
Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT In 2004 zal het precies 200 jaargeleden zijn dat de Pyramide vanAusterlitz is gebouwd. Een mooiegelegenheid om de restauratie van dePyramide af te ronden en dit feit te vieren. uratieterlitz Bouw, verVivan de Pyti Iaf4ur>ir 4r ZnM Afinnf-M*r ?irt^rm^ l^-*Kit' 1>YHAMI1)KNAPOLEON r.&quot; mmtfrstaffs »tr Mfixi'Msmr Bi A, /'i4.i3itfiut I« Mrwrrr Jlmr^^. t^l-Mi, 49



Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ ? A.F.M. REICHGELT A.F.M. REICHGELT Het is niet de eerste res-tauratie. In 1894 werd dePyramide voor het eerstgerestaureerd, hard nodig omdat deoorspronkelijke Pyramide ernstig inverval was geraakt. Anders dan bijde eerste restauratie, wil men nuveel terug restaureren naar de oor-spronkelijke situatie: een pyramidevan aarde en graszoden, herstel vande oorspronkelijke afmetingen vande treden en meer zicht op hetbouwwerk. De grootse plannen die de Fransegeneraal Marmont in het beginvan de vorige eeuw koesterde tenaanzien van de heide bij Zeistheeft Woudenberg een monumenten uitspanning van landelijke ver-maardheid opgeleverd. Generatiesschoolkinderen werden hier gecon-fronteerd met een overblijfsel uit deNapoleontische tijd. Die landelijke Woudenberg, 18 KUYPER-ATLAS. vermaardheid heeft er ook toe bijge-      hite, P.J. Frederiks, kon in 1895dragen dat er diverse afbeeldingen      in het artikel dat hij ter gelegen-gemaakt zijn die een indruk geven      heid van de restauratie publiceerdevan de veranderingen die Pyramide      de volgende impressie van het land-en het landschap in de loop der tijd      schap geven: 'Wanneer men methebben ondergaan. Het lid van de      een trein van de Hollandsche IJze-Oudheidkundige Vereniging Fle-      ren Spoorweg-Maatschappij voorbij 50







Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT Kortom het moet daar een vrolijkeboel zijn geweest. In het voorjaar van 1805 wildeMarmont het kamp een meer per-manent karakter geven. Hij lietde tenten vervangen door houtenbarakken. Ook de Pyramide kreegaandacht. Aan de voet van de Pyra-mide werden aan de iedere zijdeplaten bevestigd. Deze platen zijnnog te zien op de ets die Baltardin 1806 van de Pyramide maakte.In het bijschrift van deze ets staande teksten die daarop waren aan-gebracht. De eerste plaat bevatteeen opdracht aan Napoleon. Dezehad zichzelf op 2 december 1804tot keizer gekroond. Verder werdende afmetingen vermeld, zoals dehoogte: 36 meter of 110 voet. Opde tweede plaat kwamen de namenvan alle overwinningen die Napo-leon tot op dat moment behaaldhad. De naam Austerlitz ontbrakhier nog aan. De derde vermelddede overige verdiensten van Napo- leon. Op de vierde werd een opsom-ming gegeven van de Franse enBataafse legeronderdelen die in hetkamp waren gebivakkeerd en die de Pyramide hadden helpen bouwen.Het landschap in deze tijd is nogvolledig onbebost en het uitzichtweids. Maar in het bijschrift bij de ^fa







Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT 1807 zoals we al gezien hadden, de neder-zetting en de Pyramide naar Mar-mont vernoemd. Aan de commissie,bestaande uit de heren Van Eys,Six en Changuion, was de onaan-gename taak toebedeeld om toteen compromis te komen en Mar-mont die toen in Split verbleef opde hoogte te stellen. Het eindigdeermee dat de annexatie ongedaan werd gedaan en de naam Marmontgereserveerd bleef voor de terreinendie hij had gekocht. Op den duurzou de Pyramide toch de naam Aus-terlitz gaan dragen. Toen Lodewijk Napoleon eind1806 op zijn terugreis uit DuitslandDriebergen aandeed, ontbood hijde gouverneur van Austerlitz, De Pineda. Deze kon hem weinig vreug-devols meedelen. Voor winkeliersen andere kleine ondernemers vieler weinig meer te verdienen, omdatvan de permanente vestiging vanmilitairen weinig terecht was geko-men. Door gebrek aan paarden-mest was de ontginning ook al geensucces geworden. Met de nederzet-ting bij de Pyramide ging het nog





Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT naren in deze omgeving, deAmsterdamse bankier J.B.Stoop, en de Utrechtse bur-gemeester Van Asch vanWijck, er toe over grote stuk-ken met bos aan te planten.Langzaamaan verloor hetlandschap zijn open karak-ter. Toch kon Frederiks, zoalswe in de inleiding al hebbenvastgesteld, nog aan heteinde van de negentiendeeeuw schrijven dat de Pyra-mide vanuit de verte zicht-baar was. Met Pyramide washet inmiddels triest gesteld.De houtsnede van J.C. Greive Jr.laat ons een wat asymmetrische enafgeplatte heuvel zien met boven opeen paar berkenboompjes. die onder aan de Pyramidebevestigd was geweest, doorde majoor bij het 5e regimentinfanterie te Amersfoort,O.G.H. Heldring, tevenssecretaris van de verenigingFlehite. De Beaufort schonkhet fragment aan het gelijk-namige museum. Hij kon op 18 februari1893 de vereniging latenweten dat het onderzoek vande Pyramide was gestart,onder                erbarmelijke weersomstandigheden volgens Fre-deriks: Aanhoudende regens enwilde windvlagen bemoeilijkten hetonderzoek van de Pyramide en hetterrein van het kamp. Wat vanhet gedenkteeken was overgebleven,was weinig meer dan een 20 meterhooge zandhoop'. Bij dit onderzoekwerd de loden bus die bijna negentigjaar vroeger in de Pyramide begra-ven was, opgegraven. Het moet uit- na het overlijden van zijn moeder,Anna Alida Stoop,

eigenaar vande grond waarop de Pyramide staat.De Beaufort vatte vrij snel plannenop om tot herstel van de Pyramidete komen. In 1888 kwam de archi-tect D. van der Werf uit Amersfoortal met een plan in tot herstel. Eensterke impuls kregen de plannentot restauratie door de vondst vaneen brokstuk van de derde plaat. Herstel In 1887 werd de burgemeestervan Woudenberg, J.B. de Beaufort 58



Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT eindelijk een anticlimax geweestzijn. We citeren nogmaals Fre-deriks: 'Op den 25sten Februaribegaven zich de Voorzitter en dePenningmeester naar de Pyramideten einde de werkzaamheden in locote bezichtigen. Bij hunne aankomstvernamen zij reeds aanstonds, datde loden bus gevonden was. Spoe-dig ontmoetten zij de heer De Beau-fort, die hun mededeelde, dat deinhoud wel niet door dieven gesto-len was, doch, naar hij vreesde,door roest in casu lekkage, geledenhad. Inderdaad was dit het treurigegeval'. Van de perkamenten oor-konde was niets meer over. Watrestte was slechts de houten rol,stank en ondefinieerbare bruinevloeistof De Beaufort schonk de busaan het Rijksmuseum te Amster-dam. In maart besloot De Beaufortom met Van der Werf in zee tegaan. Na enkele adviezen van de bekende architect Pierre Cuypers,onder andere om meer steen tegebruiken, kwam het definitieveontwerp tot stand. De restauratievond plaats in de zomer van 1894.de obelisk werd daarbij weer in erehersteld, in steen. Stenen trappenvoeren de bezoeker sinds die tijdnaar boven. Bezoekadres: Het Slot Zeist, Zinzendorftaan l (030) 692 17 04 n Zeister Historisch GenootschapVan de Poll Stichting Ook u kunt donateur worden van tiet Zeister HistorischGenootschap Van de Poll Stichting (ZHG).Donateurs ontvangen 4 maal per jaar ons blad Seijst.De minimum bijdrage is 16,50

per jaar.Meld u aan per post of e-mail en vermeld daarbij uwnaam en voorletters, adres, postcode en woonplaats. De uitspanning In het gebied waar later de Pyra-mide kwam te staan moet van oudsal een herberg hebben gestaan langsde oude weg van Woudenberg naarUtrecht. De Beaufort en Jansenmaken gewag van een herberg inde Franse tijd. Naspeuringen in dearchieven aan de Woudenbergsekant hebben hier vooralsnog geenaanwijzingen voor opgeleverd. Opde volkstellinglij st van 1824 onderhuisnummer 88, hetzelfde huisnum-mer waaronder Barend Philips stond Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting Postbus 342 , 3700 AH Zeist e-mail: fl.devrijer@worldonline.nl Wacht met betalen tot u een bevestiging en een acceptgiro heeftontvangen.                                .              .
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