








Seijst 2003. - Dl.33 OVER DE HEIDE DIE OOIT TUSSEN ZEIST, DRIEBERGEN EN WOUDENBERG LAG - R. LOENEN die wel ter beschikking stond. Die haddenook een soort ziekenboeg in het kamp.De zieke Bataven moesten lopen naar hethospitaal in Utrecht... Dagelijks oefendende militairen op de grote heide. Vooral degrote oefeningen die eenmaal per veertiendagen op zondag gehouden werden, warenspectaculair. Alle 18.000 manschappen,alle 900 paarden en alle vijftig kanonnenrukten uit en hielden hun 'manoeuvres inhet vuur.' Uit het hele land stroomden detoeschouwers toe. Let wel: per trekschuit of postkoets,dus vanuit veraf gelegen streken was menal gauw vier tot vijf dagen onderweg naarUtrecht! Dat nam niet weg dat er zonda-gen waren waarop 4.000 toeschouwersgeteld werden. Slimme ondernemers uit Utrechtzorgden voor karren, wagens, koetsen enschuiten en vervoerden belangstellendenvoor enkele stuivers naar de heide. Daarverrezen koffiehuizen met stallingsmoge-lijkheid voor paarden en een goed uitzichtvanuit het midden van kamp. Intussenwaren er ook gewone, maar zeer arme lieden op het kamp afgekomen. Met spar-renboompjes en heiplaggen bouwden zezich schamele onderkomens. Vanuit hunfmtten probeerden ze iets te verdienendoor af te wassen voor de officieren, dewas voor hen te doen, hun laarzen tepoetsen. En de vrouwen deden ook nogandere dingen... Zij

vormden de aanzettot het latere dorp op deze plek. Hunaantal, samen met hun vrouwen en kinde-ren, plus de vrouwen en kinderen van degehuwde militairen, kan begroot wordenop 2.000, zodat de totale populatie vanhet kamp rond de 20.000 heeft gelegen. Het mooie nazomerweer van 1804 waser de oorzaak van dat de terugkeer vande militairen naar hun garnizoenen werduitgesteld. Napoleon was inmiddels totkeizer gekroond en Marmont wenste terere daarvan een blijvend monument op terichten. Dat monument mocht niet veelgeld kosten; het moest door zijn omvangvan verre de aandacht opeisen en iederemilitair moest er aan mee kunnen werken.Tijdens de Egyptische Veldtocht (1800) van Bunnik besloten hierop niet te reage-ren, maar af te wachten of het dreigementuitgevoerd zou worden. Dat werd het.Een ordonnans vloog naar Bunnik enverhoogde het aantal wagens tot vijftien.Zoveel boeren waren er in Bimnik nieteens te vinden. Een gerechtsbode haastte zich naarVechten om daar nog een paar wagenste bemachtigen. Het duurde kennelijk telang, want de overigens inmiddels knapdronken ordonnans achtervolgde de bodeen takelde hem fors toe. Wat gebeurde er met de gevorderdewagens? Die arriveerden om zes uur inde morgen bij de tent van Marmont, ston-den daar 'de hele dag ledig,' werden naarZeist gestuurd en daar kregen de voerluite horen dat ze de volgende ochtendopnieuw om zes

uur... Problemen te overen te veelom hier op te noemen. Het kamp was in juli 1804 gereed. Nouja: er ontbrak nog wel het een en ander.Bijvoorbeeld een ziekenwagen voor deBataafse soldaten, terwijl die de Fransen








