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Sporen in het landschap van de Tiendaagse Veldtocht 
 

Lezing t.g.v. Themadag Mars et Historia op 18 mei 2019 door dr. Dirk Starink 
 

 
 
 
Nadat Napoleon in 1815 bij Waterloo definitief was verslagen, besloten de grote mogend-
heden in Wenen de Noordelijke en Zuidelijke Nederland samen te voegen tot een Verenigd 
Koninkrijk onder koning Willem I.   
 
Van deze als bufferstaat tegen Frankrijk bedoelde middelgrote mogendheid heeft onze vorst 
niet lang kunnen genieten. De Zuid-Nederlandse bevolking, aangespoord door de katholieke 
adel en geestelijkheid, voelde zich achtergesteld en in augustus 1830 barstte de bom. Na een 
uitvoering van de opera De Stomme van Portici in de Brusselse Muntschouwburg braken 
rellen uit die al gauw door Fransgezinde separatisten werden aangewakkerd tot een opstand 
tegen de Nederlandse bewind. De koning stuurde kroonprins Willem naar Brussel en gaf 
prins Frederik opdracht de legertroepen te Vilvoorde paraat te houden. Eind september trad 
het leger vier dagen tevergeefs op tegen de steeds gewelddadiger rellen in Brussel en moest 
de prins de aftocht blazen. Het weifelend optreden van de koning en zijn zoons konden niet 
voorkomen dat de breuk definitief was toen op 4 oktober 1830 het Voorlopig Bewind in 
Brussel de onafhankelijkheid uitriep. Nadat in november de stad Antwerpen door de troepen 
van generaal David Chassé was beschoten, was het uitgesloten dat de Belgen de 
Nederlandse kroonprins als vorst konden aanvaarden. 
 
Koning Willem I probeerde uiteraard bij de grote mogendheden steun te zoeken voor een 
hereniging, maar deze voelden daar niets voor en, nu Frankrijk weer in genade was 
aangenomen, erkenden zij de Belgische zelfstandigheid. In december 1830 kwamen de 
partijen in Londen in een conferentie bijeen om over de scheidingsvoorwaarden te 
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onderhandelen. Dat resulteerde in de 
zogeheten Januariprotocollen, 
waarmee Willem ook instemde. De 
grote mogendheden lieten echter na 
van de nieuwbenoemde Belgische 
koning Leopold te eisen dat hij deze 
zou erkennen. Sterker nog, ze werden 
op 24 juni 1931 in voor de Belgen 
gunstige zin aangepast in de zogeheten 
XVIII Artikelen.  Willem protesteerde 
heftig en dreigde met militair ingrijpen 
indien de nieuwe koning deze Artikelen 
zou aanvaarden, wat hij een kleine 
maand later bij zijn inhuldiging dan ook 
deed. Hierop besloot Willem I tot 
militair ingrijpen en liet hij de grote 
mogendheden weten zijn Belgische 
rivaal als zijn vijand te beschouwen. Tot 
zover de politieke aanloop naar de 
Tiendaagse Veldtocht van augustus 
1831. 
 
Kijken we nu naar de militaire aanloop 
van deze Tiendaagse Veldtocht, waar-

voor we weer terug moeten naar oktober 1830. Na zijn mislukte operatie tegen Brussel 
keerde prins Frederik terug in Den Haag en droeg hij het bevel over aan Josephus Jacobus 
baron van Geen. Deze Zuid-Nederlandse generaal was tijdens de opstand commandant van 
de vesting Namen geweest, maar weigerde in Belgische dienst over te gaan. Zijn eerste taak 
was het leger dat zich voornamelijk in Noord-Brabant had verzameld opnieuw te organiseren 
nadat de gelederen door de uittocht van de Belgen waren uitgedund. Tegelijkertijd vreesde 
de legerleiding in de herfst van 1830 een inval van Belgische troepen tegen Bergen op Zoom, 
Breda, ’s-Hertogenbosch en Grave. Deze steden werden versterkte vestingen en zaten rond 
de jaarwisseling stampvol met militairen. De winter van 1830/31 was echter bitterkoud en 
dus kon er nauwelijks worden geoefend. 
 

Om het leger snel op 
sterkte te brengen 
had koning Willem I 
begin oktober 1830 
een klemmend beroep 
gedaan op alle 
weerbare mannen om 
vrijwillig dienst te 

nemen en zodoende de Belgische dreiging af te wenden. Het animo was niet al te groot, 
hoewel met name dankzij de studenten, de schutterijen en dienstplichtigen uiteindelijk weer 
een veldleger van 36.000 man op de been kon worden gebracht. Dat mobiele leger werd 
georganiseerd in drie infanteriedivisies van elk twee brigades, een cavaleriedivisie en een 
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reservedivisie. De koning had het opperbevel opnieuw toevertrouwd aan Prins Frederik, 
nadat de kroonprins  zich het vaderlijke ongenoegen op de hals had gehaald met zijn 
proclamatie van 16 oktober 1830, waarin hij zijn solidariteit met de opstandige Belgen had 
betuigd in de hoop hun koning te kunnen worden.  

 
Toen het in het voorjaar van 1831 eindelijk goed weer werd, moest er natuurlijk volop 
worden geoefend in het Brabantse land. Daartoe bouwde de genie bij het dorp Rijen een 
groot tijdelijk legerkamp voor een hele divisie die daar op de Groote Gilzense Heide (later 
Molenheide) naar hartenlust kon oefenen.  

 
Dankzij de nog steeds in het terrein 
aanwezige sporen die met moderne 
technieken zichtbaar kunnen 
worden gemaakt, hebben Jan 
Roymans en Bart Beex een 
reconstructie van het kamp kunnen 
maken. Hun artikel in nummer 3 
van Mars et Historia van vorig jaar 
bevat daarover de nodige details. Ik 
wil hier wat nader ingaan op de 
details van het kamp, zoals dat in 
1831 in gebruik werd genomen. 
 
Het Kamp Rijen strekte zich over 
een lengte van 1,7 kilometer uit op 
een kale heidevlakte ten noorden 
van de provinciale weg tussen 
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Breda en Tilburg, aan de andere zijde waar nu het noordelijke hek van de vliegbasis Gilze-
Rijen loopt. Het kamp bood plaats aan ongeveer 11.000 man, ofwel een divisie van twee 
brigades.  
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Aan de overzijde van de weg, binnen het hek van de vliegbasis dus, zien we een zestal 
lunetten naar het zuiden gericht. Deze borstweringen dienden voor het geschut ingeval het 
Belgische leger uit het zuiden over de Groote Gilzense heide zou naderen. Deze linie werd 
constant bewaakt door een twintigtal soldaten die er wacht liepen.  
De ingang van het kamp was precies in het midden tussen de beide brigades en voorzien van 
een hoofdwacht; de provinciale weg was aan beide uiteinden van het kamp afgesloten met 
wachtposten en ook aan de achterzijde stonden soldaten op wacht.  Voor de eerste rij 
tenten stonden de geweerrekken, met een tijk afgedekt tegen de regen. Daarachter volgden 
twee rijen met tenten voor de manschappen en korporaals die met tien man in een tent 
werden gepropt. Vervolgens de tenten van de keukens met daarachter de kookkuilen, 
waarna in de volgende rij tenten voor de onderofficieren en de wasvrouwen stonden. De 
laatste rij met luxere tenten was bestemd voor de subalterne officieren die met drie man 
zo’n tent bewoonden en de hoofdofficieren en generaals die een eigen tent met hun 
oppasser deelden. 
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In het midden van deze rij, recht tegenover de ingang van het kamp, stond op een verhoging 
de tent van de opperbevelhebber prins Frederik. Om zijn tent had men enige naaldbomen 
opgericht en als hij in het kamp was, wapperde daar zijn standaard. Deze locatie zullen we 
straks gaan bezoeken. Aan de achterzijde van het tentenkamp waren houten barakken 
neergezet die konden dienen als kantines, eet- en opslagruimten. Daar hielden zich ook de 
marketentsters en andere kooplieden op. Erachter lagen de latrines. Verderop achter het 
kamp was links de rooms-katholieke kapel, in het midden de tenten van de officier van 
gezondheid en de zieken en rechts de predikstoel voor de protestanten. Van deze elementen 
van de kamp bestaat een mooie serie prenten van Johannes Petrus Blom die ze in opdracht 
van zijn luitenant vervaardigde, zoals wij tegenwoordig foto’s op onze smart-phone zetten. 
Tenslotte bevond zich op de plaats waar we nu zitten toen al de herberg De Vijf Eiken 
waaromheen de intendance en administratie waren neergestreken met hun magazijnen 
voor bedstro, mondbehoeften, een bakkerij en een slagerij, waar de koks hun voorraden 
kwamen halen. 
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Het kamp bij Rijen werd op 10 juni 1831 als eerste in gebruik genomen door de militairen 
van de 1e en oudste divisie die vanuit hun inkwartieringen in en om Breda en Tilburg naar 
Rijen marcheerden. Een van de eerste dingen die de manschappen deden was hun tenten 
van binnen ophogen met plaggen om het binnen droog te houden. De restanten van die 
kleine ophogingen zijn nog steeds zichtbaar op de hoogtefoto. Nog duidelijker waarneem-
baar is de verhoging van de tent van de prins en de kookkuilen die we straks gaan zien.  
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Uit de memoires van Gerrit Nicolaas de Kempenaer weten we dat het ’s ochtends om vier 
uur reveille was en om vijf uur appel op de weg voor het kamp. Daarna werd overgestoken 
naar de overzijde van de weg om op de hei in bataljons- of brigadeverband en soms met de 
hele divisie te exerceren. Om negen uur was er dan soep en dan kregen de soldaten de 
nodige marsoefening.  Om drie uur in de middag was er andermaal appel en werd er ratatou 
uitgedeeld. Dan werd er tussen vier en zes uur weer geëxerceerd en om acht uur kondigde 
de trom rust aan.  
 
De niet onbemiddelde vrijwilligerer De Kempenaer behoorde met zijn maten tot het 
Bataillon Rotterdamse Veldschutterij. Hij kon het eten in het kamp maar matig waarderen, 
want hij schrijft: “Daar wij nu geenen lust gevoelden om altijd met het gemeene volk te 
zitten, wier gezelschap ons in het geheel niet aangenaam was, en de officieren van onze 
afdeeling, welke eene afzonderlijke tent voor zich hadden laten opslaan, alwaar zij vrij goed 
aten, ons aldaar niet wilden toelaten, zoo verzochten en verkregen wij de toestemming om 
te Reijen, hetwelk op een groot kwartier uurs achter het kamp lag, bij zekeren Houtepen te 
gaan eten. Slechts korten tijd evenwel hebben wij daarvan gebruik gemaakt, na verloop van 

welken, wij ons naar eene herberg aan den 
straatweg naar Tilburg gelegen, begaven welke 
door de kinderen Ansems werdt gehouden. 
Aldaar hebben wij gedurende ons verblijf in deze 
woestijn vrij goed, alhoewel meestal in de open 
lucht gegeten, want het was er zoo vreeselijk 
drok, dat er geen plaats in huis te vinden was.” 
 
Na een maand intensief oefenen keerde de 1e 
Divisie op 8 juli terug naar Breda en Tilburg en 
diende het kamp voor de oefening van de 2e 
recent gevormde divisie onder generaal Karel 
Bernard hertog van Saksen-Weimar-Eisenach. 
Deze divisie moest ook gedurende een maand 
oefenen op de heide bij het kamp Rijen. Het was 
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de bedoeling dat daarna de 3e divisie van generaal jonkheer Adriaan Frans Meijer nog in het 
kamp zou oefenen, maar zover zou het niet komen. 
 
We moeten namelijk nu de draad weer oppakken bij de troonsbestijging van de Belgische 
koning op 21 juli, die – zoals gezegd – voor Willem I de aanleiding was de aanval op België te 
openen. Het plan daarvoor was opgesteld onder leiding van stafchef Jean Victor de Constant 
Rebecque en de kroonprins. Het plan moest rekening houden met het Belgische Maasleger 
bij Luik en het Scheldeleger dat zich voor de stad Antwerpen bevond, waarvan de citadel nog 
altijd door een Nederlands garnizoen onder generaal Chassé was bezet. De opzet was om 
met een opmars van de drie divisies in de richting van Diest een wig te drijven tussen deze 
beide Belgische legers, ze om beurten te verslaan en vervolgens naar Brussel op te 
marcheren. 
 

De dag na zijn besluit tot deze 
strafexpeditie ging de koning met 
zijn gevolg op weg naar Breda om de 
troepen te inspecteren. Heel Breda 
was op 22 juli op de been toen in de 
middag de Koninklijke reiskoetsen 
via Terheijden de stad 
binnentrokken. Na een wandeling 
over de wallen van de stad ontving 
de koning de plaatselijke autoriteiten 
in het hoofdkwartier van prins 
Frederik op het kasteel van Breda. 
De volgende ochtend vertrok de 

koning met zijn beide zoons te paard naar de heide bij het kamp Rijen, waar de 20.000 man 
troepen van de 1e en 2e divisie en de cavalerie uit Oosterhout stonden opgesteld voor 

inspectie.  
Koning en prinsen werden 
daarbij vergezeld van de 
drie kleinzonen eveneens te 
paard en de echtgenote van 
Prins Frederik in een open 
rijtuig. Tot opluchting van 
een ieder bleek de 
populariteit van de Prins 
van Oranje – de held van 
Waterloo – onder de 
troepen onverminderd 
groot. Na de inspectie 
vertrok het koninklijk 
gezelschap naar Den Bosch, 
Best, Eindhoven en 

tenslotte Bergen op Zoom om daar ook de andere gedeelten van het leger te inspecteren. 
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Tijdens het middagappel op 1 
augustus werd bekendgemaakt 
dat de koning de Prins van 
Oranje weer tot 
opperbevelhebber had 
benoemd. De prins had die 
avond ervoor zijn intrek 
genomen in het Bredase 
logement “De Prins Kardinaal” 
en verscheen de volgende 
ochtend in het kamp van Rijen 
om de marsorders uit te geven.  
In de ochtend van 2 augustus 
zetten de drie divisies en de 
reserve zich in beweging, 

waarbij de 2e divisie die dag als 
eerste bij Poppel de grens 
oversteekt en bij Ravels met een 
bajonetaanval de eerste 
confrontatie met Belgische 
verkenningstroepen aangaat.  
 
 
 
 
Geheel volgens plan rukt het leger 
dan op naar Diest en op 3 augustus 
valt het ontruimde Turnhout. Als 
twee dagen later Diest wordt 
bereikt en ook onverdedigd blijkt,  
trekken de 2e en 3e divisie richting 
het Maasleger bij Hasselt. In plaats 

van zich bij het Scheldeleger te voegen weet dat leger zich de volgende dagen in de richting 
van Luik terug te trekken. De 1e divisie gaat dan via Leuven op zoek naar het Scheldeleger en 
de beide andere divisies volgen eveneens. Op 12 augustus wordt het Scheldeleger bij Leuven 
van drie kanten ingesloten en grijpt de internationale politiek in.  
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Twee dagen eerder is 
namelijk het Franse leger 
België binnengetrokken om 
de Belgen te hulp te schieten 
en nu dwingen Frankrijk en 
Engeland een stopzetting van 
de veldtocht. Overeen-
komstig de instructies van 
zijn vader, sluit de Prins van 
Oranje op de tiende dag van 
de veldtocht door 
bemiddeling van de Britse 
gezant een wapenstilstand 
met koning Leopold. De 
scheiding blijft een feit en de 
Nederlandse troepen 

trekken zich terug naar hun kampementen, behalve uit de citadel van Antwerpen dat net als 
Maastricht en Luxemburg als een vuistpand in Nederlandse handen blijft. 
 
Hoewel de succesvolle veldtocht in oktober 1831 door de grote mogendheden werd beloond 
met betere scheidingsvoorwaarden, bleven deze voor Willem I onacceptabel en bleef het 
Nederlandse leger aan de zuidgrens gemobiliseerd. Behalve het kamp bij Rijen verrees een 
jaar later bij Oirschot een soortgelijk oefenkamp. Toen in de zomer van 1832 weer in het 
kamp Rijen werd geoefend, was door de genie ten westen van het kamp een compleet 
oefenterrein voor belegeringen aangelegd, compleet met loopgraven en een stuk citadel.  
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Hoewel dit kamp slechts in dat jaar is gebruikt, zijn de sporen daarvan nog steeds te vinden 
en die gaan we straks als eerste bezoeken. 
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Helemaal rechts in blauw zien we de kookkuilen van het kampje van de mineurs en sappeurs 
die het oefenterrein hebben aangelegd. In groen het stelsel van verbindings- en 
naderingsloopgraven, in oranje de parallelloopgraven, in paars de mijnputten, in geel de 
verhogingen voor de artillerie en in rood het te bestormen vestingwerk. Het is 
indrukwekkend te beseffen dat dit alles na 177 jaar nog zo goed zichtbaar is. 

 
 
Rest mij nog te zeggen dat het grote legeringskamp van Rijen alle jaren tot en met 1838 voor 
oefening in gebruik is geweest, want het jaar daarop werd uiteindelijk de definitieve 
scheiding van Nederland en België door koning Willem I aanvaard. 
 
Het terrein van het kamp is sedertdien militair domein gebleven en heeft er zich een bos 
gevormd. De beide wereldoorlogen hebben voor een deel ook nog sporen achtergelaten: de 
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Eerste met een kamp iets te noorden van het oude, de Tweede door bomkraters die voor de 
vliegbasis waren bedoeld. Hier wil ik het bij laten en ik hoop dat u de wandeling zal bevallen. 
 
Na afloop van deze jaren noteerde schoolmeester Gregorius Schrauwen uit Gilze over de 
jaren dat het kamp te Rijen in gebruik was: “De zeden verloren er ontzaggelijk veel bij; de 
beurs moge bij eenige neeringdoende bevoordeeld en bij anderen geen nadeel hebben 
geleden, over ’t geheel is er meer financiëlen achteruitgang dan welvaart uit 
voortgesproten.” 
 
Met deze woorden sluit ik af en dank ik u voor de aandacht. 


