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AUSTERLITZ 

Hoewel in ons maandblad al eerder enige bijzonderheden over Aus-
terlitz werden medegedeeldi), is er alle reden om nu enige aan
vullingen te vermelden, welke tijdens een verder historisch onderzoek 
werden ontdekt. 

Het is beslist de moeite waard kennis te nemen van het geschrift, 
dat de heer W. Grapendaal in 1954 over De buurtschap Austerlitz in 
het licht gafs). Daarin worden de handelingen van de stichter van 
deze buurtschap - luitenant-generaal Auguste F. L. V. de Marmont -
als het ware op de voet gevolgd. 

Toen Engeland en Frankrijk elkaar in 1803 de oorlog verklaarden, 
beschikte Napoleon - die een jaar later tot keizer der Fransen zou 
worden uitgeroepen - bij het Kanaal over een troepenmacht van in 
totaal 36.000 man, bestaande uit zes legercorpsen. Hij eiste van de 
Republiek een krachtige ondersteuning, die hem maar nauwelijks 
geboden kon worden. Met grote moeite bracht men een vloot bijeen, 
die onder de vice-admiraal Verhuell naar Frankrijk voer. Maar daar
mede was Napoleon lang niet tevreden. Er moest aan het in ons 
land gestationeerde tweede legercorps, däl in maart 1804 onder bevel 
van generaal De Marmont werd geplaatst, een groot aantal man
schappen worden geleverd4). 

i) Maandblad van Oud-Utrecht 1943, p. 39-43. 
2) Helaas kon dit verhaal niet gereed komen vóór de excursie van 30 juni jl. 
3) Aan dit geschrift werden - met toestemming van de auteur - diverse ge

gevens ontleend. 
4) Het tweede legercorps bestond uit een bataafse legergroep, zes franse infan

terie- en twee franse cavalerie-regimenten, samen twee divisies vormend en in 
totaal 36.000 manschappen omvattend. 
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De Marmont had eerst zijn hoofdkwartier in Utrecht. Daar kwam 
echter weldra aan het licht, dat de gezondheid van zijn troepen 
langzaamaan slechter weid, reden waarom hij met enige adviseurs de 
heidevelden bij Zeisl inspecteerde en zo een geschikte plaats vond 
voor ecu tentenkamp, waarin ruim twintigduizend militairen onder
dak konden vinden. 

Het zou te ver voeren alle bijzonderheden over de inrichting van 
hel als „Kamp van Zeist" bekend gebleven centrum te vermelden. 
De Marmont werd aan alle kanten tegengewerkt. In de eerste plaats 
had Napoleon /eil bezwaren. Vervolgens zag de regering tegen de 
hoge kosten op en achtte zij het ongehoord zoveel mannen samen te 
nekken op een plaats waar totaal geen water was. De hem toe-

we/eii generaals vonden het plan bovendien nogal dwaas, omdat 
zij maar node van het vertier in de stad afscheid konden nemen. 
Maar De Marmont zette door. Hij gaf opdracht de watervoorziening 
in hei benodigde terrein door een dertigtal putten te verzekeren en 
op 20 juni 1804 werden de tenten op het gereedgemaakte terrein 
opgezet. Van 't Noordhout langs de Kamperlinie tot de Odijkersteeg 
(Odijkerweg). 

Er stonden De Marmont echter nog meer tegenslagen te wachten. 
Niet lang namelijk nadat zijn mannen naar „het kamp" verhuisd 
waren, begon hei te regenen en weldra moesten vierhonderd van 
zijn soldaten wegens ernstige ziekte naar het utrechtse militaire 
hospitaal worden overgebracht. Begrijpelijk, dat de stemming 
onder de andere militairen er bepaald niet beter op werd en 
dat uiteindelijk generaal De Marmont de schuld van het onheil 
kreeg, (ielukkig voor hem hield de regen even plotseling op als zij 
begonnen was. De kleren konden worden gedroogd, de zieken keer
den uit Utrecht terug, de tenten werden met groen versierd en de 
sfeer in hel kamp verbeterde spoedig. De Marmont was geslaagd in 
zijn snijd een behoorlijk, gezond en aan de eisen des tijds beantwoor
dend onderkomen voor zijn mannen op te bouwen. 

Direct na hei gereedkomen van het kamp zag De Marmont zich 
geplaatst voor de belangrijke vraag hoe hij zijn soldaten op de juiste 
wijze zoti kunnen bezighouden. Natuurlijk moesten zij militair ge
traind woiden. Een voorlopige oplossing waren dan ook de vaak 
zeer indrukwekkende oefeningen, waaraan soms wel tienduizend 
manschappen deelnamen en al spoedig vanuit alle delen van ons 
land belangstelling trokken. Zelfs het bestuur van de hoofdstad ver-
eerde De Marmont en zijn mannen tijdens een der manoeuvresmeteen 
bezoek. De Marmont begreep éditer al gauw, dat aan deze dagelijks 
terugkerende oefeningen eens een einde zou moeten komen en dat 
hij andere middelen te baat zou moeten nemen om zijn soldaten aan 
het werk te houden. 
Zo ontstond zijn plan om bij het kamp een aarden pyramide te bou
wen en er een kleine nederzetting te stichten. Er zou, zo spiegelde hij 
zijn mannen voor, op de/e wij/e een monument verrijzen, dat in de 
toekomst de herinnering aan het verblijf der Fransen zou doen voort-
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Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, 
hertog van Raguse, maarschalk vin Frankrijk. 

Afgebeeld in: Mémoires du Maréchal Marmont, Duc de Raguse, de J7(.)2 
à 1841. Imprimés sur le manuscrit de l'auteur. 2e édition. Paris 1857. 

Foto: ]lir. W. H. de Beaufort, Maarn. 
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leven. De Marmonl zelf gaf hierbij het voorbeeld en werkte krachtig 
mee. In zevenentwintig dagen - die volgens zijn eigen verhaal feest
dagen waren - kwam men met de 75 voet hoge met graszoden bedekte 
pyramide gereed. En in verband met zijn voornemen om bij dit 
aarden gedenkteken een dorp te stiehten, bestemde hij een drietal 
boerenhuizen voor- drie soldaten, die inmiddels met meisjes uit de 
omtrek gehuwd waren, leerde hen met landbouwwerktuigen om
gaan en zegde hun pensioen toe. liij decreet van 17 augustus 1806 
heefl koning Lodewijk Napoleon aan de neelerzetting, de naam 
Austerlitz gegeven, de plaats in Moravië, waar de Fransen nog 
geen jaar geleden op 2 december 1805 - de verenigde Oostenrijkse en 
russische legers mei succes hadden bevochten. 

„Het Camp te /cist zal bij voortduring in staat gehouden worden 
om de armee te kunnen bevatten, met uitzondering van het gedeelte 
deszelven ter linkerzijde, hetwelk als het ongezondste zal kunnen 
worden gedemolieerd; doch de overblijvende Barakken zullen toe
reikende moeien zijn om ten minsten twintigduizend man te plaat
sen", zo bepaalt artikel 1 van het bevel. En het decreet vervolgt: „De 
gehuchten, welke in het achterste gedeelte van het voorsz. Camp be
slaan, gelijk mede de kleine Colonie der fransche armée, zullen in het 
gezondste, vruchtbaarste en geschiktste gedeelte worden vereenigd, en 
te samen een dorp uitmaken, het welk den naam van Austerlitz voe
ren /al". Dr commandant van het kamp mocht zich „gouverneur" 
noemen en oefende samen met „den President en den Bailluw der 
gemeente" het burgerlijke gezag uit. Zij vormden dus gezamenlijk 
„provisioneel de Regering der Stad." 

Voor de stad en het departement Utrecht waren het 5e en 6e arti
kel van het decreet van belang. De gemeente Austerlitz zou namelijk 
(ot. hei „ressort van de Stad en het Departement Utrecht" behoren. 
Zij zouden steun onlvangen en „wijders zoodanige vergunningen en 
voorregten worden toegestaan", als nodig zouden zijn „om het be 
staan en de welvaart harer ingezetenen te verzekeren". De regering 
van de stad Utrecht kreeg opdracht aan de koning „alle die middelen 
voor ie dragen, welke zij tot het bereiken van dit oogmerk geschikt 
zal oordelen", en zo spoedig mogelijk „de maatregelen tot oprigting 
der stad en c\e<utie van dit ons decreet voor te slaan." Aan de 
regering van Amsterdam werd bevolen de administratie van de zaken 
„betreffende de drie bij de Pyramide gestelde militairen" over te 
doen. 

U /uit begrijpen, dat de utrechtse autoriteiten deze taak niet graag 
zouden verrichten. Zij schreven daarom onverwijld aan de minister 
van binnenlandse zaken, van wie zij het decreet hadden ontvangen, 
dal hei gemelde terrein ver buiten hun „Territoir" gelegen was en zij 

ru kans zagen, op welke manier dan ook, in deze iets te kun
nen „toebrengen". De minister adviseerde het utrechtse stadsbe
stuur echter in zijn brief van 27 augustus 1806 om over dit onder
werp „te concerteren" met het departementaal bestuur. Dit alles 
resulteerde in een bezoek van de stedelijke en departementale bc-

64 



stuurders van Utrecht aan het kamp, waarover uitvoerig gerappor
teerd werd aan de minister van binnenlandse /aken. 
Daarmede was het geringe aandeel van de stad Utrecht in het werk 
tot instandhouding van het kamp te Zeist en het aanleggen van ren 
dorp of stad onder de naam van Austerlitz ten einde. 

De gouverneur van Austerlitz, Etienne de Pui e dn, kreeg direct al 
te maken met moeilijkheden van „de Inwooners dier plaats om 
een Locaal tot het uitoefenen van h u n n e openbare Godsdiensten" te 
bemachtigen. O p 31 october schreef hij hierover aan de minister van 
binnenlandse zaken, die echter eerst weten wilde ,,welke verschillende 
godsdiensten" er bedoeld waren. In de vergadering van het departe
mentaal bestuur van 16 december 1806 bleek, dat een zekere 
M. Smids zich uit naam van zijn rooms-katholieke medeburgers ge
wend had tot z.m. de koning, omdat „de Roomschgezinde inwoners 
der stad Austerlitz noch kerk noch Pastorij hebben" in het vertrou
wen dat „Hoogstdezelve in zijne wijsheid en Edelmoedigheid het 
middel zal vinden o nihun het een en ander promptelijk te bezorgen". 

Bij het onderzoek, dat men in genoemde departementale ver
gadering instelde, kwam al spoedig - o.m. door vergelijking van de 
correspondentie - vast te staan, dat er ,,eene zonderlinge tegenstrijdig
heid plaats had". Gouverneur de Pineda had voor de roomsgezinden 
alleen maar verzocht ,,een daartoe door hun gedestilleerd locaal te 
mogen exerceeren" en medegedeeld, dat „ook reeds aldaar door een 
R. Cath. Pastoor godsdienstoefening gedaan was", terwijl genoemde 
Smids van mening was, dat in Austerlitz „noch kerk, noch pastory" 
bestond. Een week later was de zaak echter opgelost. Het departe
mentaal bestuur berichtte aan de minister van binnenlandse zaken, 
dat ,,degeen, welke het bewuste request heelt gepresenteerd ten on
rechte daarbij heeft voorgedragen, (lat er noch kerk, noch pastory is, 
vermids de Roomschgezinden, welke aldaar de meesten in getale zijn, 
eene baracque aan zekeren Soulier toebehorende, gehuurd en tot een 
kapel ingericht hebben, waarin de pastoor van Bunnik op / on - en 
feestdagen den dienst leidt". Volgens de gouverneur was de oorzaak 
van het verschil van inzicht gelegen in hel Feit, dat de kerk hun 
eigendom niet was en „de pastoor, van eene andere plaats zijnde, 
dus niet aldaar komt dan wanneer het den/elven convcnicerl." 

Het is te begrijpen, dat de bewoners van de buurtschap Austerlitz, 
na het vertrek van de Eransen, in grote Financiële moeilijkheden 
raakten. Er werden nagenoeg geen /aken meer gedaan en velen ver
vielen tot armoede. Een koopman uit Amsterdam, /. B. Stoop ge
naamd, heeft echter sedert 1826 veel gedaan om aan de/e toestand 
een einde te maken. Als eigenaar van ruim 200 bunder heidegrond 
- ongeveer de oppervlakte van het tegenwoordige Zeisterbos - had hij 
voor het ontginnings- en beplantingswerk weldra vele verarmde 
buurtschapbewoners in dienst. 

De bevolking van Austerlitz is na de franse overheersing steeds 
overwegend protestants geweest. Door de goede zorgen van de be-
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kende Aernout Jan de Beaufort, die de dochter van genoemde heer 
Sloop trouwde en o.m. lid was van de provinciale staten van Utrecht, 
kreeg liet dorp in 1861 aan de Woudenbergseweg een hervormd 
kerkje mei pastorie. 

De pyramide, opgeworpen ter herinnering aan de legers van kei/.er 
Napoleon, heeft in de oorspronkelijke vorm maar een paar jaar 
bestaan; reeds in 1808 sloopte men de houten obelisk. Het is aan de 
toenmalige burgemeester van Woudenberg J. B. de Beaufort te dan
ken, dal hel gedenkteken in de negentiger jaren der vorige eeuw 
geheel gerestaureerd en van een stenen obelisk voorzien werd. 

A. GRAAFHUIS 

DE NAAM: „DEN TREEK" 

! 

ij In hel aprilnummei van Oud-Utrccht (nr. 4, 1962) treffen wij in de 
rubriek ,,nieuwe publicaties" een bespreking aan van de beschou
wingen van prol. J. S. Huisman, gewijd aan plaatsnamen in de 
Gelderse Vallei, in de ,,Mededelingen van de vereniging van naam-
kunde te Leuven en de commissie van naamkunde te Amsterdam", 
waarin de referent (v. C. f.) opmerkt, dal menigeen het curieus zal 
vinden, dat De Treek eigenlijk een der vele eiknamen is in die 
streek, en de verdere provincie: ,,Uit (een verondersteld) Ter-Eke is 
['reek gegroeid, dat, toen de naam ondoorzichtig werd van een 

nieuw lidwoord werd voorzien: De Treek". 
Moe/eer de/e naainsduiding aannemelijk voorkomt, waar toch de 

omgeving van „Den Treek" inderdaad een typisch eikcnland is; de 
niet veraf gelegen buurtschap „Ekeris" onder Woudenberg dit mede 
accentueert; de 209-jarige Treeker-eik, nabij het landhuis staande en 
een omvang vertonend van ruim vier meier daarvan een prachtig 
bewijs levert; en het vele akkermaalshout hier weleer geëekt, om er 
de looibasl of ,,eek" van te winnen, ook al in die richting wijst; ge
loven wij toch dat de hooggeleerde schrijver, indien hem de plaatse
lijke situatie en haar wordingsgeschiedenis meer bekend ware, wel-
lichl tol een andere naamsduiding zou geraken. 

In de stellige mening verkerend, dat de hier bepleitte naamsdui
ding niel de voorkeur verdient, en het dus zijn nut kan hebben 
tegenover de hier geuitte, een andere mening kenbaar te maken, 
welke onzes inziens uit de historische ontwikkeling der streek valt 
af te leiden, moge de/e hier volgen: 

„Den Treek" behoorde weleer tot de zesentwintig hoeven welke de 
mark, van de Leusdei berg uitmaakten, en wordt in de oudste stuk- j 
ken daarvan omschreven als de „vijfviertel hoeve ofte den Treeck 
me! te I\ia i deeamp". 

Deze aanduiding als vijl-vierendeels hoeve doet vermoeden, dat 
Den Treek onder de zesentwintig hoeven een vooraanstaande plaats 
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