GENIET VAN DE CULTUURHISTORIE VAN ZEIST! WANDELEN OF FIETSEN LANGS DE MOOISTE MONUMENTEN.

FRANS-BATAAFS KAMP BIJ AUSTERLITZ
Austerlitz is ontstaan in de Franse tijd (1795-1813), toen de Franse
legers Nederland bezetten. Een van de Franse legerkorpsen
was ingekwartierd in de stad Utrecht en stond onder bevel van
generaal De Marmont. De generaal besloot een geschikte plaats
te vinden voor een legerkamp op de grote heide ten westen
van Zeist. Bij het archeologisch onderzoek in 2017-2018 is veel
informatie gevonden van dit voormalige kamp, zoals paalsporen
van gebouwen die uit hout waren opgetrokken en militaire vondsten zoals regimentsknopen en musketkogels.
LEGERKAMP
Nabij het huidige dorp Austerlitz werd op een terrein van drie
kilometer lang en vijf honderd meter breed een kamp voor 18.000
soldaten ingericht. Het kamp was verdeeld in drie divisies en was
in een regelmatig patroon aangelegd. Het kamp bestond uit tenten
en barakken van dennenhout, kantines en cafés.

De huidige Pyramide van Austerlitz. Al vrij snel na de bouw werd
de Pyramide een toeristische attractie (Bron: Kees Linnenbank).

PYRAMIDE
Om zijn troepen bezig te houden besloot Marmont in 1804 een
duurzaam monument op te richten ter ere van de kroning van
Napoleon tot keizer. Nabij het kamp liet hij een aarden trappenpyramide bouwen met daarop een houten obelisk. De inspiratie
hiervoor had hij opgedaan tijdens een eerdere veldtocht in
Egypte. De pyramide is opengesteld voor publiek. Naast het
kamp ontstonden drie nederzettingen van handelaren, die
zaken deden met de militairen. Deze nederzettingen ontwikkelde zich tot een dorp en kreeg in 1806 de naam Austerlitz
ter herinnering aan een beroemde overwinning van Napoleon bij
de Tsjechische plaats Austerlitz.

Kenmerkend is de hiërarchische opbouw van het kamp. Onderaan de tenten
van generaal De Marmont (A) en zijn staf, dan de divisiegeneraals (F) en de
brigadegeneraals (G) en tenslotte de onderofficieren en de manschappen, verdeeld over drie divisies.

Buidel met munten, gevonden tijdens de opgravingen
(Bron: BAAC/Vestigia).

De Pyramide van Austerlitz met de drie bewakershuisjes, Otto Howen, 1807.

VAN HARTE WELKOM

Kaart uit 1805 van het kamp bij Austerlitz. Linksonder is de
uitgestrekte tuinaanleg van Slot Zeist herkenbaar. Het tentenkamp ligt
rechts in het midden op de open vlakte. Rechtsboven staat
de Pyramide ingetekend.

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vormen een prachtige gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 838
voor het eerst genoemd. Inmiddels heeft de gemeente Zeist een
rijke geschiedenis en prachtige monumenten opgebouwd. De erfgoedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder
de aandacht te brengen. Op www.geheugenvanzeist.nl, de website
over de geschiedenis van Zeist, vindt u foto’s, kranten, prenten, verhalen, interviews, fiets-en wandelroutes en alle informatie over de
activiteiten van de erfgoedpartners.

‘Camp d’Utrecht’ met de trappenpyramide. De houten obelisk werd in
1894 vervangen door een gemetselde toren met uitkijkpost. Gewassen
pentekening in kleur, Otto Howen 1807.

BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE
Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuurhistorische bezienswaardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en
Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op deze
borden is namens de erfgoedpartners samengesteld door het
Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde, Stichting Lokaal
Austerlitz en de gemeente Zeist.

www.GeheugenvanZeist.nl
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