
Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST ? R.PM. RHOEN De verwarting rond het Kamp van Zeist In 2004 wordt het project vande restauratie van de Pyra-mide van Austerlitz feestelijkafgerond. In hetzelfde jaar wilmen aandacht schenken aanhet feit dat het Kamp van Zeisttweehonderd jaar geleden in1804 werd gesticht. Nog steedsbestaat er immers een Kampvan Zeist. De laatste jaren ishet bij het grote publiek vooralbekend van het Lockerbiepro'ces. '^N,^ ?*!-.,



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST - R.P.M. RHOEN van het tegenwoordige politiebureau aande Utrechtseweg stond. De tenten van dekoning en voor belangrijke hovelingenstonden vlakbij de kerk van Zeist. In dekerk stalde men de paarden. De rest vanhet leger, ondergebracht in tenten, moetdan ook vlakbij het dorp worden gezocht.Daarbij moet bedacht worden dat Zeistaan de noordoostkant door een uitge-strekte heide omgeven werd. De Zeister heide bleef nadien beslistgeen militair oefenterrein. De heideonder Zeist werd door de boeren gebruiktvoor het laten grazen van hun schapen.Ter verbetering van het verkeer tussenUtrecht en Amersfoort werd in 1653 opinitiatief van de Staten van Utrecht overde heide bij Zeist de Amersfoortsewegaangelegd. De gemene heide van Zeistwerd tussen 1686 en 1840 door de Statenvan Utrecht en de Rijksdomeinen in erf-pacht uitgegeven of verkocht. Tijdens de burgeroorlog in 1787 tussende patriotten en de prinsgezinden, R.P.M. RHOEN Historisch gezien ligt er geen relatietussen het militaire kamp van 1804 enhet huidige militaire Kamp van Zeist.Deze vergissing wordt vaak gemaakt. Ophet grondgebied van de huidige gemeenteZeist hebben in de loop van de geschiede-nis zelfs vier grote militaire kampementengelegen. Zij stonden alle vier bekend alshet Kamp van Zeist en daar komt devergissing uit voort. Bij Zeist werden in1672,

1787, 1804 en in 1818 militairekampementen ingericht. Het eerste grote militaire kamp bijZeist dateert uit 1672. Tijdens de veld-tocht tegen de Republiek in 1672 verbleefde Franse koning Lodewijk XIV van 1 tot10 juli 1672 in Zeist. Hier ontving hij hetgezantschap van de Staten van Utrechten de gezant van de Staten-Generaal.Aan de Franse bezetting van Utrechtkwam op 23 november 1673 een eind. Lodewijk XIV nam gedurende zijnverblijf in Zeist intrek in het huis van deweduwe van de schout, dat op de plaats a27



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST - R.PM. RHOEN eo J. Jf0 ^fC' De Pyramide van Austerlitz door Anton Howen (1807). ORIGINEEL PRENTENKABINET DER RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN (INVNR. 3347)



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST - R.P.M. RHOEN Herstelwerkzaamlieden aan de piramide (oktober 2003).



Seijst 2003. - Dl.33 DE VERWARRING ROND HET KAMP VAN ZEIST ? R.P.M. RHOEN gevolgd door Pruisisch ingrijpen, werdweer een militair kamp bij Zeist ingericht.Dat kampement lag ter hoogte van hethuidige Christelijk Sanatorium, op circaanderhalve kilometer gerekend vanaf hetkamp uit 1672 bij het dorp Zeist. Aanvan-kelijk was het kamp bedoeld voor 3000a 4000 man. Het leger van stadhouderWillem V belegerde van hieruit de stadUtrecht. Willem V bezocht in de zomervan 1787 meerdere malen het militairekamp te Zeist. Van dat kamp bestaan enkele militairekaarten, onder andere 'Plan van het Cam-pement by Zeyst' en 'Plan van de environsvan de stad Amersfoort'. Het derde kamp werd door de Fransegeneraal Marmont gesticht. Marmontbesloot in het voorjaar van 1804 om metzijn troepen, die onder andere in de stadUtrecht ingekwartierd waren, op de heideachter Zeist te gaan bivakkeren en zo degelegenheid te hebben ze beter te oefe-nen. Het Frans-Bataafse leger bestonduit 18.000 man. Uit dat kamp is het dorp Austerlitz ontstaan. In het najaar van1804 vertrokken de troepen weer. Het jaardaarna kwamen zij in het voorjaar weerterug om er enkele maanden te blijven. In1806 vertrokken de laatste manschappenuit het kamp. Austerlitz werd in 1811 bijde gemeente Zeist gevoegd. Oorspron-kelijk viel het grondgebied van dit dorponder Driebergen. Austerlitz lag meer danvijf kilometer verwijderd van het kampuit 1672.

Ook van dit kamp bestaat eenkaart, 'Carte du camp d' Utrecht'. Op de topografische kaart van 1839-1859 wordt Austerlitz nog steeds aange-geven als 'de Kamp'. Na het herstel van de onafhankelijk-heid van ons land in 1813 werd in 1818 opde heide bij Zeist in noordelijke richting- dicht bij de al genoemde Amersfoort-seweg - een militair kamp ingericht. Deafstand tussen dit kamp (het huidigeKamp van Zeist; het vierde in successie)en het kamp van Marmont (Austerlitz)bedraagt bijna vier kilometer en met hetkamp uit 1672 bij het dorp Zeist ruim vijf kilometer. Daarna werden er in 1822 enin 1828 een maandlang - in 1828 van4 september tot 8 oktober - oefeningengehouden. Prins Willem Frederik Karel,de broer van koning Willem II, verbleefgedurende die tijd als bevelhebber in hetmilitaire kamp. Mogelijk in de jaren daarna, maar zekeris in ieder geval dat in 1853 en in 1854er weer troepen bijeengetrokken werden.Koning Willem III verbleef in beide jarenvoor enkele dagen in het kamp om demanoeuvres bij te wonen. In 1828 werd het kamp betrokkendoor 12.000 man. Aangezien de aanvoervan vers drinkwater bezwaren opleverde,werden op het terrein van het kamp twin-tig waterputten gegraven. Het militaire kamp werd alleen zomersgebruikt. Er stonden wel enkele gebouwen- in 1818 stonden er al paardenstallen eneen woning - maar het soldatenkampwas bekend om zijn tenten, opgesteld inzogenaamde kampstraten. Foto's van

hetkamp in het begin van de twintigste eeuwlaten die tenten nog zien. In 1906 schrijft





Seijst 2003. - Dl.33 i ^^ Stichting Pyramide van Austerlitz De restauratie van dePyramide van Austerlitz Pyramide weer zichtbaar Op de luchtfoto is goed te zien hoe de Pyramide door de houtkapweer zichtbaar is geworden. In 2004 bestaat de Pyramide van Austerlitz 200jaar. Dan moet dit unieke gedenkteken uit deFranse Tijd in ons land weer als een echtepiramide zichtbaar zijn. Voor het eerst komt desituatie van 1804 terugleen strakke en kalepiramide, bekleed met graszoden in de vorm vantrappen op een hoog basement en omgeven dooreen droge gracht. In 2001 is de restauratie gestart. Inmiddels is alle begroeiing van de Pyramideverwijderd en zijn ook de bomen, op enkelevliegdennen na, in de directe omgeving gekapt.De cirkelvormige droge gracht is weer zichtbaargemaakt. Aan de buitenkant van het gebied is eencirkel van rode beuken geplant. In het voorjaar van 2003 is begonnen met derestauratie van de obelisk en de trap en en is eenbegin gemaakt met het herstel van de Pyramidezelf. Met graszoden is het oorspronkelijketrapsgewijze profiel teruggebracht. De basis van de Pyramide, het basement, zal bijnatwee meter hoog worden. Alle vier de zijdenkrijgen een dubbele hellingbaan. Ook de viergedenkstenen met de originele Franse tekstkomen terug, frontaal op iedere hellingbaan.Het huisje bij de Pyramide zal verplaatst wordennaar de ingang van het terrein.Begin 2004 is de restauratie voltooid. Inaugustus/september

2004 zal de Pyramidefeestelijk worden (her)opend. Deze restauratie wordt mogelijk gemaakt dankzijbijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds,het Landgoed Den Treek Henschoten B.V., deprovincie Utrecht en het ministerie vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen.De gedenkstenen zijn geschonken door degemeente Woudenberg. Stichting De Pyramide van Austerlitz www.pyramide-austerlltz.nl hellingbaangedenksteen Graszoden Het profiel van de Pyramide wordt trapsgewijs vastgelegd metgestapelde graszoden.Op deze wijze houden de graszoden de aardebij elkaar en kan de vorm van de Pyramide in stand blijven. Dit werkwordt volledig met de hand uitgevoerd. Via de trap is het mogelijkde top van de Pyramide te bereiken. Aan de onderzijde van dePyramide zijn het basement en de hellingbanen met daarop degedenkstenen goed zichtbaar. PROVINCIE :: UTRECHT Landgoed Den Treek-Henschoten B,V.




