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Aan de vooravond van de Tweede Wereldoor-
log ontstond in Nederland koortsachtige activi-
teit om de krijgsmacht op peil te brengen. Als 
gevolg van zware bezuinigingen in de jaren 
na de Eerste Wereldoorlog was deze sterk ge-
krompen en niet meer in staat een adequate en 
geloofwaardige verdediging te voeren. Voor 
de landmacht moesten er in allerijl nieuwe 
wapensystemen worden verworven, eenheden 
(her)opgericht en de dienstplicht worden uit-
gebreid om zodoende meer mannen onder de 
wapenen te kunnen brengen. Als gevolg van dat 
laatste moest een groot aantal kazernes worden 
gebouwd en accommodatie toegevoegd aan 
bestaande. Het kader waarbinnen dit gebeurde 
was het kazernebouwprogramma van 1937 dat 
een ongekende omvang had, zowel qua hoe-
veelheid te bouwen kazernes als het tijdsbestek 
waarbinnen die gereed moesten zijn. In augus-
tus dat jaar werd begonnen met het ontwerpen 
en de verwerving van de nodige grond voor ka-
zernes en oefenterreinen. Een opgave die hier te 
lande nooit eerder was voorgekomen en in deze 
mate ook niet meer herhaald zou worden. Het 
bleek een race tegen de klok te zijn.

Deze brochure doet verslag van die race maar 
kijkt ook naar de drie landmachtkazernes waar-
van de bouw enkele jaren eerder startte. Tevens 
naar de bouw en aanvangsmoeilijkheden van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de marinierskazerne in Rotterdam. Uitgebreide 
aandacht wordt besteed aan de architectuur en 
kwaliteit van de diverse ontwerpen. Als eerste 
aan de vraag die buiten de krijgsmacht werd 
gesteld door burgerarchitecten: is de genie wel 
in staat tot esthetisch aansprekende ontwerpen? 
Bekend en veelvuldig geprezen in de naoor-
logse jaren is het ontwerp van kapitein A.G.M. 
Boost voor de grensbataljonkazernes. Veel 
minder vaak beschreven zijn de ontwerpen voor 
de acht kazernes voor de overige wapens, waar-
van er een niet werd afgebouwd. Opvallende 
uitzonderingen binnen deze acht kazernes waren 
die in Vught en Den Bosch, ze weken sterk af 
van de praktijk elders zowel qua terreinindeling 
als architectuur. Behalve nieuwbouw werden 
aan bestaande kazernes gebouwen toegevoegd. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bouw 
van barakken die, veelal als tijdelijke accom-
modatie bedoeld, in deze jaren een grote vlucht 
nam.

Een overzicht op hoofdlijnen gaat in op het 
naoorlogs gebruik van deze in totaal 27 gerea-
liseerde kazernes. De aard van oorlogsvoering 
en van het leger wijzigde zich sterk tussen 1939 
en 1945, wat betekende dit voor de kazernes 
uit het Interbellum? De vraag of de architectuur 
voldoende kwaliteit had wordt nogmaals be-
handeld, nu vanuit het oogpunt van de status als 
monument die al dan niet door het Rijk of door 
gemeenten aan deze kazernes werd toegekend. 
 

Inleiding 
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Op 28 juni 1919 ondertekende Duitsland onder 
protest het Verdrag van Versailles waarmee 
de Eerste Wereldoorlog formeel eindigde. De 
Duitsers kregen zware beperkingen en hoge fi-
nanciële lasten opgelegd, hun grondgbied werd 
aanzienlijk verkleind. De Franse maarschalk 
Foch merkte ter gelegenheid profetisch op: ‘Dit 
is geen vrede, dit is een wapenstilstand voor 
twintig jaar.’

Nederland was aan het oorlogsgeweld 
ontsnapt en neutraal gebleven. Wel waren grote 
hoeveelheden mannen gemobiliseerd om een 
leger van ongekende omvang te vormen. Tij-
dens de oorlogsjaren kwamen 450.000 man 
onder de wapenen op een bevolking van 6,6 
miljoen mensen.1 Met het sluiten van de wa-
penstilstand door de strijdende partijen op 11 
november 1918 verdween de noodzaak dit leger 
langer paraat te houden, de omvang ervan werd 
het jaar erop drastisch verminderd. Niet alleen 
riep de krijgsmacht sindsdien beduidend minder 
dienstplichtigen op, ook de duur van hun oe-
fentijd verminderde. Uit financiële overwegin-
gen volgden meer inkrimpingen en werd ook 
het aantal beroepsmilitairen aanzienlijk ver-
kleind. Het jaar 1922 was het jaar van de meest 
drastische bezuinigingen, talloze eenheden 
werden mobilisabel gesteld. Voor de infanterie 
betekende dit dat een regiment voortaan geen 
bataljons meer zou kennen, maar slechts twee 
à drie schoolcompagnieën.2 De Dienstplichtwet 
van 4 februari 1922 beperkte het aantal voor 
eerste oefening op te roepen dienstplichtigen tot 
jaarlijks maximaal 19.500 man, waarvan 1000 
man diende bij de Koninklijke Marine. De oe-
fentijd voor dienstplichtigen bij de onbereden 
wapens werd teruggebracht van elf naar vijfen-
halve maand. Met al deze veranderingen ging 
men over van een oorlogs- naar een vredesor-
ganisatie waarin nagenoeg geen parate troepen 
meer voorkwamen. Een toestand die enige tijd 

1  Hiervan waren maximaal 200.000 man tegelijkertijd 
onder de wapenen. Bevaart, W., De onderofficier in het 
Nederlandse leger. 1568-200, 152
2  Wapentraditieraad Infanterie, ‘Ik wijk voor niets’, Ge-
schiedenis en tradities van het Wapen der Infanterie, 21

mogelijk was omdat geen land binnen Europa 
nog in staat was oorlog op grote schaal te voe-
ren. Daarbij stonden de verschrikkingen van 
de loopgravenoorlog en de grote verliezen aan 
mensenlevens nog bij ieder op het netvlies.

In januari 1933 kwam in Duitsland NSDAP-
leider Adolf Hitler aan de macht die Reichskanzler 
werd en een jaar later ook president na het 
overlijden van Paul von Hindenburg. Duitsland 
werd een eenpartijstaat die niet terugschrok 
voor binnenlandse terreur tegen joden en poli-
tieke tegenstanders. De agressieve retoriek van 
de nazi’s, de gelijkschakeling van maatschap-
pelijke organisaties, de wens om de in 1919 
verloren gegane gebieden terug te brengen in 
het Duitse Rijk, de massale herbewapening on-
danks de beperkingen van het Verdrag van Ver-
sailles; ze leiden tot ongemak bij de vroegere 
tegenstanders uit de wereldoorlog. Ook zij 
begonnen hun krijgsmachten op peil te bren-
gen en te moderniseren. In Nederland keken 
sommigen eveneens met argusogen naar de 
ontwikkelingen in Duitsland. Generaal-majoor 
I.H. Reijnders, Chef Generale Staf sinds 1 mei 
1934, zag het als een illusie te veronderstel-
len dat Nederland in een toekomstig Europees 
conflict buiten schot zou blijven en kwam met 
voorstellen tot verhoging van de gevechtskracht 
van het Nederlandse leger.3 De Nederlandse 
neutraliteit werd allang niet meer ondersteund 
door een geloofwaardige defensie-inspanning 
die een tegenstander kon afschrikken.

In 1935 kregen de voorstellen van Reijnders 
steun vanuit het kabinet dat meer geld beschik-
baar stelde. In februari 1936 werd een wets-
ontwerp aangenomen voor de instelling van een 
fonds tot verbetering van de materiële uitrus-
ting van de land- en zeemacht. Dit zogenaamde 
Weer- of Defensiefonds was 54,4 miljoen 
gulden groot, waarvan 31 miljoen gulden was 
bestemd voor de landmacht. Eén van Reijnders 
voorstellen betrof de uitbreiding van het jaarlijks 
contingent dienstplichtigen. Het duurde ech-
ter tot februari 1938 met de invoering van de 

3  Schulten, J., ‘Gewapende neutraliteit en Tweede 
Wereldoorlog (1870-1949)’ in Bruijn J.R., Wels C.B. 
(red.), Met man en macht. De militaire geschiedenis van 
Nederland. 1550-2000, 326

Politiek-militaire ontwikkelingen
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nieuwe Dienstplichtwet. De jaarlijkse opkomst 
werd verhoogd van 19.500 naar 32.000 man en 
de duur van de eerste opkomst verlengd naar elf 
maanden. Met de opkomst van grotere aantallen 
en het langer dienen van dienstplichtigen nam 
de omvang van het leger toe. Om dit grotere 
leger te kunnen huisvesten was een bouwpro-
gramma voor nieuwe kazernes en uitbreiding 
van de bestaande noodzakelijk. Voor dit pro-
gramma werd 22 miljoen gulden beschikbaar 
gesteld, grotendeels bestemd voor nieuwbouw, 
maar ook voor aanpassingen en uitbreiding van 
bestaande kazernes. Behalve deze bouwactivi-
teiten werden op grote schaal barakkenblokken 
opgetrokken op bestaande kazernes, en barak-
kenkampen gebouwd als aparte ‘tijdelijke’ ka-
zernes.
 
Historische ontwikkeling van de ka-
zernebouw

Kazernebouw in de Nederlanden, het huidige 
Nederland en België, ving aan in de tweede 
helft van de zestiende eeuw aan de vooravond 
van de Tachtigjarige Oorlog. De grote hoe-
veelheden militairen van de staande (perma-
nente) legers uit die tijd vormden de noodzaak 
om over te gaan tot de bouw van de vroegste 
vorm van kazernes: barakken. Deze barakken, 
gelijksoortige kamers in een blok met elk zijn 
eigen buitendeur, waren aanvankelijk erg so-
ber. Gebouwd met muren van hout of steen en 
soms van stro en riet, een haard om te koken en 
stoken, twee bedsteden en een oppervlakte per 
barak van soms niet meer dan 13 m², vormden 
zij een onderkomen voor vier militairen. In 
vestingsteden en forten met gebrek aan ruimte 
werden ook meerlaagsblokken gebouwd. De 
uitvoeringen als dubbele barakken: twee rijen 
met de blinde achtergevels tegen elkaar aan, 
twee bouwlagen hoog en afgedekt met een 
langskap, zagen er qua vorm niet anders uit dan 
de rijtjeshuizen zoals we die nu kennen. Deze 
dubbele meerlaagsbarakken vormden het uit-
gangspunt voor latere kazernebouw.4 Dit type 
blok werd in 1685 Frankrijk doorontwikkeld 
4  Zie Kazernereeks nr.1, Vroege kazernebouw in Neder-
land

met minder en grotere kamers, minder buiten-
deuren en trappen, en aangeduid als lineaire ka-
zerne. Deze term vond ook in Nederland ingang 
hoewel dergelijke Nederlandse kazernes vooral 
qua indeling in de 19e eeuw sterk afweken van 
hun Franse pendanten.

Men was hier te lande in de loop der eeuwen 
van kamers voor vier man, gegaan naar bedui-
dend grotere soms zelfs geschikt voor 50 man. 
Omdat kamers van deze grootte vaak in de 
lengterichting van het gebouw lagen en voor 
en achterkamers gescheiden werden door een 
langsmuur, waren toetreding van daglicht en 
vooral frisse lucht beneden de maat. Ook in de 
zogenaamde vierkante kazernes met volledig 
omsloten binnenplaats was dit het geval. Sol-
daten moesten in die tijd alles op hun kamers 
doen: slapen, eten, onderhoud, tot en met het 
drogen van natte uitrusting en kleren. Bedden 
stonden per twee tegen elkaar. Deze ongezonde 
omstandigheden leidden tot onnodige ziekte en 
sterfte. Besef van hygiëne ontbrak volledig.

Er was nog een hindernis om tot betere ka-
zernetypen te komen: gebrek aan ruimte. Pas 
met de Vestingwet van 1874 werd het mogelijk 
kazernes te bouwen buiten de steden op grond-
stukken van voldoende grootte. Er werd een 
nieuw kazernetype ontwikkeld: een lineair 
gebouw van ruim 100 meter lang met twee 
bouwlagen met een zolderverdieping. In deze 
kazernes werd voor het eerst serieus aandacht 
besteed aan wasgelegenheid. Dit type dat zijn 
oorsprong in Frankrijk had, werd in Nederland 
doorontwikkeld. Aan de achterzijde werden 
haaks op de hoofdbouwmassa vier achter-
vleugels opgetrokken. Deze kazernes, lineair 
met vier achtervleugels, waren alle voor de 
infanterie en geschikt voor de huisvesting van 
een bataljon. In elk van de achtervleugels von-
den de soldaten van een compagnie onderdak. 
Onderofficieren werden gelegerd in de hoofd-
bouwmassa, waar tevens de wacht, burelen, 
keukens en kantines waren. Deze gebouwen 
zijn te typeren als multifunctioneel. De nadelen 
van de oudere kazernetypes waren hiermee niet 
opgeheven, nog steeds lagen veel man op een 
kamer die maar mondjesmaat licht en lucht ont-
ving. In de periode dat ze werden gebouwd eind 
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negentiende eeuw, begin twintigste, werd ge-
pleit voor een nieuw kazernesysteem vanuit het 
oogpunt van hygiëne en gezondheid: het pavil-
joensysteem. In dit in 1911 ingevoerde systeem 
werden functies gescheiden en ondergebracht 
in aparte paviljoenen: legeringsgebouwen, kan-
tine, bureel-, wacht-, les- en keukengebouwen. 
Deze gebouwen stonden meestal rond een cen-
traal exercitieterrein opgesteld, daarmee was 
het kazernetype ontstaan dat tot op de dag van 
vandaag relevant is.5 Van de 28 in het Interbel-
lum geprojecteerde kazernes waren er 26 van 
het paviljoentype .
 
Bouwen in Den Haag en Ede 
 
Met het gereedkomen van de Tapijnkazerne in 
Maastricht nog tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
kwam voor langere tijd een eind aan nieuw-
bouw van kazernes. Geld ervoor en de behoefte 
5  Oosterboer, F., Kazernes in Nederland, van barak naar 
paviljoensysteem 1567-1914

ontbraken, op een drietal uitzonderingen na die 
in Den Haag en Ede werden gebouwd. Hun 
ontstaansgeschiedenis is daarmee ouder dan 
die van de kazernes die niet veel later gebouwd 
zouden worden in het kader van de Dienst-
plichtwet van 1938.

Den Haag kende na het afbranden van de 
Oranjekazerne in 1919 nog twee kazernes. De 
Frederikkazerne die in de achttiende eeuw ont-
stond uit een stallencomplex en in gebruik was 
bij de veldartillerie, en de uit de negentiende 
eeuw stammende Alexanderkazerne voor de 
cavalerie. Beide kazernes hadden in hun begin-
tijd aan de rand van de stad gelegen, maar deze 
was er in de loop der jaren omheen gegroeid. 
Hun ligging begon in de ogen van sommigen 
problematisch te worden en er werd gepleit 
voor hun ‘verplaatsing’. Daar werd in diverse 
plannen tot stadsuitbreiding op ingesprongen, 
die vooralsnog tot niets leidden. In het plan van 
de architect H.P. Berlage was in combinatie 
met een locatie voor een nieuw kazerne, ook 

Oorspronkelijke plattegrond van de Trip van Zoudlandtkazerne in Breda, een van de oudste ka-
zernes in Nederland opgezet volgens het paviljoensysteem.
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een locatie opgenomen waar een nieuw stad-
huis gebouwd zou kunnen worden. Berlage had 
het Alexanderveld aangewezen, het naast de 
Alexanderkazerne gelegen oefenterrein. De ge-
meente Den Haag stemde in 1913 in met deze 
plaats, maar begreep ook dat het Ministerie van 
Oorlog6 dit terrein alleen zou willen afstaan als 
ze een locatie terugkreeg voor een nieuwe cava-
leriekazerne en daarnaast andere voorwaarden 
zou stellen. In 1914 liet Den Haag de minister 
weten bereid te zijn om bij te dragen in de kos-
ten van de bouw.7 Daarmee begon de bal te 
rollen om, zonder dat iemand het destijds had 
kunnen voorspellen, pas met de voltooiing van 
de Fredrikkazerne in 1942 uitgerold te zijn. Het 
werd kazernebouw in slow motion.

Er startte overleg met minister van Oorlog 
N. Bosboom die wel oren had naar het voor-
stel, maar na studie liet weten dat er dan ook 
een nieuwe kazerne voor de veldartillerie moest 
komen. De meest geschikte locatie zou in de 
noordoosthoek van de gemeente zijn in het 
duingebied aan de Waalsdorperweg. De Eerste 
Wereldoorlog was ondertussen uitgebroken; 
toen die beëindigd was moest er zwaar worden 
bezuinigd op defensie met 1922 als het jaar van 
de meest drastische inkrimpingen. Het Minis-
terie had daarna noch geld, noch noodzaak 
voor nieuwe kazernes. Aan de kant van de ge-
meente werd eveneens aan de rem getrokken, 
de raad twijfelde of het Alexanderterrein de 
beste locatie was voor het nieuwe stadhuis. Een 
studiegroep moest antwoord geven op die vraag 
en oordeelde in 1929 in meerderheid positief 
over de geschiktheid van het Alexanderveld. 
Den Haag kon weer verder.8 Helemaal stil lag 
het achterliggende proces niet getuige een kran-
tenbericht uit 1925 waarin onder meer werd 
gewezen op het standpunt van de Vereniging tot 
behoud van Natuurmonumenten. Die vond dat 
een eerder plan om het gebied aan de Waals-
dorperweg voor villabouw te bestemmen viel 
te verkiezen boven kazernebouw, omdat zo het 

6  Het latere Departement van Defensie, dat vanaf 1928 
tot 1940 zo werd aangeduid
7  van Hoof, J., Gelegerd in Den Haag, De geschiedenis 
van de Alexanderkazerne en Frederikkazerne, 22
8  ibid. 26

natuurschoon beter geëerbiedigd kon worden.9

Het duurde tot 1 maart 1934 voor gemeente 
en ministerie tot een definitieve overeenkomst 
kwamen. Het beoogde terrein aan de Waalsdor-
perweg werd de locatie voor de bouw van een 
cavalerie- en een veldartilleriekazerne. Daartoe 
zou de Musschenberg moeten worden afge-
graven en het geaccidenteerde duinterrein af-
gevlakt in diverse terrassen. De gemeente Den 
Haag zou maximaal drie miljoen gulden bijdra-
gen aan de bouw. Daar stond tegenover dat de 
gemeente de beschikking zou krijgen over de 
militaire terreinen binnen de bebouwde kom. In 
eerste instantie betrof dit de Alexanderkazerne, 
het Alexanderveld en de Frederikkazerne. Te-
vens werd afgesproken dat alleen werklieden 
uit Den Haag te werk zouden worden gesteld, 
een voorwaarde die niet veel later ook andere 
gemeenten bij de kazernebouw zouden stellen 
ten voordele van hun eigen inwoners in tijden 
van werkloosheid.10

In mei 1934 werd het grondwerk aanbesteed: 
het afgraven en afvoeren van één en een kwart 
miljoen kubieke meter duinzand. Niet veel 
later volgden andere aanbestedingen die waren 
opgesplitst in ongewoon veel delen. Zo werd in 
augustus 1939 het 46e gedeelte aanbesteed. De 
beide kazernes waren bestemd voor paarden-
volk en kenden grote hoeveelheden gebouwen 
zoals stallen, maneges, een veterinair hospitaal,  
magazijnen, logies- en lesgebouwen, garages 
voor voertuigen en geschut. De kazerne voor 
de cavalerie had op een naastgelegen grondstuk 
een dependance die bekend kwam te staan als 
kleine Alexanderkazerne. 

In 1939 werden namen verleend aan alle 
kazernes toen in aanbouw, zo ook aan beide 
Haagse kazernes. Ze werden genoemd naar 
hun voorgangers binnen de bebouwde kom. 
Daarmee zouden er enige tijd twee Alexander- 
en twee Frederikkazernes zijn. Niet handig in 
één stad, maar men ging blijkbaar uit van de 
spoedige sloop van de oudere complexen. Het 
probleem van verwisseling en vergissingen zou 
daarmee verholpen zijn. De Tweede Wereldoor-
9  Algemeen Handelsblad  19 augustus 1925
10  van Hoof, J., Gelegerd in Den Haag, De geschiedenis 
van de Alexanderkazerne en Frederikkazerne, 26
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log en de periode erna gooiden roet in het eten. 
De kazernes in de binnenstad werden pas in de 
jaren zestig buiten gebruik gesteld. Om ze van 
elkaar te onderscheiden kreeg iedere kazerne-
naam officieus een bijvoeglijk naamwoord, 
waarna er sprake was van oude en nieuwe Alex-
ander- en Frederikkazerne.

De nieuwe Alexanderkazerne werd op 1 
september 1938 in gebruik genomen. Op 10 
mei 1940 met het uitbreken van de oorlog op 
Nederlands grondgebied werd de kazerne door 
de Luftwaffe gebombardeerd. Zesenzestig mili-
tairen vonden de dood, vele paarden kwamen 
om het leven en gebouwen raakten zwaar be-
schadigd. Het zou hersteld worden onder Duitse 
leiding. De nog onvoltooide Frederikkazerne 
zou pas in 1942 gereed zijn.

Met de bouw van deze beide kazernes die 
tegenover elkaar lagen aan de Van Alkemade-
laan en waarvan de poorten elkaars spiegel-
beeld vormden, was een uniek ensemble 

verrezen dat een aparte plek inneemt in de 
canon van de Nederlandse kazernebouw. Het 
toegepaste paviljoensysteem was niet nieuw, 
maar geen andere kazerne uit die tijd kende een 
zo grote verscheidenheid van gebouwen. Wel 
nieuw in de kazernebouw was de bouwstijl die 
aansloot bij wat toen in woningbouw populair 
was. Strakke lijnen en geometrische volumes, 
schoon metselwerk, schuine kappen en dak-
overstekken. Soms aangeduid als zakelijk 
expressionisme, kan in dit geval van Nieuwe 
Haagse School worden gesproken. De bouwstijl 
van de kazernes sloot aan bij die van de burger-
bebouwing in de directe omgeving.

Niet iedereen was geporteerd van deze vorm 
van architectuur. In de publieke discussie die 
eind 1937 uitbrak rond de vraag of de genie 
wel esthetisch ogende kazernes kon ontwerpen, 
werden de kazernes aan de Van Alkemadelaan 
als voorbeeld gebruikt om die vraag met ‘Nee’ 
te beantwoorden. De Telegraaf in de ankeiler 

Op deze naoorlogse foto is duidelijk de deels gespiegelde opzet te zien van de Haagse kazernes voor 
de bereden wapens. De Alexanderkazerne aan de linkerkant en de Frederikkazerne aan de overzijde 
van de Van Alkemadelaan.
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bij het artikel met de vraag of kazernes ook 
mooi kunnen zijn: ‘Ziet men te Waalsdorp het 
reusachtige spiksplinternieuwe complex gebou-
wen in roode baksteen dat daar door het Rijk is 
geplaatst, dan vraagt men zich af waarvoor deze 
niet zeer schone en toch op het oog kostbare ge-
bouwen moeten dienen. Het zijn kazernes. Zij 
hebben leelijke deuren, leelijke en onpractische 
ramen, leelijke rode daken, leelijke goten en 
staan binnen leelijke hekken, onnodig kostbaar 
en zonder vreugde ontworpen.’11 De voorzitter 
van de Bond van Nederlandse Architecten De 
Bie Leuveling Tjeenk voegde in een ingezon-
den brief aan zijn uitspraak, dat er heel wat 
kazernes waren aan te wijzen die getuigden 
van onvoldoende architectonisch inzicht, toe: 
‘b.v. die in Den Haag.’ Zonder verdere ver-
duidelijking.12 Opvallend genoeg was ook de 
eerstaanwezend ingenieur (eai.) van het 1e Ge-
niecommandement in Breda Majoor J. Zwart 
11  De Telegraaf  16 januari 1938
12  Algemeen Handelsblad  12 februari 1938

weinig positief. In een brief naar De Tijd van 
28 januari 1938 schreef hij: ‘Dat de kazerne in 
Waalsdorp (Alexanderkazerne, auteur) niet naar 
ieders smaak is kan ik mij voorstellen. Maar 
weet men ook dat aan den bouwmeester van dit 
complex door de gemeente ‘s Gravenhage de 
eisch werd gesteld, dat die kazerne zich moest 
aanpassen aan den open woningbouw van de 
omgeving?’[...] Hier werd de scheppende kracht 
in de kiem gesmoord ...’

Ruim voor de Alexanderkazerne werd betrok-
ken, werd in 1936 in Ede een kazerne voor de 
School Reserve Officieren Bereden Artillerie 
(SROBA) in gebruik genomen. Deze werd nog 
in hetzelfde jaar P. L. Bergansiuskazerne ge-
noemd en was de eerste landmachtkazerne die 
in het Interbellum werd opgeleverd. De lange 
aanloop die de Haagse kazernes kenden was 
in Ede overgeslagen. De SROBA die op het 
terrein van de Van Essen- en A. Koolkazerne       
(beide veldartilleriekazernes) was onderge-
bracht en daarvan de faciliteiten gebruikte, had 

Groepsfoto van cursisten en opleidingskader op de Bergansiuskazerne in 1939.
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voor cursisten een houten noodgebouw terwijl 
voor legering ook noodgedwongen gebruik 
werd gemaakt van pensions in Ede.13 Een eigen 
kazerne was hoogstnoodzakelijk en die werd in 
betrekkelijk korte tijd gerealiseerd. Het enkele 
gebouw had een symmetrische U-vormige plat-
tegrond en was multifunctioneel. Het bestond 
uit twee verdiepingen met zolder en bezat acht 
slaapzalen voor cursisten, bureaus voor de 
commandant en schrijvers, wachtruimte, wa-
penkamer, slaap- en zitkamer voor de inwonend 
officier, een dokterskamer en ziekenzaal. De 
zolderverdieping werd gebruikt voor lessen.

Dit kazernegebouw met zijn vele verschil-
lende functies greep terug op de vroegere ka-
zernebouw, niet onlogisch gezien het beperkte 
aantal cursisten. Geen vernieuwing op dit ter-
rein, maar wel qua bouwstijl die ook hier valt 
te typeren als zakelijk-expressionisme.  De 
verantwoordelijke voor het ontwerp van de Ber-
gansiuskazerne, eai. majoor F.E. van der Staay, 
stond een frivoliteit toe die een kleine stijlbreuk 
vormde: er was een bescheiden klokkenhuis 
met uurwerk op het middendeel van de kap 
met een vlaggenstok. Maar dit is niet het meest 
opvallende aan deze kazerne. Voor wie de U-
vormige hoofdgebouwen van de bataljonska-
zernes van kapitein Boost kent, vallen de over-
eenkomsten met de Bergansiuskazerne haast 
niet over het hoofd te zien. De Bergansiuska-
zerne en de twee kazernes in Den Haag waren 
contemporaine architectuur, hun bouwstijl sloot 
nauw aan bij wat destijds voor burgerbebou-
wing populair was. Even later vond deze stijl 
op grote schaal toepassing bij de kazernes uit 
het bouwprogramma van 1937.  

Het kazernebouwprogramma van 
1937

Op 22 september 1937 diende de minister van 
Defensie een ontwerp in tot wijziging van de 
Dienstplichtwet, alsmede een begrotingsvoor-
stel ter dekking van de uit de nieuwe wet voort-
komende kosten. Het vormde het startsein voor 
het meest omvangrijke programma voor de 
13  van de Weerd, E., Panorama van 100 jaar garnizoen 
Ede 1906-2006, 36

bouw van nieuwe kazernes dat Nederland - toen 
en later - heeft gekend. Het kazernebouwpro-
gramma van 1937 was uiterst ambities. Er moes-
ten 24 kazernes worden gebouwd, waarvan de 
16 infanteriekazernes al op 1 maart 1939 betrok-
ken moesten kunnen worden. Grondverwerving, 
ontwerp en bouw zouden daarmee binnen 18 
maanden gerealiseerd moeten worden!

Voor het bouwen van nieuwe en het wijzigen 
en uitbreiden van bestaande kazernes, had het 
ministerie een bedrag voorzien van 22 miljoen 
gulden. Dit werd in de Memorie van Antwoord 
bij de wijziging van de Dienstplichtwet om-
schreven als ‘zeer globaal geraamd bedrag’. 
Hiervan was 12,3 miljoen gulden gereserveerd 
voor de bouw van de infanteriekazernes.14 
De infanterie, die net als de overige wapens 
terugging naar haar oorlogsorganisatie, zou 
belangrijk worden uitgebreid. Ieder regiment 
kreeg een opleidingsbataljon, het eerste, en een 
tweede bataljon dat de grenzen zou beveiligen 
in geval van mobilisatie. In dat laatste geval 
zou het regiment op sterkte worden gebracht 
met drie mobilisabele bataljons. Verder zou 
ieder regiment een reserveregiment oprichten, 
zodoende groeide het aantal infanterieregimen-
ten van 24 naar 48 stuks.15 Voor de meeste 
bataljons die voor de grensbeveiliging waren 
bestemd, de zogenaamde grensbataljons, zou-
den aparte kazernes worden gebouwd die haast 
als een slinger van kazernes op enige afstand 
van de zuid- en oostgrens liep. Deze kazernes 
kwamen bekend te staan als grensbataljons-
kazernes, en ook als Boostkazernes naar hun 
ontwerper kapitein A.G.M. Boost. Een deel 
van de grensbataljons werd ondergebracht op 
bestaande kazernes en in (minstens) een geval 
in een barakkenkamp.16

Voor de overige wapens waren acht nieuw-
bouwkazernes gepland. De artillerie kreeg er 
drie, de luchtdoelartillerie één, de cavalerie 
twee, de genie één en er was een gezamenlijke 
kazerne voor een regiment huzarenmotorrijder 
en een regiment wielrijders.
14  Memorie van Antwoord ingezonden per brief van 23 
november 1937
15  Zwitzer, H.L., Comptabiliteit in uniform, 116
16  De Maasbode  04 september 1938
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Terwijl in de Tweede en Eerste Kamer de minister zijn 
voorstel tot aanpassing van de Dienstplichtwet verde-
digde en zag aangenomen, ging de genie aan de slag 
met ontwerpen en grondverwerving, er viel geen 
tijd te verliezen. Het jaar 1938 was het jaar van 
de  aanbestedingen van de kazernes die nog korte 
tijd zonder naam bleven, wat destijds gebruikelijk 
was. Naamgeving van kazernes gebeurde haast 
in alle gevallen pas jaren na de bouw. Er werd 

gebroken met deze traditie, van de meeste ka-
zernes uit de bouwstroom van 1937 werd begin 
januari 1939 hun naam bekend gemaakt. In veel 
gevallen die van een verdienstelijk militair uit 
de Tachtigjarige Oorlog of uit de strijd tegen de 
Fransen in de periode 1792-1815, in de overige 
gevallen naar leden van het huis Oranje-Nassau 
aangevuld met prins Bernhard als aangetrouwd 
familielid. De uitzondering vormde de Simon 

Infanteriekazernes
Plaats Kazerne Bestemd voor
Arnhem Saksen-Weimarkazerne II-8 RI (2e bataljon 8 Regiment 

Infanterie) 
Bergen op Zoom Cort Heijligerskazerne II-14 RI 
Bussum Kolonel Palmkazerne 16 RI
Ede Elias Beeckmankazerne 22 RI
Eefde Detmerskazerne II-18 RI
Eindhoven de Constant Rebecquekazerne I-17 RI
Ermelo Jan van Schaffelaarkazerne I-18 RI plus regimentsstaf
Grave Generaal de Bonskazerne 15 RI
Roermond Ernst Casimirkazerne II-17 RI plus regimentsstaf
Roosendaal Engelbrecht van Nassaukazerne II-3 RI
Schalkhaar Westenbergkazerne II-7 RI
Steenwijk Johan van den Kornputkazerne II-9 RI
Tilburg Koning Willem II kazerne IIe bataljon Regiment Jagers
Weert Van Hornekazerne II-4 RI en II-13 RI
Wezep Willem de Zwijgerkazerne II-20 RI
Zuidlaren Adolf van Nassaukazerne II-12 RI

Kazernes voor de overige wapens
Plaats Kazerne Bestemd voor

Alkmaar Jacob Cabeliaukazerne 2e Regiment Luchtdoelartillerie

Amersfoort Prins Bernhardkazerne 2e Eskadron Pantserwagens

Apeldoorn Koning Willem III kazerne 2e Regiment Wielrijders en 1 
Regiment Huzarenmotorrijder

Ede Simon Stevinkazerne 12e Regiment Motorartillerie

Harderwijk Willem Georg Frederikkazerne 1e Regiment Veldartillerie

‘s-Hertogenbosch Koning Willem I kazerne 11e Regiment Motorartillerie

Soesterberg Du Moulinkazerne Ie bataljon 1 Regiment Genietroepen 
en een cie spoorwegtroepen

Vught Frederik Hendrikkazerne 2e Regiment Huzarenmotorrijder en 
1e Eskadron Pantserwagens
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Stevinkazerne die genoemd werd naar de wis-
kundige en militair ingenieur die prins Maurits 
ter zijde had gestaan. 

Grondverwerving 

Volgens brigade-generaal b.d. De Wolf die de 
geschiedenis van het ontwerpproces van de 
grensbataljonskazernes beschreef, zouden de 
eerstaanwezend ingenieurs van de geniecom-
mandementen zorgdragen voor het verwerven 
van bouwgrond voor de infanteriekazernes, 
onderhandelingen voeren met gemeenten en het 
verwerven van de nodige bouwvergunningen.17 
Maar er waren ook anderen bij de grondver-
werving betrokken. Zo kreeg op 29 oktober 
1937 de gemeente Weert een brief van de com-
mandant van het Veldleger luitenant-generaal 
J.J.G. baron van Voorst tot Voorst met de vraag 
of Weert in aanmerking wenste te komen voor 
een garnizoen.18 Eerder die maand had Van 
Voorst tot Voorst de burgemeester van Steen-
wijk verzocht of zijn gemeente op ‘billijke 
voorwaarden’ bereid was op zijn grondgebied 
terrein beschikbaar te stellen voor de bouw 
van een kazerne. Tevens werd verzocht om 
een geschikt oefenterrein in de nabije omge-
ving. Van Voorst tot Voorst was bepaald niet 
subtiel, hij wees op de grote voordelen die de 
gemeente zou ondervinden van een garnizoen, 
en er tevens op dat hem door andere gemeen-
ten zowel bouw- als oefenterreinen kosteloos 
waren aangeboden.19 Steenwijk, waar de burge-
meester een groot voorstander was van een 
garnizoen, stemde in. Kosteloos is het woord 
waar het hier om draait. Kosteloos voor De-
fensie, zoveel mogelijk. Echter niet voor de 
gemeenten die een dergelijk verzoek kregen en 
het vaak financieel moeilijk hadden, de diepe 
economische recessie van de jaren dertig was 
nog niet verwerkt. Het feit dat gemeenten tegen 

17  de Wolf, J.J., ‘De voorbereidingen van de bouw 
van 16 infanteriekazernementen (Boost-Kazernes) in 
1937/38’, Genie, 149. De Wolf noemt in zijn artikel 
infanteriekazernes, maar ook voor de kazernes voor de 
andere wapens werden deze taken door de eai’s vervuld
18  Algemeen Handelsblad  06 januari 1938
19  Krijger, T.A., Steenwijk als militaire stad, 44

elkaar werden uitgespeeld moet destijds wel 
beseft zijn. Het krantenartikel dat in het kader 
hierboven is opgenomen zal toen zeker niet de 
enige getuigenis hiervan zijn geweest.

De geldsommen die gemeenten uit eigen kas, 
al dan niet via leningen, moesten opbrengen 
om kazerneterreinen te verwerven en de nodige 
infrastructuur te bekostigen, waren aanzien-
lijk. Zo kostte het de gemeente Grave rond de 

Garnizoensindeling en gemeentelijke 
bijdrage
(Van onze militaire medewerker) 
 
'Het bezit van een garnizoen levert econo-
mische voordelen aan een gemeente en ver-
hoogt voor velen hare aantrekkelijkheid als 
woonplaats. Afgescheiden van de groeiende 
sympathie voor de weermacht is het dan 
ook begrijpelijk, dat het vooruitzicht van de 
vestiging van nieuwe garnizoenen een soort 
van wedloop van gemeentebesturen heeft 
doen ontstaan met de nieuwe garnizoenen 
als 'prijzen'. En het Departement van De-
fensie heeft blijkbaar begrepen, dat het uit 
dezen nobelen wedijver voordeel kan trek-
ken onder het gerenommeerde motto 'voort 
wat hoort wat'. 
Natuurlijk mag hieruit niet worden afgeleid 
dat de militaire belangen voor het departe-
ment uit het oog zouden worden verloren bij 
het streven bij een deel der kosten te bestrij-
den uit min of meer vrijwillige bijdragen 
der gemeenten. Veelal toch zal het militair 
belang een keuze toelaten uit eenige ge-
meenten, waarbij dan de 'prijs' kan worden 
toegewezen aan de gemeente die het meeste 
biedt! Zelfs, waar voor zulk een keuze 
eigenlijk geen ruimte is, en één bepaalde ge-
meente uit militair oogpunt de aangewezene 
behoort te zijn voor het garnizoen, behoeft 
dit niet dadelijk aan de gemeente verteld te 
worden en is het met eenige handigheid best 
mogelijk haar te bewegen toch 'over de brug 
te komen' met een bijdrage.' 
 
Algemeen Handelsblad  04 februari 1938
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f 100.000,- om een terrein aan te kopen en het 
te laten aansluiten op nutsvoorzieningen. Daar 
bovenop kwamen de jaarlijkse rentelasten voor 
het huren van oefenterreinen.20 Den Bosch had 
een groot tekort op de begroting maar stemde 
toch in met het beschikbaar stellen van een drietal 
terreinen die eerder voor stadsuitbreiding waren 
bestemd. De economische waarde ervan werd 
geschat op f 400.000,-. Het Rijk kon ze pachten 
voor onbepaalde tijd tegen een jaarlijkse 
canon van één gulden. Niet veel later startte de 
bouw van de Koning Willem I kazerne voor 
de motorartillerie.21 Voor Den Bosch was het 
een prestigekwestie om haar garnizoen uit te 
breiden, voor de meeste gemeenten waren de 
economische voordelen van de vestiging van 
een garnizoen hét argument om Defensie ver-
regaand tegemoet te komen. Een garnizoen 
betekende werk, niet alleen bij de bouw maar 
ook daarna voor onderhoud en andere diensten 
door burgers. Het betekende inkomsten voor de 
middenstand. De komst van beroepsmilitairen 
en hun gezinnen betekenden nieuwe inwoners 
die geld zouden spenderen.

Verliep het proces van grondverwerving in de 
meeste gevallen probleemloos, er waren uitzon-
deringen. De gemeente Soest die was verzocht 
om grond nabij Soesterberg voor de bouw van 
een geniekazerne, stemde in met de aankoop 
van een kavel ter waarde van f 50.000,- in-
clusief bijkomende kosten. Het raadsbesluit 
moest worden bekrachtigd door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht die echter hun instemming 
onthielden. Zij verzochten de gemeente op haar 
besluit terug te komen. Gedeputeerde Staten 
zagen de voordelen niet waarop burgemeester 
en wethouders hun besluit hadden gebaseerd, 
het belang van de gemeente achtten zij daarmee 
niet gediend. De gemeenteraad bijeengekomen 
in een spoedvergadering, handhaafde echter 
haar besluit. Waarna de provincie instemming 
definitief onthield. Soest ging daarop in beroep 
bij de Kroon. Terwijl de gemeenteraad voor 
was, lag de aankoop van grond en het om niet 

20  van Hoof, J.P.C.M., Roozenbeek, H., Grave als mili-
taire stad, 95
21  jeoudekazernenu.nl/kazernes-s-z/koningwillem1/x-
willem1.html, bezocht op 07 december 2021

ter beschikking stellen ervan bij een deel van 
de bevolking moeilijk, die was mordicus tegen. 
Een drietal buurtverenigingen was voornemens 
om ook te requestreren bij de Kroon, maar dan 
tegen het raadsbesluit. Men was van mening 
dat de uitgave onverantwoordelijk was daar 
de gelden ‘door het merendeel der bevolking 
onder de moeilijkste omstandigheden moesten 
worden bijeengebracht’. Er kon niet worden 
verwacht dat voor de neringdoenden in de ge-
meente grote belangen waren verbonden aan de 
stichting van een kazerne.22 Deze gang van zaken 
duurde minister van Defensie J.J.C. van Dijk al-
lemaal te lang, op 21 mei 1938 berichtte hij de 
gemeente Soest dat de grond voor rekening van 
het Rijk zou worden aangekocht. Soesterberg 
kreeg zijn kazerne, en vergeleken met andere 
gemeenten voor een koopje. Dat gold ook voor 
de gemeente Diepenveen waar Defensie voor 
de bouw van de kazerne in Schalkhaar de grond 
ten langen leste zelf aankocht, wat eveneens 
gold voor het gewenste oefenterrein.23 

Een soort gelijk verhaal als Soesterberg speel-
de zich af in Alkmaar, maar dan met een minder 
gelukkige afloop. Ook daar onthielden Gedepu-
teerde Staten de gemeente de toestemming tot 
forse investeringen ten bate van de bouw van 
een kazerne. De oplossing voor de ontstane 
patstelling moest komen uit onderhandelingen 
tussen het Departement van Financiën, dat niet 
instemde met het financiële offer van Alkmaar, 
en het Departement van Defensie. Toen de zaak 
eindelijk was opgelost en de lasten voor Alk-
maar drastisch waren verlaagd, ving in 1939 
de bouw alsnog aan. Verder dan de begane grond-
vloeren voor acht grotere gebouwen en vier buiten-
privaten kwam de kazerne niet. Grondwerk en 
bouw werden in mei 1940 stilgelegd, om nooit 
meer te worden hervat.24

De weerstand van een deel van de bewoners 
van Soest vanuit economische motieven was 
minder uniek dan het lijkt. Ook in Wezep, waar 
de gemeente land had aangekocht en om niet 
ter beschikking had gesteld voor de bouw van 
22  De Gooi- en Eemlander  02 maart 1938
23  De Maasbode  02 augustus 1938
24  Oosterboer, F., De kazerne die een luchtkasteel bleef, 
Kazernereeks nr. 2
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een infanteriekazerne, waren tegenstanders. 
Die kwamen voornamelijk uit de ‘landbou-
wende bevolking’, ze zagen geen voordelen 
maar waren bevreesd voor een verhoging van 
de pachtprijs. Enkele personen waren van plan 
om Gedeputeerde Staten van Gelderland te 
verzoeken het raadsbesluit af te keuren. Wezep 
kende ook voorstanders: de middenstand, die 
in een ingezonden brief in een regionale krant 
lieten weten zo nodig alles te doen om ‘den ka-
zernebouw te bevorderen.’ Zij zagen de kazerne 
als middel om de vooruitgang van hun woon-
plaats te bevorderen.25

Vanuit heel andere motieven kwamen even-
eens bezwaren tegen de bouw van kazernes 
en andere militaire objecten. In het Gooi was 
men verontrust over de gevolgen van de bouw 
van de Kolonel Palmkazerne bij Bussum. 
Oefenende militairen zouden schade kunnen 
toebrengen aan heidegronden en begroeiing 
van het Goois reservaat. Indien deze terreinen 
beschikbaar werden gesteld voor oefeningen, 
25  Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant  31 
december 1937 en 05 januari 1938

zouden zij nog maar van weinig waarde zijn ‘voor 
de talrijke natuurvrienden’. Tevens vreesde men 
voor de vermindering van de aantrekkelijkheid 
van het gebied voor de jaarlijks vele zomer-
gasten en als woonomgeving.26 De verwachte 
vermindering van natuurwaarden vormde ook 
de aanleiding voor een gepeperd artikel in het 
Bataviaasch Nieuwsblad van 21 april 1938. De 
auteur spuwde zijn gal over de bouw van de in-
fanteriekazerne bij Arnhem: ‘Dit is een van de 
ergerlijkste staaltjes van natuurschennis dat mij 
ooit ter oore is gekomen, ...’ Het maakte niet 
uit, anders dan tegenwoordig was het vermogen 
van burgers om de Staat te remmen of zelfs 
helemaal af te houden van haar voornemens 
beperkt, er werd gebouwd. 

26  De Telegraaf   02 juni 1938

De grondstukken die werden verworven waren vaak aan de krappe kant, zoals deze luchtfoto 
uit 1939 van de Adolf van Nassaukazerne in Zuidlaren laat zien. Het gevolg hiervan was dat de 
standaardplattegrond van deze Boost bataljonskazerne werd aangepast aan de afmetingen en vorm 
van het kavel.
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Kazernes ontwerpen voor de landmacht was 
een taak van de Dienst der Genie, maar eind 
1937 werd in het blad De Ingenieur plotseling haar 
kunde om tot esthetisch bevredigende ontwerpen 
te komen in twijfel getrokken. Hoofdredacteur ir. 
Wouter Cool27 gooide met een prominent ge-
plaatst artikel in nummer 50 van 10 december 
1937 de knuppel in het hoenderhok. Hij hekelde 
het in zijn ogen lage bedrag dat voor de bouw 
van de infanteriekazernes was gereserveerd en 
betwijfelde of dit niet zou leiden tot weglaten of 
uitstellen van feitelijk onmisbare elementen in 
opzet en uitvoering. Men zou moeten trachten 
dit te vermijden, evenals de hieruit voortvloei-
ende mogelijkheid dat: ‘de gevels en het inte-
rieur der nieuwe kazernes mettertijd teleurstel-
ling opwekken. Bij samenwerking met alge-
meen erkende deskundigen valt te verwachten, 
dat zonder betekenende verhoging in uitgaven 
de beste resultaten zullen worden verkregen.’ 
Daar stond het, zwart op wit, zonder hulp van 
buitenaf zou de genie zonder verhoging van 
de financiële middelen maar esthetisch onder-
maatse kazernes afleveren. Het bleek het start-
sein voor een discussie die het jaar erop de 
gemoederen bezighield.

Prominente burgerarchitecten, genieoffi-
cieren, politici: allen lieten van zich horen in 
krantenartikelen, ingezonden brieven en in de 
beide Kamers van de Staten-Generaal. De kop 
boven een artikel in De Telegraaf van 16 janu-
ari 1938: ‘Het Rijk gaat kazernes bouwen. Het 
moet solide zijn, maar kan het ook mooi zijn?’ 
Licht werd opgestoken bij deskundigen: Wouter 
Cool, aangeduid als reservemajoor (!) en al 
zestien jaar werkzaam voor gemeentewerken 
van Rotterdam, en majoor J. Zwart, eai. bij het 
1e Geniecommandement te Breda. De mening 
van Cool die nog wat omfloerst was weerge-
geven in zijn eigen hoofdredactionele artikel, 
werd scherper verwoord. Cool: ‘Een genieoffi-
cier is nu gemeenlijk geen scheppende architec-
tonisch kracht,’[...] ‘een enkele maal is er een 
uitzondering, bijvoorbeeld bouwmeester Dudok 
27  Zoon van luitenant-generaal Wouter Cool (genieof-
ficier en later minister van Defensie) 

die uit de genie is voortgekomen.’[...] ‘Er zijn 
een heleboel knappe genie-officieren, technisch 
uitstekende mensen, maar het zijn daarom nog 
geen bouwmeesters in schoonheidsrichting.’ Een 
uitspraak van majoor Zwart werd prominent ge-
plaatst: ‘Een kazerne is geen jonge meisjespen-
sionaat met warenhuisingang, alle overbodige 
luxe moet vermeden worden. Vóór alles moet 
alle aandacht aan het inwendige besteed worden: 
dat moet goed zijn.’

Zwart kreeg spijt van zijn medewerking aan 
het artikel en zette dit recht met een stuk in De 
Tijd van 28 januari 1938. Hij betreurde de weer-
gave van zijn woorden in het Telegraafartikel. 
Hij bekommerde zich juist wel om het uiterlijk 
van een kazerne. Hij had nog wel enkele teke-
ningen naar De Telegraaf gestuurd van twee 
kazernes die door zijn bureau waren ontworpen, 
maar deze werden niet gebruikt, ‘dat kwam niet 
in hun kraam te pas.’

Eerste en Tweede Kamer, waar het voorstel 
voor de nieuwe Dienstplichtwet werd behandeld, 
besteedden ook aandacht aan de kazernebouw. 
Zo werd afgevraagd of het een en ander niet 
goedkoper (!) zou kunnen. Het bedrag van 22 
miljoen gulden dat voor de kazernebouw was 
uitgetrokken vonden sommigen wel zeer hoog. 
‘Andere leden spraken in het algemeen de hoop 
uit, dat ook aan de architectuur van de nieuw te 
bouwen kazernes de noodige zorg zou worden 
besteed.’28

Buiten het Binnenhof gingen voor- en tegen-
standers van de genie als scheppend orgaan 
elkaar figuurlijk te lijf. De architect J. Th. J. 
Cuypers, ontwerper van talrijke kerken en 
zoon van Pierre Cuypers (architect van het 
Rijksmuseum), trok in een opiniestuk de be-
kwaamheid van de genie in twijfel en pleitte 
voor de inbreng van ‘particuliere bouwmees-
ters’, waardoor van de aanvang af ‘eene be-
schaafde, harmonische architectuurvorm aan 
die bouwwerken (kazernes, auteur) zal worden 
verzekerd.’29

Menig krant besteedde aandacht aan zijn 
mening. Dat was een stuk minder voor de 

28  Stukken Eerste Kamer, Bijlagen. 279. 12 januari 1938
29  De Tijd  22 januari 1938

Genie en architectuur
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opinie van kapitein der Genie H.T.J.M. Loh-
meijer die voor De Militaire Spectator een ar-
tikel schreef getiteld ‘Het kazerne-vraagstuk’.30 
Lohmeijer betoogde daarin dat door aandacht 
voor luchtbescherming en brandgevaar en 
de bouwkundige maatregelen daartegen, de 
kazernebouw het domein van de burgerlijke 
bouwkunde had verlaten en was toegetreden 
tot het nieuwe terrein van de duurzame verster-
kingskunst. Hij zag geen heil in een oplossing 
waarbij een burgerarchitect achteraf iets aan-
nemelijk moest maken voor een project dat aan 
zoveel andere eisen moest voldoen. Hij deelde 
burgerarchitecten die geen vertrouwen haden in 
de genie, een koekje uit van eigen deeg: ‘Ten-
slotte is het stelsel waarbij burgerarchitecten 
de schoonheid der gebouwen verzorgen geen 
waarborg, dat er werkelijke aesthetische com-
plexen verrijzen, getuige de vele gebouwen en 
projecten van architecten, die zeer en vogue 
zijn, maar welker vreugdelooze beklemming 
dagelijks waarneembaar is.’

Ook de eerdergenoemde ir. De Bie Leuveling 

30  De Militaire Specatator, 1938 nr. 1, 76

Tjeenk mengde zich in de strijd met een inge-
zonden brief in het Algemeen Handelsblad van 
12 februari 1938. Hij vond het voor de hand 
liggend dat de kazernebouw door de genie ge-
schiedde, maar vond ook er in Nederland heel 
wat kazernes waren aan te wijzen die getuigden 
van onvoldoende architectonisch inzicht. Ge-
meentelijke schoonheidscommissies die zoals 
gebruikelijk (kazerne)ontwerpen beoordeelden, 
hij zag er weinig heil in: ‘Bouwkunst kan niet 
door commissies worden gemaakt, die ontstaat 
uit den geest van één of ten hoogste twee of 
drie gelijkgestemde kunstenaars.’ Hij pleitte 
daarom voor de inbreng van ‘onze bekwaamste 
architecten’ bij de kazernebouw.

Dat deze kwestie de gemoederen enige tijd 
bezighield had volgens De Wolf een oorzaak. De 
Bond van Nederlandse Architecten had op 12 
oktober 1937 een brief gestuurd naar Defensie. 
Zij deed het voorstel om bij de voorbereiding 
van de kazernebouw particuliere architecten in 
te schakelen, zonder een bevredigend antwoord 
te krijgen. Deze actie moest volgens De Wolf 
worden gezien tegen de achtergrond van de grote 

Plechtigheid op de Alexanderkazerne in Den Haag. De vormentaal van de gebouwen die aansloot 
bij de omliggende burgerbebouwing was niet naar ieders smaak.
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slapte in de bouwsector in die tijd.31

Minister Van Dijk kwam enigszins tegemoet 
aan de twijfels ten aanzien van de genieont-
werpen. Hij schakelde twee bekende architec-
ten in die de ontwerpen zouden beoordelen: 
professor N. Lansdorp en professor ingenieur 
L.A. Schoemaker. Hij liet met zijn Memorie 
van Antwoord van 2 februari 1938 aan de Eerste 
Kamer weten: ‘Aan de architectuur van de 
nieuw te bouwen kazernes wordt de noodige 
zorg besteed.’ Op dat moment waren de teke-
ningen en bestekken voor de infanteriekazernes 
nagenoeg gereed. Tot opluchting van kapitein 
Boost, de verantwoordelijke voor het ontwerp-
proces, oordeelden de professoren positief 
over de ontwerpen. Ze spraken hun bijzondere 
waardering er voor uit en tilden niet zwaar aan 
de staat van voltooiing.’32 Nog niet voltooid 
waren de ontwerpen van het bureau van de eai. 
te Breda waar beide professoren sterk bij waren 
betrokken. Professor Schoemaker ging zelfs in 
overleg met de ‘Commissie van dorpsschoon’ 
van Vught over het ontwerp van het keuken-
ketelhuisgebouw van wat toen als kazerne 
Vughterheide (Frederik Hendrikkazerne) werd 
aangeduid.33

Beoordeling door een tweetal professoren was 
natuurlijk niet wat de Bond van Nederlandse 
Architecten had gedreven. Toch ontstond er 
enige werkgelegenheid voor burgerarchitecten 
bij de kazernebouw. De architect P. van Vught 
die voor het bureau van de eai. te Breda werkte, 
ontwierp de kazernes in Vught en Den Bosch. 
In Roermond werd ir. J. Klarenbeek bij de 
bouw van de Ernst Casimirkazerne betrokken, 
wat tot op de dag van vandaag te zien is aan de 
poortomlijsting van het hoofdgebouw. Bedui-
dend meer werk ontstond voor burger opzich-
ter-tekenaars. De bureaus van de eai.’s waren 
minimaal bezet geweest en niet toereikend voor 
de grote opgave van het kazernebouwprogram-
ma. In de periode van november 1937 tot en 
met augustus 1938 werden door het bureau van 

31  de Wolf, J.J., ‘De voorbereidingen van de bouw 
van 16 infanteriekazernementen (Boost-Kazernes) in 
1937/38’, Genie, 156
32  ibid, 157
33 Nationaal Archief, 2.13.45, nr’s 4359, 4380

de eai. te Breda maar liefst 17 opzichter-teke-
naars aangesteld met een tijdelijk contract.34 
Ook op andere bureaus ontstond aanzienlijke 
werkgelegenheid voor deze categorie personeel. 
Tenslotte ontstond werkgelegenheid bij externe 
bureaus voor de uitwerking van verwarmings- 
en elektrische installaties.  

Infanteriekazernes

Kapitein der genie A.G.M. Boost kreeg halver-
wege augustus 1937 van de Inspecteur der Ge-
nie de opdracht de infanteriekazernes te ontwer-
pen. Er moesten twaalf bataljonskazernes 
worden gebouwd en vier regimentskazernes. 
Die laatsten zouden twee bataljons huisvesten 
plus de regimentsstaf. Omdat het hier eenheden 
met dezelfde organisatie en grootte betrof, kon 
worden volstaan met een standaardontwerp 
voor de bataljonskazernes en een variant ervan 
voor de regimentskazernes. De tot dan gebezig-
de praktijk was dat de eai.’s of het bureau onder 
hun leiding iedere kazerne individueel ontwier-
pen en afstemden op de organisatie van de 
gebruiker, maar hiertoe ontbrak de tijd. Boven-
dien waren zij druk met de ontwerpen van de 
kazernes voor de overige wapens die ieder wel 
uniek waren, en met de soms aanzienlijke uit-
breidingen van de bestaande kazernes.35 

Voor Boost brak een hectische tijd aan. 
Weliswaar kreeg hij de ontwerpopdracht nog 
voor het wetsvoorstel ter uitbreiding van de 
dienstplicht in de Kamers was behandeld, veel 
assistentie kreeg hij in deze periode niet. Hij 
werd zelfs enige tijd niet vrijgesteld van zijn 
overige werk zodat hij alleen de middagen ter 
beschikking had. Hoogstwaarschijnlijk heeft 
Boost er ook vele avonden aan besteed om 
de opdracht tot een goed einde te brengen. 
Geleidelijk aan kreeg hij wel ondersteuning, eind 
1937 stonden hem een elektrotechnisch ingenieur 
en acht tekenaars ter beschikking.36

34  Nationaal Archief, 2.13.45, nr’s 4340, 4341, 4351, 
4380
35  de Wolf, J.J., ‘De voorbereidingen van de bouw 
van 16 infanteriekazernementen (Boost-Kazernes) in 
1937/38’, Genie, 149
36  ibid, 151
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De ontwerpopdracht kende strenge kaders, 
vooral financiële. Het voor de infanteriekazer-
nes toegewezen bedrag van 12,3 miljoen gulden 
mocht in geen geval worden overschreden. 
Daartoe werd zoveel mogelijk ‘franje’ verme-
den. Zo werd één bureelkamer voor zowel de 
compagniescommandant als zijn luitenants 
voldoende geacht. Van voorzieningen voor 
luchtbescherming werd afgezien. Gek genoeg 
moest de kleine stal die op iedere kazerne zou 

verrijzen (ook infanterieofficieren reden destijds 
paard) ruimer worden opgezet op verzoek van 
de Commandant Veldleger. Boost had de tot 
dan gebruikelijke buitenprivaten willen vermij-
den, zodat toiletten in de legeringsgebouwen 
gecombineerd konden worden met wasgelegen-
heden, maar dit voorstel werd afgewezen. Wel 
mocht hij manschappeneetzalen in de legerings-
gebouwen opnemen zodat soldaten niet op de 
legeringskamers hoefden te eten.

Na vijf maanden waren de ontwerpen voor de 
bataljonskazernes gereed. Op 24 januari 1938 
zond Boost de bestekken met tekeningen en 
toelichtingen naar de geniecommandementen. 

Ondertussen werkte zijn bureau in hoog tempo 
door aan de ontwerpen voor de regimentska-
zernes. Wat onder leiding van kapitein Boost 
ontstond wordt soms aangeduid als de ‘bouw-
doos van Boost’.37 De hoofdelementen voor een 
bataljonskazerne bestonden uit een hoofdge-
bouw, drie standaardlegeringsgebouwen die 
een gespiegelde variant en een iets langere 
uitvoering kenden, het keuken-ketelhuisge-
bouw, een stal, een magazijngebouw en twee 

privaatgebouwtjes. Het hoofdgebouw met poort 
(gebouw A) was gezichtsbepalend en sloot het 
ensemble van de voorzijde min of meer af voor 
blikken uit de buitenwereld, het gaf het geheel 
een ‘afwerend’ karakter.38 Gebouw A was U-
vormig en huisvestte een flink aantal uiteen-
lopende functies. Ze bevatten de kantines voor 
officieren, onderofficieren en manschappen; 

37  Crimson Architectural Historians, De Constant 
Rebecquekazerne, cultuurhistorische analyse van de ka-
zerne als stedenbouwkundig ensemble, Crimson 2010, 20
38  de Wolf, J.J., ‘De voorbereidingen van de bouw 
van 16 infanteriekazernementen (Boost-Kazernes) in 
1937/38’, Genie, 151

De Constant Rebecquekazerne te Eindhoven met een extra gebouw (in de rechteronderhoek) dat 
een afwijkende dakvorm heeft op een foto gedateerd op 1938-1940. Vanuit deze positie valt goed de 
nogal smalle opzet van de standaardindeling van de infanteriebataljonskazernes te zien.
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Voorgevel en indeling van de begane grond van het poortgebouw van de Jan van Schaffelaarkazerne 
in Ermelo. Dit gebouw week enigszins van de standaardindeling van dit type gebouw als gevolg van 
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de rechtervleugel die twee bouwlagen telt. 
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maar ook de ruimte voor de wacht, cellen voor 
gestraften, het kazerneziekenverblijf en een 
gymnastiekzaal. Wie bij een Boostkazerne met 
standaard plattegrond door de poort het terrein 

betrad, zag links in elkaars verlengde de lege-
ringsgebouwen B en D met de lange zijde en de 
entrees naar het centrale plein gericht. Tegen-
over B lag legeringsgebouw C en daarachter 

Standaard Boost legeringsgebouw, zoals hier getekend gebouw B (linksvoor). Gebouw C (er tegen-
over) vormde het spiegelbeeld. Gebouw D (achterste legeringsgebouw) had een iets langer bureel-
gedeelte en kon, afhankelijk van de plaatsing van het keuken-ketelhuisgebouw, gespiegeld voorkomen.
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het keuken-ketelhuisgebouw E, waarin zich 
tevens het badhuis van de kazerne en de eetzaal 
voor onderofficieren bevond. Aan de achterzij-
de sloten de stal en het magazijngebouw het 
ensemble af. Hiermee was een haast intiem 
ensemble ontstaan ook al omdat de gebouwen 
nogal dicht op elkaar stonden. De Wolf over dat 
laatste: ‘Het kazerneterrein moest in oppervlak-
te zeer beperkt worden gehouden, waardoor het 
gehele complex van grote gebouwen de nodige 
ruimtewerking mist; het heeft veel overleg 
gekost om de gebouwen rondom een exercitie-
terrein van redelijke afmetingen te groeperen en 
daarbij ruimte voor voldoend brede wegen open 
te houden.’39 

Boost had met bovengenoemde opzet het plan 
gemaakt voor de tweede echte standaardkazer-
ne van Nederland,40 maar hierop kon worden 
gevarieerd. De uitwerking van de individuele 
kazernes was de verantwoordelijkheid van de 
eai.’s en haast zonder uitzondering konden zij 
geen weerstand bieden aan de verleiding om de 
kazernes een eigen accent te geven.

Afwijken van het sjabloon kon op diverse 
manieren. Zo hadden zeven van de twaalf 
bataljonskazernes een plattegrond zoals hier-
boven genoemd of een spiegeling ervan. De 
vijf andere niet, hier werden legeringsgebou-
wen parallel op rij gezet (Roermond, Eefde, 
Arnhem) of een kwartslag gedraaid (Zuidlaren, 
Bergen op Zoom). In een enkel geval dwongen 
de afmetingen van het kavel tot deze afwijkin-
gen, maar in de meeste gevallen niet. Bij negen 
van de twaalf hoofdgebouwen zat de gym-
nastiekzaal links (van voren gezien), maar in 
Eefde, Roermond en Arnhem rechts. De rech-
tervleugel in Arnhem was naar de voorzijde 
van de hoofdbouwmassa verplaatst. In Ermelo 
was de rechtervleugel uitgevoerd met twee 
verdiepingen in plaats van de gebruikelijke 
een. Doorgangen van de poort werden uitge-
voerd met rechte latei, maar ook als boog. De 
ronde uitbouwtjes voor de wacht-posten naast 
de poort kennen meerdere varianten. Bij de 
ogenschijnlijk standaardkazerne in Schalkhaar 
39  ibid, 158
40  De lineaire kazerne met vier achtervleugels kan be-
schouwd worden als de eerste 

vallen andere afwijkingen te zien: het ketelhuis 
is een kwartslag gedraaid en het magazijn en 
de stal staan links op het terrein in plaats van 
achteraan. De typering van ‘bouwdoos van 
Boost’ is zeer toepasselijk.

De laatste tekeningen en bestekken voor de 
regimentskazernes waren begin maart 1938 
gereed. Van de bataljonskazernes had men 
slechts één ontwerp kunnen overnemen, dat van 
de legeringsgebouwen. Alle andere gebouwen 
waren aparte ontwerpen. Het hoofdgebouw 
met poort werd vervangen door drie aparte 
gebouwen die de voorzijde van het terrein vul-
den. Van links naar rechts: kantinecomplex, 
bureel- en wachtgebouw. Was de detaillering 
bij de bataljonskazernes sober, deze drie ge-
bouwen zijn rijker uitgevoerd. Achter deze 
gebouwen en centraal op het kazerneterrein lag 
het exercitieterrein, links en rechts geflankeerd 
door een groep van drie legeringsgebouwen 
met hun voorgevels naar de as van het terrein 
gericht. Het ensemble werd afgesloten met een 
H-vormig keuken-ketelhuisgebouw met badin-
richting. Deze opzet werd bij drie van de vier 
regimentskazernes toegepast. Uiteindelijk zijn 
alleen Grave en Weert min of meer uitgewerkt 
conform de tekeningen van Boost. De eai. van 
Nijmegen kapitein H.L.J. Hornix voerde uit 
esthetische overwegingen een variant in voor 
alle gebouwen op deze beide kazernes: de plint 
werd afgesloten met een doorlopende betonnen 
band. Waarmee, in de woorden van Hornix: ‘de 
gebouwen in uiterlijk aanzienlijk winnen.’41 
In Weert werd ook een gebouw toegevoegd 
dat niet onder leiding van Boost was ontwor-
pen: het gymnastiekgebouw met seinzaal. Het 
ontwerp hiervan kwam van de tekenaar Zeegers 
die op tijdelijk contract op het bureau van de 
Nijmeegse eai. werkzaam was.42

Met het ontvangen van de tekeningen voor de 
regimentskazernes kregen de eai.’s te horen dat 
de bouwkosten ervan beperkt dienden te blijven 
tot f 1.000.000,-. De eai.’s die de bataljonska-
zernes moesten realiseren, dienden dit voor een 

41  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4359
42  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4341
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bedrag van maximaal f 575.000,- te doen.43 Om 
binnen die grenzen te blijven gunde de genie 
de werken zoals gebruikelijk aan de laagste 
inschrijver. De economische malaise van die 
tijd en nog steeds hoge werkloosheid waren een 
stimulans en mogelijkheid voor aannemers om 
zo laag mogelijk in te schrijven. De aantallen 
inschrijvingen waren hoog. Voor de bataljons-
kazerne in Zuidlaren maar liefst 60, voor die in 
Steenwijk 57. Zuidlaren werd aanbesteed voor 
een bedrag van f 448.000,-, Steenwijk voor 
f 434.390,-. De kazerne in Roosendaal voor 
iets meer, namelijk f 458.000,-. Waarschijnlijk 
vielen onder deze bedragen niet de kosten voor 
de riool-vuilwaterzuivering en de elektrische 
installatie. Die laatste werden namelijk apart 
aanbesteed. Maar deze bedragen voor de ge-
bouwen liggen ver onder het toegestane. De 

43  de Wolf, J.J., ‘De voorbereidingen van de bouw 
van 16 infanteriekazernementen (Boost-Kazernes) in 
1937/38’, Genie, 157-158

regimentskazerne in Weert werd  geraamd op 
f 1.250.000,- volgens een bericht in het Lim-
burgsch Dagblad van 18 februari 1938, wat 
beduidend hoger is dan het hiervoor genoemde 
miljoen. De aanbesteding in twee delen kwam 
per saldo neer op f 718.900,-. Ruim onder de 
raming, maar  waarschijnlijk zouden er nog an-
dere kosten bijkomen. In zijn totaliteit voor de 
bouw van de infanteriekazernes ziet het er naar 
uit dat de genie binnen budget is gebleven.

Kazernes voor de overige wapens 

De ontwerpopdracht voor de acht kazernes voor 
de overige wapens werd tegelijk verstrekt met 
die voor de infanteriekazernes. Als de genie 
had willen inzetten op kostenbeheersing, had 
ze het anders aan moeten pakken en radicaal 
gebroken met de tot dan toe gebruikelijke gang 
van zaken. De bruikbare elementen van de in-
fanteriekazernes zoals de legerings- en keuken-

Het wachtgebouw (gebouw C) van de Generaal de Bonskazerne in Grave. De drie ingangsgebou-
wen van de Boost regimentskazernes waren rijker uitgevoerd dan het enkele gebouw A van de grens-
bataljonskazernes. Deze foto laat de afsluiting zien van de plint met een betonnen band waarvoor 
eai. kapitein Hornix in 1938 had gepleit.
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ketelhuisgebouwen hadden ook bij de kazernes 
voor de overige wapens toepassing kunnen vin-
den. Daarnaast hadden er aanpassingen (indien 
nodig) gedaan kunnen worden in de overige 
gebouwen als bureel- en wachtgebouwen, en 
aanvullingen met gebouwen zoals garages en 
stallen gericht op de specifieke gebruiker. Dit 
gebeurde niet, waarschijnlijk was dit een stap te 
ver en kwam het idee zelfs niet op, was de tijd 
te kort om dit te overdenken. Er kwamen acht 
verschillende ontwerpen tot stand. Dit sloot 
aan bij de tot dan toe bestaande praktijk waarin 
de eai.’s tot op grote hoogte autonoom waren 

ten aanzien van hun ontwerpen. Wel werden 
hun ontwerpen in Den Haag op het ministerie 
beoordeeld en zo nodig van aanwijzingen tot 
aanpassingen voorzien.

Alle acht kazernes volgden het stramien van 
het paviljoensysteem maar kenden een eigen 
invulling zodat iedere kazerne zijn eigen karak-
ter kreeg. Van de Jacob Cabeliaukazerne in Alk-
maar zijn alleen plattegronden overgeleverd. 
Op een enkele eigenaardigheid na is het een 
rationeel ingedeeld ensemble: twee poortge-
bouwen (bureel- en wachtgebouw), zes logisch 
opgestelde logiesgebouwen rond het exercitie-

Kazernes voor de overige wapens
Plaats Kazerne Bouwstijl

Alkmaar Jacob Cabeliaukazerne zakelijk expressionisme ?

Amersfoort Bernhardkazerne zakelijk expressionisme

Apeldoorn Koning Willem III kazerne zakelijk expressionisme

Ede Simon Stevinkazerne zakelijk expressionisme

Harderwijk Willem Georg Frederikkazerne traditionalisme

‘s-Hertogenbosch Koning Willem I kazerne traditionalisme

Soesterberg Du Moulinkazerne zakelijk expressionisme

Vught Frederik Hendrikkazerne traditionalisme

De heldere opzet van de Du Moulinkazerne in Soesterberg met gestandariseerde gebouwen rondom 
het centrale exercitieterrein. De oorspronkelijke ingangsgebouwen staan achteraan op deze recente 
foto. De bebouwing op de voorgrond is naoorlogs.
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terrein dat aan het eind werd afgesloten door 
het keuken-ketelhuisgebouw. Een dergelijke, 
niet veel afwijkende indeling werd ook toegepast 
voor de Koning Willem III kazerne in Apel-
doorn en voor de Du Moulinkazerne in Soester-
berg. De Simon Stevinkazerne  in Ede werd 
ook met een vierkant grondplan opgezet en 
kende een afwijkend langgerekt hoofdgebouw 
op de kop (westzijde) van het exercitie-terrein, 
dat behalve keuken en ketelhuis ook eetzalen en 
kantines bevatte. Aan de zuidzijde ervan ston-
den op rij de drie legeringsgebouwen, het ge-
heel deed ook in later jaren ruim aan. De Bern-
hardkazerne in Amersfoort was een bescheiden 
ensemble voor een kleine bezetting en bestond 
aanvankelijk uit slechts drie gebouwen (logies, 
garage en wachtgebouw), die drie zijden van 
een vierkant vormden met een open voorzijde. 
Uitbreiding was voorzien voor 1940. Hoewel 
we het van de Cabeliaukazerne niet zeker weten 
omdat er geen tekeningen van gevels bewaard 
zijn, was het ontwerp hoogstwaarschijnlijk net 
als de vier andere hier genoemde kazernes en de 
Boost infanteriekazernes opgetrokken in de stijl 
van het zakelijk-expressionisme. Kenmerken 
van deze stijl zijn de horizontale lijnen, stalen 
vensterreeksen en flauwhellende of platte daken 
met grote overstekken waarin de invloed van 
de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright 
zichtbaar is.44 Het was de bouwstijl die destijds 
populair was voor de betere middenstandswo-
ningen en ook heden ten dage veelvuldig wordt 
toegepast in de woningbouw.

Eveneens volgens een logische plattegrond 
opgezet was de Willem George Frederikkazerne 
in Harderwijk, als bouwstijl was echter het 
traditionalisme toegepast, in Nederland vaak 
aangeduid als Delftse School. De legerings-
gebouwen in Harderwijk met hun zadeldaken 
met wolfseinden leken wat op groot uitgevallen 
boerderijen, sobere gebouwen geheel in de stijl 
van een eenvoudige plattelandsarchitectuur. 
Eveneens traditionalistisch maar het tegendeel 
van sober waren de Koning Willem I kazerne 

44  Blijdenstein, R., Stenvert, R., Bouwstijlen in Neder-
land 1040-1940, 137. De hellingshoek van de daken 
op kazernes in zakelijk-expressionistische stijl was 
standaard 33°.

in Den Bosch en de Frederik Hendrikkazerne in 
Vught. Zij zijn de uitzonderingen bij de nieuw-
bouwkazernes en onderdeel van een groter 
verhaal. Het is in dit verhaal dat we majoor 
J. Zwart, eai. te Breda, weer tegenkomen, de 
eai. die weinig positief was over de stijl van de 
nieuwe kazernes in Den Haag. In de geschied-
schrijving over de kazernes uit het Interbellum 
gaat de aandacht vooral uit naar kapitein Boost 
en zijn bataljonskazernes. Andere ontwerpers 
en verantwoordelijken voor de ontwerpen 
treden nagenoeg niet voor het voetlicht. Majoor 
Zwart wist echter eind jaren dertig de weg naar 
de pers te vinden zoals bleek uit de eerder in 
dit document gebruikte citaten uit zijn mond en 
uit ingezonden brieven en artikelen in kranten. 

Traditionalisme 
 
Bij het traditionalisme werden de vormen en 
waarden uit het verleden opnieuw geïnter-
preteerd en verwerkt. Het was een reactie 
op de modernistische architectuur van het 
functionalisme met zijn strakke lijnen en 
platte daken. De voorman en ideoloog van 
het traditionalisme was M.J. Grandpré 
Molière, hoogleraar aan de Technische Ho-
geschool te Delft waardoor de stijl ook als 
Delftse School bekend staat. Na Grandpré 
Molières bekering tot het katholicisme in 
1927 werd het traditionalisme met dit geloof 
verbonden. Het traditionalisme was in feite 
een anti-stedelijke stijl die tot uiting kwam 
in woningbouw, landhuizen en boerderijen. 
Daarnaast bleek het traditionalisme vooral 
geschikt voor monumentale opdrachten. 
Waardigheid, gezag en eerbied waren daar-
bij sleutelbegrippen. Kenmerkend voor 
deze bouwstijl is de geslotenheid van de 
bakstenen gevels, de hoog opgaande met 
pannen gedekte zadeldaken met kleine over-
stekken, traditionele hoofdvormen en het 
gebruik van natuurlijke materialen.

Bron: Blijdenstein, R., Stenvert, R., 
Bouwstijlen in Nederland 1040-1940, 149-
152
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In Noord-Brabant was hij degene die een be-
langrijk stempel drukte op de vooroorlogse ka-
zernebouw.

De Bredasche Courant van 3 maart 1939 
besteedde in een artikel genaamd ‘Soldatenpa-
leizen in aanbouw’ aandacht aan de bouw van 
nieuwe kazernes in de regio Breda. Majoor 
Zwart had een forse werklast, zijn bureau was 
verantwoordelijk voor de bouw van de Boost 
bataljonskazernes in Tilburg en Eindhoven. 
Daarnaast voor het ontwerp van twee kazernes 
in Den Bosch en Vught voor respectievelijk de 
motorartillerie en cavalerie. In Breda lagen ook 
diverse opdrachten voor aanzienlijke nieuwbouw 
op vijf bestaande kazernes. Het krantenartikel 
werd verluchtigd met diverse tekeningen, en 
voor wie de twee kazernes in Den Bosch en 
Vught kent is het duidelijk: majoor Zwart was 
een liefhebber van het traditionalisme als bouw-
stijl. Er valt meer te vertellen over deze ontwer-
pen wat deels zal gebeuren in een volgend 
hoofdstuk, hier beperken we ons tot de ontwer-

pen voor de Frederik Hendrik- en de Koning 
Willem I kazerne.

Zoals hierboven geschreven waren deze beide 
kazernes niet sober uitgevoerd. Bij de bouw 
van de infanteriekazernes in Eindhoven en 
Tilburg kon niet anders dan uiterste zuinigheid 
worden betracht, dit was opdracht van hoger-
hand. Maar bij de kazernes voor de overige 
wapens leek er meer geld beschikbaar te zijn, 
in ieder geval in het eerstaanwezendschap in 
Breda. Ook vandaag de dag nog kan zonder 
moeite worden gezien waaraan dit is uitge-
geven. Het nog bestaande wachtgebouw van 
de Fredrik Hendrikkazerne kende net als som-
mige kazernes uit het begin van de twintigste 
eeuw een klokkentoren, en was hiermee uniek 
in het bouwprogramma van 1937. Op een foto 
uit 1946 van dit gebouw vallen reliëfs te zien 
in de natuurstenen omlijsting van de entree 
die wordt geflankeerd door twee sierlantaarns. 
Natuurstenen omlijstingen werden ook bij an-
dere gebouwen toegepast. Andere opvallende 

De merkwaardige indeling van de Frederik Hendrikazerne te Vught in beeld: de schuine plaatsing 
van gebouwen, de afstand van het wachtgebouw (met toren) tot de hoofdingang (rechtsboven) en de 
slechte scheiding van werken en wonen. Linksboven het Pantserwagengebouw dat de oudste bebou-
wing op het terrein vormde met het oefencircuit voor pantserwagens rond de waterpartij.
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zaken waren een dak dat met koperplaten was 
en is (het bestaat nog steeds) bekleed. Er waren 
twee grote legeringsgebouwen die in afwijking 
van wat toen gebruikelijk was geen twee maar 
drie bouwlagen telden, de zolders niet meege-
rekend. Het terrein was ruim opgezet maar niet 
echt rationeel ingedeeld. De poort lag nogal 
ver van het wachtgebouw en wonen en werken 
waren slecht van elkaar gescheiden. Feitelijk 
werd deze kazerne om het uit 1937 daterende 
Pantserwagengebouw heen gevoegd, wat deels 
een verklaring kan zijn voor de slechte steden-
bouwkundige plattegrond.

De Koning Willem I kazerne was eveneens 
rijk uitgevoerd: met beeldhouwwerk in sluit-
stenen in de rondbogen boven entrees, hoog 

oprijzende geknikte schilddaken, een heuse 
arcade in een legeringsgebouw, kruiskozijnen, 
een met koper bekleed uivormige dak op het 
gebouwtje bij de hoofdingang. Vergeleken met 
de soberheid die werd betracht bij de infante-
riekazernes zijn dit ware uitspattingen. De 
voorziene bouwsom voor de Koning Willem I 
kazerne, die als gevolg van het uitbreken van 
de oorlog niet werd voltooid volgens de origi-
nele plannen, zou f 1.337.780,- bedragen. De 

bouwsom zonder elektrische installatie voor het 
eerste en tweede gedeelte van de aanbesteding 
zou f 1.095.790,- bedragen. De regimentska-
zerne voor de infanterie in Weert zou voor het 
eerste en tweede gedeelte f 818.900,- kosten. 
Deze laatste kazerne was voor 800 man be-
doeld, de Koning Willem I kazerne voor 650 
man. Er zijn aanzienlijke verschillen in kosten 
per legering per man: Den Bosch: f 1686,- , 
Weert: f 1024,- .45 

Rijk uitgevoerd traditionalisme zegt verder 
niets over deze kazerne, het zijn uiterlijkheden. 
Toch valt er meer op te merken: de kazerneplat-
tegrond was niet rationeel.46 Volgens de origi-
nele opzet zou de kazerne aan twee kanten van 
de Vlijmenseweg liggen, in totaal drie poorten 

tellen en daarmee overdag drie wachtposten 
nodig hebben. Werd bij de andere ontwerpen 
op zijn minst standaardisatie van legeringsge-
bouwen nagestreefd, de drie logiesgebouwen 
op deze kazerne waren ieder verschillend. Twee 

45  https://jeoudekazernenu.nl/kazernes-s-z/
koningwillem1/x-willem1.html, bezocht op 25 januari 
2022
46  Dit werd bevestigd door de laatste kazernecomman-
dant die er desondanks met veel plezier diende

Tekening in vogelvluchtperspectief van de oorspronkelijke opzet van de Koning Willem I kazerne in 
Den Bosch. Het voorste gedeelte met de instructieloodsen en sportvelden, dat van het hoofdensem-
ble werd afgescheiden door de Vlijmenseweg, zou niet worden aangelegd. De kazerne breidde zich 
na de Tweede Wereldoorlog uit in westelijke richting (rechts).
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telden drie bouwlagen en een gebouw de ge-
bruikelijke twee. Geen gebouw op deze kazerne 
was hetzelfde. Het was een buitengewoon rijk 
uitgevoerde kazerne, maar praktisch gezien een 
met beperkingen. Die beperkingen en minder 
gelukkige of dure oplossingen werden in 1938 
onderwerp van een briefwisseling tussen de in 
Den Haag zetelende Inspecteur der Genie kolo-
nel F.A. Vaillant en de commandant van het 
1e Geniecommandement waar de eai. te Breda 
onder viel. Vaillant erkende dat aan het ontwerp 
van de kazerne veel arbeid was besteed, maar 
merkte ook op: ‘Kennelijk is den ontwerper iets 
meer dan gebruikelijk de vrije hand gelaten.’ 
Waarna hij een groot aantal bezwaren tegen het 
ontwerp aanvoerde met als schot voor de boeg 
de zin: ‘De situatie geeft voor eenen kazerne 
geen genoegzame voldoening.’ Plaatsing van de 
gebouwen, de afsluiting van de kazerne aan de 
wegzijde door een rijwielberging, te krap bin-
nenplein, indeling van de gebouwen, de steile 
aan de ondereinden flauw hellende daken waar-
door veel zolderruimte verloren ging, weinig 
vrolijk uiterlijk en ligging van de kantines ... 
De inspecteur gaf de voorkeur aan een indeling 
conform die van de bataljonskazernes voor de 
infanterie. Vaillant: ‘Het gaat in deze echter niet 
om de vraag of het geheel architectonisch ge-
slaagd is doch of het ontworpen architectonisch 
geheel als kazerne kan worden aanvaard, het-
geen blijkens het vorenstaande m.i. niet het 
geval is.’ En: ‘Eenig inzicht in de aan den bouw 
verbonden kosten ontbreekt.’ Hij besloot zijn 
brief met de mededeling dat het ontwerp geheel 
zou moeten worden omgewerkt.47

Kolonel Vaillant kreeg zijn zin echter niet, 
mogelijk ontbrak de tijd voor een verbeterd 
ontwerp. Er was echter nog een andere factor die 
door majoor Zwart meer dan eens slim werd uit-
gespeeld, zoals blijkt uit de diverse corresponden-
tie over de ontwerpen van zijn bureau. Die factor 
bestond uit de twee professoren die door de 
minister waren aangesteld, in een brief aange-
duid als de ‘Commissie van Hoogleeraren’. 
Wat betreft de Koning Willem I kazerne werd 
in een wekelijks rapport over de voortgang van 
47  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4348, brief dd. 10 
september 1938

de ontwerpen (stand van werkzaamheden 29 
juli 1938, veertig dagen (!) voor de brief van de 
inspecteur) opgemerkt: ‘Na enkele wijzigingen 
van ondergeschikt belang in het schetsontwerp, 
is volledige overeenstemming met Prof. Lans-
dorp verkregen.’ In een ontwerp voor de stallen 
op het KMA-terrein werd ook naar de instem-
ming van Lansdorp verwezen, evenals het feit 
dat toepassing van dure natuursteen door de 
professor ‘beslist noodzakelijk’ werd gevon-
den.48 Om het nog eens in te wrijven werd als 
een van de hoogleraren werd genoemd, ge-
schreven dat zij door de minister van Defensie 
waren aangewezen.

Het was niet majoor Zwart die de Bossche 
kazerne en die in Vught had ontworpen. Het 
ontwerp was van Piet van Vught die voor het 
geniecommandement werkte. Een burger, in 
krantenberichten wordt hij zonder enige rang-
aanduiding vermeld en als architect uit Breda. 
Van Vught ontwierp, maar dit kan niet los 
worden gezien van zijn opdracht en die kwam 
van majoor Zwart. Alle ontwerpen waarbij hij 
als eai. de vrije hand had waren in vaak rijk 
uitgevoerde traditionalistische stijl. Van Vught 
had een opdracht uitgevoerd en waarschijnlijk 
naar tevredenheid van majoor Zwart. Waarom 
die laatste niet beter had gekeken naar de twij-
felachtige terreinindelingen van de Vughtse en 
Bossche kazerne en het gebrek aan standaardi-
satie dat kostenverhogend werkte, is een raad-
sel. 

Bouwen voor de mariniers 
 
In Rotterdam was dringend behoefte aan een 
nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers. Die 
behoefte bestond al sinds 1870 aldus kolonel 
H.F.J.M.A. von Frytag Drabbe, wiens zoontje 
op 14 december 1938 symbolisch de eerste 
spade de grond in mocht steken, waarna de 
bouw van de zo lang gewenste kazerne van 
start kon gaan.49 Sinds mensenheugenis waren 
de mariniers ondergebracht in een voormalig 
arsenaal van de Admiraliteit van de Maeze dat 
48  Nationaal Archief, 2.13.45, nr 4380, brief dd. 14 juli 
1939
49  De Banier 15 december 1938
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uit 1598 dateerde. Een situatie die niet alleen 
door ruimtegebrek steeds nijpender werd, het 
gebouw vertoonde gebreken en was nooit be-
doeld geweest voor legering.

Terwijl voor de landmacht fondsen werden 
vrijgemaakt voor de bouw van kazernes, ge-
beurde dit ook voor de onder Koninklijke Ma-
rine vallende mariniers. Eind 1937 verschenen 
berichten in de kranten dat de eerste plannen 
voor de bouw van een nieuwe kazerne, die Van 
Ghentkazerne genoemd zou worden, gereed 
waren. Omdat de marine zelf geen bouwafde-
ling had zoals de landmacht die kende in de 
vorm van de genie, werd het ontwerp verzorgd 
door de Rijksgebouwendienst (RGD). De RGD 
rekende er echter op dat de bouw pas over een 
jaar (1938) zou kunnen beginnen.50 Er moest 
voor het zover was een hobbel worden geno-
men door het Rijk en de gemeente Rotterdam. 
Rotterdam was genegen een terrein aan het 
Toepad in Kralingen, waar de voetbalvereni-
ging Excelsior haar velden had, te ruilen voor 
het grondstuk van de marinierskazerne aan het 
Oostplein. De grondruil zou dan met gesloten 
beurzen kunnen plaatsvinden. Rotterdam wilde 
de oude kazerne afbreken zodat doortrekken 
van het Groenendaal mogelijk werd. Er was 
echter een serieuze belemmering, het voorma-
lige admiraliteitsgebouw stond op de monu-
mentenlijst. In Rotterdam bestond weerstand 
tegen het afbreken van dit gebouw en het Rijk 
zou uiteindelijk geen toestemming geven om 
het van deze lijst te verwijderen. Daarmee ver-
loor de grond haar waarde voor de gemeente en 
het Rijk zou moeten betalen voor het kavel aan 
het Toepad, en deed dit ook.

De bouw startte waarbij de ceremonie met de 
eerste spade werd bijgewoond door een groot 
aantal autoriteiten. Waarna ... er niets meer ge-
beurde omdat geen aannemer bereid was om 
in te schrijven op de openbare aanbesteding. 
In september 1939 werd duidelijk waarom. Er 
werden toen (nog) onderhandelingen gevoerd 
tussen de aannemersorganisaties en het RGD 
inzake het oorlogsrisico en wat er ‘verder aan 
de uitvoering van zoo’n groot bouwwerk in 

50  Rotterdamsch Nieuwsblad  05 oktober 1937

dezen tijd vastzit.’51 De aannemers waren onder 
meer bezorgd over de prijsstijgingen van bouw-
materialen en stelden compensatie hiervoor als 
voorwaarde. De besprekingen leidden niet tot 
resultaten en de aanbesteding werd uitgesteld. 
Begin 1940 was er blijkbaar een oplossing 
gevonden en startte de aannemersfirma Mos-
selman en Korteweg met de bouw. Ze zouden 
niet veel verder komen dan het storten van de 
funderingen, wanden en verdiepingsvloeren. De 
oorlog bereikte ook Nederland en Rotterdam 
lag vanaf het eerste moment in de vuurlinie, het 
werk werd stilgelegd.

Anders dan de kazerne voor de luchtdoelar-
tillerie in Alkmaar zou de Van Ghentkazerne 
wel worden afgebouwd. Met aanzienlijke ver-
traging, waardoor ingebruikname pas op 10 
december 1946 kon plaatsvinden. De mariniers 
zouden een kazerne krijgen die sterk afweek 
van wat elders was gebouwd. Het ontwerp 
wordt toegeschreven aan hoofdarchitect RGD 
Hayo Hoekstra52, bijgestaan door minstens 
drie anderen voor het tekenwerk van gevels 
en plattegronden.53 Er was niet gekozen voor 
meerdere gebouwen zoals bij toepassing van 
het paviljoensysteem, maar voor het onderbren-
gen van werkelijk alle functies (zie bijlage 1) in 
een groot gebouw van vijf bouwlagen inclusief 
kelder.

Het gebouw zelf valt als kazernetype te om-
schrijven als lineaire kazerne met twee achter-
vleugels. Op het niveau van de begane grond 
was er tussen de vleugels een overkapping, 
zodat hier een overdekte exercitiezaal was ont-
staan. Dit soort kazernes, maar dan van drie 
bouwlagen inclusief zolder, werd op goede 
gronden vanwege hygiëne en gezondheid sinds 
1906 niet meer gebouwd voor de landmacht. 
De landmacht was eveneens afgestapt van grote 
slaapzalen. Voor de mariniers vormde dat blijk-
baar geen punt. De Van Ghentkazerne die was 
bedoeld voor bataljonsgrootte en de legering 
van ongeveer 600 man, kende in de achtervleu-

51  Rotterdamsch Nieuwsblad  11 september 1939
52  Defensiekrant, https://magazines.defensie.nl/
defensiekrant/2019/09/06_kazernenamen_09, bezocht op 
05 mei 2022
53  Nationaal Archief, 4.RGD, 1196.1 – 1196.38
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gels zes grote slaapzalen voor de manschappen 
van 34,40 bij 9,05 meter. Juist dit soort massale 
legering had in de negentiende eeuw geleid 
tot onnodige ziekten en sterfte. De zalen op de 
eerste en tweede verdieping hadden aan beide 
lange zijden een goede entree van licht en lucht, 
die op de derde verdieping niet vanwege bedui-
dend kleinere ramen. Een pluspunt vormden de 
toiletvoorzieningen die ten allen tijde gebruikt 
konden worden, geheel anders dan bij de land-
macht waar toiletteren overdag alleen in de 
buitenprivaten mocht. Ook de badinrichting in 
de kelder en de droogkamer kunnen als positief 
worden beschouwd, maar daarmee houdt het 

op. Met de slechte scheiding van bureaus en 
legering op de eerste en tweede verdieping, de 
drukte die de aanwezigheid van de 600 man 
vaste bewoners en anderen (officieren en on-
derofficieren die buiten de kazerne woonden en 
burgerpersoneel), zal het nooit stil zijn geweest 
op de gangen en het centrale trappenhuis. Dat 
laatste vormde de enige opgang naar de eerste 
en hogere verdiepingen en daar moesten dage-
lijks meerdere malen die 600 man en anderen 
overheen. De aanwezigheid van grote maga-
zijnen op de derde verdieping en de nodige 
aan- en afvoer van kleding en uitrusting zal niet 
bevorderlijk zijn geweest voor de rust. Maar dit 

Voor- en achtergevel van de Van Ghentkazerne. Het gebouw kende inpandig slechts een trap naar 
de bovenste drie verdiepingen. Een extra vluchtweg bij calamiteiten wordt gevormd door de uitpan-
dige noodtrappen aan de koppen van de achtervleugels.
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betrof de vooroorlogse plannen, mogelijk zijn 
die later bijgesteld. Dit massieve gebouw zou 
niet het enige blijven op het terrein.

Afwijkend qua gebouwtype, kreeg de ka-
zerne ten opzichte van de ontwerpen voor de 
landmacht een extra eigen accent. De Van 
Ghentkazerne heeft als enige kazerne uit het 
Interbellum het functionalisme als bouwstijl. 
Zijn met koperplaten bekleedde ronde kappen 
geven het, naast de hoogte, een geheel eigen 
gezicht. Een goed ontwerp was het niet, het 
negeerde de ervaringen die waren opgedaan bij 
de kazernebouw voor de landmacht. Het was 
massalegering54 in optima forma en een forse 
stap terug in de tijd naar de negentiende eeuw. 
De vraag dringt zich op waarom voor de mari-
niers het programma van eisen werd vertaald 
in deze kazerne, was dit hun eigen wens? Net 
als op marineschepen werden alle functies in 
dit gebouw samengebracht. Alle ervaringen 
van de landmacht met kazernebouw werden 
genegeerd. De mariniers zouden niet zozeer een 
kazerne krijgen, maar een schip op het land. Er 
kan niet worden volgehouden dat deze vorm 
van kazernering per se noodzakelijk was van-
wege een andere organisatievorm. De naoor-
logse marinierskazerne in Doorn is tenslotte 
gewoon een kazerne volgens het paviljoensys-
teem.

Uitbreiding van bestaande kazernes

Naast nieuwbouw op grote schaal vonden er 
op bestaande kazernes eveneens aanzienlijke 
bouwactiviteiten plaats. Dat was niet meer dan 
logisch, de nodige ruimte was er in veel geval-
len en er hoefde geen grond aangekocht te 
worden. Generaal De Wolf noemde in zijn ar-
tikel over de infanteriekazernes een aantal van 
15 bestaande kazernes die werden uitgebreid, 
een getal dat later door andere auteurs werd 
overgenomen. De Wolf heeft dit getal mogelijk 
afgeleid uit de Memorie van Antwoord (inge-
zonden 23 november 1937) door de minister 
van Defensie aan de Tweede Kamer. Dit getal 

54  Onder massalegering verstaat men de huisvesting van 
een eenheid ter grootte van een of meer bataljons in een 
groot multifunctioneel gebouw

klopt niet, een zoektocht in de Nederlandse 
Staatscourant op de trefwoorden genie en aan-
besteding leverde een hoger aantal op, dat ver-
der opliep na het (deels) doorspitten van het ge-
niearchief dat onder toegangsnummer 2.13.45 
in het Nationaal Archief te vinden is (voor een 
overzicht van de uitbreidingen: zie bijlage 2).
In totaal werden er op 25 kazernes uitbreidin-
gen gedaan. Het valt niet uit te sluiten dat dit 
getal in werkelijkheid hoger ligt.

De uitbreidingen variëren sterk in aard. Een 
groot deel ervan betreft uitbreiding van logies. 
Meestal nieuwbouw zoals op de Wilhelminaka-
zerne in Bergen op Zoom, en in Assen waar 
drie standaard Boost legeringsgebouwen ver-
rezen. Er waren ook bescheidener activiteiten. 
Op de Kromhoutkazerne in Utrecht werd er 
behalve twee nieuwe logiesgebouwen in de stijl 
van de oudere bebouwing, ook een half lege-
ringsgebouw voltooid waarvan de fundamenten 
al sinds de beginjaren van de kazerne in de 
grond zaten. Ook op de Jan van Nassaukazerne 
in Harderwijk werd een half legeringsgebouw 
gecompleteerd. In Nijmegen werden de achter-
vleugels van de Snijders- en Krayenhoffka-
zerne met een verdieping verhoogd. Zo werd 
op minstens elf kazernes de legeringscapaciteit 
uitgebreid, soms in bescheiden mate, soms aan-
zienlijk.

Naast de uitbreiding van de legeringscapaci-
teit werden er schoolgebouwen neergezet, een 
bureelgebouw, kantinegebouwen, een rijwiel-
stalling, stallen en werkplaatsen. Ook werd er 
verbouwd: om kazernes aan te passen aan een 
nieuwe gebruiker zoals de Knoopkazerne in 
Utrecht. Mogelijk betrof dit oude wensen die in 
vroeger jaren door geldgebrek waren gesneu-
veld, zoals betere badvoorzieningen en de 
vervanging van gasverlichting door elektrische.
De architectuur van de uitbreidingen sloot 
veelal aan bij dat wat er al stond, hoewel de 
drie Boostgebouwen in Assen qua stijl aan-
zienlijk afwijken bij de neo-renaisance van 
de oudere bebouwing van de Johan Willem 
Frisokazerne (naoorlogse naam). In Utrecht 
werd op de Kromhoutkazerne voortgeborduurd 
op de bestaande stijl met als uitzondering het 
lange lesgebouw met theaterzaal in zakelijk-
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expressionisme. In Vught en Den Bosch zagen 
we reeds iets geheel anders dan deze moderne 
architectuurstijl. Het traditionalisme oftewel 
Delftse Schoolstijl was eveneens eigentijds, 
maar deed aan als een stap terug. Het best is 
dat te zien aan het nieuwe logiesgebouw op de 
Chassékazerne in Breda dat later bekend stond 
als de ‘Nieuwe Chassékazerne’. Die nieuwe 
kazerne lijkt haast eerder gebouwd te zijn dan 
de oude.
In Breda werd onder leiding van majoor Zwart 

behalve bij dit gebouw bij zes andere het tra-
ditionalisme als stijlmiddel gebruikt. Dat hoeft 
beslist geen slechte architectuur op te leveren, 
dat staat geheel los van de bouwstijl, maar een 
aantal gebouwen was uiterst merkwaardig. We 
laten er hier vier de revue passeren, om te be-
ginnen de al genoemde Nieuwe Chassékazerne. 
Dit hoekvormig gebouw55 had twee bouwla-
gen met zolder met in iedere poot ruimte voor 
een infanteriecompagnie. Op de hoek van het 
gebouw bevonden zich twee eetzalen op de 
begane grond, voor iedere compagnie een. Je 
kon niet direct van de ene zaal naar de andere, 
55  Afgebroken na afstoting van de kazerne. Tekeningen: 
Stadsarchief Breda, Bouwdossiers, invoernr. 894

wel konden ze van buitenaf betreden worden 
in de binnenhoek via een gezamenlijk nogal 
klein uitgevallen portaal. Iedere gebouwhelft 
had drie niveaus van daklijsten. Aan een zijde 
was er een schuin geplaatste rijwielstalling 
aan de kopgevel, een potsierlijke oplossing die 
ook werd toegepast bij een ander gebouw van 
dezelfde ontwerper, opzichter van fortificatiën 
J.M. Mante.56 Het meest merkwaardig was dat 
de gebouwhelften, bedoeld voor hetzelfde type 
compagnie, verschilden in lengte en breedte. 
De brede gebouwhelft had een middengang, 
de andere een gang langs de buitengevel. Een 
gebrek aan standaardisatie binnen een gebouw. 
Voor minder geld dan dit gebouw kostte, had-
den twee Boost legeringsgebouwen neergezet 
kunnen worden.57

Van de hand van opzichter Mante was ook de 
uitbreiding van de Seeligkazerne. Om het 3e 
Depot Bereden Artillerie te kunnen onderbren-

56  Bredasche Courant  03 maart 1939
57  Het gebouw werd aanbesteed voor f 169.000,-. De 
drie Boost legeringsgebouwen in Assen gezamenlijk voor 
f  213.872,-. Voor twee gebouwen, het equivalent van de 
Nieuwe Chassékazerne, zou dit f 142.581,-  bedragen. 
Ontwerpkosten hadden vermeden kunnen worden

De Nieuwe Chassékazerne was gebouwd in traditionalistische stijl en sloot daarmee aan bij de 
overige kazernebouw uit die jaren in Breda.
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gen zou een gecombineerd bureel- en logiesge-
bouw worden opgetrokken. Mante tekende een 
type gebouw dat sinds 1864 op goede gronden 
niet meer werd gebouwd: een vierkante kazerne. 
Het nog steeds bestaande gebouw doet haast aan 
als een religieus gebouw, een klooster. Ook bin-
nenin heeft het religieuze, katholieke trekken. 

Zo zijn er gebrandschilderde ramen, gemetselde 
lambriseringen en togen in doorgangen. Het 
gebouw kent een geheel omsloten binnenplaats 
met twee poorten die niet tegenover elkaar 
liggen, goed doorwaaien wordt daarmee niet 
bevorderd. Vierkante kazernes kenmerkten zich 
door slechte ventilatie van de binnenplaats. 
Ze kenden zo mogelijk uniforme vleugels. Dit 
ontwerp kent drie verschillende dakhoogten 
terwijl geen vleugel dezelfde breedte heeft. Dat 
laat zich goed zien op de eerste verdieping. 
De breedste vleugel heeft een middengang, 
de twee smallere een gang tegen de zijde van 
de binnenplaats en een vleugel heeft op deze 
verdieping geen gangen. Een veelheid van 

kamerafmetingen staart je tegemoet bij het zien 
van de plattegronden. Twee hoeken van de bin-
nenplaats zijn gevuld met architectonisch onge-
lukkige oplossingen. In een staat plompverloren 
een trappenhuis dat slecht aansluit bij de hoogtes 
van de ongelijke vleugels. Een andere hoek is 
afgeschuind om binnen een doorloop te creëren. 

Dit gebouw was niet rationeel en kent nog een 
anomalie: de twee aanbouwen aan de achterzijde 
waarvan er een stallen voor 120 paarden bevatte 
en schuin op de hoofdbouwmassa is geplaatst.58 
Al in 1845 was in de Handleiding tot de kennis 
der burgerlijke en militaire bouwkunst voor de 
kadetten der genie van C.R. Storm van ‘s Grave-
sande gewaarschuwd tegen het combineren 
van legering en stalling van paarden. Wegens 
het ‘geraas der paarden’ en het verspreiden van 

58  Boissevain, G.O.W., ‘De Seeligkazerne in Breda, 
ruim 350 jaar van open veld tot militaire kazerne en 
opleidingscentrum,’ Jaarboek de Oranjeboom ‘71, pdf-
versie pagina 30

Deze luchtfoto van het logies-lesgebouw van de Seeligkazerne laat duidelijk de opzet als vierkante 
kazerne zien en de schuine aanbouw die oorspronkelijk als paardenstal was bedoeld.
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mestlucht door het gebouw.59 Blijkbaar kende 
men bij de genie haar eigen klassieken niet.
Het religieuze tintje is ook duidelijk te zien 

bij het lesgebouw dat op de Kloosterkazerne 
verrees. Maar hier was het geheel op zijn 
plaats, het gebouw moest qua stijl aansluiten 
bij bestaande  bebouwing van religieuze oor-
sprong.
Waren eai. majoor Zwart en zijn ontwerper 

Mante devote katholieken? Het kan haast niet 
anders als je foto’s en tekeningen ziet van het 
kantinegebouw dat op de Chassékazerne ver-
rees en later Van Weerden-Poelmankantine 
werd genoemd, het was gebouwd in de vorm 
van een kruis. Uiterlijk en innerlijk leek het 
meer op een kerk dan een kantine. In dit 
ontwerp was de scheiding tussen kerk en staat 
losgelaten. Het was niet alleen een kantine, het 
was ook ontworpen als kerkzaal met toneel. Dit 
onderkelderde gebouw kende kleine torentjes, 

59  Storm van ‘s Gravesande, C.R., Handleiding tot de 
kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst voor de 
kadetten der genie, 467

een bescheiden arcade, spitsbogen in de kap, 
grote entreedeuren, en kleinere buitendeuren 
of het hier de ingangen van een sacristie be-
trof. Het was een amalgaam van vormen en ... 
zonde dat het onder de slopershamer viel. Het 
was geen goed ontworpen gebouw, het was wel 
uniek. Al met al waren er in Breda dankzij de 
eigenzinnigheid van majoor Zwart bijzondere 
gebouwen verrezen. Helaas geen bijzonder 
goede waarbij het beeld veelal belangrijker leek 
te zijn dan de functionaliteit

Barakken en barakkenkampen

Bij de kazernebouw van vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog staan haast alle schijnwerpers 
gericht op de infanteriekazernes van Boost. De 
aandacht voor de acht kazernes voor de overige 
wapens is minimaal. Zo mogelijk nog minder 
is die voor de uitbreidingen van bestaande ka-
zernes. Dit waren twee loten aan de stam van 
de hoogstnoodzakelijke uitbreiding van logies-
capaciteit als gevolg van de Dienstplichtwet van 

De nieuwe kantine van de Chassékazerne met kruisvormige plattegrond die na de oorlog Van 
Weerden-Poelmankantine werd genoemd.
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1938. Er was echter nog een derde loot die in 
publicaties geheel aan de aandacht is ontsnapt: 
de bouw van barakken op bestaande kazernes 
en de bouw van tijdelijke en (semi)permanente 
barakkenkampen. Dit volgende overzicht is een 
beschrijving op hoofdlijnen die niet de pretentie 
heeft compleet te zijn, daarvoor is meer onder-
zoek nodig.

Barakken zijn de oudste vorm van als kazerne 
ontworpen gebouwen, ze dateren in de moderne 

tijd in Nederland sinds de beginjaren van de 
Tachtigjarige Oorlog. Sinds die tijd zijn ze in 
een of andere vorm altijd wel toegepast voor 
legering. Hun populariteit in het Interbellum is 
verklaarbaar: een houten barakkenblok is snel 
opgetrokken en goedkoop in vergelijking met 
een stenen kazernegebouw, wel moet er een 
fundering worden gemetseld. Een barakken-
blok kan ook worden gedemonteerd en elders 
weer opgebouwd. Er zijn ook nadelen. In de 
felle zomerzon kan het bloedheet zijn onder 
een dun dak met dakvilt op een laag papier. Als 
het koud is kost het aanzienlijke hoeveelheden 

steenkool om een barak warm te stoken, waar-
door deze minder geschikt is voor logies in de 
winter. Een intrinsiek nadeel van hout tenslotte: 
het is brandgevaarlijker dan steen en vormt een 
permanent risico dat toeneemt als blokken dicht 
op elkaar staan.

In de geniearchieven60 zijn diverse documen-
ten (tekeningen, bestekken en correspondentie) 
te vinden waaruit blijkt dat in 1938 en 1939 
barakkenbouw een grote vlucht nam. In Deven-

ter werd een barak opgetrokken tegenover de 
sociëteit om plaatselijk de hoogste nood aan 
logiescapaciteit te lenigen. Ook werden her 
en der kleinere barakken voor Politietroepen 
uitgebreid of gebouwd. Van een veel groter 
omvang was het tijdelijke barakkenkamp dat 
in Weert verrees tegenover de bouwput van 
de Van Hornekazerne (zie de tabel voor func-
ties van gebouwen en afmetingen). Het werk 
werd onderhands aanbesteed op 6 april 1938 
voor de som van f 77.500,-. De aannemer 

60  Nationaal Archief, 2.13.45

Het tijdelijke barakkenkamp in Weert was opgetrokken tegenover de locatie van de Van Horneka-
zerne.
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stond voor een bepaald niet misselijke klus, het 
werk moest worden opgeleverd een maand na 
ondertekening van het contract. Uitgezonderd 
hiervan waren verhardingen, terreinafsluitingen 
en het buitenschilderwerk.61 Met het gereedko-
men van het werk was de landmacht simpel 
gezegd een houten eenlaagskazerne rijker op 
een nogal krap grondstuk. Dat laatste vormde 
gezien het tijdelijke karakter blijkbaar geen 
probleem.

Terwijl men overal personeel aannam voor de 
uitwerking van de kazernes, ook bij de eai. te 
Nijmegen die verantwoordelijk was voor die in 
Weert, heeft het de schijn of voor barakken de 
tekeningen en bestekken zo uit de kast konden 
worden getrokken. Een brief van het Departe-
ment van Defensie aan het 1e Geniecommande-
ment waar het bureau in Nijmegen onder viel, 
wees erop dat de logiesbarakken voor Weert 
gebouwd moesten worden overeenkomstig: 
‘de Compagniesbarak, als aangegeven in het 
boekwerk V.I.S. no. 77n. op bladzijde 86 en 
87.’62 Het wijst op een standaard, net zoals de 
in meerdere barakken voorkomende breedte-
maten van 10 en 8,4 meter dat doen. Diverse 
tekeningen van andere projecten laten wel 
lichte afwijkingen zien, van de uiteinden van 

61  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4340
62  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4359, brief dd. 06 
april 1938

logiesbarakken en ook ten aanzien van de venti-
latiekappen op de daken. Maar hun hoofdopzet 
als langgerekt blok, in Weert met een lengte van 
maar liefst 82,35 meter, lijkt dezelfde te zijn 
inclusief de uitwerking van de aanbouw voor 
nachtprivaten en het waslokaal aan een lange 
zijde. Niet veel later dat jaar moest ook bij de 
(met vertraging gestarte bouw van) de Westen-
bergkazerne in Schalkhaar een tijdelijk barak-
kenkamp worden opgetrokken. Het enig opval-
lende verschil met Weert betrof het aantal van 
drie logiesbarakken (± 51 meter lang) in plaats 
van twee. De breedte van 9 meter van de voer-
tuigloods was hier precies gelijk aan die van de 
voertuigloods in Weert. Voor het overige: ook 
hier een krap grondstuk. 

Waren de kampen in Weert en Schalkhaar tij-
delijk, in de omgeving van Amersfoort werden 
kampen gebouwd die nog lang na de Tweede 
Wereldoorlog in gebruik zouden zijn. Om II-21 
RI onder te kunnen brengen werd een kamp 
opgetrokken op een grondstuk dat bekend stond 
als Bokkeduinen, het kamp overeenkomstig als 
Kamp Bokkeduinen. Begin september 1938 
werd het betrokken na een defilé voor de garni-
zoenscommandant.63 Op korte afstand verrezen 
in 1939 bij Leusden een drietal andere kampen: 
Kamp Waterloo, De Boskamp en Kamp Ams-

63  De Maasbode  04 september 1938

Barakkenkamp Weert
Functie Afmetingen buitenmaats (m)

Wachtbarak 12,5 bij 10

Bureelbarak 13,65 bij 10

Logiesbarakken (2 stuks) met waslokaal en 
nachtprivaten buitenwerks

82,35 bij 13,75, waslokaal: 12,5 bij 4

Keukenbarak 22,98 bij 8,4

Ziekenverblijf met aangebouwde serre 28,5 bij 20,75, serre: 8,3 bij 2,7

Kantinebarak 20,73 bij 13,75

Voertuigenloods 16,6 bij 9

Paardenstal 12,5 bij 10

Privaatbarak 10 bij 5,35

Rijwielberging 12,5 bij 8,4
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vorde. De laatste twee zouden tijdens de oor-
logsjaren bekend komen te staan als Kamp 
Amersfoort, in het Duits als Polizeiliches 
Durchgangslager Amersfoort.64 De Boskamp 
(en mogelijk ook de twee andere kampen) was 
niet meer geheel uit hout opgetrokken. De 
dwarsmuren in het gebouw waren gemetseld, 
evenals de rookafvoerkanalen voor de kolen-
kachels. In Harderwijk werden in 1938 twee 
barakkenkampen gebouwd: Kranenburg Noord 
en Zuid, ook die zouden nog lang na de oorlog 
dienstdoen bij de landmacht.

Halverwege 1939 lijkt de genie in het 1e Ge-
niecommandement niet meer aan de behoefte 
aan legeringscapaciteit te kunnen voldoen met 
de in gang gezette activiteiten voortkomend uit 
het bouwprogramma van 1937. Er werden plan-
nen gemaakt voor een barakkenkamp voor 17 RI 
onder de rook van Roermond in Horn. Op 5 juli 
dat jaar werd het ontwerpbestek opgestuurd naar 
de commandant van het 1e Geniecommande-
ment. De kosten van het kamp werden globaal 
begroot op f 135.000,- op de grondslag van zes 
gulden per m³. Eerder in juni was in Bergen op 
Zoom en Roosendaal sprake van de bouw van 
twee kampen beide begroot op ± f 100.000,-. 
Voor  Arnhem en Ede werden eveneens plan-
nen opgesteld voor de bouw van barakken op 
de terreinen van de nog niet voltooide Saksen-
Weimar- en Elias Beeckmankazerne. Op 15 juli 
verzocht de eai. kapitein A. Janssen om goedkeu-
ring van hun onderhandse aanbesteding. Janssen 
wees in zijn brief nadrukkelijk op de haast die 
gemaakt moest worden met deze toestemming, 
het gewenste tijdstip van oplevering zou anders 
niet worden gehaald. De consequenties daarvan 
zouden oplopende bouwkosten zijn die voort-
kwamen uit prijsstijgingen van hout waarvan, al-
dus Janssen, ‘enkele courante houtmaten slechts 
in zeer schaarsche hoeveelheden in Nederland 
aanwezig zijn.’65

Er werd blijkbaar druk gevoeld en die valt 
ook op te maken uit de brief dd. 9 juni 1939 
van majoor Zwart over barakkenbouw in zijn 
eerstaanwezendschap. Op de Chassékazerne 

64  Informatie:  Historische Kring Leusden per mail 
65  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4380

was meer legeringscapaciteit nodig ondanks de 
bouw van de Nieuwe Chassékazerne. Er waren 
mogelijkheden dichtbij: het herinrichten van de 
voormalige Lange Stallenkazerne. Maar ook 
dat was niet toereikend en een logiesbarak voor 
een tirailleurscompagnie (groot 166 manschap-
pen) zou op het terrein van de Chassékazerne 
gebouwd moeten worden. Daarnaast was er nog 
de noodzaak voor enkele loodsen, een privaat-
gebouw en een tijdelijke kantine voor officieren 
en onderofficieren, allen uitgevoerd in hout. 
Uit dezelfde brief blijkt ook dat er ruimtege-
brek in Tilburg was. Als de Kromhoutkazerne 
daar niet gebruikt kon worden, werd de bouw 
van twee barakken voor 250 man op het terrein 
van de Koning Willem II kazerne noodzake-
lijk, aangevuld met een privaatgebouw en een 
rijwielberging. Ook Zwart had zorgen over 
late opleveringen en schreef: ‘De bouwtijd is 
zodanig beperkt, dat gevreesd wordt, dat de 
oplevering niet tijdig zal kunnen geschieden, 
de aannemingssommen omhoog zullen gaan en 
de goede uitvoering van het werk zal worden 
geschaad.’66 Zwart besloot zijn brief enigszins 
paniekerig met de mededeling dat als hij geen 
genieofficier er bij zou krijgen die ervaring had 
met het maken van bestekken, het ondoenlijk 
was een eventuele opdracht voor barakkenbouw 
tijdig uit te voeren.

Zouden Zwart en zijn collega’s die halver-
wege 1939 op grote schaal barakken moesten 
bijbouwen het hebben gered? Die vraag is niet 
goed te beantwoorden. Waarschijnlijk zijn 
de definitieve opdrachten tot de bouw niet 
verstrekt of weer ingetrokken, hoewel deze 
aanname speculatief is. Maar kort erna op 28 
augustus werd de algehele mobilisatie afgekon-
digd. Pas gebouwde kazernes werden verlaten 
of niet meer in gebruik genomen, daarmee ont-
stond ruimte die verdere barakkenbouw overbo-
dig maakte. 

66  Nationaal Archief, 2.13.45, nr. 4391
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Het bouwprogramma van 1937 had begin 1939 
gerealiseerd moeten zijn. De infanteriekazernes 
hadden zelfs al op 1 maart dat jaar betrokken 
moeten kunnen worden.67 De praktijk was ech-
ter weerbarstig en deze streefdatum werd voor 
veel kazernes niet gehaald. Toen de Tweede 
Wereldoorlog een jaar later ook Nederland 
bereikte was een deel niet voltooid. Er waren 
vertragingen opgetreden met de verwerving 
van grond en ook tekorten aan bouwmaterialen 
speelden soms een rol. Bij de Westenbergka-
zerne in Schalkhaar trad vertraging op door 
late grondverwerving en een brand die bouw-
keten en werkplaatsen in de as legde. Van de 
regimentskazernes voor de infanterie waren 
twee van de vier slechts deels gerealiseerd en 
zij werden tijdens de oorlogsjaren ook niet 
afgebouwd. De grensbataljonskazernes waren 
nagenoeg alle gereed. Schalkhaar werd voltooid 
onder Duitse leiding, wat vermoedelijk ook gold 
voor de Saksen-Weimarkazerne in Arnhem.

Het beeld bij de acht kazernes voor de overige 

67  de Wolf, J.J., ‘De voorbereidingen van de bouw 
van 16 infanteriekazernementen (Boost-Kazernes) in 
1937/38’, Genie, 149

wapens was meer negatief. In Alkmaar stopte 
men op 10 mei 1940 acuut met de bouw van de 
Jacob Cabeliaukazerne die nooit meer hervat 
zou worden. Van de Koning Willem I kazerne 
in Den Bosch werd niet begonnen met de bouw 
van het deel aan de overzijde van de Vlijmense-
weg, achteraf gezien een geluk bij een ongeluk. 
De Koning Willem III kazerne in Apeldoorn 
werd onder Duitse leiding afgebouwd. De Wil-
lem Georg Frederikkazerne in Harderwijk was 
evenmin voltooid. De bezetter zou hier een 
aantal gebouwen aan toevoegen in de onder de 
nazi’s populaire Heimatstil, ze pasten wonder-
lijk goed bij de bestaande bebouwing.

Twee kazernes die niet onder dit bouwpro-
gramma vielen waren eveneens niet voltooid. 
De Frederikkazerne in Den Haag werd pas in 
1942 afgebouwd. De kazerne voor de mariniers 
in Rotterdam was niet verder gekomen dan het 
betonnen skelet. Wegens het uitbreken van de 
oorlog werd het werk stil gelegd om na de ca-
pitulatie op 15 mei 1940 hervat te worden. Vol-
gens een naoorlogs krantenbericht werden de 
werkzaamheden tijdens de oorlogsjaren zoveel 

De Kriegsmarine aangetreden voor inspectie 
op de Chassékazerne in Breda. 

10 Mei 1940, de stand van zaken
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mogelijk getraineerd, de kazerne zou pas in 
1946 worden voltooid.68

Op 26 juni 1939  had het 22e Regiment In-
fanterie de voor hen bestemde en slechts deels 
afgebouwde Elias Beeckmankazerne met een 
plechtigheid in gebruik genomen. Hierbij sprak 
de commandant van de 2e Infanteriebrigade 
kolonel J.S. Barbas de hoop uit dat: ‘de kazerne 
zou zijn gebouwd voor Hollandse militairen 
en niet voor buitenlandse’.69 Barbas’ hoop zou 
tevergeefs zijn. Net als de andere defensie-
inspanningen waarvan de kazernebouw een 
afgeleide was, zou ook het bouwprogramma 
uit 1937 te laat komen. De meeste kazernes 
werden na voltooiing slechts korte tijd gebruikt 
door de beoogde eenheden. Eind augustus 1939 
werd de algehele mobilisatie afgekondigd en 
werden overal in den lande kazernes door hun 
eenheden verlaten om naar de oorlogsbestem-
mingen af te reizen. Sommige kazernes uit het 
bouwprogramma van 1937 kregen een tijdelijke 
gebruiker in de vorm van een depot, andere 
zoals in Ermelo, Vught en Den Bosch stonden 
leeg. Voor veel kazernes gold dat  eenheden van 
de Duitse krijgsmacht: Heer, Luftwaffe, Kriegs-
marine en SS de eerste gebruikers waren. Dat 
was zuur, in feite was er wat de periode ‘40-’45 
betreft gebouwd voor de bezetter.

Na de oorlog 
 
Met de bevrijding van Zuid-Nederland in sep-
tember 1944 kwamen diverse kazernes weer ter 
beschikking. Sommige voor Britse en Canadese 
troepen, een enkeling voor Nederlandse eenhe-
den zoals de Cort Heijligerskazerne in Bergen 
op Zoom. De weggetrokken Duitse troepen 
hadden in een enkel geval geprobeerd geen 
steen op de andere te laten, zo was de Engel-
brecht van Nassaukazerne in Roosendaal gron-
dig verwoest. Ook andere kazernes kenden 
oorlogsschade, veelal als gevolg van bombar-
dementen vanuit de lucht. Na de bevrijding 
van de rest van het land kon de balans worden 
opgemaakt. In Arnhem was de Saksen-Weimar-
68  Het Vrije Volk  07 december 1946
69  Weerd, van de, E., Panorama van 100 jaar garnizoen 
Ede, 39

kazerne gebombardeerd en beschadigd tijdens 
operatie Market-Garden. In Bussum werd in 
1944 de Kolonel Palmkazerne tweemaal ge-
bombardeerd en zwaar beschadigd. Er was aan-
zienlijke schade aan de Simon Stevinkazerne in 
Ede, ook hier weer als gevolg van Market Gar-
den. Andere kazernes uit het bouwprogramma 
van 1937 met oorlogsschade waren de Koning 
Willem II kazerne in Tilburg en de Koning Wil-
lem I kazerne in Den Bosch.

De schade moest voor zover het kon snel 
worden hersteld met het oog op de heroprich-
ting van de landmacht. Allereerst had men 
de geallieerden de toezegging gedaan om 
gezagstroepen te leveren voor de bezetting van 
Duitsland. Daarnaast moesten troepen worden 
opgeleid voor de bevrijding van Nederlands-
Indië. Dat laatste kwam in een stroomversnel-
ling toen Japan eerder capituleerde dan in het 
verwachte jaar 1946. Overal waar mogelijk 
werden opleidingseenheden ondergebracht, in 
uitgewoonde en maar deels bruikbare kazernes 
en in barakkenkampen.

Na het einde van het Nederlands gezag over 
Indië was er voor de landmacht een nieuwe 
grote taak weggelegd, de Koude Oorlog was 
begonnen. Nederland had wijselijk zijn voor-
oorlogse neutraliteit opgegeven en was lid 
geworden van de NAVO. De inspanningen die 
bij het lidmaatschap hoorden waren aanzienlijk. 
Er moest anders dan voor de oorlog een (deels) 
paraat leger op de been worden geholpen. Het 
Legerplan 1950 voorzag in een legerkorps van 
vier divisies waarvan er een paraat zou zijn.70 
Het bestaande areaal aan kazernes was te klein 
en er zou op grote schaal nieuwbouw starten 
met het bouwprogramma van 1951 voor vijf 
brigadekazernes. Bestaande kazernes zouden 
worden aangepast aan de eisen van de tijd, in 
casu moderne oorlogsvoering en de opleidin-
gen daarvoor. Een van de lessen uit de Tweede 
Wereldoorlog was dat paarden in een moderne 
legerorganisatie niets meer te zoeken hadden. 
De zegevierende Amerikanen hadden onder 
meer gewonnen door vergaande motorisering. 
In Nederland moest de cavalerie zich groten-
70  Hoffenaar, J., Schoenmaker, B., Met de blik naar het 
oosten, 70
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deels opnieuw uitvinden en omhelsde het 
tankwapen. De veldartillerie spande voortaan 
geen paarden meer voor haar geschut maar 
artillerietrekkers. In één keer, binnen het tijds-
bestek van de zes oorlogsjaren, waren stallen, 
maneges, veterinaire hospitalen en mestbakken 
definitief een zaak van het verleden. Dat gold 
voor de oudere kazernes als de oude Alexan-
derkazerne in Den Haag en de Arthur Koolka-
zerne in Ede, maar ook voor de nieuwbouw uit 
de jaren 1938-1940 zoals op de Willem George 
Frederikkazerne in Harderwijk, het stallencom-
plex op de Legerplaats bij Oldebroek en voor 
de bescheiden stallen op de Boost infanterieka-
zernes. In veel gevallen werden deze gebouwen 
voortaan benut als opslag, maar hun grootste 
nieuwe gebruikers waren de opvolgers van de 
paarden, stallen werden garages.

Ook de bataljonskazernes naar ontwerp van 

Boost moesten worden aangepast. Veel ervan 
waren op te kleine grondstukken gebouwd. Met 
de motorisatie van de infanterie  werden par-
keerplaatsen en onderhoudsgarages noodzake-
lijk. Er moest voor diverse kazernes naast-

liggende grond worden aangekocht. Er was nog 
een nadeel aan deze kazernes: de ingangspoort 
was te klein en te smal voor het naoorlogs ma-
terieel. Dit leidde in veel gevallen tot een nieu-
we tweede poort voor voertuigen. Deze twaalf 
kazernes zouden na 1950 grotendeels niet meer 
door de infanterie worden gebruikt. In 1970 
waren dit er, als we het Korps Commandotroe-
pen in Roosendaal tot de infanterie rekenen, 
nog maar vijf. Vier hiervan werden uitgebreid 
met een extra legeringsgebouw, noodzakelijk na 
een organisatiewijziging van de infanteriebatal-
jons. De overige zeven Boostbataljonskazernes 
werden door parate troepen van de andere 
wapens gebruikt (Eefde en Wezep) of kregen 
een opleidingsfunctie. Dat laatste gold ook 
voor drie van de vier regimentskazernes naar 
ontwerp van Boost. 

De zeven gerealiseerde kazernes voor de 

overige wapens kenden na verloop van tijd 
geen van alle meer hun beoogd gebruiker en 
vier van hen werden opleidingskazerne. De 
twee kazernes aan de Haagse Van Alkemadelaan 
kenden in de loop der jaren steeds minder parate 

Luchtfoto uit 1990 van de Willem de Zwijgerkazerne in Wezep. Het oorspronkelijke kazerneterrein 
werd na de oorlog aanzienlijk uitgebreid. Links van de hoofdingang kwam een extra poort voor 
voertuigen.



44

gebruikers, maar verwerden tot kantorenpark 
voor diverse staven en andere bureaus (Frede-
rikkazerne) en tot verblijfsaccommodatie (Alex-
anderkazerne). In de Bergansiuskazerne in Ede 
werden geen kornetten meer opgeleid voor de 
bereden artillerie, de kazerne werd bij het com-
plex Kool-Van Essenkazerne getrokken. De Van 
Ghentkazerne zou wel zijn oorspronkelijke doel 
blijven dienen: het opleiden van mariniers.

De betekenis van de 26 voor de landmacht 
gerealiseerde kazernes nam in de jaren negentig 
snel af na het einde van de Koude Oorlog, een 
groot deel ervan werd afgestoten. Een deel van 
het totale kazerneareaal was sowieso niet meer 
nodig na de aanzienlijke inkrimping van de 
landmacht. Argumenten voor afstoting waren 
vooral de schaalgrootte en de aanwezigheid - 
of meer juist: afwezigheid - van nabijgelegen 
oefenterreinen, maar ook de eventuele kosten 
van renovatie en de ligging. Zo werden de 
uitbreiding van Bergen op Zoom om de Cort 
Heijligerskazerne heen en het steeds drukker 
wordende verkeer in die stad, een hindernis voor 
de rijschool die er lange tijd was gevestigd.

Anno 2023 kunnen we constateren dat van 
de kazernes die door Boost waren ontworpen, 
er nog maar één in gebruik is bij de landmacht: 
de Jan van Schaffelaarkazerne in Ermelo. Deze 
ligt direct naast de naoorlogse en veel grotere 
Generaal Spoorkazerne waarmee faciliteiten 
worden gedeeld. Weliswaar is er in Roosendaal 
nog steeds een Engelbrecht van Nassaukazerne, 
maar dit is de opvolger van de in 1997 afgebro-
ken oorspronkelijke kazerne. Al met al is nog 
maar 1/16e deel (6,25%) van deze kazernes in 
gebruik.

Het beeld voor de kazernes voor de overige 
wapens is positiever. Van de zeven gerealiseer-
de kazernes zijn er nog drie in gebruik bij 
Defensie: in Amersfoort, Apeldoorn en Soester-
berg. Al met al 42,9%. In Den Haag werd de 
Alexanderkazerne gesloopt, de Frederikkazerne 
is nog volop in gebruik. Dat geldt ook voor de 
marinierskazerne  in Rotterdam die wel enige 
tijd kandidaat was voor afstoting. De Bergan-
siuskazerne werd samen met de zes andere 
kazernes in Ede eind 2010 afgestoten. Opval-
lend is dat een aantal tijdens de oorlog in Duitse 

opdracht gebouwde kazernes nog wel worden 
gebruikt, vooral door de genie: de Prinses Mar-
grietkazerne in Wezep, de van Brederode- en 
Lunettenkazerne in Vught. Ook in Schaars-
bergen worden nog steeds de naast de Oranje-
kazerne gelegen Groot- en Klein Heidekamp 
(Gross und Klein Heidelager) door de land-
macht gebruikt. 
 
De architectuurvraag op herhaling
 
Eind 1937 werd het even een ‘ding’, de vraag 
of de genie wel esthetisch ogende kazernes 
kon ontwerpen. Met wat concessies, zoals de 
bijstand door twee professoren en de betrok-
kenheid van enkele burgerarchitecten bij de 
uitwerking van sommige kazernes, bleek de 
kwestie al spoedig niet meer dan een storm in 
een glas water. Ruim tachtig jaar later kan deze 
vraag op een andere manier worden beant-
woord, door te kijken naar de waardering voor 
deze kazernes. Zijn ze, of een deel ervan, de 
moeite waard om ze vanwege architectonische 
kwaliteit en/of cultuurhistorische waarde te be-
schermen?

Van de Boost regimentskazernes kregen alle 
grote vooroorlogse gebouwen van de kazernes 
in Weert en Ede de rijksmonumentstatus, in 
Ede aangevuld met de drie naoorlogse ingangs-
gebouwen. Deze status werd ook verleend aan 
de bataljonskazerne in Eindhoven minus de 
afgebroken privaatgebouwen. In Roermond 
kregen het hoofdgebouw en een legeringsge-
bouw deze status, in Schalkhaar het hoofdge-
bouw. In Arnhem kregen alle vooroorlogse 
gebouwen inclusief het transformatorhuisje en 
het naoorlogse legeringsgebouw P de gemeen-
telijk monumentstatus. Volop waardering dus 
voor het ontwerp ontstaan onder leiding van 
kapitein Boost. Daar steken de zeven gebouwde 
kazernes voor de overige wapens wat bleek bij 
af, geen enkele kreeg de rijksmonumentstatus. 
Wel kregen (delen van) de Koning Willem III 
kazerne in Apeldoorn en Du Moulinkazerne in 
Soesterberg de gemeentelijk monumentstatus. 
Het beeld voor de iets oudere kazernes van voor 
de bouwstroom van 1937 is gevarieerd. De Ber-
gansiuskazerne in Ede kreeg de rijksmonument-
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status. De beide Haagse kazernes aan de Van 
Alkemadelaan kregen de status van beschermd 
stadsgezicht,71 de vooroorlogse kritiek op deze 
kazernes was allang verstomd.

Opvallend genoeg zijn de kazernes met 
monumentstatus alle gebouwd in de zakelijk-
expressionistische stijl. Het traditionalisme 
waar majoor Zwart een voorstander van was 
komt er bekaaid vanaf, dat ligt waarschijnlijk 
meer aan de kwaliteit van de ontwerpen dan aan 
de bouwstijl. Op de Chassékazerne in Breda en 
de naastgelegen Kloosterkazerne stonden drie 
gebouwen in traditionalistische stijl die rück-
sichtlos werden afgebroken na de afstoting van 
beide kazernes. Enkele andere contemporaine 
gebouwen in traditionalistische stijl op het ter-
rein van de KMA en op de afgestoten Seeligka-
zerne bleven dit lot bespaard. Dit ging niet op 
voor de meeste gebouwen van de voormalige 
Frederik Hendrikkazerne in Vught. Het tradi-
tionalisme rond Breda en Den Bosch was een 
anomalie in de toenmalige kazernebouw die 
blijkbaar geen architectuur heeft opgeleverd die 
beschermwaardig is. Al met al: een gemengd 
beeld vanuit het oogpunt van architectonische 
kwaliteit in samenhang met de bescherming 
door een monumentstatus.  
 
Tot slot

Pas na de oorlog kregen de kazernes uit het 
bouwprogramma van 1937 echt waarde voor de 
landmacht, maar daar hoort een kanttekening 
bij. In de zes jaar dat de Tweede Wereldoorlog 
in Europa duurde was de wijze van oorlog voe-
ren drastisch gewijzigd en daarmee de aard van 
het krijgsbedrijf. Zoals eerder vermeld: paarden 
verdwenen, voertuigen en tanks verschenen, 
ook in Nederland.

De kazernes uit het bouwprogramma van 
1937 waren de afgeleide van een tijdperk 
dat definitief voorbij was. Het waren vaak 
prachtige kazernes, maar na de oorlog in feite 
verouderd, zowel qua opzet als grootte. Ze 

71  Deze status bleek echter van geen enkele waarde. De 
Alexanderkazerne werd in 2012 gesloopt om de bouw 
van het Internationaal Strafhof van de Verenigde Naties 
mogelijk te maken

waren ondanks alle ontwikkelingen natuurlijk 
niet onbruikbaar of nutteloos, net zomin als de 
oudere kazernes elders dat waren, wel moesten 
ze zoals we hiervoor zagen worden aangepast. 
Dat de wind spoedig uit een heel andere hoek 
waaide bleek uit het  kazernebouwprogramma 
van 1951 dat inzette op legerplaatsen geschikt 
voor 3000 man. De behoefte was aan veel 
grotere kazernes die niet meer specifiek waren 
ontworpen voor één soort gebruiker. Het bleek 
de toekomst in kazernebouw te zijn. Eén belan-
grijk element uit het bouwprogramma van 1937 
had echter ook waarde voor de naoorlogse peri-
ode: standaardisatie van kazernes met een flexi-
bele component. Boost had standaardgebouwen 
ontworpen en een plattegrond voor de indeling 
van het kazerneterrein, waarvan die laatste ook 
anders kon worden vormgegeven. Dit principe 
zou op grote schaal in de jaren 1951-1953 
worden toegepast. 
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Nawoord zoeken naar informatie over de kazernes voor 
de overige wapens in het Nationaal Archief, 
trof ik ook correspondentie aan over de bouw 
van barakken. Het bleek dat deze op veel gro-
tere schaal waren gebouwd of gepland dan uit 
de bestaande literatuur naar voren kwam. Naast 
de nieuwbouw en uitbreiding van bestaande 
kazernes, kan hier gesproken worden over een 
belangrijke uitbreiding, in de tekst noem ik dit 
de derde loot aan de stam van uitbreiding van 
logiescapaciteit. Hoe groot deze loot exact was 
is moeilijk te zeggen. De informatie in zowel 
het Nationaal Archief als in het Noord Hollands 
Archief is incompleet.

Tot slot, ook deze brochure is schatplich-
tig aan de inbreng van derden. Hulp kreeg ik 
tijdens zoeken, beoordelen van materiaal en 
schrijven van diverse kanten. Mijn dank gaat 
uit naar Alberto Kerkhof voor het inhoudelijk 
meedenken en beoordelen van de tekst. Naar 
meelezer Fred Klijndijk voor de onmisbare 
tekstcorrecties, en Jos van Bruggen voor zijn 
kennis over de Koning Willem I kazerne in Den 
Bosch. 
 
Frank Oosterboer, 2023

Deze brochure zat lang in de pen. Het eerste 
zoekwerk ervoor startte in 2016, waarna er 
geruime tijd niets meer aan gebeurde. Het idee 
in 2021 om de Kazernereeks te starten zette 
nieuw zoekwerk in gang met deze uitgave als 
gevolg.

In de loop der jaren zijn er over diverse in 
deze brochure beschreven kazernes aparte pu-
blicaties verschenen, maar een totaaloverzicht 
en een overkoepelend verhaal ontbrak. Het 
dichtst in de buurt hiervan komt brigade-gene-
raal De Wolf, oud Inspecteur der Genie, met zijn 
artikel in Genie over de voorbereidingen voor de 
bouw van de infanteriekazernes. De Wolf was 
wat deze kazernes betreft behoorlijk uitputtend, 
zeker gezien de informatie die destijds toegan-
kelijk was. Tegenwoordig is het met digitalise-
ring van archieven en de publicaties van derden 
mogelijk om het onderwerp ‘kazernebouw 
tijdens het Interbellum’ verder uit te diepen. 
Toch is ook daar een grens, het meest duidelijk 
in de tekst is die aan te wijzen bij het hoofdstuk 
‘Barakken en barakkenkampen’. Dit deelonder-
werp was min of meer ‘bijvangst’. Tijdens 
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Kelder 
Badinrichting
Waszaal
Droogkamer 
Gasmateriaal 
Munitieopslag (twee ruimten)
Kabelgat
Rijwielbergingen (3 stuks voor totaal 200 fietsen) 
Toegang rijwielen (hellingbaan) 
Bergplaats bottelier
Centrale verwarming 
Levensmiddelen
Timmerman 
Bottelier 
Kombuis
Spoelkeuken
Aardappelschilsters
Bergplaatsen (diverse)
Pompkamer
Gassluis (2 stuks)
Toiletten 
Gangen

Begane grond 
Wapenkamer 
Schoenmaker
Kleermaker 
Eerste officier
Spreekkamer
Officier van de wacht
Vestibule 
Hal
Wacht
Cellen
Apotheek
Officier van gezondheid 
Donkere kamer
Kleedhok (2 stuks)
Wachtkamer
Ziekenzaal
Archief 
Barbier
Diverse bergplaatsen (voor koffers en schermmaterialen) 
Chef d’equipe 
Gymnastiekzaal met kleedkamer
Exercitiezaal (tussen de vleugels, overkapt)
Eetzaal manschappen
Eetzaal onderofficieren 
Gamelle onderofficieren
Bergplaats commaliewant
Toiletten 
Gangen 

Verdieping 1 
Cantine manschappen
Commandant
Chef corps
Officier van administratie
Schrijvers administratie
Kamers voor officieren (3 stuks)
Longroom officieren
Gamelle officieren
Kamer voor 2 officieren met badkamer
Schrijvers comm.
Schrijver chef corps 
2  slaapzalen met op de koppen een waszaal, toiletten en 
bergplaats
Toiletten 
Hal en gangen

Verdieping 2 
Slaapzaal voor 20 onderofficieren
Verblijf onderofficieren
2 stuks kamer voor 2 onderofficieren
2 stuks werkkamer voor officieren
Kamer voor 4 onderofficieren
Divisiebureau
Verblijf adelborsten
Gamelle
2 stuks schoollokalen
Toiletten adelborsten
Bibliotheek
Slaapkamer chef d’équipage
2 slaapzalen met op de koppen een waszaal, toiletten en 
bergplaats
Toiletten
Hal en gangen

Verdieping 3 
Plunjemagazijn 
Mobilisatiemagazijn
Plunjemagazijn reserve
Bergplaats pioniermaterialen
Bergplaats 
Werkkast
2 slaapzalen met op de koppen een waszaal, toiletten en 
bergplaats 
Hal

Indeling (trapopgangen vanuit centrale hal niet vermeld)

Bijlage 1: Van Ghentkazerne 
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Bronnen: Nederlandsche Staatscourant 1937-1940 en NA 2.13.45 
In 1938 hield men in de Staatscourant op met het vermelden van de raming van de kosten.

Plaats Kazerne Te bouwen c.q. te verbouwen
Arnhem Menno van Coehoornkazerne logiesgebouw en bureelgebouw 

Assen Johan Willem Frisokazerne (latere naam) uitbreiden manschappenkantine,
3 legeringsgebouwen type Boost 

Bergen op Zoom Wilhelminakazerne verbouwen en uitbreiden 

Bergen op Zoom Oranjekazerne uitbreiden

Breda Chassékazerne Het bouwen van een kazerne (f 169.000,-) en 
kantinegebouw

Breda Kloosterkazerne schoolgebouw (f 88.000,-)

Breda Koninklijke Militaire Academie lesgebouw en stallen 

Breda Seeligkazerne bouwen van een kazerne voor de bereden 
artillerie op de Gasthuisvelden (f 190.000,-)

Breda Trip van Zoudtlandtkazerne logiesgebouw

Dordrecht Benthienkazerne bouw kazerne en kazernering 

Ede Bergansiuskazerne kantinegebouw voor de SROBA

Haarlem Ripperdakazerne uitbreiden van gebouwen

Harderwijk Jan van Nassaukazerne voltooiing half legeringsgebouw 

Harskamp Legerplaats de Harskamp (ISK) logiesgebouw (raming f 62.250), later: een 
tweede logiesgebouw 

‘t Harde Legerplaats bij Oldebroek (ASK) stallen, logiesgebouw, bureelgebouw

‘s Hertogenbosch Isabellakazerne logiesgebouw en rijwielbergplaats (f 101.050,-) 

Middelburg Berghuijskazerne (latere naam) bouwen schoolgebouw

Naarden Weeshuiskazerne vergroten van de kazerne

Nieuwersluis Willem III kazerne kantinegebouw en wijzigen hoofdgebouw

Nijmegen Snijders- en Krayenhoffkazerne verhogen van de achtervleugels met een 
verdieping

Utrecht Hojelkazerne werkplaatsen en magazijnen (raming
 f 103.600,-), verbouwen hoofdgebouw

Utrecht Knoopkazerne verbouwing (inrichting tot school voor reserve-
officieren der onbereden artillerie ( (f 62.000,-)

Utrecht Kromhoutkazerne maken van een half paviljoen (f 49.000,-), twee 
paviljoens (f 205.250,-), magazijngebouw, 
burelen en leslokalen (f 240.060,-)

Vlissingen Bomvrije kazerne uitbreiden en doen van voorzieningen 

Bijlage 2: Uitbreidingen van bestaande kazernes
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Kazernebouw in de Nederlanden, zowel noord als zuid, 
kende een vliegende start met het uitbreken van de Tachtig-
jarige Oorlog. Overal in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden werden in de vele vestingsteden en schansen 
barakkenblokken opgetrokken: in hout of steen, eenlaags of 
tweelaags en vaak met de ruggen tegen elkaar. Twee eeuwen 
lang zou een dergelijke vorm van huisvesting voor militairen 
de meest gebruikelijke zijn. 
 
Kazernes in Nederland vertelt het verhaal hoe uit deze een-
voudige barakkenblokken andere ontwerpen voortkwamen 
en de invloeden hierop. In de negentiende eeuw ontstonden 
grote kazernes waarin veel manschappen in grote slecht 
geventileerde kamers verbleven, met alle nadelen van dien 
op het gebied van hygiëne, ziekte en sterfte. Dit systeem, 
omschreven als massalegering, werd aan het eind van deze 
eeuw steeds meer ter discussie gesteld. Veranderingen vol-
trokken zich echter langzaam. Aan het begin van de twintig-

ste eeuw werd uiteindelijk de stap gezet naar het het paviljoensysteem, dat tot op heden dominant is 
voor de vormgeving van kazernes. 
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