verder rechts.  
(foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19860825061)
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56  NRC Handelsblad, 19 augustus 1986.
57  De Stem, 28 augustus 1995.
58  De Stem, 28 oktober 1989.
59  De Stem, 1 april 1994.
60  Limburgs Dagblad, 31 augustus 1994.
61  De Stem, 30 augustus 1994.
62  De Stem, 4 oktober 1994.

eenkomst met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur hadden deze echter 
al weg hadden moeten zijn. De gemeenteraad was sterk verdeeld over de voorrang die de 
Taptoe zou moeten hebben boven de asielzoekers.59 Het duurde heel lang voordat de Taptoe- 
organisatie van de gemeente Breda de toezegging kreeg dat de asielopvang op tijd weg zou 
zijn om op het terrein de Taptoe te kunnen organiseren. Op het nippertje werd voorkomen 
dat het evenement naar een andere gemeente vertrok. Rotterdam, maar ook Delft, inmiddels 
tot inkeer gekomen, boden zich aan om het evenement te ontvangen.60 Ook was het duide-
lijk dat het terrein in 1996 niet meer beschikbaar zou zijn, in verband met de vestiging van 
het Bredaas Museum en woningbouw. Gemeente noch Defensie konden de Taptoe helpen 
aan een alternatieve locatie welke de organisatie geschikt vond. De taptoe-organisatie dreig-
de Breda te verlaten.61

In oktober 1994 kwam echter de Trip van Zoudtlandtkazerne in beeld. Defensie was, 
dankzij medewerking van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, generaal H. Couzy, 
bereid die kazerne ter beschikking te stellen en zelfs enkele tonnen uit te trekken om het 
terrein geschikt te maken. Zo moest er bijvoorbeeld een nieuwe parade aangelegd worden. 
Er waren op dat moment wel plannen om ook deze kazerne te zijner tijd af te stoten en 
over te dragen aan de gemeente. Defensie wilde dat Breda garandeerde dat de Taptoe ook 
na die tijd op het terrein van die kazerne gehouden kon worden.62 De gemeente reageerde 

14.  Taptoe op de Chassékazerne 1990. (foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19900823065)
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laks en gaf geen duidelijkheid of ze hiermee instemde. De Stichting Nationale Taptoe 
smeekte bijna om duidelijkheid bij de gemeente Breda over de toekomstige locatie van het 
evenement.63 Uiteindelijk stemde de gemeente in met de Trip van Zoudtlandtkazerne en 
garandeerde dat het evenement gedurende tenminste vijf jaar daar gehouden kon worden. 
Loco-burgemeester E. de Bruijn gaf in heel diplomatieke bewoordingen toe, dat er aan de 
zijde van de gemeente het nodige was misgegaan.64 Defensie betaalde het grootste deel 
van de aanpassing van het terrein. De gemeente Breda droeg ƒ 250.000 aan het anderhalf 
miljoen kostende project bij, met de tegenstem van uitsluitend Groen Links en de lokale 
partij De Parel van het Zuiden,65 waarmee het evenement dus toch weer in Breda bleef. In 
1996 musiceerde de Taptoe voor het eerst op de Trip van Zoudtlandtkazerne.

De vijftigste Nationale Taptoe in 2004 was nog steeds op de Trip van Zoudtlandtkazerne. 
Het zou tevens de laatste Nationale Taptoe in Breda zijn, want door vermindering van de 
mogelijkheden tot materiële steunverlening en het inkrimpen van faciliteiten door Defen-
sie, zag de Taptoe zich genoodzaakt uit te kijken naar een andere locatie, buiten defensie-
terrein. Uit kostenoverwegingen moest dit dan een binnenactiviteit worden. Breda kon wat 
dat betreft op korte termijn geen geschikte faciliteiten bieden. De stad had op dat moment 
al wel plannen voor een evenementenhal op de ‘Bavelse Berg’, maar de vooruitzichten 
waren te onzeker.66 Een ‘taskforce’, bestaande uit burgemeester C. Rutten, wethouder  
B. Adank, gouverneur C. Hilderink van de KMA en C. Bogtrop, ex-voorzitter van de Stichting 
Nationale Taptoe trok naar Den Haag voor een gesprek met de staatssecretaris van Defensie  
C. van der Knaap om de Taptoe in Breda te houden.67 De gemeente Breda wilde ook nog 
een garantstelling voor ƒ 200.000 afgeven om het evenement te behouden. Ook het Bredase 

15.  Taptoe op de Trip van Zoudtlandtkazerne in 2000. (foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 
JVG20000824006)
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63  De Stem, 17 juli 1995.
64  De Stem, 20 juli 1995.
65  Bijlage bij de notulen gemeenteraad 1995-218 en De Stem, 19 maart 1996.
66  BN De Stem, 13 april 2004.
67  BN De Stem, 12 maart 2004.
68  BN De Stem, 2 april 2004, BN De Stem, 3 augustus 2004.
69  http://www.derat.nl/int/nl/nieuws/nieuwsitemnieuw.asp?id=6540, ‘Taptoe in het Rat Verlegh Stadion?’.

bedrijfsleven had er ƒ 250.000 voor over.68 Zelfs het NAC-stadion kwam in beeld als locatie.69 
Maar dit mocht allemaal niet baten. De wens er een indoor-evenement van te maken was 
voor de Taptoe-organisatie zwaarwegend. Een nieuwe locatie vond men in de Brabanthallen 
in ’s-Hertogenbosch. In 2005 werd daar de eerste ‘indoor-taptoe’ gehouden. Sinds 2006 speelt 
de Nationale Taptoe zich af in Ahoy Rotterdam met een ‘streetparade’ door het centrum van 
Rotterdam.

| Terugblik

Hoewel het nu wel eens lijkt dat in de jaren zeventig iedereen achter een spandoek aanliep, 
is het de vraag hoe kritisch de Bredase bevolking stond ten opzichte van de krijgsmacht en 
hoe breed het draagvlak in Breda was voor de afwijzing van de Taptoe.

De komst van de Taptoe naar Breda, het protest en de discussies in de gemeenteraad 
waren medio zeventiger jaren in elk geval wel nieuwswaardig. De lokale en landelijke 
pers berichtten vaak hierover. Zowel in het lokale Dagblad De Stem (later BN De Stem) en 
de grote landelijke bladen is de berichtgeving steeds neutraal van toon.

Uit onderzoek van de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht onder de Nederlandse 
bevolking blijkt dat van 1974 tot en met 2003, steevast meer dan driekwart het eens is 
met de stelling ‘krijgsmacht noodzakelijk of noodzakelijk kwaad’. ‘Nauwelijks nodig of 
overbodig’ haalt nog geen kwart. De vraag of men hiermee instemt met militair vertoon 
is dan weer niet beantwoord. Uit de opkomst van belangenverenigingen van dienstplich-
tigen blijkt in elk geval wel kritiek op een aantal uitingsvormen (zoals autoriteit, militaire 
strafsysteem, haardracht, groetplicht, ‘koperpoetsen’ etc.). Vanuit de politiek is een op 
zijn minst kritische houding ten aanzien van de krijgsmacht te vinden bij partijen links 
van het midden. In de gemeenteraad in Breda achtten PvdA en PPR zich gebonden aan 
‘Keerpunt 72’, waarin expliciet werd bepleit ‘afschaffing van uiterlijk vertoon dat geen 
wezenlijke bijdrage levert tot taakvervulling van de krijgsmacht, zoals bijv. […], parades, 
tenudrachten…’. Maar deze partijen bezetten in 1974 14 van de 39 zetels in de Bredase 
gemeenteraad. In 1978 bezetten PvdA, D66 en Groen Links 15 van de 39 zetels. CDA en 
VVD bezetten steevast de overige zetels en hadden een meer welwillende houding.

Het aantal deelnemers aan georganiseerde demonstraties en manifestaties in de roerige 
periode wisselt nogal. Voor zover nu te achterhalen, maximaal vijfhonderd deelnemers. 
Zoals in 1985 al in eigen kring werd geconstateerd, waren het steeds dezelfde personen 
die in het actiewezen actief waren. Anno 2018 geven de betrokkenen uit die tijd wederom 
aan dat de kring van actieve actievoerders eigenlijk niet zo groot was. Schattingen lopen 
uiteen van 80 tot 150 personen, vooral afkomstig uit de vaste kring van (ex-)medestuden-
ten en bekende geestverwanten. Men mag daarom eigenlijk wel aannemen dat het verzet 
tegen krijgsmacht en Taptoe zoals dat eind jaren zeventig naar voren kwam niet breed 
gedragen werd onder de Bredase bevolking. Met een bezettingsgraad van 85-95% zijn de 
bezoekersaantallen in elk geval naar tevredenheid van de Taptoe-organisatie geweest. Bij 
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70  Persoonlijke communicatie van de auteur met een van de betrokken personen.
71  ‘Draagvlak voor defensie’; Walenkamp, ‘Een strijd’.
72  BN De Stem, 25 juni 2008.
73  BN De Stem, 4 juli 2008.

de start in 1974 30.000 bezoekers en in 2004 45.000, dit laatste op een ruimere locatie. In 
hoeverre het protest succesvol is geweest, in de zin dat mensen zich hebben laten weer-
houden om de Taptoe te bezoeken, is niet bekend. Ook niet hoeveel bezoekers er uit Breda 
kwamen. Door het Anti Taptoe Komité, de Taptoe-organisatie of de plaatselijke VVV is 
daar nooit onderzoek naar gedaan. Anno 2018 is hebben de toenmalige VVV-directeuren 
wel de stellige indruk dat dit geen enkele invloed heeft gehad.

Het Anti Taptoe Komité werd wordt in de roerige jaren zeventig en tachtig door de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, de voorloper van de huidige AIVD, wel gezien als een 
factor waarmee men tenminste rekening diende te houden. Een aantal Komité-leden heeft 
vele jaren daarna hun dossiers opgevraagd. Hieruit blijkt dat hun gangen wel degelijk 
werden nagegaan en ook dat gedetailleerde informatie uit eigen vergaderingen in de 
dossiers aanwezig is. Hoe de veiligheidsdienst toentertijd aan deze informatie is gekomen, 
is anno 2018 een raadsel.70

Door de val van de Muur in 1989 en het opschorten van de dienstplicht in 1996 kromp 
de krijgsmacht, ze kreeg andere taken toegewezen en ze veranderde van karakter. Het 
draagvlak onder burgers voor de krijgsmacht nam dan wel wat af, maar bleef in de navol-
gende jaren desondanks toch groot.71 In deze jaren veranderde ook de aanwezigheid en de 
zichtbaarheid van Defensie in Breda. Operationele onderdelen verdwenen en terreinen 
werden afgestoten. Alleen defensieopleidingen bleven over in Breda, waarmee ook hier-
door de traditionele verbondenheid met de stad minder sterk werd. In de jaren negentig 
is het dan ook al wel duidelijk geworden dat de verantwoordelijkheid voor huisvesting, 
facilitering en continuïteit van de Nationale Taptoe steeds meer een zaak voor de stad 
Breda zelf is geworden. Het Taptoebestuur was inmiddels ook al geen Bredase aangelegen-
heid meer. In 2004 vertrok de Nationale Taptoe uit Breda. Dit veroorzaakte minder ophef 
dan de komst in 1976.

| Nationale Taptoe terug in Breda?

In 2008 deden de gemeente Breda en de VVV nog een poging om de Nationale Taptoe weer 
naar Breda te halen met als argumenten de traditionele verbondenheid van de stad met het 
evenement en de KMA als aantrekkelijk decor.72 Hierbij speelden op de achtergrond ook de 
uitstraling en het economisch belang van het evenement voor de stad. Dit stuitte op een 
duidelijk signaal vanuit het Taptoebestuur en het ministerie van Defensie dat het Rotterdam 
bleef en niets anders.73 Waarmee ook dit van de baan was. Wat wel is overgebleven, is elk jaar 
een door het ministerie van Defensie aangeboden relatieconcert tijdens het Spanjaardsgat-
festival. Hier treedt dan een van de drie overgebleven muziekkapellen van de Nederlandse 
krijgsmacht op. Het repertoire is uitsluitend amusementsmuziek. Er zijn geen protesten.
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