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Bijzondere lezing in De Boodschap in Rijen 
dinsdag 14 februari 
Aanvang 19.30 uur 

door Archeoloog Drs. Jan Roymans 

 

Een stad van linnen en heideplaggen 
 
Heemkring Molenheide organiseert lezing over onderzoek Militair Kamp Rijen 
 
Archeoloog  Jan Roymans houdt een lezing in De Boodschap in Rijen, over zijn 
onderzoek in het gebied dat historisch bekend staat als het Militair Kamp Rijen 
(tussen de oude Rijksweg, Oosterhoutseweg, spoorlijn en Julianastraat).  De 
lezing is gratis en is toegankelijk voor alle inwoners van onze gemeente. 
Ook het eerste kopje koffie/thee is gratis. 
 
‘Een wandeltocht door het Kamp Rijen en het bijbehorende oefenterrein, waar je 
geen wandelschoenen voor nodig hebt’. Zo omschrijft archeoloog Roymans zelf zijn 
lezing die hij op verzoek van Heemkring Molenheide verzorgt. Hij deed ter plaatse 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


bodemonderzoek naar het voormalige kamp in Rijen, hij deed ook hoogtemetingen 
en zocht in archieven. 
 
Twaalfduizend militairen en burgers 
In de periode 1830-1839 verbleven veel manschappen en legeronderdelen in Kamp 
Rijen. Ten tijde van  de Belgische Opstand en tijdens oefeningen waren dat meer 
dan twaalfduizend militairen en burgers. Ze bereidden zich in het tentenkamp voor op 
een oefening in groter verband of op een veldtocht. De aanwezigheid van zulke grote 
getalen in het veld hebben niet alleen hun sporen  in archieven, maar ook in het 
bodemarchief nagelaten. Veel voorzieningen waren immers met zand en 
heideplaggen opgebouwd. Daarvan resteren nog diverse zichtbare sporen in het 
landschap. 
 
Tiendaagse Veldtocht 
Culturele, religieuze, politieke en economische verschillen gaven aanleiding tot het 
conflict dat we als de Belgische Opstand kennen, met als resultaat de opsplitsing van 
het Verenigd Koninkrijk van Willem I. Met de Tiendaagse Veldtocht in 1831 wilde 
Willem I de Belgische Opstand met wapengeweld onderdrukken. Er volgde een 
jarenlange patstelling voordat  het grote Koninkrijk der Nederlanden, op dat moment 
niet ouder dan 15 jaar, in drieën uiteenviel: Nederland, België en Luxemburg. 
 
Van harte welkom 
Drs Jan Roymans houdt zijn lezing op dinsdagavond 14 februari aanstaande in De 
Boodschap aan de Nassaulaan in Rijen. De avond begint om 19.30 uur. U bent van 
harte welkom. 
 

 
Uit onze Tijdmachine – www.tijdmachinegilzerijen.nl 

De periode 1830-1839 staat bekend als die van de Belgische Opstand. Het 
Nederlandse leger richtte in die tijd op de heide in Rijen een groot kampement in. In 
de geschiedenis staat het bekend als het Kamp van Rijen. Hier werd de tweede 
divisie onder leiding van de Hertog van Saksen Weimar gelegerd en delen van de 
eerste divisie. In totaal meer dan twaalfduizend militairen, met daarbij nog de nodige 
verzorgende eenheden. 

Op 1 augustus 1831 trokken de troepen op naar België om de opstand neer te slaan. 
Na tien dagen werd onder druk van Engeland en Frankrijk de strijd beëindigd en op 
14 augustus zetten de manschappen de terugtocht naar Nederland in. 

Rijen kreeg door de Belgische Opstand vanaf 1830 te maken met inkwartieringen (tot 
1839). Behalve dat er manschappen gelegerd waren in het Kamp van Rijen, werden 
er ook troepen in alle dorpen van de gemeente ingekwartierd. Tot aan 1835 lag het 
gemiddeld aantal ingekwartierde militairen tussen 500 en 600. Tussen 1835 en 1839 
nam dit aantal af tot 150 à 200 militairen. Op enkele uitzonderingen na, kon niemand 
binnen de gemeente zich onttrekken aan de last van de inkwartieringen. Als 
tegemoetkoming in de kosten kregen inwoners voor verhuur van alleen een bed, een 
vergoeding van 3/16 cent per man per dag. Bij volledige kost en inwoning werd 35 
cent per man per dag gerekend. Was er in huis geen plaats, dan mochten de 
militairen ook in schuur of stal slapen. Wel moesten ze een hoofdkussen, schone 
lakens en een deken krijgen. In de winter waren dat twee dekens. 

   Rijen zuid in 1831 


