








Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 De pomp op het Dorpsplein te Austerlitz stond boveneen door de Fransen gegraven putten. 25



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Het dorp Om elk van de dertig putten werden de tenten van deverschillende legerafdelingen geplaatst. De Marmont in-stalleerde zich zelf in een grote witte tent, die de re-gering van de Bataafse Republiek speciaal voor hem hadlaten maken (14). Op 20 juni 1804 kon hij onder een stra-lende zon zijn 20.758 manschappen inspecteren (15). Maar nog voordat hij aan zijn middag-cognacje toe was,werden zowel zijn stemming als de hemel verduisterd. Erbarstte boven de legerplaats een noodweer los dat het ka-rakter aannam van een zondvloed. Het was een regenbui diedagen duurde. Het kamp veranderde, al lag het op eenhoogte en op zand, zienderogen in een modderpoel. Meer dan 400 soldaten, niet gewend aan dergelijke barreweersomstandigheden, meldden zich ziek. De legerarts lietde hoestende en proestende mannen in het hospitaal vanUtrecht opnemen (16). Met enige

wroeging herinnerde DeMarmont zich de waarschuwing van Napoleon voor een vastlegerkamp in het ongezonde &quot;Nederland&quot; - in een brief van17 april 1804. Samengevat luidde die waarschuwing: Alswe toch soldaten moeten verliezen - liever in de strijdtegen de Britten dan in een hollands hospitaal (17). De Marmont hield zijn leger overigens in optimale oor-logsconditie - mede met oog op de eerder genoemde plan-nen voor een inval in Engeland. Filevorming in 1804 In de nog woeste omgeving werden dagelijks realistischemilitaire oefeningen gehouden. In juli hield hij in het kamp, dat 500 meter breed endrie kilometer lang was (zie pagina 34), een groteparade, waaraan bij toerbeurt de helft van zijn soldatendeelnam, terwijl de andere helft toekeek (18). Die paradewas voor herhaling vatbaar. Ze bevielen de luitenant-ge-neraal zo goed, dat hij er een zondagse gewoonte vanmaakte. Dat was weldra in Utrecht bekend. Van heide en verrekwamen de

mensen naar het kamp van De Marmont (het &quot;camp 26





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 &quot;alle kooplieden, die genegen mogten zijn zich met hunwinkels of kramen naar het camp te begeven&quot; (22). De piramide De wekelijkse parades en de eindeloze terreinoefeningenbegonnen zelfs De Marmont de keel uit te hangen. Hijzocht naar een goed alternatief. Terugdenkend aan zijneigen aandeel in de roemruchte veldtocht onder bevel vanNapoleon in Egypte (23) , kwam hij op het idee bij de le-gerplaats een reusachtige zandberg op te werpen, die devorm zou krijgen van een piramide. De Marmont zette zorg-vuldig de afmetingen op papier: De zijden van het grond-vlak elk 47 meter lang, de hoogte van de piramide bijna19 meter (24). Alle mannen vonden het een prachtig denkbeeld. De Mar-mont stak op 9 september 1804 zelf de eerste spade in degrond. Van hoog tot laag werkte iedereen er met een enormenthousiasme aan mee. In 27 dagen was het karwei

ge-klaard. Op de punt van het &quot;monument&quot; werd een houten, meer dantien meter hoge obelisk opgericht. Er volgde een uitbun-dig feest dat van De Marmont eveneens 27 dagen mocht du-ren. Hij blaakte van trots, vooral toen hij merkte datzowel zijn soldaten als de bevolking de piramide de &quot;Mar-mont-berg&quot; gingen noemen. Hij hoopte dat ook het dorp dienaam zou krijgen. Tot goed begrip: Het was nog geen 2 december 1805, dusnog v66r de Driekeizersslag bij Austerlitz. Maar voordat ik daaraan toekom, maak ik eerst even degeschiedenis van de piramide af. Het ding valt door dehoge bomen eromheen nu nauwelijks meer op. Maar in 1804was het de sensatie van de Lage Landen. De piramide stondmet de omhoog priemende obelisk op de nog vrijwel &quot;onbe-boste&quot; vlakte. Zij beheerste de gehele omgeving. Het wasde grootste zandheuvel ooit door mensen gemaakt. Tegen het eind van de vorige eeuw was er van deze

glo-rie niet veel meer over. Niemand keek er naar om. De windhad vrij spel; de erosie deed de rest. De toenmalige burgemeester van Woudenberg, jonkheer 28



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 J.B. de Beaufort, sprak van een &quot;armetierige zandhoop&quot;.Maar hij trok zich het lot van de piramide aan. Hij liethaar in 1894 reconstrueren, plaatste een nieuwe stenenobelisk op de top en beplantte de hellingen (25). De eerste huizen Terug naar De Marmont, naar het najaar van 1804. Of-schoon zijn gedachten over een nieuw dorp in de buurtvan de piramide al enigszins verwezenlijkt werden, dufdehij niet al zijn manschappen in het tentenkamp te latenoverwinteren. Het merendeel werd weer in kazernes in destad Utrecht ondergebracht. In het voorjaar van 1805 was de gehele troepenmachtopnieuw gelegerd bij de Marmont-berg. De Marmont droomdenog steeds van een eervolle rol in de strijd tegen Enge-land. Opnieuw spande hij zich tot het uiterste in om degevechtskracht van zijn soldaten op peil te houden. Intussen zag hij tot zijn vreugde dat er inderdaad eendorpje

ontstond in en bij het kamp. Hij liet zelf boe-renhuizen (trois maisons rurales) bouwen. Deze waren be-stemd voor enkele afgekeurde soldaten, die met meisjesuit de omgeving trouwden en zich hier blijvend wildenvestigen. Hij gaf hen bouwland, werktuigen en een toe-lage. Voor anderen wilde hij hetzelfde doen (26). Zijn voldoening over dit alles werd getemperd door deaarzelende houding van Napoleon in de oorlog met Enge-land. Bonaparte begon afstand te nemen van zijn invasie-plannen, ondanks het optimisme van zijn militaire advi-seur Verhuell. Internationaal waren de kaarten ook anders komen teliggen. Napoleon verwachtte meer roem in het oosten. Op hetland voelde hij zich onoverwinnelijk. Een duidelijke aanwijzing dat de verovering vanEngeland niet langer het eerste doel was, kreeg De Mar-mont in september 1805. Het grootste deel van zijn troe-pen moest hij afstaan voor de strijd in Oost-Europa.Zelf bleef hij in &quot;zijn&quot; dorp, in de

schaduw van de pi-ramide, met een betrekkelijk kleine strijdmacht achter. 29



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Moravisch monstrum Op 21 oktober 1805 kon De Marmont de hoop op een veld-tocht in Engeland definitief laten varen. De britse vlootonder admiraal Nelson bracht de gecombineerde frans/Spaanse marine een vernietigende nederlaag toe - bij Tra-falgar. Het was de slotactle van een campagne waarin Na-poleon had geprobeerd tijdelijk het Kanaal te beheersenvoor een Inval In Engeland. De nederlaag maakte de keizer voorgoed afkerig van elkeonderneming ter zee. In zijn nabijheid mocht het woord&quot;Trafalgar&quot; niet eens worden genoemd! (27). De Marmontzag zich door &quot;Trafalgar&quot; op een zijspoor gezet. Hetbericht van de overwinning bij Austerlltz, waarbij notabene de door hem geoefende soldaten roem verwierven -hoorde hij met gemengde gevoelens aan. Totdat hij eensklaps tot de ontdekking kwam dat hij Inde victorie kon delen, dat het nog mogelijk was

aandachtte trekken. Aan iedere autoriteit, die maar wilde luis-teren, stelde hij voor: Noem ons dorp bij Utrecht naar deplaats waar de keizer triomfeerde: Austerlltz. Hij vondgehoor bij Lodewljk Napoleon (28). Stad                                                                       . ,                                  '.:'V^ -.-^ '?^:f '?? ^ -i' . Lodewljk Napoleon, broer van de franse keizer, was netkoning van Holland geworden. De verhouding tussen debroers was niet best. Napoleon had niet zo'n hoge dunkvan broertje Louis. Hij mocht koning van Holland spelenzolang hij de keizer naar de ogen zag. Evenals De Marmont had Lodewljk reden om de keizer tevleien. Hij deed er zelfs een schepje bovenop. Van Aus-terlltz, een verzameling van enkele hoerenhofsteden,maakte hij een stad (vllle). Zie bijlage 2. Het was eenvan de eerste decreten die hij uitvaardigde: nummer 7,gedateerd 17 augustus 1806. Het hollandse Austerlltz,zo hoopte men, zou een grote toekomst tegemoet gaan enZeist spoedig

overvleugelen. De eerste tijd leek hetdaar ook op. Winkel na winkel, herberg naast herbergopenden hun deuren (28). 30















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Bijlage 2 17 augustus 1806, no 7 Lodewijk Napoleon bij de gratie Gods en de Constitutievan het Koninkrijk, Koning van Holland. Wij hebben besloten en besluiten hetgeen hier volgt: Artikel 1 Het kamp van Zeist zal in stand worden gehouden voort-durend om het leger te ontvangen met uitzondering van hetlinker gedeelte; het slechtere, hetwelk zal v/orden ge-sloopt, maar de overige barakken zullen tenminste vol-doende moeten zijn voor 20.000 mannen. Artikel 2 De gehuchten, die gevormd zullen worden achter hetkamp, evenals de kleine colonne, gevestigd door het fran-se leger, zullen bijeengebracht worden in het meest ge-zonde, vruchtba:ar en geschikte gedeelte. Zij zullen eendorp vormen, hetwelk de naam Austerlitz zal krijgen. Artikel 3                                                              v Er zal altijd een kampgarnizoen zijn, belast met hetin goede staat houden en die van de Pyramide.

Artikel 4 Er zal een plaatselijke commandant te Austerlitz wordenbenoemd, die er al die tijd zal resideren; hij zal denaam van Gouverneur krijgen. Hij zal de burgerlijkemacht (civiele autoriteit) verbonden met het president-schap van de gemeente uitoefenen. Voorlopig zullen dezedrie personen het Regiem van de stad vormen en samenstel-len. 37







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1982. - Dl.12 Dit bestuur zal met Ie Januarij aanvang neemen, die dagzal den Heere aftredende Maire, den Nieuwe Maire En des-zelf s Adjunct insgelijks de Muncipaale Raaden installee-ren, van Ued. vernemen wij Proces verbaal doen van over-zenden. Ik blijve met agting De Onder Prefect voornoemd, w.g. Snouckaert. 40


